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OD RI:DAKCJI 

W dzt.ńrtętaaatym Inlormatorn &ostały sebrine sprawozdanla z wykopallak prowadzonych w 1985 r. 
na 334 staDoWillbeh w Polaee l 14 za granielł/w 9 krajaeh/. W uzupełnlemaeh znalazłY/ B1ę 4 .atauow1sk a 
s popraednleao ees011a oris w,._. obesarow AZP badanyeh w tym roku. 

W,a1)111Jcsbowe eesóDa • 85 pnedata111aJ• alę DIUitępuj•co: 

,---------------------.--- ""!T ____ i_ ---~----.----r-- --,-··---r ---~- ---y ----- -----------, 
: Inatytuc:ja :plm : n : b : h ·: l : rz : wś • pś : nt : Razem : 

~ -- --------- ..... -------·---·--- -~----~-- --:-·-- -~ ... ----:--- --~ -- -~----- {-- ---------.---- ---: 
: miCII PAN ! 2 : 4. ! 5 : 3 : • : 3 : 5 : 3 : ~ l : . 26 : 
r•••·••·•••••••••••••r••••T•••-~---·r••••~---·r---~-----~- .... , ........... ~ ..................... - ............. , 

: musea : 3 ! 28 : 15 ! 13 ! lO : 17 : 31 : 4 ! ł : 12 3 : 
~--------------------~----~--~-~---~----~----t---~-----L---~-----~---------------~ 
: uniwera~ety : 4 ·: 9 : 13 : 4 : ~ : 16 : 12 i 8 : 5 . : '15 : 
:.. -.... -- ~--------------:--- -~ ------~----~-- --r-- --~---.,.-·---t----~-----+-- ... -------------: 
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: PP PKZ : - : l : - ! 3 : • : 3 : 7 : !!2 : 9 : 45 : 
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l l l • l l ' l l 11 l 

._ ----- ........ ----.--- --~- ..... ----"------ -:--'------- --~- -----------.. ~----- ... ----- ... -- ... -- -----· 
Sezon • 85 doatarczylldlka odkryć zaaługu,jącyeh na azczeg6lną u-gę. Nale:ty do nich odsłonlęc1e 

lllsd6w kUku łodzt w Jsnawle Pomorak:lm k/Elb!4ga, lmlejnysygnał 1stnlenla osady o wybltnyin znaczeniu 
/Truso? /, a tak:l;e dalsse rezultaty prac w Elblągu na Starym M.eścle ukazujllCych niezwykle interesujące 
oblicze 6rednioW1ecznego·mlaata. Barsso 1atotne znsleziską dla rekonstrukcji rozwoju osadnictwa w Woli· 
nie prz)nlo&ły badan~ porta, odkrycla nabrzda i zWiązanych z nim zabytkOw · racĄomyeh. Coraz bardzlej 
1nteresuJ'Ico ron1jaj'l alę prace w Lelmle, gdzie odsłanlane są rellkty klasztoru 1 jego budowli sakralnych. 
W Płocka w trakcle wykopalisk na stanoWlskaeh p6tnyeh, nowotytnych doszło do odkryc1a niezwykle rzad
k:lego, a atoiiiUlltowo dobre& zachowanego lDstramentn muzycznegoJpraprzodka skrzypiec/. Z kolei warto 
zar.sklamować b. ciekawe ustaleols w W:p~:ogrodzle, znslezlska sporych budowli sporych rozm1ar0w 1 na
Cil:JDI.a sdpb10Degu r)'IIUD]dem z VI-vn w., kt<lre sygnuje okładkę Intorm.atora. 

Kor~:ystaj'łcym z Informatora chc1ellbytm,y BWrOclć uwagę, te kolejny tom obejmuj'łcy sezon • 86 
będs1e chrudalesty, a Wlęc p;onleklłd juhlleaazowy. Chetellbytmy, aby nie tylko ukazał się wcześniej nlt 
poprseGile, ale teł, aby objlfl rzeczywlllcie wazystlde stanoWiska badane na terenie kraju. Jak Wiadomo 
kompletno•ć tego ·rodzaju wydawalctWa ma dla Czytelnlk6W nczeg6lne znaczenie. Termln ukazania s1ę 
Informatora zaldyprsede wssyatlllm od panktnalno•c1w nadsyłania sprawozdai\. Niestety w dalszym ciągu 
niektore nadsyłane •• z op6f.n1en1em nawet kllku m1ea1ęcy. Zwracamy rOwnl.e:t kolejny jut raz uwagę na 
kan1ecmo6ć podawanta pełn:ych 1m1on kleruJ'Icyeh ba.dan1am1 oraz na przestrzeganie reguł opracowania tek
atow. Częłć sprawozcla1i obejmuje dane potralclowane zbyt lslmn1czn1e, część natomiast jest zbyt obszer
nych. Te drull1e m~na skrOclć, pterwue niealet:r nie udaj~ się uzupełnić. 

Waz)'lltk1m, ktOrzy w tertnlnle nadeałall &prawozdanls ~instytucjom, ktOre sponaoMlją jego wydanie 
serdecmis dZiękujemy. 
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BARAIO NOWE, gm. Zakll.kow 
woj. tarnobr zeskle 
Stanow18ko 2 5 

- 7 

Unlwers ytet 1m~ Mart! Cvte-Sldodc>wsklej 
Katedra Archeologu 
.Bturo Badań 1 Dokumeotacj1 ZabytkOw 
w Tarnobrzegu 

Badanl.a prowadził mgr Jerzy Libera. Ftnanaowało BB1DZ w Tar• 
no brzegu. Pierwszy aellOD badaJ\. Obozowtako mezollty!'zne. 

Stanowtako polotcne jest na wale w)'dmowym, oddalone około 100 m na zacbOd od atanawlaka 14 w Ba
rakach Starych. W części zachodn1ej jest ono c zęściowo znlazczone przez ekaploatację plasku, prace rolne, 
a przede wezyatklm przez ayatematyc~ne odw1ewan1e. W trakcle bada6 AZP zarejestrowano· -ł oddalone od 
sleb1e tokuplska zabytkOw_ krzemiennych. Na jednej z tych krzemienlc podjęto badarua, ktOredostarczyły 96 
zabytkOW krzemlennych oraz l odłupek kamienny, Materiał zalegał na zwartym obszar ze na powierzchni oraz 
w warstwie lutoego plasku 1 dostarczył: 3 drapacze, 5 ekrobaczy, l rylec łamaniec, l !r, w!Ora częściowo 

· retuszowanego, l !r. rdzenia W10rowego oraz wlerzchnlk z rdzenia jednoplętowl!go po zmlarue nrtentacjl. 
W Inwentarzu stwierdzono aurowlec świeclechowaki oraz narzutOwy baltyckl. Morfologia oraz morfometrie 
form wyd:rtelanycq a tak2:e pOlaurowca WiOrewego w~zuje bllsk1e pokrewleóetwo z Inwentarzami mezoll • 
tyc.znyml. 

Materiały znajduj, alę w Katedru ArcheologU UMCS. 

Badanl.a będą I.."'n tynuowane. 

BARAKI STARE, gm. Zald1k0w 
woj. tarnobrzeek1e 
Stanowieko 14 

Un1weraytet 1m. MarU Curle•Skł.odoweklej 
w Lubllnle 
Katedra ArcheologU 
auro Badań l Dokumentacji Zabytkow 
w '!arnobrzegu 

Badania prowadził mgr Jeny Libera, Finansowało B.BtDZ w Tar 
nobrzegu. Drugi sezm badafl. Obózowlsko mezolltycr.ne, . 

. 2 
Kontynuowano eksplorację krzemlenl we wachochlej _!:zęśc1 wydmy. Przebadano 164 m powlerzchn1 

przealewając warstwy 10·1 5 cm llokallzuj'lc ubytki w obrębie dz1ałk1 O, 5 x O, 5 m. Uzyskano 3. 160 zabyt• 
kOW kr zemiennych. wśrOd ktorych stwierdzono typowy Inwentarz mezolityczny: trapezy, p6l:tylczak1 janleła
wlckle, tylczak1, trojqty, skrobacze, drapacze, rylcowce, 

Materiały znajduj'l się w Katedrze Archeolog11 UMCS. 

Badan18 będ1! kontynuowane. 

BOLKOW, gm. Pollce 
woj. azczec111sk1e 
Stanowisko l 

Uniwers ytet 1m.Adama Ml.cldewlcza 
w Poznan1u 
Ins tytut PrahlstorU 
Wojew0dzk1 Konserwator ZabytkOW 
w Szczeclnle 

Badania prowadziła dr Dobrochna Jankowska. Fl.nansował WKZ 
w Szczectnle. P1'ltY sezon badsd, Obozowtslro ludnolld mezoll
'tycznej, obozowisko z okresu potnego neolltu, ślady osadn1ctwa 
wczeano~ednlowlecmego. -

Skoncentrowano elę na ustaleniu p0łnocno•zachodn1ego zas1ęgu stanowieka /metod'4 wykopOw kontrol• 
nychf oraz prOble rozpoznania charakteru osadnictwa na poludn1owo-zachodn1m skraju stanoWiska, w •Ił· 
s1edztw1e zeszłórocmych wykopow, zlokallzowanych na styku wydmy 1 torfowlalat, wypełn1aj'lcegn 1etn1ej'lc'l 
tu w pradZiejach odnogę jeziora. Cel pierwszy zreallzowano stw1erdzajf4C przy okazji całkowite m1azczen1e 
warstwy ruturowej w tej partU s tanow1ska. Badante skraju torfowiska dało w elekcle odsłonlęcte dalszycil 
ok 1.2 m pokładu rozłotonego drewna / por. sprawozdanie z roku ubiegłego/ oraz wytyczenie peltnocnego 
,.aslęgu tej warstwy, Stwterdzono obecność w ruej !ragmentOw nadpalonych gałęz11 częściowo obrobionych 
prr:edmlotOw, kośc1 zwterzęcych /m:tn. sarny, jelenla czerwonego, tubra/tura/ oraz mater-lalu krzemian• 
nego typu mezolltycznego /m.In. zbrojn1ld trOjkątne, małe ctosakl rdzentowP;/. Zalegaj,ca tut pow~ej 
warstewka p1askll dostarczyła poza materiałem krzemlennym o podobnym' skł.adz1e kilku drobnych ulamkOw 
ceramlkl, zblltooej do typu •.atarszoneolltycznegu•. Zbyt mała ilość 1 zły stan zachowana skorup nie pozwa• 
la s1ę jednak w tej sprawie wypowiedZleć w spoaOb jednoznaczny. Z pro!Uu wykopu w tej czę6cl ~anow11b 
pobrano pr<5bk1 do anallzy pal1Dolog1cznej, 

Nowych materlalow, ktOre motna bez zaatrzetel'l Wllłzać z oaadn1ctwem potnoneolltycr.nJID w lJID 
roku nie uzyskano. Obecno•ć penetracji ludnollicl wczeanośredn1ow1ecznej jut potwlerdzona, podobiile jak 
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w latach ablelłJCh. obee:D06d4 lll-telklej 1Wcl cvam1111 wcz-o · -edlllowtecmej w war.nne lm11111.u 1 ~ 
nych puttach polda.dg torla. 

Matertały meJdaJił 111ę w ln8t)'l11Cle Prahl.toru UAII w PoZDIIIWI. 

Badalila bfdlt IIDałYIIUOWaDe. 

DiBY, gm.Dobre 
woj. wlodawelde 
Stanowtako 211 

Ulllwereytet lm. Adama 1Ack1ewtcza 
w Poznantu 
ln8tytut PrabUtarU 
Zeep6ł Bada6 Kujaw 
Katedra ArcheologU 
Ulllwereytetu Lc5dzk1ego 

Badanla' prowadzU zeepdł pod k1erownlctwem doc. dr bab. 
Alelcamdry Cofty•Bronlewek1ej. Flnaneowal Un1wereytet Warszaw
ekll Unlwereytet LOdzk1. Czwarty sezon badań. ObozoWisko lml
tury janleławlcldej. 

Badanta skoncentrowano w zacbodulej l pdłnncnej czę6cl stanoWiska, gdzie przebadano ląc:ZD1e 116, 5m
2

. 
Wykopy zlokalizowane w peliDocnej czę6Cl atanowiska pozwoUły doldamlej &charakteryzować stratygrafię bada
nego zeapolu kultury janlel.awlck1ej. W proftlacb e tanowlelca wyrotulono trzy gleby: wapCiłczem" l dwie gleby 
pierwotne, z ktelrych najleplej zachowana jeat &leba &6rna, oddzielona od wapCiłc:zeanej warstwll plasku drobno
zlarnutego o mllłtszo•ct 30-40 cm. Jolatertaly kultury janlelawlcklej wyatępuJil wła6n1e w tej glebie 6rodkowej. 

Odkryto fragment obiektu proetoqtnego, wymac zonego eerl'ł dołlt<lw poełupowych z palenlsldem w 
środku. Zarejeetrowano rowuteł ekupleko w:ytworOW krzemtmn:ych l tragmmtOw kości.. Występowało ono 
czę6clowo w ramach wydzielonego oblelrta l czę•clowo poza 111m. 

Wytwory krzemlenne wykonane zoetały z krzemlenla czekoladowego. w•rc5d narzędzi zdecydowanie 
przewataj'ł mikrolity, w tym zbrojn1k1 janlsławlclcle, trOjqty 1 trapezy. 

Materiały prcec:bowywane Bił w Zeepole Bada4 Kujaw lnet:ytutu PrahlatorU UAM. 

Badanta będot kontynuowane. 

OZ lAL, g m. Czarny Dlmajec 
WOj. nOW081łd8Cic18 
Stanowieko l 

Wojewc5dzk1 Koneerwator ZabytkOW 
w Nowym ~czu 

Baclania prowadzU znar .Jacek R:ydlewek1. FlD&Deował WKZ w No
wym ~czu. Plerwer.y sezon badat\, Obozowleko kultury magdalell• 
eklej l •wtderaklej. 

StanoWieko odkryta w 1984 roku laty 23 km na pCiłnoc od Tatr, na &ralllcy Kotliny Orawako•Nowotar
aklej l Puma Podhala11aldeao, na rozlepym cyplu wciętym w dolinę p. Pleklelnlk. ok. 750 m na poładniowy 
zacbOd od zabudowall Dzlalu. · 

Trzy wykopy l cztery nurfy o llłcznej pow1erzclm1 16ł m
2 ujawnlły obecność dwoc:h rozdzielnych aku• 

pleń m3ter1ałOW, z ktelryc:b plerweze /wykap U./85/, let'łce w sirople plukOw rzecznych 1 deluWiach, dostar
czyło ponad 700 wyrobów kamlennych zwllłzan)'ch z tecbnokomplekeem magdaleóa'klm, prawdopodobnie z jego 
razą przedallerodzq. Tworzywem tych wyrobOW jeet narzutowy krzemleli śl!łako•morawa'kl oraz radlOlaryty 
plenlńakle. Skuplenie to nte zostało w cało•ct wyeksplorowana, 

Skuplenta drugte fwykop I/85/, let'łce na vantcy plasków 1 gleby holocel1aklej doetarczyło melicznej, 
ale zwartej t;ypologtczn1e grupy wyrobOW zwllłzanycb z kulturlł nlder•k'ł. Wyroby te wykonane •'ł z krzemie• 
n ta podkrakoweldago oraz z rad!ol.arytow ·plen!łeklch.. 

Stanowieko j .. t druglm na Podhalu obiektem k. magdalellaldej 1 reprezentuje ataraził jej fazę, n1t roz
poznane w uliległych eezonach etanowleko '!. Klitach. Jeet tU pterwazy'm na l>odhalu Śtanowlaklem kultury 
llwlderaklej, Pozwala to na wyr6tnlenle w tej etretle 8 hor:yzontOW oaadlllctwa paleolitycznego 1 mezolitycz 
nego. 

Badania będlł kontyngowane. 

l 

~O RECZYNSKI, gm.Ręczno 
woj. plotrkowekte 
Stanowieko 1 

Muzeum Arcbeologtczne 1 Etnograt!cme 
• Lodzl • 

Badallla prowadzU dr Krzysztof Cyrek. Finansowal WKZ w Ptotrlro• 
Wie Trybunalaldm. Ilł'ugt eeaon badali. Stanowlako wielokulturowe 
od paleolitu ecbyłkoweco przez epoq lr'łJ:U po okree rzymakl.. 
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Stanowako polotone Je• na zw:;dmlt:!DJID cyplu tera.:r udulewo-j leweao"brzep. P111c;r. Ba~1a 

miał~ ua celu eksplorac~c ze8p0lu paleollt:pcmeeo wetpUe-ro~eiO w r.olaa ubleJłylą. PrzekopaDo 
50 m uz;rakuj'łC ,ok. 2 ,t)a. zab;nkOw llraem1-:ydl/w t;pm •• ~ 1 oa1u~/ oraz k11bd&le~t fracmen
tow' ceram1lcl. Zab~ paleollt,.::sne moetal:r w)'kalane teclm.Jlat rdua1a dwupietowego niemal w:Jłllcmle z 
krzeiDlela csekoladowe10- Uldadał:r ale one w ldlku Dlewlelllich krzemlmlcach w pJ:zeclwle6arow,le do ld.ll&u· 

. naatu wyrob6w z wczemej epołl1 br~aa /oetrze tl'Oj~tne. łaa&ciiiUe 1 3 traP-:r/ tworz,c:rCb.naJPrawdopodob
Dlej jeden zellpOllaaUurowy z D1ellczaym1 fra&mmtam1 ceramlk1. Boptu;r był zeepol ceramlcm:r laaltar;r 
łutycld.ej z IV-V ollreeu epoki br~m zw~aa:r ze słabo zachowan)'m1l1111ooma jamami ltult,..ow:JIPl. Znale-
ziono rOWDlet pojed,acn tr. cer.amild z ~ego ollreeu rzymakieao. · • 

· Na podatawie morfoJolU W:FC!bCw oras etratnrafll etaa-alca zHpCil .~ll.tycm;r ~t:r Ó!"tować 
na am acbyiek fazy ld1mat,.::zaej Dajmłoclueao Dr;ya1111. . . 

Z -• ua -przeblldaDle. jalr •c wydaje. cał810 obuara zaJfteao przez-peleollt,.::~ jedaoetke ~-d· 
Dlcą badaDla na ataa-Ulal nlmlłczoao. 

· Ł:YKDWB. 1D1. Wlel'ZclllM 
woj. n .. adsk1e · 
'Staaowlelto t· 

Jolaseam Arcbeolollcme i Etnoll'aflcme 
w Łodzi 

Badada prowaddł dr KrzJIIIztof Cyrek. F1aaneował WKZ w Sl!!r&• 
dż11. O.m:r Mzcm bad&Ą. StanowakO wtelokDllarowe od paleaUta 
acll;rłkoweio-po wczelaalł epokę br'lm. 

ł' • " 

l(J_ 

Stanowtem polotone jest na cypla wpoklej teruy lewego brzegu Warty. Wyii!Opy /138 m 
21 bed'lce 

koot,auacJ'l wotcmych w latach ubiległych. miały na celu rozpom11111e ter- Dleco w glębl terasy. Uzyskano 
ii::UJca. atał,eb oblektOW 1aalturowych. kilkaset fr, ceramiki oraz 183 rdzeme 1 nar.zędzta kraemtemie. 

Najstarszym oblekłem było .wył.otooe llam18111l)'m1 plytkam111Chyłl&Dwopaleol1tycme palenlako z towa• 
rz;raz'łc,.m mu •akładztkiem• 'ł!'yrobOir llrzemleaaycb. DQIImlczm.o pcnadto ·eaplorować o-ln'l jaq otocso• 
D'l dołkami poełupowymi l wypełnlcm'l zabytkallll krseml,.,a)'m11 fracmea~m1 ceram1kl kultury ceramlk1 
dołlwwcó. lfęgle drzewne pobrane z tej jam;r otrzymały w }a.boratorlllm IU.JB w ł..bę1 datę radlowcrlow'l 

. 2970 BC /· l'#J/ - Lod 270. Tecorocmy aezon pozJrohł rOWnlet na pełne odał<llllęcte, odkryteco w rolal 
ubiległym. .oblektu laaltary'trzC1D1ecldej. B,U-to Dlaregularna w rzucie pluł11m konatrakcja ałupow11: z wyrat,. 
nymt lłladam1 po 8p&loll~ belkach twąrZ'l.".Ch dach ·lub podłocę. 

2 . . ..... 
Dotychczas przebadano na atanowtam o1t. <600 m- 'I!J'dObJ'W&jotc paaad 18 tya. cabytkOw • ...,.Od ktOrycb 

wydzielono cztery zwarte zespoły kohurowe. Najetaraz:r to ach,tkowapileOllt;re&ay seęół & )Jjclakaml d-· 
k'ltowymt, aa.atW>DY to bogaty 111weatarz mezoht,.::zaz.ch.!QJ:obOW llriiHimlelłllycb twOl'Z'lC)'Da at1m9Wlalaa je• 
dea seapOł z ceramtą kultary dolkowaj f. tzw. mezoUt ceramtcmy/. odkryty w latach uhlepych ,HapCił laal• 
tury pucbarOW lejkowatych oraz aajmł9dazy. bogaty ~o w ceramtq. jak 1 w ubytki krsellileaae nap& 
laaltury trac1Dleck1ej. ' · 

W przyułym roku przeWidywane jeat aka6czeme bada11. 

MOROCZ'YN. 1D1. Brub11eii&Ow 
woj. zamojl!lr::ie 
StaaoWlalto 25 

NOWA BlALA 
woj. DOWOSiłdeckle 
Staaowllllto l 

patr& 
ollr- wpływ- n:;ymek1ch 

PotaJca Akademta Nauk 
laBtyta t B1ator11 K!Utary Mater1alaej 
Zakład Archeológll: Małopolakl 
w .Kraluwne · · 

BadaDla prowadzll dr Paweł· Valde•Nowak, F1DIIIIBCIWał'WKZ w 
Nowym Silczu 1 ·Komtsja Archeologiczna Odclz. PAN 'W Kral!owle. 
P1erwazy sezon bada11. Obozow1Bko schyłkowopaleolitycme. 

StanoWiliko odkryto wlosnlł 1985 r. Znajduje się na powterzclml plejstocetlskl-ej teruy lewego trugu 
Rałkl. w strefie przełomu rzeki przez P1en1ńsk1· Pa.s SkaUcawy. 

2 . l W wykople /1/85/ o pow. 25m natraf1mo na następu.l'lce warstwy: warstwa orna m.l'liszollć ok. 20 
cm/, pylasto-ilasty ut:wOr deluwialny barwy ollwkowej /m1'łtazollc1 do 50 cm/, serla ptart;rata z Uc&nyml 
okruchami waplen1a o slln1e zwtetrzałychpowterzchnlach. Trzeela r. ww. warstw ZWl'lzan& jest & proceęem 
wtetrzenla skały Obłazowa /670 m npm/, u podstaw ktOrej znajduje slę badane stanoWisko. 

Zabytk1 archeologiczne odkryte zostały w stropie waratwy deluwialnej, a lakU w kll.kunaata przypad• 
kach w warstw1e ornej. W trakcle badali zebranych zostało pOllad 500 wyrobćw z radlolaryta 11DD)'cb dobrze 
łupllwycb skał. Uzyskane tet zostały okazy tłuczkOw. podldadek 1 retaazerOW Wykonllllycll z piaskowca. 
W mater1ale zabytkowym zwracaj" uwagę lmporty surowcOW kamiennych. takich jak: kr.zem1e6 jurajalll pod• 
krakowak1. czekoladowy. jwteclechowalll 1 obaydlaa. Opisywany lmreatarz polłwladcza atoaowaale rdntll 



w10roWJC~ W t~~ ~fłOWJida. W' p-apieurzęci&1 dom!Jl'IQI! dr~~p&CIIe llrotk1e, pny D1ew1elll:lm Ucina• 
le r,7lcOW. WiłrOd abrojD1JEOw wyrCIIII!e mołDa tylcuki z podclftlł ~-. oraz t)!lczall1 łulllnre.. Cechy t,.:h 
w11'ob0w araa oacsiny charakter pos~ mat..WOW pozwalaJ' odna~ ladue •~ do laaltur::r. 
FedWJąeNer. . 

Baclu1& btdlt ~ron.;..--.. 

NOWA BlAŁA. 
woj. nowo .. dackte 
Stanowieko 2 • JuiiSDia w O~el 

Polaka Abdamla Naak 
lut:lhlt BlatarU ltllltary MalerialDej 
Zakład ArcłleolotU Małnpnlllld 

w ICraltowle 
Zakład ZoalOJU SJ8łeu.tycaej 
1 ~dczalDej w ItraiDDwle 

Baclu1& prowadz111: dr Paweł Valde-Nowak 1 dr Adam Nadachowllk1. 
Ko!Yaltowah: praf. dr ba.b. Kaslmlerz Jtowalall1. prof. dr ba.b. Ja• 
nuaz Krzysztof Koclowakl, doc. dr lab. Ter ... Madeyslra. W lada• 
ntach uczeam1cs;,l1: dr dr BUbleta Warchałowalr:a-&lwa, Tw ... 
Tomelr. · Jersy Jtop&ez. Wleliław Krum1.6alc1, Andrzej Pradel. 
Zb1jpl1ew Sz,ndlar, mer lle.eczyaław Wolaan. F1Danaował WKZ w 
Nowym S.czu i Zakład ZoołoJU Syatemat:Je:r:nej 1 DMwtadczalDej 
PAN w Krallowte. Plerwazy aez011 ladaA. G4rnopaleol1tyezne 
achrODlako jaall1n1owe. 

Jaaldnla 11najduje •lł w połndaiowej łdan1e alr:ały Obłazowa /670 m n. p. m./ tw<>MU~Cej. wraz 11 prse• 
ctwlegl' Kramnlc,, allalne wrota przełomu Btalll1 prze& P1enlilak1 Paa Skallcowy. Wykar:tałclła a1ę w wapte• • 
ntu bulaatym przy pewnej rollwody pl~ej. Badalll.a mlały na celu uchwycente komplelraowyeh elaDych 
przyrodntc:zych, ntezbtdnych dla ·relronatrukcj1 atoiiUIJlcOw tawustyeznych 1 fioryatycznyeh panuj,c,.:h w atre
fle p1ea1:4alro-podbala11aldej w plejatocente 1 holocenie, a talrte .JIVUDtDWante przJIPUazcze11 co do oacln1czero 
waloru jaakl.nlw poa11Czeg01nych okruach pradziejowych. 

Rozkopany został oaad w wykople o wymiarach 3 x l m, usytuowanym we~trz jaak1D1, w jej czfłci 
prz:yotworowej, W)'lrop ten został omacliODy aymbolem I/85. StwterdiiOllo w ntm dziewięć ełOWDych aerU 
sedymentacyjnych o ~cEDej ml,tazołcl 2 m. Na glęboiiDłct 2 m badaD1a teggroczne zoataly przer"Wane. Ilbo 
skalne nte zoatalo oai~ęte. We wspomntanyeh nawarstwlenla~ wyrOtnlaJil 81ę . trzy pazlamy ltalturowe. 
z ltt&-ych najll1:tazy zawierał resztlr11ronatrukcj11/ł~ooej z otoczakOw ,nmtowych i kwarcytowych pochoclą• 
cych ze twtrowtalr:a .Blałkl. W tym poztomle, mew,tpllwle n~clekawszym pod względem trełct archeolo11cz• 
nłj, ~elllODY 11o11tal orJilnaloy ze11p6l zabytków ru~ w postaCi m.ln. przedmiotu wykonanero z etosu 
mamuta /bameran~ /. Ol'D&men!DWanej lgły oraz ltlJ.na ze łladaml oezl1fowanla 1 z ornamentem f oba zabytld 
W,t<ODane z rop/, zawteuk1 z muazll łl1maka eon-. a ta~e zabytkOW llrzemJ.eonych. w..-Od Dlch zwraca 
uwan WiOrowy pOltylczak o Dlepelnym p6łt,7lcu oraz masywne oarzędzle rdzelilowe ZWl~ane z fac:Pł pracow• 
~'- Wapomnlaoe zab~ odntdć motnadokręgu kultur wachodnlograwecldch. 

. Zeapoly fauntatycme, jalde .rozpoZDane zostały w poazczee6lnJ'Ch warstwach, maj, clMt.rakter atepowo 
tUndrowy z udzlałem ptllllkOW takiCh jak: DlcroatDoyx torQuatas, Lemmus lemmoa, Ral!i!fer tarandna, 
Alopex lagopus 11nne. Podkrełllć mo:tna bl'alr wyralnlejazych zeapolow, ltt&-e m~ odo081ć do holoceon. 

Uzyskano 1nformacje o D1:tej zalegaJile ;m. obeco.l.e zuypanym, p1erwolnym otWorze jaaldn1. Cał~ć 
rozkopanych osadowpoddana zoatala szlamowantu.,...-

Badanla ~elit lront,naowane. 

REJON DOLNEJ' WJEPRZY. gm. Darłowo 
woj. koszal1:J1elde 
Ciaowo - stanowtelm 3 
Zlelnowó • ataoowtako 7. 8,11 
Kowalewtce • •taoawl•ko l 

WIERZmCA 
woj. radomaide 
Stanowieko • Zeie• 

WOLA RANIZOWSKA.-sTECE-, em..Rantsw 
woj. raeasowalrle . 
Stanow18ko lO " . 

. -
WO~ RANI.t.oWSttA.-BTBCB. 1m. a.attOW 
we i. rz-lllrle 
.. . ,.18nU , 

patrz 
wczesne lłrednlaoriecze 

patrz 
neolit 

patrz 
epolr:a brązu 



WOl.CZ"fNY, lm. Wł.oda
woj, chełmakle 
~lako l 

. 
ZWOLEN 
woj. radomall1e 
StaDoWUJrio •Str&elmca• 
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Pa6atwowe Mu&eam ArcbeolollclUle 
w Ware~:aw1e 
Polaka Abdenua Nauk 
Inat:J'blł" &a~· KW.tur:r »atei-woeJ 
Zaldad.Bpok1 ~enia w Ware&aw1e 

Badall1a prowad&ll:J ekipy mJCM /p~. Roana~d Sch1ld, mer Bal1• 
na Krt!Uit/ 1 PKA /dr Zofta Salj108tow eka 1 mJr Jacek A. Toma· 
u-•k1/. nnmeował WJCZ w Radomiu. Tnec1 euon badali. 
C>Adaictwo llrodltowe~paleolltyeme. 

KoatjniiO'II!&DO ekeploracjt -w:Jimp6w w &wtroWDL. Zalta6C&ODO prace na arach I 1 nu ro&poe~:ęto na 
ar&e m ćw. S. D oru na aru IV ćw. A, C. Na tych oetai:Dlch n1e o~F1tto ~ w;y~~t~wanla materlałOW 
archeoloCU:zu:Jcb l paleoclllta1ollcmych. PTsec:ittna mllł&e&olć po&lomOW arch~czuych w,aoeUa ok. 3 m. 

Podoi:ID1e jak w latach ubiecłych ma&enał7 wyettpOWał:J w ~ełDUitach c1elrOW wodoych • w,wo&ów. 
W br. oclełoa!ęto fraJID8Dt:J uaJ-tarnych cieltOW lUl1ncsoaych pr&e& ro&WCij n .. ttpnej pueracj1. Uetalono · 
c:ena;mmej ~ 5 c:71dl ero&yjnych 1 wypebllenla, nad lttOrymtletłl utwory atokowa maltalmum oetatnle• 
10 zloclowacea1&, Poazc&eeCSIDe c:Jitle •'ł poci W&Jlędem dynamiemym bardzo do ll1eb1e podobne. Rozpoczyna;l 
alę erozi'ł •Jltbn'ł, a naattpale wypełnlane ' &'ł materiałem IJ'Ubo&larnletym., pGmlej utworami plaezczyeto• 
J]1u1aatym11 ~yml do plae&C&:JIIlo-&w\rowyeh w oetatnlej fazie wypełnianie. S~:ereg Jenaracji ltl1DOw 
mro&Owych ZW1'łl:anyt:h jut & poc&e&efCSinyml elekamii 1cb fazam1.. Blnlplorowane obecnle odeluki l<oncentru• 
J'ł elę w miejecu pr&ellleaa jeciDeJO & głOWnych W'łWO&OW laopalnych wpadaj,cyeh do dollny Zwolenld.. Stwler• 
d&OaO obecnolć mu1eje&ych W'łWO&CIW, wpadaJ'tCYch do JlCiwnego, &arOWno z klerunku południowo wechodnleJo, 
jak 1 południowo zachodnl.eJo. Wydaje elf, &e opl- ~Wleb ml•~:cq lllę mlęd&y etadlum Radomk1 zloclo• 
wacenia lirodkowo-polaklego 1 maltelmum oetatnlego zloclowacenl.a. · . . 

Materiały archeoloCU:zue wyattpqJił we wu:y~~tltlch poZiomach geologl.cmych etanoWlaka. O~cno6ć 
kolc:1 ZWierzęcych etw1erdzoao w 136 mlej.Cacb fpojedjncze kolcli akuplaka/. Szczegdlnle dobrze zachowane 
były szczlllkl koa1, poaadtb ' z:naleZ1ooo' c1oa mamuta. Z1dent,.t1kowlllle gatunki to; bCibr, mamut, kod, noaoro• 
tec włocha~JF, renifer, bl&oo stepowy ora&'zapewne loli.-~Ctniejeze ezcątkl konia, wg uetaleó prof. 
Ach1leaa Gautbler z Umwereytetu w Gandawle, nale:tały do ok. ~·oaoliiuiów /materiały z badad 1983·1985/. 
Dotychczas nle atw1erdsoao liladCiw ognla · b'łd1 ~~wan1a.na ltoJc1acb. W br. wydobyto 66 wyrpbCiw krze• 
m1'eDD.ycb wyltuum,ch w pr&ewadze z ltnem1en1a czekoladowego. WyrCitnlono: 32 odlupkl, 14 łu•ek, l okruch 
1 19 narzędZI. Pooadto znale&iOO:o l ·odłapłik z kwarcytu. ~a nanfd&l krzemllllllllych zaWiera: 2 p1ę6c1alt1, 
4 ACzillitowce olxletrodcow, 3 note obuatro6cze, 5 ierzebeł, 2 odłupki łuekane, 3 fr, narzędZI meokre6lo- : 
n ,.ch. 

WlirOd wyrobe!w kr~em1ennycb pllDuje macme .zrCitnloowanle typologl.cme. N1ew,tpl!W1e mamy tu do 
czynlenia z p1~6c:1altaml pCifnoaazelaklml, elementami ~dnlcklml w poatac1 t:ypow~h noty pr'łdnlcklch. 
Z.pewDe najmłoclaze elementy to formy obuatrol'icze, 116_C1owate, lttCire moR być Wllł"lllle Z pCifnym okreeem 
lirodlrowe go paleolltu. 

Soodate geo1Dg1cme w okolicy stanowiska ujawmły ohecno6ć 1DDycb c:1eków, wymagaJ'łeycb ·eonda:ty 
archeologlczuych. 

' Katerlały znajduJ'ł a1ę w PKA w WarszaWie. 

Badama będ'ł lalntynuowane. 
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BAmCE STARE k/Warar.awy 
woj. war~u.wak1e 

BARDO 
. woj. w ałbrzyak1e 

mALOBRZEGI 
woj. rlleaEOwak1e 
Stanowl.ako 5 

EllELAWSKA WIEŚ, cm. Belawy 
woj. ak1ermewlok1e 
Stanow1ako 5 

.BlELAWSKA'WIE$, gm. aelawy 
woj. ak1ermewlck1e 
Stanow1ako 6 

msKUPIN, gm, Gilaowa 
woj; bydgoak1e 
Stanow1ako 2a 

BOLKÓW, gm. PoUce 
woj. azczecl1isk1e 
Stanows.airo l · 

BOROWO, gm. Czempl.tl 
woj. pomaiulk1e 
Stanowl.ako l 

BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocław ak1e 
Stanowl.alto 5 
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patrz 
okres wpływow rzymak1ch 

patrz 
wczesne średn1owtecze 

patrz 
okrea halar.tackt 

patr11 
okrea haleztack1 

patrz 
okrea wpływow rzymllk1ch. 

patrz · 
epoka br..-

patrz 
paleoUt 1 mezoUt 

patrz 
okrea late6ak1 

Muzeum ArcheolollCzoe 1 E"'ograflcme 
... Lodl!:i 

Badanl.a prowadzU dr Ryazard Gryltlei. FlnanaowaU: WKZ we 
Włocławku, Urz'ld Mlaata 1 Gminy w. BrześciU Klljawak1m oraz 
'MAlE w Lód&i. KoDtyrnacja badal1 z lat 1933-1939, 19M. Stano
wulro wleloklll.turowe 1 wlelookreaowe od mezohta po wcze•o• 
średnJoW'lecze. 

. 2 
Badanl.a prowaJizcoo w uchochlej części atanowlaka; gdl!:ie przebadano obar.ar 185 m • Prace· koll-

centrowały się przy ekaploracjl rodegłego oblelrta 'IIDltury amfor kuUaty~ kt~eco og<5lna pow1erzclm1a na 
podataWie dotychczaaaw,c.h obaerwacj1 zamyka a1ę w granicach ok. 700 m • Uchwycono jego centralnil 
część, a1ęcaJ'lc'l l, 20 m głębokości. W bezpoa-ednlm zaa1ęga badanego oblelrta wylltly>Uy pojed,ncze jamy 
1 paleQ1aka. Całotlcl towarzyazył wmt1rowo bogaty materiał ceramicmy f w Cllł(U dw6ch aezonOW wmawia
nych badali odkryto ok. 20 tya: fr, n&czyó./, krzemi~y. kamlenny 1 ltoatny zwtert:ęcy • . Pochodt:'l at,.d rOw• 
met ozdoby burazt,nowe 1 z zęb6W zwierzęcych oraz kręgów rybich. Na azczeg0ln'l uwagę zaałaauje bardzo 
bogaty materiał do badati paleobotanicznych /m.in. ok. 60 zl.&ren t:bOt./ oraz archeozoologtcznych, co je8t 
szczeg0ln1e watne przy dotychczasowym staDle badaft nad go8J)odarą kul.Wry amfor kuhstych. . 

Ponadto na badanym wycinku staoowtaka odkryto pojedyncze fragmenty: naczyti wczesnej kaltnry 
lendzielsklej f ornamentyka kłuta/ i kultury grobOW kloszowych z wczesnego okresu latetisk1ego. . . 

Matertały z badali przechowywane ą w zb1ora~ MAJE w Lodzt . 

Badania będ'lltontynaowane. 

BRODY POMORSKIE, g m. Gniew 
woj. gdall.skle 
StanowiSko 20 

Muzeum ArcheologicZife 
w Gdatisku 

Badania prowadzU mgr Olgierd Felct:a.k. Finansowało MA w Gdati• 
sku. Pierwszy sezon bada.Jt. Osada wielokulturowa: Jr;ul.tura pucha• 
row lejkowatych, kultura ceramikl wstęgowej rytej 1 okrea wpływow 
r z ymskich. 
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Stanowtsko ~otooe je8t w obręble ilrodkoWo-wscllodnl.ej części PojeZierza Starogardzkiego 1 usytUo
wane nad dolnym b1eł!lem rzeki Wlersycy w odległolei ok. 500 m na pOlnoc od jej dopływu o nazWie Janka. 
Obszar jego o wielko·~ o k. l ha pokryty jest glebą brunatną właściwą utworzoną na plaSkach glln1ast)'Ch. 

Celem badaJi b:yło wat~e roq>oZilliDle przestrzenne osady, a taktezaobserwowanie relacji jakoilcio• 
wo•Uo.c1owych zacboclzitcych między w;ytworaml kultury pucbarOw lejkowatych l ludtury ceramild wstęgowej 
rytej. będltcej pierwszy l"&B przedmiotem badaA D!'- Pomorzu Gdat\sldm. 

Stwierdzono sdecydow~ domlnację lolytworOw IDlltury pucbarOW lej'knwatych, wiłrOd ktOrych nalety 
wyrOtroć llcme tr. cer'amild. prt:ęilllk gllmany oraz kllkads1es1'łt pOłwytworOw krzemiennych. Kultura cera• 
mi)d wstęgowej rytej była reprezentowana przez ltUkanailcie tr. ceram11d oraz,co warte podkreślenia, przez 
dutą kamlenną radllcę odkr)'tlł na wachodn1m skraju osady. 

Obiekty nieruchome związane s kultur'ł pucbarów lejkowatych były zachowane fragmenial-yczme w wy
niku sllnej destrukcji naturalnej. 

Ponadto na pogranicBil warstwy ornej 1 telltego pl.saku odkryto ok. 200 tr. ceramild z okresu wpływow 
rr:yms1dcb. · 

Badania bę~ la:mtynUOwaJlS. • 

BUSZYCE, gm. Lewtn Brzeski · 
woj. opolaide 
Stanowisko C 

CEPNO, gm. Stolno 
woj. torw1skie 
Stanowako 2 

patrz 
okres wplywow. rzymsldch 

Mazeum w GrudZiądzu 

Badania prowadził mgr Ryszard Klrkowsld. Flnansował WKZ w 
Torunlu. Pierwszy sezoo badał\. Obozowisko kultury amfor kull.
stych. 

Stanowisko połotooe jeat na szczycle nieWielkiego wymeB1en1a, opadajęcego łagodnymi stokami ku 
n1eW1elk1ej dolince beZimiennego ciem. Badan1a miały charakter l"&towmczy. Wykopy o łącznej powlerzclml 
100 m2 zalotooo w bezpośrednim B'ł81edztwte rowow melloracyjnycb. W trakcie badał\ odsłonięto 3 obiekty, 
z ktt5rych tylko jeden dostarcz:ył wystarczająco llcznej prOby ceramiki, umptllwlającej określenie jego 
cbronologn. Jest to llczna llcąca ponad 300 fr. 1=el"&m1ki proba, kt0!"1ł motna datować na czasy rozwoju 
kultury amfor kullatych. Stanowtako jest w powatnym atopniu Zniszczone, zachowały się tyiko spągowe 
partle ObleJrtOw D mlą:& .. CJłel do 30 cm. . . . 

J,fate.rtaly zlotallo w MUssum w Grud&llłdm. 

· · Badaula zakotlcz0110. 

CBALAWY. gm;Brodn1~ 
woj. poznaJislde· 
Stanowisko 15 

.~zeum Archeologiczne 
w Poznanla 

Badanta_prowadzlll mgr Danuta Prluke l dr Andrzej Prlnke. 
FlnanSÓwało MA w Poznamu. Pierwszy sezon badaA. Osada z 
faz;y ·lubat\skiej kultury pucbarOw lejkowatych, ślady osadnictwa 
ż akresu schylkawego neolltu, wczesnej epoki t.elaza l z o~esu 
wczt!BDośretknowleeznego. 

Stanowisko odkryto Wlol!llęl985 rom w trakcie- .badaJi AZP. Stwierdzono stałą jego dewastację / spo
wodowańą 1Dtensywn'ł eksploatacj'ł twlru/. 1 kontecmoilć natychmiastowego podjęcia badań ratowniczych. 

• 
Połotone jest ono na kulmlnacj1 /w znacznej części obeCnie zmszczonejf 1 poludolowym stoka du:tego 

Wynleslenla, w pobll:tu zan1kaj'lCego wsp6łczeilnle cieku. Podło:te glebowe atoanowtą tO blellce wykształcone 
na lekkich glinach. Na stanowta~ obserwowano następujący profll glebowy: poZiom prOcbniczny Jw t;p6łczes• 
nyJ o miątazo4c1 ok.. 40 em, ssczątkowę·warstwę podglebia 1 skałę macierzystą /drobnoztarrusty piasek 1 
gllna/. 

Badania rozpoczęto w najbardziej zagrotone) częilcl osady, obejmując 100 m odclnka porudtńowej 
krawędzi plailnlcy 11 pa&le o szerokości 3•10 m /na osl N -5/. Na powlerzchnl ok. 7 arOw zareJeStrowano 12 
oblektow 1 uzyskano: 2. 619 f». ceramiki mezdoblonej IDlltury pucharow lejkowatych / KPL/t 157 fr. zdoblo• 
nych; -ok. 150 fr. ceramlk1 acbyłkowoneolltycznej, łut.ycklej 1 wczesnośrednioWiecznej, 142 wytwory z krze• 
mienia narzutowego bałtyckiego, lO bardzo drobnych, przepalonych kości oraz zaobserwowano 6 miejsc wy
stępowania polepy. Do naJciekawszych zabytkOW naletą: tr. łytkl glinianej, fr. przęśllka, stekiera kamienna. 
fr. dwOcb płyt szlUlersklch. 2 podkładkl kamienne. !r. gllntanego toporka ze śladami malowania, kamleli 
z centralnie umieazczoo'ł plamą koloru ceglasto-czerwonego oraz kamleli wapienny, słutący zapewne do 
1Dkru•tacjl ornamentu. Materiał arcbeolołllCmy pocbodz1 prsede wszystldm z obtektOW, poza niewlellą Jego 
caę•c!lł maluloll'l w war.twte haam• wllp(9cseme10. 
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Anaha .rosml•&cscia otllelltOW ~&la na kUka atwterd&e6: 1/ c~:ę6C! w.ehodnla ~danego odcinka 
a.ac17 a. chairakter per1ferloc•7/•,..upl}lo ba w dd)'Cb CJdl.eclo6c1ach- olr;. 5 m - 7 obl.elltttw/, 2/ czę&ć 
nchodala p<Milada ~ .-rfłly c•tralDe.J Ja oud&le /D& pow. U."} •18l'IP1łr. 2 bocate w material cera
mlĆ:my ~. fr. ~ podomowe8Q, dołek poałupowy Orali: olllellt, lrt<lry poal.adał ~:&pe'1ftle nczegOlne ma
cseale, co -.-Je ~ arclleoloClcma Jeco W;Jpelnlaka • ldlka całych nacz;y6, fr. pr~:ę611ka, fr. toporka 
JllmaDeao, 'll:amle6 se lladaml. malawanla, 11ata1.e111 wapt-y do tnkruatacjt CJr'JJ&nlentu/. 

Aaa11a cech"tecbaolclelC&Dycll·l •7llat,.cmych zbkra cen,ml.lll poewala datowae! atutowlako na fazę 
VB roswo)l ~ KPL /•ł &YII~mat7kt ceDtralnolaljawalllej/ Da Kiljawach, ~Wl&da~c~~ achylkowemu 
Cllddnkowl faąlabo6Ałl!ej w WteU111powce. - Do a.ajwa&llleju)'Cb cech datu~ycb teo ~:b1or zallcr;yć naJet.y: 
• załl:reaie terłmołacD ca-amilll • olr:. 1& doml•~:lll IJ'Ubo&larlll&tej tluC&ODycb akorup, p-ubo,ctenność 
eeriiJD!lll ara& '!fi &llkreale &dDllUctwa • lllałll wak&!alk fr. &do~Dtaaycll ceram1111, rzedlikowanie llaty elemen· 
tctw r:dotmk&)'cll do k1Dal.. ,."....,=w bob tecilru.lal Plut7CEII. raaAI.e atoliOWanie elementu amura trOjdzlel
IMCO do badoW7 qddtw podJII'awtc!Dydl wewafłrmych l prsecle wn,.tlllm obecnołe! cecb atyllatyld radzlejow
alilej ara& pMDe.J fa&71allbar7 ceram1k1 prom1eDI&tej. 

:a.dallla ~ ~wane. 

. CZl!:llLE.J!IKO. (ID- ~trz~ Wlllp. 
woj.po.._kle 
-.-uJto2 

Jllu:eum Arcbeologtcme 
w Pocnamu 

BadaD1a pr-ad&111 mer Danuta Pri.Dke 1 dr .Audrnj Prtnke. 
FlaaDeowah> MA. w Pomanlu. P1erwuy aezoo badatl.. Dar wotywny 
lw1Dołclłl:ultlar7 pacharctw lejkowatych, 6lad7 utytkowanla przez 
~~ ~ylkulrcmeolltyc~uł l 11: oll:rellll wezeano,rednlowtecznego. 

BadaD1a pod,t\'to w swl'ł&)la 11: lllfcrmac)ł o wydobydll, w tr~le oc&ya&e&anla dna Dlewlelldego stawu, 
hapto .wa-j amfory_ łlllltary poiebarO. lejłlowat,ch /JCPL/. W~ o t,-m dotarła do Muzeum dopiero 
po dw<ldi Iatiida od e- &alra6c&m1a prac. Z -a11 na aD1katoW7 charalrter malulaka ~:decydowario atę na 
prAprGWadseole baodd.. w cela uąalaulla lllllbymalaej Llo6c:l daltych dotycącycb.lrolltekaba archeologicznego 
odtr)-cla.. ~~ azui,ą reall&acJ t:Jcla cel6w b,to &badude u~ycll j•&c&e oade!w na złotu wtorn,-m, 
Prsejr-~ olr. 320 J adam u. W tirelacle poa,..a- olr. 110 tr. eeram1111 KPL, ok. 30 fr. cera• 
m1ll1 acll,&ow.eollt,.e-J, ok. l. OCIO flr-. eenmtkl _wcli~edmowteeme;l, olr;. 600 fr. ltołcl, szydło 
~ 1 ~ ~ 11: akr- wcz-o*'edDioWtecmeto. 

. ·- -
W materiale kultar7 pocbarOW lejkoiratych /'F:PL/ ..,..tlg!lło olr:.-20--fr. naatępnej amfory, zdobionej 

podol:a1a )ok plerWaa oraz 15 ~ych fr. eeramllll, pocbodącycll& rO*aycb nacz;y6 1 kllkadzle · 
a14t fr. lllecbarakter)lllt7CSDydl. Ceab-7 at~e~etD dl1oru eeramlkl poawalaJll datować go na fazę 
WlGrec .. roawo)l KPL w Ww~ /ilołdadmle.J na faaę mB •c ayetea.tykl eentralnokujawaldeJ/. Pod· 
llrdl1C! na.le~y fakt malnl.eal& cłw&:h bardm poclctlllycll cJo aleble amfor /t,-pa baalberalllegof, bop.to l ata
~ sdobłca~ W~s,.~c W1edsę 11: Allr- wter&eti apole<:ao4ci"'j><lłDoc:nej p-apy KPL 1 wynlkaJ'łce 
s Dldl praktyki i.a.twta!!l• darOW w«ywn;,ch oru aerec ZDaD,ch 11: ter- KRO 1 Pola111 tsw: •onar bagten
oyc!l• • ~w poelad amfor ~ąycll do ollasOw sjcśerlejeDIIjanaJetyzu:,..,.t~owaC! twlerdzenle, t.e 
iaamy ba do es,-- 11: j)OCiobii:JIIl sjawl~ W pn:~ ·~!baerlejenldaDadar&& alęrzadka okazja 
&ładlm:la llal•atv ~ dyllpaav,je1Q7 bowiem peła:JIIl roapoi:N"Iem lltniktur7 oucbletwa fwyntkl 
bada4 AZP/ -e-Jllce., D&• obe&aru. • 

. *terlal ~łJCI:DY jest ro&drałlalC1117 l &aal&zł •ę ta upeWDe pr&ypadłlowo. Material 
we&~ec&JI7 ..,..łiiP!ł w naJwlęłmzej !Wc:l, co wym.ka 11: loka.ll&acjl oaady z tej doby wokOł jeziorka. 

·lfałarlał łloably tradDo prżypar.....,.-.ć k:tilrejj 11: fas ebploataejl oc&ka. Zuygaall.zowae! motna jedy• 
m.. u ll:lll&1asł7 111ę ta wtGrale 4 fr. l!Ńd ladl:kldl.~ laMic1 ~ 11DaDJa. ll:r<lllka, ptakOw oraz lto6c1 dzUrtcb 

~·~ . 
W P..,..lllło*:i P1-uQe •ę podjęc:l.e badU ..,.,.....,.11..,._ ycllD& OAd&le FJ'L, połotooej olr:. 100 m na 

. ~od -.-ulla :z.. . . . 

' •· 

,. 

BadlaDJa proWaddmp' msr lolallta X. Sctblor l autorlla komunl• 
llała/ 1 lO&fll 4c:udar. nDa.-ał WJCZ w TarDObrsecu. P1erwny 
.. _ bacld. oada atar&Mj fu7 p-upy -heklej lml!llry D&d• 
c:1a611k!e;t, 6lad7 oudalctwa laaltar7 ceramilit watnowej rytej 

· ~fau. mj, la.tDe -terlał7 bltar7 trsc:lDleelllej. · 

· · -~ poio&cae ;.. • .--.~e ~ do~ jedllorodi:SDD,ch /Ćmtel.Ofi•Wltlr7/. w ocllecło6ct 
o1r. .rm w lt18rlmlla WKIIodD1m od -a, lalltar7 par:harOW .lejtowatydlD&· W&ł'(lrm Gawromec:. Zajmuje nle• 
~ plascSJII&e 'llfllll..a.de IWł rsecldał P.r~ /dapł.yw Xamlm~~eJ/ na prsedpoba płata 1•-eco. 

~ ·:..BUlla alit~~ • ......._}'Ch~--;~ jea~ w eaate l!a~7 ~m~ osiedla. 
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W 198:i r. przebadany został jeden obiekt osadowy, Dieznacz.nle naruszony w:ylcopem wodociągowym. 
zlokalizowany na terenie posesji nr 9 przy ul. Słonecznej. Byta to owalno-czworokątna jama o wymiarach ok. 
3, 50 x 2, 50 m. zo.rlentowana osią clhńsz:ą w Iderunlen NE-5W, posladaj"'ca nieckoWate przekroje. Płaskie 1 
dość wyrowoane dno znajdowało s1ę na głębokości 1,10 - l , 20 m od obecnej pov,erzcłm1 gruntu, mlątszość 
warstw wypełniska wynostła O, 60 - O, 70 m. Ozy5kano nadzwyczaj bOgaty materiał trOdłowy, reprezentujący 
w ponad 911% starszą fazę grupy malickiej. W )'dzielono ponad 2. 700 fr. ceramlk! • zrekonstruowano kilka 
całych. naczyń 1 k1lkadz1es1ąt dutych segmentów • .Bardzo ll.czn'ł grupę stanowtą elenkotlelenne am!orki zdo
bione nakłucla'llll; na uwagę zasługuje te:t tr. naczynia zoomorncznego z głową owcy. Wydzielono 3. 2:i8 
a ctelaktOw krzem!I!Dllyob l 140 obsydianowych /4, 3'1o/ , m.In. 4 rdzenie, W lOr Id l br:yłld surowca. W !nwenta• 
rzu krzemiennym_ wytWorzonym w 93'1t z krzemieni& czekoladowego, wydzielono 576 okazow narzędziowych, 
m.In. 166 drapaczy, 81 form pOltyleowych / w. tym 8 trapezOw/, 22 pnekłuwacze, Bardzo llczną grupę sta• 
nowlą tet wiOry retuszowanelich fragmenty /'17+133/ oraz pOłsurowtec /339 W10r"01f l 868 fragmentowi l 
rdzenie /31 okazOw/. -

Specynka terenu - do4ć gęsta zabudowa, ogrodld - wylducza badania szerokopłaszczyznow~, lecz 
prace na nlewlelką skal~ /wykopy ratownlcze 1 sond~owe/ będą kmt,nuowane. 

D.łBKI, gm. Darłowo 
woj. koszal!J1skie 
Stanowisko 9 

Muzeum Okręgowe 
w Koszall.n1e 

Badania prowadziła mgr .Jolanta Ilk1ewtcz. F1nansowal1: Muzeum 
Okręgowe w Koszallnle 1 WKZ w Koszallnle. Szos ty sezon badań. 
Osadnlctwo wczesnoneolltyczne • IV tys. p. n. e. Kultura typu 
Erte~lie. 

Wmowtono- po przerwie w 1984 r, - badania torfowe. Prace skoncentrowano w części zacbodniej 
1 połudnlowo•zachodnlej stanowtska. Zbadano dwa wykopy o łącznej powterzcbnl 20 m2. 

Wykop WKT I/85 usytuowano na przedłutenlu WKT ll/83, z pozostawtentem metrowego śwtadka mię• · 
dzy nlml. Uchwycono w n1m jedaą warstwę Kulturową o ~szo6ci ok. 45 cm, lmreBpODduj"'cą z warstwą 
młodszą. JFyr<nnlooą w sezonie ubiegłym_ Zwtązana jest ona głOWnle z gytią ro6llnn~ i torfem b. dobrze roz
łotonym • na pogranlczu gyt11. Inwentarz ruchomy obejmuje głOWnle szczątld Źwierzęce / 5!!0 kołci ryb, :i9 
kości saakOW/. Odkryto •azldelet• z kol!ic1 łokciowej ssaJ<a. 3 topory rogowe, wszyatk1e nazirodzone /jeden 
naprawlony przez przewlerćenle nowego otworu, na trzonek/ oraz 2 fr. ~ędz! lrośctanych. Uzyskano SS fr. 
naczyń, w tym fr. oWalnych miS, wazy l garnkOw, jeden z tych ostatnich o karbowanej krawędzi wylewu, 
zdobiony jest rzędem kolistych otwori<Ow pod krawędzl'ł- Materiał krzetnlenńy /H okazOw/ obejmuje suro- ' 
Wlec l ~łsurowlec oraz zaledWie 2 narzędZia: drapacz I wlOr łuskany. 

W)lkop WKT ll/85 zlokall%awano na krawędzi torfoWiska, 37 m na połudnlowy wachod od wykopu WK'T 
ll/83. Materiał ruchotny • głOWnie krzemlenny wyst'łJ)lł w nlm jat w prOchnlcy wapOłczeanej, stępj'łc sza 
rych pla8k0w przydennych z domieszką częjjcl organlcmycb. WarstWa kulturowa obejmowała jednak głOwnle 
clemnouar"' pr-ócbnlcę przechodZ"'C'ł w torf drzewny słabo rozł~any, z czytelnym! fragmentami drewna, 
głOwnie gałęzi.. Z warstwy tej pochodzi Większość krzemieni, cała ceramika l wszyatkie ko4c! zwierzęce 
/wyłącznie ko4c1 asakOW • 16 oraz 17 fragmentow przepalooych lr.oścl/. Wszystkie stosunlrowo dobrze zacho
wane tr. ceramlk!/44/ pochodzą z tarta. Z proehnlcy wyeksplorowano natomiast kilkanaście rozsypu~cych 
się, b , słabo zachowanych tragmentow. W materiale ceramicznym wystąpl.ły fragmenty naczynia o jajowatym 
brzuścu, owalnych mis, wazy oraz ll"agmenty garnkOw, z lrtOrych dwa o karbowanych krawędziach wylewow, 
zdob1one były rzędami kullstych otworlr.Ow pod krawędZiami. Materiał krzemlenny /176 szblk/ obejmuje m.in . 

. rdzenie wtOrowe /3/. łuszcznlowe /4/ llnne /3/ • aarzędz!a /26/, w tym: trapez, półtylczak sko4ny,' drapa• 
cze /3/, skrobacze f 3/, pazur, przekłuwacz, W16ry łuskane i mikrołuskane /13/ or.az odłupld łuskane I 
mikrołuskane /3/. Materiał z tego wykopu lroręsponduje z·matertałem z badanej w latach ubiegłych częAct 
"piaskowej" stanowtska, szczegOlnle pod względem frekwencji l cech styl.lstycznych matertału krze'llllesmego. 
Cechy stylistyczne ceramlld pozwalaj~ łączyć warstwę kulturową badanego wykopu z młodszą faZI! osadnictwa 
/ok. 3700 - 3300 BC/wyr~on'ł w sezonle 1983. · . 

W opracowaniu znajduj'! stę szcz'łtk1 ZWierzęce z badań /K. Iwaszkiewicz, M. Soboc1Ask!/, profll 
palinologiczny /T. Tobolski/ oraz analiza geomorfologiczna atanowiska /B. Nowaczyk/. Ceramika ze stano• 
W!ska poddana została anallz1e technologiemej /'M. W!rska-Paracbonlak/. 

Mater~ały znajdają slę w Hn:ewn Okręgowym w Koazall.n1e. 

Badanla będlł kan11nuowane.. 
' . 

Dł.BROWA BISKUPIA 
woj. bydgoskie 
S~owlBko 21 

Uniwersytet lm. Adama Mickiewicza 
Inwtytut PrshisturU 
ZespOł badaft Kujaw 
w Poznanlu 

Badan1a prowadztł Zesp6l Badań Kiljaw pod kierownictwem doc. dr 
hab. Alellaandry Cotty-BronlltWalćej. Flnanaował Uniwersytet 
Warauwak1. ~ty sezon badail.. O•edle ludaołc! kultury pacba• 
row lejawat,.,t> /fazy: ma t met. 
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BadaDla skalcentrowano w miejscach ekaplorowany.:h w lat~ch ubiegłych. Objęły one jedno z trzech 
zwydmlony.:h plaazcz:)'Btych wznteated zlokal1zowanych na. lrrawędz1 dollny rzekl Parc:hanl, ldentyflknwanego 
z tZ"w. "dz1eln1c'l mieszkalną•, wspOłtworący.:h prr.est:rEeó ug~arawania ld.lku hektarowego oBiedla 
społeczeóstw •pucharowych". OgOI:em badano poW1erzchnlę 22S m , koócz'lc prace w obrębie l :;o m2, 

PostanoW1ono poszerzyć pale danych z za.kresu zabudowy przestrzennej dwóch etapow zas1edlenl.a sta• 
nowl.alta - datowany.:h na fazy mB oraz me kultury pucharow lejkowatych /pobr&r!K) próbkl węgla oraz kości 
dla datowanl.a metodą Cl4 obu faz / . Dla katde:j "nich pozyskano bardzo bogaty 10esp6ł tródeł ruchomych_. 
umotll.wtaJllcych względnie wszechstronnil anall~;ę sr-erok1ego zestawu CEynnlków kulturowych m1eazlaulców 
o&ledla. · · 

· Fu:a •starsza". Ucbwycono,Dl.erozpo~y dot'\d r:aaręg uc:bodnl ora10 połudnlowy un1kalnego obleJroi 
wz1emnego for 81/90/, co umotll.Wia weryfikację plerwotole sugerowanych danych o jego wlelkoścl. Obiekt 
81/90 przedstawia B1ę jako Uleregularny czworokąt o maks. wyxnLarach w rzucte porlomym 20 " 9 m, przy 
głęb. prukraczającej l, 5 m. Obiekt ·ujmuje strefę knlmlnacj1 wzmeatema będąc otoczony znaczną ilością 
"małych" owalno-(!krUłych w riOUcle ponomym "jam gospodarczych". Brak dla6 analog11 formalnych wśród 
znanych nam obserwacji osadowych z terenów Nitu. Wstępna anal1za tecbnalogiCEDO•st,Ustyczna cerawk1 
ujawnia sUne wpływy z kręgu małepolsklej kultury pucbarow lejkowatych /KPL/, np. Nosoclce, Broooclce 
- fu:a Br n. 

FaU. "młodsu•. W drUi1ej. mlodszej cbrcoologlcznle B1refle zaa1edleo1a stanowlaka obejmującej 
pOI:nocoo•wachodalą krawędt kulminacji Wzn1e&1łllla. badano układ podomowo•pr~;ydomowy oaady grupy 
mątewaklej f/J'L" fazy me, datowanej jednostkową dotąd datą Cl4 na około 2 4SO BC. Odsłonięto w całości 
naziemny obiekt słupowy o fnnkcjl chaty /nr 103/, wraz z licznymi elementaiiil zabudowy przydomowej o 
funkcji • zagrodY" oraz jam gospodarczych. Na nczeg6lne wyeksponowanie zasługuje odkryta w obrębie 
obiektu warstwa litej polepy, tz:w. "płoszczadka". Uwagę zwraca nie ..-ejestrowane dotychczas zjaWisko tak 
intensywnego 1 szerokiego zastosowania gliny w technolog11 budow.nictwa, do konstrukcji kleplslta oraz Aclan. 
chaty ·~tewsklej•. Odsłonięty uld:ad podąmowooprzydomowy stano11!1 jedynl.e fragment bardzlej rozległego 
systemu zabudowy partu stokowych Wznleslenla. Rejestrowane cechy kooatrukcjl naZiemnych, jak tet wstęp• 
na ana.ll.za caram1.1<1 naczynl.owej tljaWDl.ają bardzo sUne wpływy grupy mątewsklej f/J'L. 

Prace nie zamyltaję tadnego etapu eksploracji stanoWlska. 1stoleje bardzo pllna potrzeba względnle . 
całoliciowego rozpoznania obiektu w ziemnego 81/90 oraz strefy osadUletwa "mątewsk1ego•, un1kalnych zarów
nO> w aspekcie rozmiarów, jalr 1 stopUla złotonol!icl strnktary substancji trOdłowej w strefie w1elk1ch dol1n 
N1~ . 

Badania będą kontynuowane. 

DO BRON 
woj. sieradzkie 
Stanowako l 

·-
Muzeam Archeologlcr.'oe 1 Etnograflcme 

-~~ 

Badania pro"tl!adzlł mgr Andrzej Pel1etak przy współudziale mgr 
Małgorzaty Pellslak oraz stn4l:ntek !- Flnlandll Pllv1 Ml.kola 1 . 
Heli Karjalalnen. Finansowal WKZ.,. Sli!radzu. 1 Mazeum Archeolo
giczne 1 Etnogratl.czne w Lotk:i. Cz.warty se-ton badań. Osada kul
tury pucharów lejkowatych. 

Badania stanoWiły kontynuację problema~ funkcjonowania osadUletwa neolitycznego w dorzeczu 
Grabi.. Przebadano obszar o powlerr;chnl 600 m2 usytuawan,. w centrum osady pomiędzy jej częAciaml bada• 
nym1 w latach ubiegłych. Bogaty materiał zabytkowy skllplał alę w warstWie kulturowej. B,ta ona częśctowo 
zruszczona przez nowot ytoe wkopy. W part11 "nlenaruszonej" czytelilość Btratygra!U ograniczały r;aklOCenla 
spowodowane korzemaml roślin oraJ: Alady intensywnego przemywanla. P~ warstw11 kulturowił zarejestro
wano jedną jamę osadowę oraz skuplako ceram1k1. 

Racbomy material zapytkowy tworz,ty llcznt\ /ok. 3 tys./ fragmenty nacr;Ytt. Cerallll1ka zarówno 
ornamentyką, formami naczyó, jak 1 stroną technologiczną nie r62n1ła się od odkrytej w czasie badsil w la• 
tach ubiegłych. Wllród przedmiotóW krzemlennych /ok.. 200/ reprer;entowane •'l llcznte ró:tnorak1e formy 
narzędziowe. Surowcowo materiał jest Dl.ejednollty. Wydzlelcmo 1trzem1en1e kredowe, jnrajsk1e. cr;ekoladowy 
1 l!iw1ec1echowsk1. Stosunkowo liczne są takte przedmioty kamienne. W tej grupie wyrótma a1-ę &1ek1era ka• 
mienna 1 fragmenty innych, knll.ste rozcteracze oraz kamlenie ~ .adami zagładuińa. Ll.czme występowała 
takte polepa • . 

Odkryty ~ terlał potwJ.erdza datowanie atanawlaka na faz~ W10recą ku~:y pucbarow lejkowatych. 

Matertaly przechowywane &\ w Multeum Archeologiemym 1 Btnovaftcmym w LodZ1. 

Badanla zakoóc~o. 

DUDKA, gm.Wydmlny 
woj. auwalalde 
Stanowlsko l 

Polaka Akademia Nank 
Inatytut B11łtarU Kultury :Mateńaloej 
Zakład l!:pold K&miłllla 
w WarszaWie 

Badan1a ~adzlł'dr Witold Gami.Uk1.. ~al WJCZ w Sawa~ 
bela. .~e.J:Y · HSCIII badG, Oadnlctwo od wcH81e., do .cbJOo
.... ., -.oll~ GłOwn1e. lla~ narftka / t:rP Zedmar /. ... . 



S tanoWlao ~ ~. pnea dr li:. l[emplai:J' w 1981 r. -.. c:&Ute blldd ,POOWHr.cllldow;,ch ZJł1[ 
IBXM 1 PMA. W t.tacli ltat-1983 prnpro-dsooo ta badmla 8Clllddowe. Lollallsacja 1 charakt• -.tersałO'W . · 
aug~. ~• jeat to ·~ a 11terał111"1 8t&Do'W1Słoo MocayQa /Dlem. U.ter •s-f. Stuaow18łoo ~lmlje 
połucmJ.owo w.chodlll płaall1 br••ł W'Y8PY· ld'łC&j w poładalowo _wachodlll~ caf4<:1 ł.ltk ~ldcll,. kllllr'ł 
od zacbodu opływa rana PIUDer. . " 

. . . 2 -
WYkop o w;pm. U s l m l&bada.Do21 m l pr~ proatopadle truc w~y. obejmajlfc: wypłaucse• 

nJ.e, .•!don 1 m1•t torf-lab. Braftn'ł e&fllć ~y-prqltrywa e&arDy, eałłooWlcle rodo&OD)', epla.UC-:f 
torf, '•tUaJ'łC:l' od 30 do 10 cm powters~ W jego apuu/w,.ttpujlf lramleDle ~ łJ"Il(lk1wąteriW>-~&lonle~Do 
Torf ten zalep .. ukołn)'Cb przewar~eDl&cb pSaakOw 1 twlrltw, ~c,.,ta poso~d&mlwcs.-.."",Joc-. 
ak1cb plat je&101'11. Na aldOill_e br&afU pod W&rJt'W'ł CZ&l'llefO torfa ~p ~ waratwa lraatae .. ilred
nlo rodosemego torfa, ktclr&fo rosdroba1011e rentk1 pne~ J.eące pod Dlm p1alllll. je&JarDe. W llleclolillm• • 
czon)'m ebp.loracj'ł odc1nlal obejDIIQ,.Cym włdclw'ł m111ę łol'foWlalla e&ai'DY rodo&aay l!orf pr-..8łWI.Clfll' · 
był glin"- pod lrt6r'ł pobaał alt alabo rozloSoDJ torf bl;matltl'• Nl-.lwn,.tlll..a aabytk1 za1epł)' w CllU'II:JIIl · 
apaazc:zonym torfle, a awłaacaa w jep ~/1 ,.-..,owały att lłGwn1e w pobl1A zalonm brz..-. 

Naj11czn1ejaz)'mlllll&le&1alram1 .,.ll:ołel1 cboCld at.llll.e rozdrobo101łe 111. :1118 u.t../. Zaacm,.tch . 
czę•ć atanowl'ł llrę&t rytd.a, JrtCir7Cb uds1ał wzruta wraa a A~l.lł. -aewme roadr~ ceramUla 
11.787 azt.l jeat'bardso sr~n1COW&DL Prz-ata caramlD laaltm'y narnldaj • obfttll domi_.. ~ . 
ł14cZon'ł rGwnJ.eła mual<lam1 albo tłucmlem. S. m: prnk1 o ledw1e żaanacaODym •-&tym protUa. ~
towane rzadko roamlenc;SOQ)'Dil '1ft ,a-naj caę•cl aa.ca,ma plOił-)'mllab .....,...yml llasam1 poclUDl~ pat)'b 
lub odclakOw placow;,ch oraa m1ay l? l o niemal proatydl lłclallbc:Ji.. llarbo- • Jaoawf*1. Z po110atałe) 
c:eramllll. wyatiUJlł.Y m. tn. !raf1D8Dly • po&lom,Yml odclak:am.l .......... • fłtbolilml ~m1 poJed3ac:HI'O 
stempla pod krawtdz1"- • odciSktam amura.obwljaneco. Wa.,..tk1e odllryta dna &Ił pJaalie. 'Wlflatso6ć -terta
łu krzemiennego 1712 nt. / jeat m111ro111)'CBnL Pr&&WataJ'ł abrojnlll1: pdltylc:zdl. ~. trOjlatty roawarto
qtne, nteaymetrycsne trapea;r, trGjqtne IJ"Oclld nenllt:JC&ne :r; wypukł,. podataw!ł-r-asowane pnJitń.wfdnla 

oraz z po~ta•• proat• retunowane powterachnlowo l ąbata. W p<Jdolllłej proporc;Sl wyat~P'Q'ł *-Pacse. · 
skrobacze 1 wtCSrowce. Z :r;abytkOw ll:ołclallych malatODo: rogo•• afeldert s ~· ilłclłł:Jm oalr&am, • 
4 odcięte paroetll1 roJowe o w.Yfładaonych oetrzaeh, pławlk /?l • Ji:D4C1 lirOdatopla a chroma otworallll, l,Uct ' 
l? l :r; kDdct długtej z otworem pod cłOwą, harpun l? l z w,taman,Yml udzloraml oras k11lla tracm•tOw vo
tGw lub az:ydeł. ;Jedyn-,u.bytek bllrastynowy to auz z •V"-kalltałtnym otworem aactn-l' na kr-~ Csptaae 
są ozdoby z wap1enD! ~ allam1elln: ł'lZ • •V" •ksztaltnym otworem, aawt-złr:a oru pactor Id._ nr'IIDwata 1 • 
plerect~owate. · · 

Badląlia ~<l'ł kolltynaoWane. 

Gł,SKI, gm. Gntewkowo · 
woj. bydgoak1e . 
Stanowtsko 18 .. · ~ ", 

GRÓDEK, gm.lłrubteaOw 
woj. zauiojakle - ' 
Stanowtako te , ·, 

-. 
GJiÓDBK NAD~Y. ~~Brubi.~Gw , 
woj. zamojilk1e 
Stau_owtako 1C 

patrz • 
ollrea lateAa111 

tlnl.wer~ytet im.'Jiar.u C~te-Skłodowal!HJ 
w Labl1n1e ' 
}tatedra ArcheolÓ&U •..• 

Badanla prow-Adan dr Sla;womtr "-b-afb8111- FJDanaow~ QDZ 
. w· Z&IDOkln. Tftecl, l~~ M&OD badiUl. 9Sada ' Jr.allilr;r ~ 

lej)ID-..&JOCh. f V 

'.. . .. •. . • • • . 2 • 

Pracami ob,łtto ot.aar o .mej pow18r$cba1 lU .m a~;r- pouen8111.e w 111--a sacboclb1m 1 
pGłnocnyin ·ter-· badane &'O w dw1a ·poprsed!alch lljes-.cłl. W pOlnoCDej cztłel ~a DatratlaDO - ~-
wo; wacbodnl ~Snlk ·~ a ae-Gw lt5f.J957 /badama r. I.IJqJ,cqłt;a/, • ... , ' 

' 4,ca~e·~~cj123"ni;owe ·cblektyoraa~·~ce~5~~~ • 
CZflłcl-o 1f ubleflych aesoaach" .Jia ncslliaalnat aw-ft aułqlajii11Clnrye.8111.e rowv" rejeatro-.,o ,_t wcae6• . 
ntej w bJdmlach J. Kowalczyta.'' Pi-sstep oii iellklm; ~ F.•• lmlm1nec& w~ sajrłeco pńes ~; • 
jag9 neroltolłć waha Jl1ł'JIO~fdsT3,0 ':, 1,8 .m. fłtbo~Df~ -..,..o.~ I, 8m od .u-apa. Dolna ca~ rOWQ-poaiada • 
prsekrOj trGjqtn;r, a Wpłfpa.J~:r ·ta ~~ aa.bytllawy .w,.." cam.e1 do bilbry w~ko-lll.belNiej ce- , 
ram1k1 malowan,Pj. ą~ cztjE ł'O'Wll P<*IUła prsakrOj 111ecllllwaty1 ~ jat lllllłeriał- kllh1ir)' . _ 
wołyllaJID~habalall1.ej 1 ladlllry pUcharOlli lejm.a~ych. a~tw pP&aCIDaJił catery obiekty' tej Mtatlliej lalll'laey. ) • 

"Uc:J;nryoaao tabe catery ~-allłady atrat,.....nc- pomlfdsy obl:e'llłaml Jru{tDr)'pudlarOir le,.,_~ 

.' " z,.:O-asaia. lnfalo~q. póntadcaJ-i ~--.. badaDym ~- -Oclz!elaqo -c1n1~ '· 
o~ t.Ddslela~pr~ ora,a 'clłaaoti'WałoU 1wtal4Usow~ oadll1ctwa .bltary pida:rOw .. lajto.....t)ldi: . 

. ~ . .. - .. • • - - . . ;..ł.. . ... ; 
ObiH ~h mahl'Jałow ~-aa:rdL·w,.-,1 ladtar Y:trabta łle.dd zarejntl'- cla1ae 1JQPOI'łi -»- . 
W--1 eer~ ~~lrJpÓlall1~.-~y ~ t.._..fdaia, W!IJBDI- lillllllry lltra~alllej c:iaS·' 
llal~ja....., ~jcf1 ... m:t.~ łld;icłlfo4 .-.JY:-V ·-..... ~ , · - ' 

• -w ~·~·~ .... ~q ' . - •< ' '";•," 
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BRUBIESZOW-PODGatZE, gtt1. Brullteazo.. 
woj. zamojskie 

patrz 
okres ~pływow rzymskich 

Stanowisko lA 

JASLO 
woj. krcMin1e.dskie 
Stanow18ko 29 

IOlOLOWE, gtt1. Glubczyce 
woj. opolskie 
StanowiSko L 

KONDRA TOWICE. 
woj. wrocławskie 
Stanmi18ko lO 

KOPOJNO, gtt1. Zag()r6w 
woj. kon1liskie 
StanoWisko 6 

.-

patrz 
epoka br~zu 

patrz 
okres wpływo.. r11ymskicb 

patrz 
okres wplywow rzymskich 

:U:uzeum Okręgowe 
w Kontnle 

Badanta prowadził mgr Krzysztof GorczyC..:· Finansowało Muzeum 
Okręgowe w Kon1nte, Pierwszy sezon bada11.. Osada klll.tury pucb.a·
-row lejkowatych, osada kultury amfor kulistych. osada klll.tury 
lutyckiej, osada z wcr;esnego średniowiecza 1 nowo:tytna. 

Stano'!'tsla> polotone jest ~ dollnie Warty na pOlnocny zacbOd od •sil na pOlnoc od starego _ Iraryta 
Czarnej Strugi . . Obejmuje zachodni~ partlę cEęśctowo ~eslonej wydmy, Badanta miały charakter. ratunkowy 
ze wzglfdu na wybieranie plasku pod budowę wał6w przeciwpowodziowych oraz gł\!bQq orkę pod zalealenle.. 

Zalo:tono 2 wykopy o łącznej powlerzcbnt--62 m 
2

• Pozostałośct oblektow nte stwierdzono. Materiał 
-· kultur wyst~U przemieszany w warst'orie prOc!Jntc) beE układu atratygraflczoego. Nal.e:ty prz:n.uazc&ać, 
:te stanowisko uległo znlszczentu lipoWodowanemu procesami denudacyjnymi. W, -~~ku z tym at;wlerdzono, 
:te nte kwall!lkuje Blę ono do dalszych badaf> wykopallskDlU<:h"l-ttl.e_p~ega ochN>nte. 

Materiały l dokumentacja znajduj' Blę w Muzeum Okręg.,Wym· .,. Koninie.. 

KOLONIA LDZAN. gm. Dobroll 
woj. s1erad11kie 
Stanow18ko l 

Kueum Archeologiczne ·1 B:tnograflcm.e 
;w Lói!tl 

Badania prowadził mgr Andrzej Pellslak /autor notatki/. F1nanao• 
wał WKZ w S1eradzu 1 Jofuzeum Archeologiczne 1 Etnograflema w 
Lod111... Ple..Wazy -zoo bada:A. Oaada kałtury pacharew lejkowa• 
tych 1 lmltury łu:tyckiej. · 

· Prlleprowadzono ratownlczo•rozpoznawcae badanta wylecpallakowe na oaadE!e kultury pucharOW lejko• 
wat;,ch. Były one etapem programu badU nad oaadnlctwem neolitycznym w dor11eczu Grabi.. Prubadano te• 
reo o powierzchni 150m2. Rozpomaoo charakter 1 u.stęg stanowllłka. Stwterdzono' auuczeDle osady kultury 
pucharOw lejkowat,eh przez <?b1ekty o8adowe kultury baY.C)<1ej z przełomu epoki bŻ-~zu 1 okresu halaztacldeao. 

Materiał zabytkowy kultury pucharOW .lejkowatych był niell c my 1 składał e1ę c fragmentow ceramiki 
oraz przedmloto.. krEemtenoych. N1e stwierdzono wyetępowan18 oblektow tej kultury. Liczniejsze 1 dobrze 
zachowane 8'1 natomiast obLekty kultury lu:tyckiej. Odkryto 3 jamy, "ktOtych jedna wyro:tnlała Blę bopt11 
treścl'l &abytkow~ /ceramika, fragment ozdoby z br'li.u/. · 

:Mater1ały przechowywaoe ą w :Muceum Archeologlcm,-ch 1 Etnogranemym w Lodrl. 

Badania me bę~ kontynuowane.. 

. KOPYDLOWO, gm. WUczyn 
woj. kon1li&k1e 
Stanowako 6 

:Muzeum Okręgowe 
w Kon1nle 

Badaal.a prowaditUl mgr Krzyntor Gorc11:yca 1 A.łAik:uHWall1, 
F1nanaowało lluseum Okręgowe w Kon1n1e.. Dru&1 MEOil łllldd. 
Osada ludD.,.ct kultury ceramlki watęeowej l")'tej, oRda ladaokS 
.ft.ltury pOtnej caramiki w atęgowej, oady ~ci bltar7 padla• 
.row lej)towatJCh. c:metllarzyako z I/U okren epoll1 ~ 



-"2%-

Stuowtako polol:tae Je• w pobaciiW!Wej 1 wac:hodiUej partU 8trefy ~j zagłęłll.eala be% oq,ł,... 
wowego w obrfble pe\ cl.łtklch na pod)o&1l gl!D1utys. Zlolr:allsowano 2'1 obrektOW, -w tym 2 groby ukleleto-
we oa obe~~&rae l !10 m • · 

Pl~••• fas~ oaadli1ca, na obuarze lltanoWIJika repre•.,t'a;l'l ID&ler!ały ludao•c1 la:lltury ceram1ld 
wetuowej rytej a fuy nutowej. Z oaacllt 1'1 zwlJtzane 84 3 obiekty / ar 254 25C, 2S/. Z obl.ektu 36 pocbodzl 
!"aterlał charalrter.YI'tY"Z117 dla ludn.,.c1 kaltur;r pOJzlej ceramlkl watnowej z fazy Da. 

Oaadolctwo lu~cl lt'llltur7 pacbarOW leJlr:owatych rozpoanane na obszarze stanowaka reprezentowane 
jest przez osady a 4 fu roz1fojowych tej lmltury, a mlanoWlcle: 
- oaada r. przeło.mu n l m fazy. 
- oaada z fazy mb. 
- osada ludllołcl tzw. grapy •montewald.ej•, 
• osada ludn.,.C!l tzw. grapy •rad:r.lejowaldej•, 

Brak jaldcbkolwtelt 6ladOW sabadow;r w dot~zaaow;rch badanlach mo:te wlłkazywać, lt koncentrowały 

alę na obszarze zabadowfDym. 

Obiekty 29 1 34 będęce grobaml azkl.eletowyml po<:hodzlł s cmentan;;p!lka J.adno~ wczesnego okreaa 
epoltl br,ca, · 

W sezonie 1985 ot:tekl6w ZW14Zanych z cmeotarzyaldem ludoo•cl lm.ltury ~yckiej oraz osada! wcr;eano
łrednlowlecZil'l Dle atwterdzooo. 

Mater1Sły_1 dolmmentacja ma.JduJ'I 81ę w Muzeum Regtooalnym w Słapcy:. 

Badania będ'! kontynuowane. 

KRAKOW·~TKO~CE 
Stanowisito D 

lluzeum Archeologiczne 
Konserwator Zabyt~ Arcbeologlcznych 
w Krakowie 

BadaDla prowadz:lł mgr Jacek R]dlewald.. FlllallSowafo MA 1 KZA 
w Krakowle. Trzeci sezon badaA. Wlelolmlturowa osada nealltyez• 
na. 

W ;,kop o powterzcbnl l ara wytyczano w "'tatedztwte w;rkopu s 19'16 roltn, w połudDlowo-wacbodnlej 
częłcl atanowtslc:a. Na glębolco6c1 30 cm odsł<Dlęto zarysy dwOch oblelttOW: 

Obiekt 11. Jama 6eemkowata o wymlaracb 300 x 160 cm, w profilu Dlecltowsta, .z dnem na gl. 50 cm. 
Wypełnlalto, w ~J partU IDtenaywDle brunatne, · n:Uej jaanohrunatne • lessowe, zawierało mewliillcą Ua6ć 
ceram1lt11·wyrob0w llrnmlennych pOblej fazy kultury ceramlltl promleDlstej. 

Oblelrt 12. J'ama -a1na o w;ymlarach 250 x 190 cm. .,. promu Dlecltowata, regularna, z dnem na gł. 
'15 cm. W:n>ełolalto IDtenaywnle brunatao-caarDe z brył.kami polepy, xaw1eralo cera.m1kę l wyroby kr&emleDDe 
lłrodkowej fazy lalltury lendzlelald.ej. 

Badania będot kontynuowane. 

KROLOWE, gm. Głabczyee 
woj. opolakle 
StanowiskoK 

Konserwator ZabytltOW ArcbeologlCznych 
w Opolu 

Badania prowadzili mgr Ewa Varuazalt 1 mgr Klemens Macewtez 
/autor sprawozdaDla f . Finansował WKZ w Opoln. P1enruy a e-· 
zon bada1l. Osada lndnołcl kultury pucbarOw lejkowatych 1 ltnlbzry 
łutycltlej. 

StanoWIBito jeat polotone po pdłuocno-,;,acholln1ej strtDle drogi polnej łączącej wale KrOlowe 1 ZaWI• 
a zyce, w odlegl.,.c1 olrolo 900 m na połudnlowy wscbOd od wachodDlego BllrNa w~l KrOlaw.e, po pOlnocnej 
atrcDle atrumlenla zaaUającego stawy hodowlane. 

Odkryte zoatalo w sterpolu 1985 rolai; w toltn nadzoru archeologlCznego dreaarakl.ch rowOW mellora
cyjoyeh. Badania powlerzcbnlowe na tym terenle Dle dostarczyły :tadnych znalezisk. Dopiero wytropy mello• 
racyjile ujawnUy 4 obiekty, zalegające na gl~bolroAC!l od 30 do olmlo 50 cm. pod waratwą orną 1 warstewą 
podglebi.&. W BII.YI'Iltle objęto pełuym ratownictwem, rozkopując w całolłcl. 

WyrOmiono jedn4 jamę o Dleokrełlollej fuoltcjl, datowanil na neolit / ltnltura pacharOW l ejkowatych/ 
oraz trzy oblelrty, zawterające w Wlęltszolłcl mater1ał llaltury ~ycltlej oraz neolityczny lallr:ury puchar6w / 
lejkowatych. Wydzielano włrOd olch: przyslemle bud,nltn mleszkalhego, jedną jamę zasobową 1 jedną goBpO• 
dare&'lo W plerważym z WymleDlonych oblektOw poza ceramiką znaleziono fragment launtenla tamowego. a 
w pozoetały<:h jedno narzędzie krzemleDile 1 lt11lta odl:upk6w. Zabytki prze1ca.zane zo&tanlł 14ilzeum Śl4ska 
Opolaltlero. 

K.ont.71J!U1Cj1 badU Dle prz.wt«Qe ~ 



• 
ICBOLOWE, gm.Głabczyce 
wo:J. opolsk1e 
Stano'!Fiako J 

Konaerwator. ZabytkOw Archeologicznych 
,. Opolu 

BadaD1a prowaclzU mgr Krzyntar Spychala. Finansowal WKZ w 
Opolu. P1erwu;y aezon baclatl. Oaacla luclnoścl kllltury pu.cbarow 
lejkowatych l lalltury przeworsk1ej /faza D/. 

Sta11oW1akx> zolłtało odkryte w alerpnl.a 19 85 r. Połotane jeet około 100 m na poludnl.e f z odchyleniem 
na zach6d/ od kościoła we wal, około 850 m na wacbtlcl od droet z Królowej do trasy glubc~:ycldej, na polud;. 
n1ow;ym stolN wyn1ea1en1a" na lewobrzemej tera.llle atrum1enla. 

PodcAS na.d!:oru a.rcheologicmego pra.c mellorac~ych atwlerdll:aDo, · te zostały na.rauooe 24 obiekty, 
Za.legaly one pod warstw" om'!. Po odczyaz czenlu pro1Ua na. Ac1a.Dlrach row6w melloracyjnych zalnwenta.ryzo
wano je.. !)blekty nr 2, 3, 7 zoataly przebada.ne całkOWlcte, pozosta.łych nl.e ro1:kopywano, ogranl.czając się 
tyiko do pogłęb1enl.a rowOw mehoracyjnych • miejsca ll:&leganl.a., dla uzyskanla pełnych pro!UOw. 

Fankcjonalnle ,..,..otnJ.ooo l ob1ek1 m1eszlralny, 7 jam oq,..dlrowych. 3 za.aobowe, l piec, l ślad po 
alupie. Fankeja po1:ostałych jest nl.ejasna. Obiekty objęte ratowalclWem to: jama odpadkowa - ob. nr 2, jama 
zuobowa - ob. Br 3 l piec • oh. nr 7, Dwa plerwaze ntytkowane były przez ludność koltary pucharow lejkowa
tych, trzeci przez łaclnoeć koltary przeworsk1ej. 

W obiektach n eol! tycznych 1111ale1:1ono I!Ukaclltlelll'łt ulamkOw naczyó gll.nlanych, krzemieale f m. In, 
eroclkl., drapacze, w10ry, rdzeń l odlupb/, łllelderkę kam1enn'ło przęśllk1, grudld polepy. W oblekcle z pot
nego okrelfll wpływOw rzymsbch odkryto dnt'ł Uo*ć węgli drzewnych, popiołu, kawałkow polepy z obudowy 
śe1anell: -ora.z ułamek wylewu nscz:ynl.a gl!n1anego. . . 

Zabytll:l zostaną przeka.r:ane Muzeum 5l'łska Opolsldego w ()pOlu. 

Nie przeW!dnje się ciałszych badali. 

KRUSifl, gn1. L!eewo 
•oj. toruitak1e 
StanOWi81m 8 

Muzeum w Grudltl'ldzu 

Badtlifa prowaclzU mgr Rysza.rd Kl.rkowsb. Flna.naowal WKZ w 
Torunl.q. Drugi sezoo badali. Ślad osadnictwa koltary ceramlkl 
watęgowej rytej l amfor kullstych. 

---. 2 . 
Wykopy, o ł!lcmej powler!:chnl. ł75 m , ~tono 111 szczytowej partli wyrues1en1a w m1e,jacu najwlęk

uego za.gęszczenl.a materlałOw, 

ObeCny sezcn, podobb.l.e jak ubiegły, n1e przyn10eł odsłonięcia trwałych elementow oaadn1czych. 
Liczne materiały ceramiczne wyetąpUy głOWnl.e w humusie wsp0łczesnyiil1w-Warstwle t~go plasku zale
PJ'łcej bezpo!!r'ednlo pod nl.m, Dotnl.nUją materlaly kultary ceram1k1 wstęgowej rytej -około 200 fragment6w. 
Wydobyto ta!Ńe k1lkadzleB1111t fragment6w ceramiki kllltury. amfor kulistych. · 

Brak trwałych elementOw oaadnlcz)'Cb na,le:ty tłumaczyć rod!:ajem osadnictwa, jak l powatnym zn!sz-
czeD1em stanowlalca. · · 

:t.b.ter!ał;T złotono w Muzeum w Grudzl'ld..U. 

Baclanl.a u.Jrollczono. 

KRUSZA .PODLal'OWA 
woj, bydgąsk1e 
Stanaw18ko 2 

Unlwersytet 1m. Aclama M1ck1ew1cza 
Instytut Prablstoru 
ZespOł Baclali Kujaw 
w Poznanlu 

·Baclanla prowadzU ZeapOł Baclali Kujaw pod ll:lerownlctwem doc. dr 
bah. Alekeandry Cofty•Bronl.ew.ak1ej. Flna.naowal Unl.wersytet 
JaB!ellollsld. Drugi sezon baclatl. OBledla kultury ceramlb watęgo
.w ej rytej, kultary 1utyck1ej, obiekty aepal.kralne kultary amfor 
kulistych, lalitary pacharOw lejkowatych /faza VAf, grupy Kruszki 
ceram1k1 smarowej, koltury przeworsbej. 

W roku 197 8 zapocz'łllmW&DO aonclatawe rozpollllanl.e stanowisk Identyfikowanych jako potencjalne 
•zaplecze sepulkralne" osady kultary przeworsll:lej w Kruszy ~llowej, stan. 3. Ujawniono wowczu cykle 
fu za.aledlen1a stanoWieka .epoerOd ktOrych cbne zwrOcUy nczeg6ln'ł uwagę. S. to: pr1:ejawy osaclnlctwa apo
łecznoścll'łcqcej cechy erup;TTadz!ejowaldej kultury pacharOw lejkowatych /KPL/ oru wczeanej fazy roz• 
woja knltury cera.ml.b sznurowej /KCSzf, jak tet erobowlec ze 6:-ocllroWego okre.u latellskleeo otoczony wteń• 
cem kaznlamym, wypoaat.oaym w kaznlame wtelle. 
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Załotono "'J''ropy na dwOCh. odległych od Sleble ok. 70 m krańcach atanowlaka. Lącznle zbadano 

105 m powterzcbnl.. 

Eksploracj'ł objęto środkawił strefę łagodnego p6łnoc:DO-W&cbo<blego stoku cyplowatego wzn1eslen1a 
otoczonego rozlew Isklem bez1m1ennego ctelol oraz podmoldymi btkaml. Wlytuowanego w bezpo6rednJ.m zaple• 
czu dollny Noteci. OdałoniVto tn fragment naziemnej budowli ałnpowej kultury łutycklej otoczonej n1ewlelld.ml. 
owalno-okr'łgłym1 w rzuc1e poEtomym jamaml gospodarczymi. SzczegOlną uwagę zwraca zarejestrowany w 
wykople 5 gr Ob szkieletowy /kobiety/ grupy Kruazkl KCSz z cbarakterystyczlllł dla kultur •atepowycb" tego 
okresu pozycJ!ł ułotenia r:włok. 

Nutępnie badanla skoncentrowano w dolnej part11 w~ej wzmiankowanego wzn1es1enla. Zarejestrowano 
południowy oraz połudn1owo-scbodn1 zaatęg br!liN tdent~anego z •leilcem kamlennym otaCZBJ'łCym gro
bowlec lłrodkuwolatel1sk1. Uchwycono pełni\ 6rednlcę w1el1ca, wyno&ZiłC'\ około lO m.· W trakcle jego eksplora• 
cjl odkryto grOb grupy radziejawaklej kultury pucbarOw lejkawatych / ob. 31/ oraz gr Ob kultory lmlfor kulistych 
/ob. 30/. Ohlekt 31 zasługuje na azczegOln'ł uwagę. Jest to trzeci znany z terl!llll Kujaw obiekt sepalkralny tej 
grupy. W sterze otrzędowojc1 pogrzebowej rejestl'Ujemy silne wpływy KAK /np. bursztynowe paclorki rurko
wate, wrzeclonowale dwufltroune ostrza koAc!ane/ uzewuętrmlające zbleltny model tanatologU. •Dary" cera• 
mlczne ujawniaJ'\ z kole! poWl'łzanle lokalnych cech •pucharowych" z elf>mentam1 tzw. horyzontn starosznuro
wego KCSz /z fazy !2/. W obrębie jamy grobowej o konstrukcji kamlennej zarejestrowano 8-9 azcątkawych 
fwybltn1e selektywnych/ pochOwl<Ow zwierzęcych /w tym m.ln. bydła, koni, jelenia, psa/ oraz 1-2 szczątko
wych pocbOWkOw ludzkich. W częjcl zacbo<blej badanych wyloopOw odkrJ\0 przejawy osadoletwa społeczel1atw 
kultury łu:tycklej w postaci 4 jam gospodarczych. 

Najatarazy cykl zaa1edlenla atanawlaka reprezentuje jama loli tary cera:m1k1 wstęgowej rytej / ob. 32/, 
z ktOrym r0Wn1e2 nal~y ł'łczyć odałon1ęty fragment naalemnej blldowll słupowej. Treść kultnro'lf'ł wypełniska 
jamy tworzyła znaczna 1lo4ć ceramlkl naczymowej, w tym tzw. kuchennej oraz stołowej o charakterystycznej 
ornamentyce fazy •nutowej• tej kultury. 

Badal1 w chwlll obecnej me zamleruo B1ę kontynuować. 

KRZEMIONKI, gm. BodzechOW 
woj. kleleckle 
Rezerwat Archeologtczuy 

Pal1atwowe Mazeum Arcbeologlczne 
w War szaWie 

Badania prowadzU mgr Sławomir Sala~ przy '!Bp(lłpracy mgr. 
mgr, Wojc1ecba Borkowskiego, Longtna Pluty, Marka Zalewskiego. 
F!Dansowało PMA- S! Odmy sezon badal1. XDpalnle krzemlenia 
paslastego z neolitu 1 wczesnej epoki br'lZU /ka.l.tury - amfor 
kullstych 1 mterzanowtcka/. · 

Klllr:umlestęczne prace rozpoczęto rozpoznaniem geoft%ycznym w rejonle azybQ 6-680 prowadzanym 
pruz ekipę z Pracowni Poatępu Flzyko•Tecbnlcmego mKM PAN pod kieroWnictwem mgr. Tomasza Herbicha. 
Wattpale wyzuaczooo centrum w~eJ wymienionej jf>dnostld: ekaploatacy:Jnej, W w,ru.m eksploracji archeolo
gteznaj odałonlęto gOrne częjcl wejjć w wykute w skale wapiennej w,..-oblaka na głębo~cl ok. 3 m. Odkryto 
17.78:0 zabytkOw krzemiennych, głOwnie materlałOw odpadkowych pochodzących z rOtnych faz produkcji Sie
kier l dłut. WydZielono 44 okazy /33 fr. p<lhrytworOw B1ek1er, 6 fr. pOI:wytworOw dłut, 2 fr. p<lhrytworow 
k1lo!Ow, 2 odłupki retnasowane, l wiOr•zattplec/ nalełlłce przede wszystkim do kultory am!or knllatych. 

Kontynuowano badania podZiemnych wyrobisk szybu 7-610. Zlokalizowano tu dwa poziomy krzemleni 
wyettp~'łce w odleglojcl od 20 do 30 cm od eleble., Odkr;,to 4 cboQtlkl, w tym 2 niez:agruzowane. Ich lictany 
licowane były du:tyml płytami -plenn-ym1, ktOr~INilołhwtały o81wanle s1ę gruzu 1 ułatWlały komUnlkację. 

NajbardZlej lnteresuj'łCY cbocm1k odchodz1ł ·od z:a&JIP1aka azybQ w klerunku p6łnocnym 1 mierzył J>Oil&d 
~O m długolłcl. ·lfol1cr.y a1ę prw>dkleDl, w kt6rym -.:naleziono j,orzucone ldl.ofy kamienne. Roboty gClrnlcze zo• 
stały w tym miejscu przerwane, paniewat przebito B1ę do w,robiak B'ł81ednlej, .starszej jednostki ekaploata• 
cyjnej. !!Wladcz'ł o tym otwory wyblte w 6cłanle przodka. 

W dwOCh chodnlkach odkrJ\0 po dwa w,rałne, owalne okopCenia na stropie oraz po jednym regularuym 
otworze w .gruzie po wsadzonych tam łuczywach, co potWierdza duta tlojć zgromadzonJICh przy nich węgll 
drzewnych. Zlokall.zowanl.e okop cd w miejscach ąt;zeclnanla się, IJotc:U zakręcanla cboclnlkOw, !ch 1Dtenayw• 
ność, wydaJ'ł się 6W1adcayć, U na gruzie rospalano dodatkowo małe ogn.l.8ka o4wletlaj'\Ce traay lmiDUD1k:acyjne. 

Z pot:yskanego materlału krzeml.ennego 'lfJ'dstelono 35 zabyt.ków. S.. to gormcze .:.arzędzl.a. Zallczono 
do nich wuystkle formy noaz,ce lllady pracy. WyrOltnlono krzemlenne kliny, loll!ste 1 krawędziawale tłuki 
wykonane z doratnle wykorzystanych fragmentOw konkrecji, dłuta o wyraJnie zaznaczonym ostrzu 1 zbltym 
tylcu oraz kamteriDe kllofi. · 

Badania WZmlUlkoWanych oblelrtOw bę~ lmntynuawane, ale jut teras tn<nna stwterdzlć, te rezultaty 
prac •'ł cennym oeą11Jllęc1f>m. Pozwol!ł one najprawdopodolmlej zrelttna~ać system prahl.atorycmych 
rob« &4rn1cz:ych, a tym 8amyni w.PłYD'ł aa pouenmJ.e naszej Wiedzy o l.atotnych zaga<blemach gospodarczych 
dot:ycs'lCych neolltu 1 wcse.U.j epołd br~ • 



LAS STOCKI, gm.. Końe~ola 
woj. lubelskie 
Stanawtslro 'l 

. . 
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.Unlwersytet !m· MarU Curie-Skłodowskiej 
w Lubl1n1e 
Katedra ArcheologU 

Badanla prowadz1la mgr Anna Zakośdelua. Finaneowano z fundu
szy problemu •\Vtsla" oraz U:MCS. CO.arty sezon badail. Osada 
kultury wołydako•lu~lakiej ceramtki malowanej." 

Prace sla:mcentrowa"QO we "!"&cbodnle·poludntowej czpcl rejonu B, od strooy stoku opadaj'łcego w.kie• 
runku dollny Bystrej. Zbadano obszar o powterzcbnl 155 fńl. odkrywaJ'Ic 1t> obi.elctOw, z kttlrycb większość to 
przewa.tnte znl.szczone /m!.'łtezość 1t>-50 cm/ pozostałośd trapezawatych jam zaaobowych o mało tnteoayw
nych 1 bogatych w materW zabytlrowy wypełn1akacb. .Tedyme dwa obiekty fnr ·ss, 62/ zachowane w miJltazoścl 
90 1 7 f> cm, przedataWiały tYPowY model tworzeDla stę wypełnlslr jam zasobowych z czyielnym pierwotnym f? f 
układem warstw w postset tzw. atotka nas:n>oweeo • 

. W centralnej cz\!lllct rejomt B natrafl.ono na obiekt weboclący w profU p61Docno•wsc:łiodnl o przekroju 
plonowym V•kształtnym w planie poziomym p6łokr;uły. W częśd stropowej szerokość obiektu wynosi 140 cm. 
głęlloltojć zd 180 cm ponltej warstwy ornej. PrzekrOj oblelitu l charakter nawaretwleli w:n>elnlaka oraz 
analogie z tnnych stanowisk tej kultur)' pozwalaj'ł •'ł'ldć, te mamy do czynlenta z rowem obroonym.. 'frzyszłe · 
badanla wyka.tą. czy jest to row n1e tworz'łCY· zamlmlętego systemu obroonego, czy tet znajdujemy się w 
miejscu przerwy w tymte systemie. 

Materiały znajduj'ł alę w Katedrze Arcbeologn UMCa, 

BaĆianla będ'ł kontynuowane. 

LANC UT 
woj. rzeszowskie 
Stanowisko 3 

iluzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badanla pr.owadz1la mgr Aleksandra Grnszczy6aka. Flnanaowało 
Muzeum Okręgowe w Rzeazowte. Cńuty eezoo badali. Oaada 
~ ceramfk1 wstęgowej ryteJ. 

Badanla-na osadzie w Lańcude miały cbaraktei._~to'Willl;!Y /planowan!'~budOwa osledla mieszkaniowe• 
go/. Oeada uiJ)'tuowana jest na lesaowym wzgtlrzu w p6łn~ll~ta. 

Przebadano obszar o pO'Wlerzcbnl 2, 5 ~.a.-AaWłlłAj'lc do wylropOw z 1984 r~ , jak r~nlet załotono 
wykopy sooda:t.owe w pOlnocnej partit lltanowtska, w celn uclnoycenta zasięgu osady w tym 111erunku. W cza• ' 
ale prac odkryto 9 jam /nr 'JI:)-28{ oraz odałon1ęto ślady 17 ałupOw. · 

Materiał zabytkowy w zdecydowanej wtękazośd to ceramika, ktOra reprezentuje Qpc>we formy cera• 
mtki wstęgowej rytej, S'ł to fragmenty ctenlroścteonych czarek rOtnycb roz~ow, zdl!btonycb ornamentem 
l1llU r-ytych. na ktOr_ycb umteazczooe •'l punkty nutowe, ponadto wystg>ui'l czarki nlezdobtone. jak r0Wa1et 

· fragmenty grubościennej c~mtló pocbodz'łcej z naczyd zaaobowycb zdobtooyćh dołkami, guzkami -,oraz orna• 
mentem azcz:n>anym.. · -

Oprocz ceram1k1 zallczanej do kultury ceramiki wstęgowej ryte-j, znslez!coo fragmenty maczy6 kultu~ 
ry lendztelskiej. · 

Ponadto małenono :11 zabytkOW krzemleDDych w tym lr1lk:sndcle retuszowanych -wttlrOW 1 odłupkOw, 
wykonanych z surowca 6wlectechawsldego, narzutowego. jurajskiego, czekoladowego l wołyll.skiego. 

Materiały 1 dolramentacjf z bada11 złotono w MO w RzeszoWie. 

BidaDla będą kontynuowane. 

LYKOWE, gm. Wterzcbla.s 
woj. sieradzkie 
StanoWieko l 

MAJDAN NOWY, gm. Wojaławlee 
woj. chełmakle 
Stanaw1slto l 

patrz 
paleoUt 1 mezolit 

Muzenm Okręgowe 
w Chełmie 

BadaDla prowadzUI mgr mgr Andrzej Bronteki t Sławomir Kadrow, 
Finansowało Muzeam Okręgowe w Chełmle. Trzeci sezon badUI. 
Wytynna osada neolltyczna 1 grodzisko wczeano6r~e. 

Celem bada6 b,U werytlkacja obllerwacj1 prowadzooycb w czae1e dwu poprzedn1cb aezooow oru: ros• 
po~e wac.bodl>tej częAcl oaacty neolitycznej 1 uclnoycente skraju zawn~meeo p0łlcl1f:ł.yca walu 1 fo•~ vo• 
dZ1eka, 
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Przebadano łączn.le 90m • .Badanla pozwallły stwlerdz.lć Ullllenle przekształce11 nealltycznej warstwy 

kulturowej 1 oblektOW przez pOfDlejsze nawar-leDla fw -juym stoprńu wcze&Dobr'łzowe. gł0wn1-e 
wczeano4redU1oW1eczne/. • · 

Wykop 12 usytuowano w poprzek zewnętrznego walu t fosy na połDdolowym skłonie wzgOrza celem 
uchwycenia skraju kDnstrukcjt obronnych. Stw1erdzono" a wał ma u podstawy ok. 4 m szerokolici l bardm 
nlewtelq wysolrollć /31) cm/. W jego azcz;ycle zlokallzawano reaz_tld spalonej lell:ldej konstrukcji drewnianej 
f?/ oraz lllad po dutym słupie. Fosa w k .. tałcte lltery V miała ok. 100 cm szeroko6c1 /D11 głębokDIIict 50 cm/ 
1 alęgała do poZlomu 170 cm od powter-zehol ,1em1. WypełUl& j'ł. apalen1ma fwęgtelld drzewne/. Na ze•m'łtrz 
lroastrukcj1 obronnych odki-yto okr'łP'ł jamę /obiekt nr 13/ o tlr. ok. 80 cm l gł. 120 cm. pozb8W10Jllł ma• 
tertału. Materiał archeologiczny/dominuJe neOIJ.tyczny/ wy&t'!Pił głOWnie po wewnętrznej strome waln. Znale
zlano tu fragment gltnl:aDego, nteokr~onego prZedmiotu walcowatego. 

Wykop 13 zało:tono we wachodUlej. ezę•ct atanoWiska na termie międzywala /podobUle wyJU,p 14/. Na 
głębolro6cl 30 cm &lokalizowano obleidy nr 9 l lO. Obiekt nr 9 jest lekko owaln'l Jam'ł o znlBzczonym stropie 
1 wymiarach 100 x 13(1 cm. !lęga do gł. 80 cm. Wypełniska •anowt ciemny~ z neolitycznym materiałem 
f w tym fragment amfor-Id/, grudkami pOlepy, węgtelkBml drzewnymi, przepalonymi kostkami. Dno posiada 
formę misy. Obiekt nr lO ma w prukroju ptoilowym lnlztałt lekko trapezo:waty. Wymtary: 90 cm u stropu 
1 140 cm u dna /AredU1ce/ oraz 90 cm głębolrolłcl. Wypełniliko stanowi .Intensywnie czarna ztemta z duą 
llollctą polepy, węglelkOw drzewnych, du:tyml frallttM!ntarn1 ceramlld neOIJ.t;ycznej / w tym fragment ucha ansa 
lunata/, zmieszana z ·warstwami jalliU1~jazego lesau w czętlct przydennej /sto:tek zasypowy/. 

Wykop 14 zalo:tono w S'ł81edztwle 13-go. Na głębokDAcl 20•31) cm natranono na trzy skoplaka ceramtld 
neolitycznej l me.terlal krzemlenny /w tym: dwa drapacze, fr. aleklery czterollctennej. tr. wtorowcaj oraz 
na zabytki metalowe: sprzączkę 1 dwa no:!: e / wczeanollrednlowteczne? /. Obiekty nr 11 l 12 w paśtael okrwłych 
jam zlokalizowano na głębokoAcl 50 cm. Obleld nr 11 miał ok. 100 cm llrednlcy. zatl nr 12 ok. 80 x 100 cm. 
Jama nr 12 ma 80 cm głębokoAct, natomiast 11 jest płytsza /stęga do poziomu 50 cm/. Kształt den w obu 
prz)padkach jest ten sam. tj. forma misy. Wypełnlsko zawierało nieliczny materiał nealltyczny, 

Wykop 15 zalo2:ono w celu dokDilczenta eksploracji wypełniska obiektu nr l odkrytego w trakcle prac 
w poprzednim Bezoole wykopellskowym. Zarys jamy pojawił stę na głębolrollcl ok. 50 cm. Jej llrednlca 
osiąga 130 cm. gł. 130 cm. Materiał występowal bardzo obftc1e, Znalenono liczne lrapenty ceratnikło za• 
byt ki krzemienne. polepę • datowane na neolit. Wypełnisim obtltaje w węele drzewne. Siadowo występuj'ł 
przepalone kostld. Jama ma kształt du:tej. głęboklej mtay, Al praWie do dna stęga cyllndr;ycmy wkop o llir • . 
ok. 40 cm w ypełnlony białą gllnkl\. 

Układ warstw na stanoWislal jest typowy dla lessu: -
1/ humus wspOłczeany, less zbielicowany. warstwa wymywania, szarobrunatna, 
2/ waratwa przejściowa między gleb'ł a podglebiem. 
3/ waratwa Intensywnego WJDY'I;fanta. rudobrunatna. 
4/ warstwa słabego wmywanta, jaaobrunatna. 
5/ :tOłty lessowy calec •. 

WilirOd materiału archeologlemego zdecydowanie dominuje /Uollctowo/ neolit,.: my. ltultury pucharOw 
lejkowatych. Wszystkie odkryte jamy aaldy wt~zać z łJł lalllur'ł. z jej faz'ł poklaa;yczn'l. Sporad;ycznle znaj
dowano zabytki datowane na wczemy okrse epoki br;.zn /w war-te klllturowej/. Materiał wcze&r106rednto
W1eczny jest meliczny l llwtadczy o małej 1Dtensywnollc1 osadoletwa z tego okresu f grodzJ.skD retugtalne? /. 

BadaUla bę<flł kDn~uowane, 

.MOROCZ'YN, . gm. Brubleszow 
woj. zamojskle 
Stanowisko 2 5 

NARKOWO, gm.Dobre 
woj. włocława\de 
Stanowisko 9 

i 

patrz 
okres wpływow rzymsldch 

Oniwersytel lm. Adama Mlcklewtcża ~ 

Instytut Prah!storll 
Zesp<lł Bada:il Kajaw 
w Poznanlu 

Badanta prowadzU ZeapOł Ba<la:il Kujaw pod klerunide m doc. dr 
hab. Aleksandry Cotty•Broolewsklef. Ftnanśowal UU1wersytet 
Warszawski. Drug1 sezon bads:A. Osady ludnollc1 kultury pucharow 
l ejkowatych l hdycklej, · 

Badama skoocentrowaly stę na osadzie "ludnollctltultury łu:tycklej. Ogołem przebadano 228 m 2 reje
strując 38 oblektOw /w tym 25 <!ołJ<Ow posłupowych/ oraz poDlld 1. 000 fragmentow ci!ramlk11 zbtory tnnych 
1rGdsl ruchomych /kamiennych, krzemiennych, polepy 1 koś et/ . W połodolowej części zaobserwowano na• 
warstwianle a1ę osadUletwa łutycldego na pucbarowe. . 

Rozszerzono Zakres 1Dtormacjl cllaralderyzuj'lCych osadolctwo ludności ltultury pucharow lejkowatych. 
Stwlerd11ono w zdobnlctwle ceramiki wyrafne wpływy ugrupowail pOlnocnych tej kultury. Wstępnie mo:tna za• 
węz1ć datowanta tej oeady do faz od n do IIIA podslału fazowego kultury pacharew lejkowatych na Kujawach. 
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Drugą tazę us1edleD1a stanowlska twort:;,io osadnlctwo hlclnołcl kaitury łutyck1ej z poczittk:owego bory• 
r.ontu rozwoju tej Jtultury /m okres epoki'ilr'li:U/• Sez011 f'OZ8Zerz;,i zakres posladanycb lnformacj1,- UgruDto• 
wQj'łc ustalenla tycące cbr011ologU 1 genezy zw1'tJ:kOw tej hulno6cl/por. ln!ormator za ser.oo 1984./ • .J .. t to _ 
styllst)'lat. bez amfor, dzbanO'W 1 kubkO'W, bezzdobna. jedyttle z hetwami plastycznymi, bequt:owa. 

Badanl.a zakofu::zono. 

NOWY ML YN, gm. Brześć Kujawak1 
woj. włocławsld.e 
Stanowl&ko -6 

:Muzeum.Arcbeolog1czae 1 Etnograf1cme . 
w Lodzl - -

BadaDla prowadzU dr R111mrd Gryg1el. F1nansowall: WKZ we 
Włocławktl, Un'td Miasta 1 Gml.ny w .Brzelictu Kujawskim oraz 
l4A1E w Łodzl. !Cont)'llaacja badali z 1984. roi<u. Osada ltultury 
pucbar<lw lejkaw&tych • Cau wl<lrecka grupy wsebodnlej według 
K. J&t.dtewBkiego. 

2 . . 2 
Priebadjlno d&lss:ycb 285 m powlerzebnl stanowlllka /łfłl!Zille po dw<leb sezonach 860 m /, na ktOrej 

zarejestrowano he me materiały eer8m1ezne, krzemlenne 1 ksmlenne, zalegaj~tce lumci w warstwle oraz 
obiektach kUlturowych. Przebadano dotychczas dWie kCIIe.,traeje materlałow w ohręble osady, ktOrej og61ny 
zaslęg obllczany jest na 2 ba. W4r6c! materlalDw ruchomych na uwagę zasmauJ'ł m. In. eałkowlcle zachowana . 
m1nlaturka topora z guz1czkawatym obuchem 1 llezne· tmparty z ltrzem1en1a wocytisklego. Z oblektO'W ltulturo• 
wyeh pochodzl większa llo41ć, an1tell to BtWl-erdzCIIo w rolr:ll ubiegłym. kOiicl zwlerzęc-ych oraz węgle drzewne, 

·kCOre w trzech wypadkach pozwolll astallć chronologię bezwzględn't materlał6w za pomocą metody Cl4, 

Katerlały przechowywane ą w zbl-oracb :M:A1E w Łodzl. 

Badania będą kontynuowane. 

OBKAS~ gm; Ka..ml.eń Krajeflaki 
woj, bydgoslde 

OLCHOWO, gm. Zagorow 
WOJ, kDDlJiBkie 
Stanowl8ko 9 

,_.....-· 

patrz 
wczesne łremrtowteeze 

Muzeum Okręgowe 
. ." KonlDle, - --- - -. ------- --- --:--Ba~U mgr K;.iysztof Gorczyca. F1n&DB9Wało Muzeum 

. Okręgowe w Kannle. Plerwuy aeZCII bs.da:4. Oaacli! ltultnry pucha" 
row lejlrowacycb. osada ~ury łllltycklej, oaa.da .nawotytna. 

Stanowl8ko polotone jest w dollnle Warty na południowy sac:b6c! od opuszcJ:OnejJ)oseajl nr 3; ·na zacbOd 
. od cypla ezę4clawo zales!.oaej wydmy. Badsnla m1ałY cbarilkter ratunkowy ze Jli'Zględu na głębok'tl orkęyod 

zalememe. · , 
. . . : 2 

ZaloltCIIo 4 wykopy BCIIdatowe o litemej powlerzebnl 40 m • Zarejestrowano lO oblektOW o cbarakterr.e 
dołkOW poełupowych bez ezytehlego układu. Mater1ał w Dlewlelk1ej Uoścl zebrano głOWnle z warst.wy I. Duta 
llość wkopO'W nowotytnych pozwala przypuszczać, te stanowisko w większej czę•el zostało ju:t r:nlszcr.one. 

MaterWy 1 dokumentacja majduj'ł Blę w .:Muzeum Okręgowym w Konln~e. 

Badania .zakończono. 

OPATOWICE, gm. Radz1ejO'W 
woj. włocławskie 
Stanow1Sko 3 

Unl.wersytet 1m. Adama Mlck1ew1cza 
lnlltytut PrahlaforU 
Żesp(R Badali Kujaw 

BadaDla prawadzU ZeapOł Badali Kujaw pod k1enmk1em doc. dr bab • 
.Aleksandry Cotty•Bronlewsld.ej. F1nanaował UJ. /program Rffi6/. 
Trzect sezon badali. 6a4y Da1tar: cpacbar6w lejkowatych 1 amfOr 
kullstych. Ślady osaduletwa ltultnry łntycklej. 

Obiekt połotony jest na azezycte kulmlnaejl w radJ:lejowsko-opatowield.m cyklu wt:gOro: morenowych 
/tzw. w z gOrze Prokoplaka/. · · 

Kontynuowano eksplorację w dwu w-ykopach z roku 1984/I/84 l ll/84/, wytye&ajfłl! nadto plęć now,.:b 
/IV /85 - "Vnl/85/, o ł'temej powterzcbn1 115 ".a?. . 

Do naj1atom1ejszych oa1Jlgnlę:ć z&llezyć wypada naatępuJ~tee obserwaeja. 

l. PotWlc-dza>o wezetml.ejaą /~984. r./1Dterpretaeję obiektu l J•r~wu•{ jako !Ołly, OłaC~,.cej stonDkowo 
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n1ew1elą poW1erzchnlę wsch. Ja-a.nea ellpsowatej w:ynloał.-c1. Po=yoiaoo nadto obaenraeje upowa:l2llaj'łCe 
do sugestll, l:t fosle, od strony wewnętr~:nej, towarzyszył. wał zbudowany z czarnej gleby. 

2. W zachodniej części wz_mlankowanej wyo1oało6c1 zarejestrowano obalur Intensywnego zagoapodarowanta 
fllczne obiekty goepodarcze zaWierające bogaty 1 rO:tnorodny zestaw trOdel/. Stwierdumo nawarstwlanie 
slę oblektCw .kultury amfor kullatych f KAK/ na warstwę l otiekty Wl'P'ane z .kultur'! pucharew lejkowa

tych /KPL/. 

3. Dokonano wstępnej dellmltacjl poW1erzcbnl oaady KPL, wą t 'l" .K z okrełloa.ym elementem morfologu 
szczytu wzgCrza morenowego. 

Osiedle KJ.>L f w tym takt e "konstrukcje obronne• / datować nalety na fazę VB, natomlaat osadnictwo 
KAK ogClnle na fazę •sznurową". Zarejestrowano ~e 6ladowy udzlał ceramlkl.lmltnr;y l:ut;ycktej o bll:tej 
oleokreślonej cbronolog11. 

Materiały Sił- przechowywane w IP UAM. 

Badaola będą la>ntynuowane. 

OP A TO WICE, gm. Badziejaw 
woj. włoclawskte 
Stanowisko 42 

l.Jruwersytet lm. Adama Mickiewicza 
l11.11tytut PrablstorU 
ZeapCł Bada:ó Kll;ja w 

Badaola prowadzU Zesp(5ł Ba.da:ó Kaja w po<l"ll:1erunk1em doc. dr bab. 
Al ek lilandr;y Colty- Brom ewsldej. Finansował UJ f program RillS/. 
Osada kultory puch.VOw lejko""' tych - o bozowiska kullury amfor 
kullstych 1 lmltury ł~ycltlej. Pierws z y ee.ooo badań. 

Obiekt połotony jest na szczycle kulmlnacj1 w radrepwSko-~tOWlcktm c yklu wzger z morenowych 
/tzw. wzgerze Prokoptaka/. 

Prace w~lrowe poprzedzUa szczegółowa lnwentaryo:a.cja powlerzcbnlowa stanowiska. Zbadano 
og6łem 1. 200m , ustalajęc maksymalny zasięg osady KPL on ok.. l . ooo-1.200 m2. W BoDa-mi objęto prze
strze11. centrum /obszar b1potetycmej zabudowy mieszkalnej- ok. 250m2/ oblelmt /-fil m"2/ oraz p6łnoeno
wschodn1ej jego peryferię /·50 m2 f, gd&e wczełnlej odnotowano przejawy dzlałałnośc1 llamlentarskl.ej. 
OgCłem zbadano więc poW1encbn1ę 100 m2. w obrębi. e 4 w;ykopOW /5 x 5 m/. 

We wszyatldch wykopach materiał wystąpll w prostych uld:aclacb stratygra11cznycb, koncentrujile 8lę 
w warstwie humusu oraz w stropowych partlach podglebl.a, gdzte zareje strowano obiekty: 5 tzw . jam 1 11 
dołkOW poałupowycb. Ogółem zarejestrowano ok. 6, 500 fr. ceramlk1, głOWIIle KPL, przy śladowej domieaz• 
c e materiału kultury amfor lmllstycb /KAK/ l spoz:ady=nle kultury łut;yckl.ej. Wraz z ceriiJlll.IDi wysUwlla 
znac;ma U.,.ć .trOdeł llrzemlenno•b.mletmych /w tym odpady, pOłfabrykaty oraz wytwory z warszta tu l<amle• 
marskiego, prodnkuj.eego 8le'!der;yf, pole py, jak te-t nUda Uość spałoo;ycb lo:Dśct. 

Osadę kultury pucharew lejkowatych mo~na og6łnle datować na fazę IV /wczesny odcinek/. Blltaza 
cbronologla pozostałych faz osadnlc z;ycb nte jest tymczasowo r ozpoznana.. 

Materiały aą przechOwywane w IP UAX 

Badaola będą kontynuowane. 

PARCHANKI, gm.Dąbrowa B.slmpl.a 
woj. b;ydgoslde 
Stanowisko 12 -

PAWLOWICE. gm. Stęt.ycaj 
woj. lubel akle 
Stanowlsko l 

PELPLIN•MACIEJEWO, g m. P elpUn 
woj. gda11.slde 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływow r z ymski. ch 

patrz 
ollres late11.sk1 

MuzeUm Ar~heolog1cme 
." Gda:ósko 

Ba dania prowa dzll mgr Olgierd Felczak. Finansowało Mnzeam 
Arcbeologtczue w Gda:óaku.. Pl.erwszy sezon badaJ\. Osada koltory 
pucharow lejkowatych. 

- S tanoWisko Jelit pałot.ooe w środkowo-wschodniej części PojeZ:1erza Starogardzkiego w głębi d.aego 
zakola n eld Wt err.)'Cy. na p<!łnoc od P elpllna. Na terenie osadywystępują gleby brunatnP właśctwe utwor:-zone 
na glinach lekktcll pylaatJ'Cb. 
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Badaala były prowadz<me w p61nocno-zacllodn1ej e~c1 OOI&dy 1 miały d.;.tarezyć włt~yeh danyeb 
:r; zakreiiU ellranologU oraz at:ratyera1U. Zełotooo 5 ·~o łlłcmej pow1erzclml. 200m • · 

·Efektem badafl było odkrycie 3 mał,Ch jam o łrednleach w granlą.eh l - 1, 5 m 1 mi'lł.&zojlc1 doeho
dż'lce.! do 40 cm oraz jednej Wltknej jamy, ktort Jedn~e była mOCDO mluczona 1 rozmyta. Wymlemooe 
ob1ekty zalegały w obrębie t.Ołtego plUm pod 2 5 cm wantw'l orn'l- Arte!akty wyatęPowały w najw1thzej 
llołc1 na głębokołc1 ok. lO - 20 cm llcl:'lc od llp'lłU wara~ ornej. 

Matęrial r.abytlmwy reprezmnowany jeat przez 1.1100 fragp>entow ceramlkl, 1'12 p<lłw.ytwory krzemien• 
ne, narzędzia 1 groclkl krzemtenąe ora.z rozc.leracz kamliiiiJIY do tama. · 

·Osada datowana jest generalnle na f&zt WlC!reck!lwachocmlej ,grupy kllltnrypaebarOW lejkowatych. 
Badania będ'l lr:aatynuowane.' . . · . 

JK>DRZECZE 
woj. leszczyliskle 
Stan""!'l8ko3 

POGANICE, em; Potęeowo 
woj. słupakle 
StanoWl&lm 4 

patrz 
epoka br'lru 

Unlweraytet 1m. Adama MlckleWlcza 
Inatytut Prab1atorU 
w Poznanlu 
Wojew6dzk1 Konserwator ZabytkOw 
w Słupska 

· Badan1a pr-adzlll dr Dobroclm.a Jankowska 1 mgr Jacek W1erz
b1ckl. Fmanaował WKZ w Słupalal 1 UAM w Poznan1u. Jedenasty 
aezoo bad&A. Osada lndnollict kultary puchal'Ow lejkowatych f grupy 
hzpaw&klejf. 

Celem prac było rozpomame charakteru osadliktwa w tzw. strefie lO osady oraz prOba uatalenla 
pomocnej eranicy oeady. Cctrum &trefy lO atll,n_s:-l nlewlelld.e, catorfl.oce •oczko•, ktCirego najstarsze oaady 
pochodz'l z pocc'ltkOW okresu auhhorealnegp. Prace alr:aacectrowano głOwnie na .Jego pCilnocmym skraju, w . 
ml.ejaeu występowanl8 bardzo llcznero mat~ Mlchomego. Wybaano talcte przekop aooda~wy W-E przez 
•oczko• 1 jego krawędZie~ · w celu eprawdzenla atratygrafll1..~bwycen1a 4!_WI!Dtnalnych 161ad6w osadnictwa. 

Prace w .pOłnocnej cctiłcl •oczka" me zoatały ~iiire;-.Ni'_e~alę wyjdnlć czy matertał repre
zentaje jem"- czy dwie fazy oaadnicce. · Będzie ~mo.!.lJ.we. po ucyakan1u pełnej stratygra!11. Nlę natraftono 
~e na ślady oblektćw meruchomych, .co utrwlola lnterpretacjt znalet:lak. Materiał ewentnalnej •miodnej" · 
fazy oB&dnlczej wyllaznje na'\J14Z&D1a typologlcme do materlałow grupy pCilnocnej lr:altury puclarOW le}kowa-
tych z fazy MN l. · 

Badan1a &onda.t.owe północnej ccęl6c1 atanawlaka w;Jb.AłJ. t.e pOłaoma granlca-.Qaady była granlc'l 
naturalnll, wyznaczon'l przez otllltteme tęrenowe,. •i:,.ce .alę c ełtboq w tyni mlejacu dolln'l rzeki Lupawy • 

.. Zarejestrowano pozoatałoi6Cl osadnictwa jedndazowego. reprecentnj'lcero atłU'ny / beznnvrowyf horyzont 
grupy łupawaklej, w poatac1 61adow palenill): 1 dolirew poalupow,.::h. U&yakany materiał organlcmy fwęgle 
drzewne, _ łuplny orzechow laakowych oraz kllka Ziarfm"zbot.a/?/ ata.aowl azanaę na uzyakan1e wtarnodnych 
dat radlowęlflowych, co doatarczy nowyeb argumentOW do dyakuaj1 nad chronologl'l grupy lupawa~ej. 

Materl.ał7 znajduj'l alę w lnatytnc1e Prab111tor1l tl.Al( w Poma.niu. 

Badan1a bęc~!! lmntynuowane. 

PRADLA.,· gm. Kroczyce 
woj. częatochowekle 
Stanow1Jiko 3 

Muzeum Archeo1Dg1ccne 1 Etnografie me 
w Lodlll 
Polaka Akademia Nauk 
Ińat;viut H1stor11 Kultury Mater lalnej 
w Krakowie 

Badania prowadZ111 mer Andrzej Pellalak l dr Jerzy Kopacz. 
Finansowało Muzeum Arebeologleme 1 Emogratlcme w Lodz1 
1 ZA·M IHKM PAN w Krakowie. Pterwuy sezon badali. Pracownia 
alekler krzemiennych. 

PracoWnia B1ek1er krzemtennyc!l znajdaje alt w parW krawędZiowej teraay nadzalewowej Krztynl. 
Przebadano obezar o poWlerzchn120 m2• Okre6lcrio graruce-oru ebarallter atanowlllk'a. ł 

Pozyskano ok. 14 ty&. zabytkOW krzeml.eanych. Wyatępowały one w warstWie prOcl:mlcy orac w plaaz• 
czystym podgleb1u / do głębokolici 40 cm/. Pocl n1m zalegała zbl.ta waratwa arazt;,nu pozbaWicna materiału 
zabytkowego. Poza jednym płytko zagłtlaanym /ok.. lO cm/ akuplmem mal8r1&łn kr&em1enne&o n1a atw1•• 
bo wyatępawlmla śladOW llm;ych ob1ektOW. 
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Podatawow'ł czę•ć 1DW .. tar&a stanawUy elementy popr<>CUlileyjne, przede wazyatk1m roene odłupk1. 
Cbarakteryatycm'ł gJ'upę sabytkOw tworzyły pOlwytwory stelder '"paraczworo•cletmych" l 1ch fragmenty, 
w•r<ld narztdzl, poza formaml pracownlanyml, występowały drapacze, przelduwacze oraz narzędZia no~o
wate. Pracowola bazowała .na mtejacowym krzemlenia jarajaldm, iladowo wyatępował ta~e krzemlett czeltow 
ladowy. Aaallza ~ter1ału, przede wszyatldm pahrytworOw aleider wakazuje aa powlącanta pracowni z kul• 
tur'ł pucbarOW lejkowatych, choć nte mama całkow1c1e wyklacz:J'Ć jej zwl'łzlm z lmltaram1 młodszymi. 

Materiały SDajduJ'ł s1ę w Jłuzeum Archeoloetcmym 1 Jl~li'aftczn:Ym w Lodt:l. 

'Badania zakDdczono, 

RACOT, gm.Kołelan 
woj, leszcz~lde 
Stanowisko 18 

Polelm Akademla- Nauk 
Iaa~t Blstorl.r Kultury Jlateńa.lDej 
Zaklad ArcheologU Wlellropolald 
w Poznanlu 

BadaDla prowadzll dr Lech Czernlak. Flnansował IHKM P AN l 
WOAK w Lesznie, Druil aezcm badań. Oaady kultury pOtnej cera• 
m1k1 wstęgowej, kultary pucharów lejkowatych l z wczesnego 
•rednlowtecza. 

Badan1a m1ały na celu ros.pozaante w1elko6c11 charaktera zabudowy osady kultury pOtnej ceramlld 
wstęgowej. Zbadano pow1erzchn1ę 872 m2 odkrywając oltolo 120 obtektOW, spośr<ld k:tOrych ponad 80 repre• 
zentuje kultury p6mowatęgowe, 25 kulturę pucharów lejkowatych 1 8 wczesne średnlowtecze. 

NaJstarsze ślady osadaletwa na badanym stanowtsku motna datować na pocz'łtek fazy na kultury pOt• 
nej ceramlk1 wstęgowej. Nalety do nich rozległa p<lłztemtanka l przecięta przez nią jama gospodarcza. 

W 2 poł. IV tys. p. n. e. powstała tu rozległa, Wlelofuowa osada tej samej kultury f głOwnie faza ill/ 
w tYPle Brzdcla Kujaws.k1ego. Dotychczas odkryto fragmenty 11 budowli trapezo-tych rozlokowanych na 
powierzchni o wymiarach 200 " 100 m, przy czym jest to prawdopodomie 50•75'Yt całkowitej powterzclml za
budowy 1 tylko ntewlelka część kompletnej liczby chat. Tylko jedną chatę /obiekt nr 12/ odsłcmlęto w całołcl. 
Jej długość wynosi 39, 5 m. Z omawlaną osadą wtąte slę pierwszy odkryty na tym stanowisku 1 zarazem w 
Wielkopolsce, grOb ludzkl. Pod względem cecb rYtuaro oraz·form wyposatenla nawiązuje cm ściśle do pocbOw• 
kOW kujawsldch. GrOb zawierał: 17 naramlennlkOW kośdanych, naszy:;tlk z pac1ork0w miedzlanych 1 zębO.. 
zwierzęcych, pas biodrowy z krą~kOW wyciętych z muszli, naczynia i ostrza Ja:zemtenne. 

Obiekty kultary pucharóW lejkowatych motna datować na schyłek fazy WlOrecklej 1 wczesny odc1nek 
fazy lubo6sk1ej. Szczególnie tntereauj'łcym jest obiekt nr 76 o charakterze kultowym. Była to stoaunlrowo du
:ta 1 regularna w kształtach jama, w ktOrej stwierdzono wyratne ślady kanllallzmu /oddęta paszka mO&gowa/ 
w połltczenlu ze llladaml jednoczemego uboju 1 spo:tycla 3-4 krO... W obtekcle tym wystąpił pcmadto l trag• 
ment ceraą>lk1 o tecbnoloi111 zdolnlctwle typowym dla grupy m'łtewsklej. 

Odkryto dalaze obiekty wczesnośrednlawlecme z xn-xm w, Były to stosunkowo głębokie /do 2 m/. 
ale ub?lle w materiały, jamy typu gospodarczego. 

Badania będę lrootynuowanepo.rolm przerwy. _ 

REJON DOLNEJ WJEPRZT, gm. Darłowo 
woj, koszal1lisk1e 
Cisowo - stanowisko 3 
Zielaowo • stanowisko 7. 89 
Kowalewtce • atanawtako l 

RZ UCEWO, gm. Puck 
woj, gda11s%le 
Stanowisko l · 

patrz 
wczesne średniowlecze 

Muzeum Archeoloetczne 
w Gda11sltu 

Badan1a prowadzlła mgr Danuta KrOl. ltonsul~cja badaJ! - prof. 
dr bab. Tadeuaz WUla11sk1. Finansował WKZ w Gdańaku - Muzeum · 
Arcbeolog1czne w GdaJisku. Kontynuacja badań z lat 1927 ·29 1 
1983-84. Osada neolityczna. 

Stanowisko połOtcme jest na lrllfowym brzegu Zatok1 Puck1ej, ok. 750 m na pOlnoc od zabudowali ws1 
Rzucewo.. Zało:tono 4 wykopy 1 k1lkanaśc1e sonda:ty. Wyeksplorowano łącznie 12 palenisk 1 4 oblekŁy mieszkalne. 

WśrOd materlału ruchomego przewua materlał ceramiczny, w tym fragmenty naczyń wantenkowatych, 
dutych naczyń zasobowych. mls, czarek 1 pucharkt5w. Materlały krzemlenne są ntellczne wykonane przede 
wszyatk1m z •jask6łczego chlebka•. Wyroby ltamlerme reprezentowane są przez 4 steklery. Uzyskano te:t 
nlellc zny materiał kostny. 

Badania przechowywane •• w MA w G~lm
Badanla będlt Iron tynuowane. 



SANDOMIERZ 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowako Wzgarze Zawtcbojskie 
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Pol.Jika Akademia Nauk 
Instytut BiBtorU Kultury :Mater1alnej 
w Warszawte 
Zakład Metodologu ~ Archeologiemych 
Biuro Badatli Dolnlmeotacj1 Zab)'tkcttr 
w Tarnobrzegu 

Baclallis prowadzUa ~gr Hanna Kowalewska•Xarszałek przy wapelł
udz1ale Doroty Cyugot. F111anaowało BBU>Z w Tarnobrzegu. P111ty • 
sezon badaJI. Oe&da. neolltyczna .cyklu lendzlelalro-polgarakiego · 
1 p<!tnoneol.ltycme p!)zostah>6c1 osadnicze. 

Celem badafl b:yło rozpoznanie elarakteru ou.dn1cnra po wewuętrznej • wscbodn1~.1 ·• atronle badanych 
poprzednio row.ow, a takł.e prze6ledzenle dalar.ego przebiegu rowcttr nr 12 .114. 

· W celu przyap1eszen1a prac i uzyskanta pełn1ejazegu . obrazu orgamzacji przeatrzemiej atanowlalą., 
zastosowano metodę blldJm 81:erolropłaazczyznowych /po raz pierw81:y na Wzgorzu .Zawichojakim/. Wykop 
I/85 usytuówano. na wach<!d 1 p<!łnocny wacb6d od wyk. I/.84 1 berpo4redn1o na p<!łnoc f w ~łośc1 '2 m/ od 
llnU skarpy, uzupełn1aj'lc go potnlej o rOW aon~owy 2 x 15m. 4cmle przekopano 315 m powlerzchn1. 
Wykop U/85 znajdował a1ę ~przy skarpie /11n1a obrywtaka atanowtła iedn'l z jego krawędzi/; zało~o go 
j~ po ;zakcóczenlu zasadniczych prac ekBpedycj1 wskutek doratnej po~zeby przebadania zauwatonego w pro•. 
f1lu obrywtaka pochOwku ludzkiego; Jego powlerzcbma wynosUa 6, 6 m • • 

W wyk, I/85 odkryto pozoatałośc1 16 oblektOW: 3 rowow 113 jam. Przeballimo Je w całojc1, Wszystkie 
jamy znajduj'! slę po wacbodnlej, tj. Yewnętrmej. '8tron1e badanych rowow. Grupuj'! s1ę one ·-po dwie lub · 
trzy • wok<!ł atoannkowo dutej, pustej przestrzeni. Charakteryzuje ]e zblltony kształt /owal, koło/. Wymiary 
jam wahaj'! się od O, 90 do L 80 m jrednlcy 1 od O, 15 do O, 80 m głębolroścl. Ze względu na kształt profilu 
jamy dzlell! atę na trzy grupy: o profllu trapezowatym /4 lub 5 jam{, nleckOII'atym /5 jam/1 rqeokrejlonym. 
Na azczeg<!ln11 uwagę zasługuje tu tzw. "obiekt 24" • będl!cy w latocle ze apolem jednoatek, tworących - wraz 
z jam11·26 • .zło2on111 Clekaw'l sekwencję atratygraftcz"''. · 

W jamach znajdował a1ę bogaty mater1ał archeologiczny, głOWnie ceramika. Dwte apośr<!d olch zawie
rały ponadto du:te 11ośc1 polepy: w jednym przypadlnl był to rodzaj słabo wypalonegu, jednol1tego "placka" o 
wym. 50 x 60 cm; w drugim - ld.lkuceotymetrowef grubośc1 rumowisko pojedynczych 1 twardych ~;,i polepy, 
powy:tej lctOrego znajdowala s1ę warstewka apaleul!!'Dy." f Jama ta dostarczyła ponadto bogatego materiału, 
głOwnie orgamcznego, w' postac1 me spotykan)<:h dotychczas Uośc1 -szcz'ltkOW ~yb/. · 

Jeden z badanych w bleqcym roku row<!w l ob1eJ<rm.~ ,ID:hw~y na przestrl:enl 3 m w obrębie 
wykopu sonda:towego, przypomina kopane dotycbczaa du:te rowy, tu pod względem wYzn1ar<!w,f81:er, l, 60-
l, 80 m w gornej częśc1/, jak 1 kształtu protJJu.fV~titalfily/ oraz charallteru wypełnlska 1 układu warstw, 
Być m~e. atanowi on kontynuację bacl&ne'go w ub. rolnl rowu nr 14 • przemawJ,ałoby za tym jego usytuowa
nie, - nleco 1nny jednu jut' klerunek oa1 obo ob1ektOW. · Z rowu tego pochodzi do'ść duto materiału archeolo· 
g1cmego; cprOcz mater1ałOW cyklu leodztel.Jiko-polgaraktego wyst'IP1łY tiin • w nlew1elk1ej Uczb1e • fragmenty 
naczyil, ktOre nale:ty odn1dć do kręgu kultury ceramiki s murowej. N1e zsuwuono na&onil.aat 6ladOW struk• 
tur, ktOre moUl& b;,łoby wli!Zać z tYmi malezlakaml. · - · 

Dwa poEostałe rowy - to obiekty n1ew1elll1e f szer. do 40 cm, głęb. 30•50 cm/, nrorz,ce d~ć regular.
ny układ. Fragmentarycmo6ć danych n1e pOzWala na bardZlej precyzyjne okre6len1e lcb charakteru; wydaje 
alę jednak, te mogły one pełnić funkcję rowkOW fwlda.mentowycb. · 

Wykop I/85 dostarcz ;,i bogategu materJału archeologtcmeg~ w ktOrym pnewata ceramika. Nalet.y 
ona głOwnie do cyklu lendzlel.JIIro•polgarskiego 1 noR! cechy pOtnych faz cyklu. Zualeslmo td pojedyncze 
tr. naczyil zw111zanycb. jak atę wydaje, z kultur'! T1sza oraz wapomn1ane wy6ej fragmenty ceramiki •amu• 
rowej". W materlale krzemiennym przewata, jak pcprzednlo, BUrOWiec c~:ekoladowy. Bardzo llcme B'l ma• 
terlały organiczne, w tym wspomntane jut, dolikonale zachowane, szcz'ltld ryb. . · 

W wylrop1e U/85 natr<allono na dobrze zachowanypojedynczy pochOWek ludzki, naleący do kultury 
pucll8rOW dzwonowatych. Znajdowal a1ę on bardzo płytko pod war&t1r'l oraniny /ok. .20 cm/; mtmo starannych 
obserwacji ole udało 81ę oladUć zarysu jamy grobowej. SlturcEODY szkielet doroBlego osobnlka ulatony był 
na prawym boku, nrarz11 na wsch<!d. Wypoaa:ten1e grobu stanow1ły dwa naczynka /nlezdoblonę kubld " uchem/. 
1dlkanaśc1e litotkowatych gu'zkOW ko6clanych z otworem V•kształtnym oraz przedmiot miedzlany /rodzaj 
pogrubionej 1gły lub ostrza ółutka/. jest to pierwsze znalezisko pozostało~ d kultury puchar <Iw dzwonowatych 
na WzgOrzu Zaw!chojsk1m. 

Materiały przechowywane 81! w ZMBA mKM P.AN w Warszawie. 

BadaDla będą kontynuowane. 

. 
SANDOMIERZ..KRUKOW 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko 20 /Cmentarz 'Comunalny/ 

Muzeum Okręgowe 
w Sandomterm 

. . 
BadaDla prOII'sdzU1 mgr Jolanta M. Sc1b1or l J<!zef Sc1b1or /autAJr 
kop:lunlkatn/. F!.nanaowalo MO w Sandomierzu. OatałDl auon ba• 
da1l trwaj,.cych od 1979 r. Osada pomej fazy kultury ceramlld 
wstęgowej rytej 1 grupy mallcklej kultury nadc1sa11sll1aj. 



Zakol1czano eksplorację oblektu 20, ~ łan1ftego w 1984 r., wstępnie zinterpretowanego jalm pozoeta
lollć tr'apezowatej cbaty kultur'y ceramlld watęgowej rytej. Stwierdzono, te był to aystem p1ęc1u IUeregular
oych oblektOw jamowych o lredolcy ole prsela'aczaj'łCej 2-3 m 1 gł. od O, BO m do po-wytej l, BO m. Oblekły 
prawdopodobole powatały 1 funkcjanowały jednoczdole jalo:> mlejace wydobywaola leasu /jamy-~/. 
łl!aterlał zabytkowy, notowany głOWole w najWytuych warstwach w;n>ełn1sk, jeat bardzo je<;ln.orodoy 1 olemal 
w 100"/o reprezentuje najmłod•Ził• m fazę lo:>ltur'y ceramlk1 watęgowej rytej. W inwentarzu krzemlennym - co 

· warto odnotować - sdecydowanle dom1J1Qj'ł okazy wylro<>ane z krze!oleul.a ł'wleclec.bowak1eio. · 

· Zakollczano k:llkuletole t.danla częłcl osady :majduj'łce:I ·Blę w obręble Cmentarza KotiiilDa.lnego, bez
pośredolo zagrotonej poszerzaolem częllicl vzeba.loej. Całotlć wydobytych materla.low 1 dokumentacja polowa 
zoajflje slę w Dztale ArcheologU Muzeum. 

W oajblltazych latach ole przewiduje Blę wznoWieola prac. 

. 
SANOK-BIALA GORA 
woj. krobleóak1e 
Stanowlako 3 · 

SLlWINY, cm. Tez
woj. gda1isk1e 
Stanowlako 2 

patr'z 
wczesne lliredolowiecze 

Jfu.zeam Archeologiczne 
w Gdadaku 

-

Badanl.a prowadr.ll m,.. Olgierd Felczak. Floansowało MA w Gda1i
aku.. Plerwazy sezon badad. Ouda koltury pacbarOW lejkowat)cll. 

StanoWisko znajduje stę w p<Sinocnej czę6c1 Pojezter z>'. Starogardzkiego, l. 000 m na polodole od poład• 
olowego skraju jeziora Rok1tk1. Obszar jego jest zajęty pr:z:es: tnłody k1llamaatoleto11aa, kt<lry spowodował 
dość zoacm'ł destru)ccję omawlanej osady. , 

Celem hadad była weryfl.kacja stanowiska pod kąl.em przeatrzeono-cbranologicznym. ~latano 11 
wykopów o łąozoej powlerzclml lł2 m2, Prace potwlerdr.lly mac me mlszczeole osady. co przejaWlslo s1ę 
m. lo, w bardzo słabym atanie zachowaole oblekt6w l rozdroboleolll materlaln archeologicznego. Artefakty 
występowały najllcl!olej na pograolczu bumuau leśnego l warstwy tOłtego plaalm. · 

łl!aterlBł ·r.abytkowy jelit reprezentowany przez 585 fragmemow eeramlk1, 50 pOłwytworOw krzetolen
nych, stelderę kamleooą, dwa.fragmentarycl!ole zachowane toparki kamienne • . 

Osada jest datowana na .fazę- WlOreclat wsc:bodolej grupy kultury pucbarow lejkowatych. 

.Badaola wykopallakowe zakodczano. 

STRACBĆiw, gm. Koodratowtce 
woj, wroclawek1e 
StanOIWialro 2 

Polaka. Akademia Nauk 
loetytut B1storU Kultury Materlaloej 
Zakład ArcheologU Nadodru. 
we Wroclawtu. 

Badania prowadziła dr Anna Leelejewtczowa.. Floaoaawał IBKM 
PAN • .Ted!!JI&•t:r aezan bada:6.. Osady neolityczne koltury ceramlk1 
wstęgowe] rytej 1 pucbar6w le)lrowatyc:h. 

Rozpoznano częllić atanawtaka let'łC'ł pomiędzy jego częśclam1 zachodo1.Jt lWIIChodnl'ł badanymi w 
poprzednich latach, Celem wykopalisk było ustalenie czy za~eszk1wano 1'1 w neollcle oraz jak! charakter 
miały majdujące slę tam tllady osadnlctwa" Odsłoolęto 250m natraflaj'łc na pozostałoścl os1edl:i obu ltnltur. 

Odllr;yte eblelrty etarazej z kultur pochodziły z jej fazy szareckle;l. ole były jednak cbronolog!cmte 
jednorodne. Do oajsl&rszych oaleta.ly pozos[ałoścf nar;lemoego doom slopowego 1 zw14zanych z olm jam. 
Nieco pOtnlejazą metrykę miała grupa jam naletących do 1ooego zespoln zabudowali, Najmłodsze był}< dwle 
jamy, z ktoryc4 jedna powstała na tym aamym mlejacu co wspomo1a0y dam • .Jut to pierwszy na stanowisku 
prz;yldad stratygrant plonowej obiektów wstęgowych. W jamach :z:oaleZlooo ulamld typowej dla fazy ua.rec• 
klej ceramikil wyrobOW kamlennycb. Uwagę zwracają DiektOre fragmenty oaczyd zdobicnych podobole jak 
ceramika wstęgowa klnta , ·Są cne świadectwem powstawaola w schyłkowym okresie rozwoju kultury ceramlJd 
wstęgowej rytej nowego spoaobu oroameotowanla. 

Natraflano rOWniet na ślady osadoletwa kultary pucbarOw lejkowatych. Odsłonięto jamę ~aaobow11 , 
paleola!"> 1 fragme11t obiektu być mote mleszkałnego. Znaleztooo w olch 11łamk1 naczyd t wyroby kamienne 
ole r6tn1'ł Blę od znanych z tego atanawlaka z badań w latach poprzedole b 1 prezentują zespOł typowy dla 
połudntowej grupy tej kultur'y 11a Ślofsku. · 

l\fater1aly zoajduj'ł Blę w zbiorach ZAN IBKM PAN we Wrocławln • 

. Ba.dallla zostały ukodczcme. 



STRYC2.DWICE, cm. Wamtoor 
woj. kieleckle 
Slall01!1.8lro l B 

_"_ 
PaJI.at:wowe 1ofu.~tmm Archeologiczne 
wWars~tswte 

Bada.n1a pr-ad~t1ła mer Anna Uu.rowlc~t,.Chmlelewa'ka. Finanso
wały WOAit w Kl.eleach l PMA w War suwie. Drugt sezon badań. 
Osada kultury pucharew lejkowatych. 

""""t:ynuotfano prace rozpÓC~tfte w 1883 r. na siall-laku połotob:ym na apw..czenlu pod stokiem 
jrołu<blowo-uebodnlm wzg<rza. g9&1e majduje 111ę at. l z głOwn(ł czę6c~ oaady. W miejscu t:ym w 1983 r. 
załot.ono mały wyl<q) aondat.owy 5x 5 m. w lrtOr:ym natraflonona 3 dut.e jamy"o charakterze gospodarczym, 
obfttujące w zabyt11:1. Po-alalo to przypwozczaf, te w tej czę6et atanowiska Istniał zwarty kompleks oblek
t61r osadnlcz)'Ch kultury pucharew lejlrowat)'Ch. 

W br. przebadano250m
2 doWl(łzując Blę do wykupn z 1983 r. Natratl.ono na 5 obleklew, w6r0d ktOrych 

znajdowało się l palem~ko l 4 jamy. 

· Duża czt'f prac *'ą>lała Blę na zakoftczenlu ekaplor-acjtwlelldej jamy 3, ktOrej tylko część odsłonię· 
to w 1983 ~- Jama ta doc:łlodąea do 1<10 cm gl,. mlala lalztałt rogala. Od strony pOlnocno-wschodniej ściany 
jej opadaR echodkowato w kierunku cma, co jest pometa!Diicllł po wejściu l acbodach do wnętrza jamy. Nad 
dnem bległa pOłka 30 cm azerolroliet wyryta w leaale 1 miejscami mlazczona. Na gl. 75 cm znajdował slę 
tttnel 60 cm azer. l 35 cm wysoki, lrtOry htcz)ł J'l z doą jam'l 2 w:ypełn1on(ł kośćmi. Do konstrukcji jamy 
naleł.'l .rewnlet. dat.e fragmenty polepy ,. odeiskami t.erdzll p.l:ęzt. llcmle majdywane w jamie, ktOre suge
ruj' pterwotne jej przykrycle dacbem. Jama 3 ob0to1rała w zabytki r.najdywane przede wszystkim w dolnym 
l 6rodlrowym jej W3'Peln1ska, uw1eraj,cym obO.tOiić pyłu węglowego l węgli drzewnych.. W jamie znaleziono 
dut.'l Ilość fragmentO-w naczy!i w t:ym kilka z naczy!i szerokootwcrowych, kilka przęśllkOw, drapacze 1 wiOrow
ce krzemienne, hematyt a przy dnie skorupy szc11.et.u1. Ponadto wydobyto z niej szereg kollei zwlerzęc~ch. 
Jama 3 postada ja~ datowanie Cl4 wykonane z węgli drzewnych wydobytych z niej w 1983 r. /2600 B. C-170/. . . 

Następne dwte jamy nr 5 i 6 posiadały gl. do 110 cm i regularDie koliste kształty. Oprócz produktow 
cle.bow)ICh.. ktOryml b)ły wypełnione zaWierały mało zabytków, w6r0d ktOrych mot.na wyrOt.nlć fragment 
płyty ai:.l.1flersklej z piaskowca. · · 

Jama 7, pok>t.cna na stolru. zacbowala slę tylko w partU przydennej, ktOra b)ła Oleckowatego kształtu 
1 Żawterała ~licie fragmentO-w naczy!i, w \)'Pl dut.e ucho t:ypn "1anaa lunata•. 

Odkryte palal1slro posiadało aleregularnie lrollaty kształt o wymiarach 150 x 135 cm a grub. jego wy
n0111la 23 cm. Zawterało· ono llcme grudy polepy, popiOł 1 węgle dr""ewne oraz kości zwierzęce /tuchwy/1 
zabytki. W6r0d ·wyrob6W krzemiemych wydobytych~ p~en1ska zwraca uwagę dut.a ilość łusek l odłupkOw 
/w t:ym 2 odłupki od alekier f oraz drapac &e. Ponadto malez1ono w mln 2 przęllillkl 111cme fragmenty naczy!i, 
wśrOd ktOrycll. znajdnj'l 111ę alamld z oruamentem P!a&~ycą>ym. 

W okOl miejsc występowaDla jam przekopano znaczny teren w poazuklwan1u dalaz)ICh ob~ektOw i nlc jut 
nle malezlano. Przypwozc:zać nalet.y, te skuplako jam gospodarczych na ·stanow1sku l B zostało przebadane 
w cało6c1 1 ma ono najprawdopodobnlej ZW11ł"ek z dut.(l oaad(l poloton(ł pii'IO~ej na wzgerzu. Ma terlały wydobyte 
ą typowe dla ,...,..obOw ludnOlici kultury pucharO-w lejkowatych. · 

Materiały pr.zecbowywane 811 w PMA. 

BadaDla na stanowilllal l B me . będ(łlrom:ynuowane. 

STRZELNO 
woj. bydgoskie 
Stanowl.ako l 

SZARBIA> gm. Skalbmlerz 
woj. kieleckle 
Stanowl.alro 9 · 

TYSZOWCE 
woj. umojslde 
StanowiBko l 

TYSZOWCE 
woj. zamojskie 
Stanowl.alro 2 5 B 

patrz 
pOtne średniowiecze 

patrz 

epoka br '"" 

Konserwator Zabytków Arcbeologtcznych 
Biuro Badali i Dokumentacji ZabytkOw 
w Zamośelu 

~"prowadził mgr Jacek Buszewtcz. Prace finansował WKZ 
w Zamollic1u. Pierwszy sezon bsdaó. Osada wtelokulturowa, net>Ut. 



_,._ 

Stanowtem maJduje Idę,.. prawym brzel" rull1 Bucswy zajma;ji!C <lU~ ptaucqabl ",.tmę o wym1.1l• 
rach 300 x 40 m.. Jest to loka.lnle aajwytase w:Jilleldenle w olręble podmoldaj dollny Bucswy. Odkr)lto je 
przypadltowo podcua pr cygotowaD do badan1a majdu;ji!Cego atę opodal pola lmrbanowego f atau. 2 5A/. 

L~tcznle przebadano "264 m 2• Odkryto rellkty kultury lubelako-w0ł,.6aldej ceramlk1 malawa.nei. lmtl:ury 
pucharc5w lejkowat,cb, kultury Chłop1ce-Veaele. ZD&leztcno llcme nacz,ma kultury trzc1D1ecldej. brlpowe 
dłutko datowane na okres halllztacld. ZD&lezillka s okresu wpływ&. rzymaldch to: pactorld "Szklane, ceramllr:a 
oraz srebrny denar Trajana f112-117 r. 11. a./. Odkryto te:t nlellcme fragmenty ceramlld wczemośrednlo
wtec:mej datowanej na vm wtek.l 

Badania bę<i'ł lr:oot:JilUowane. 

UGORY, gm. Picaac5w l 
woj, Ideleckle 
StanoWI.Bko l 

Woj-Cidzid QUodek 
Archeologiczno-K<mBerwatorsld 
w"Klelcach 

Ba.danla prowadził mgr Mirosław Jerzmanowsld. Flnanaował WOA.K 
w Klelcach. Pierwszy sezon hada:A. Stanowisko wielokulturowe: 
oaadnlctwo grupy pleqowsldej kultury lendz1elako·polgarsk1ej l 
grupy małopolsk1ej llultury tro:c1D1ecldej. 

Stanowisko polotcne jest w dollnie rz,ek1 KaD&l Strumlefl na pomocnym stoku terasy nado:alewowej. 
Znajduje a1ę na terenie obszaru objętego zadaniem melloracyjnym "Ntztoa Nadw1Śla11Bka IV A". 

·Na podstawie anallzy mater.talu powterzchnlowego, atanawlako przemaczono do badań wylcopal.lalro
wych. Celem badafl b;yło wydzielenie warstw kulturowych w warstwte zabytlr:ooc»nej 1 okrdlenie stopula za
gro:tenla przez prowadzone prace melloracyjne. 

Prace polowe ograniczyły motl1w()jjc1 dowolnego us)'!Uowanta wyk:opc5w. Zalo:tono w sumte dwa wykopy 
w centralnej części stanowiska o łącznej powierzchni 125m2• Warstwa zab)ltkono4na wraz z warstwą Z1em1 
ornej m1ala m1ą:tszość od 80 do 100 cm. Na skutek s1lnego przemywania w częśct podglebta, w',dńelenle 
poszczegc5lnych faz osadnictwa było ntemo:tllwe. Odsłonięto w aum1e 13 ob1ektc5w i ślady Jr:oostrukcjl dreWnia
nych w postael smug pabelkow;ych. Obiekty ze względu na sllne przemywanie wyr~nlaly B1ę optycznie w 
części Bp'łgowej. Kształt mlaly owalny o średnicy od O, 6 do l, 2 m, w przekrojo przewa.:tnle nieCkowate, o 
gl. od O, 3 do O, 5 m. ZaWierały material przemieszany kultur lendz1elsko-polgarsk1ej 1 trzcln1eck1ej, jed,me 
dwie z nlch były homogeniczne z materlslem kultury trzclnlecklej. 

Uzyskano dość llczny material ceramlczny - szczeg<llnle kultury trzcln1ecldej - oraz krzemlenny w 
ltczble około 50 egzemplarzy, w tym l rdzefil 1. wi<lrek obsydlanowy. Poza tym wystąpUy: gllnlany tyglelek z 
"podstawką", szydło kolłc1ane, gładzone narzędzia kamlenne 1 p<lłlabrylcaty nleokrelłlon;ych przedmtotćw z rogu. 

Materla.ły wraz z dolinmentac;Jlt przecbowywane &Ił w WOAK w Klelcacb. 

Badointa bę<i'ł kontynuowane. 

WARSZKOW<J/. gm. Sławno 
woj, słupaide 
Stanowisko 26 · 

WĘGIERCE, gm. Pakość 
woj. bydgoskle 
Stanowisko l 

WICHORZE, gm.Stolon 
woj. torufls.k1e 
StanoWisko 24 

paUlL-
okres wpływow rzymskich 

patrz 
okres wpływ~ rsymsldch 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadzU. mgr Ryszard.Klrkąwsld. F'lllansował WKZ w 
Torunlu. Drugl sezon bada:A. Osada kultury pachar<lw lejlrowatych, 
ślad osadnictwa kultury pc5mej ceramtld wstęgowej, kUltury cera• 
m1k1 sznurowej t z okresu wplywc5w rzymsk;lch. 

. Skoncentrowano się na rozpoznan1u zas1ęgu stanowtska od ·strony wschoch.lej i południowej. Lącznle 
przebadano 322 m2 poWlerzchnl atanowlska. 

We wachodniej partU stanowiska w-ykopy zostały zlokallzowane na krawędZi wynleslenla. Stwierdzono 
wyramy zantk śladćw osadnictwa. Pod waratw'ł ba musu. wyal'łPll calec, tylko na nieW1elk1ej przestrzeni za
rejestrowano występowanie warstwy n - :tdłtego plasku. Wydobyto z niej niewielą Ue.zbę materlalow datowa
nych na achyłkow'ł fazę rozwojow'ł kultury ceramlld azDW"owej. 

W poludn!.owej partu stanow111ka, -.,kqJy zlolta.l1l:owano ,...dtu~ glłbald.ego r<IWII melloracyjnego, gd%1a 



w proflla zarejelłtrOwano obecnolłć war-y kulturowej. o ml.~azolłd do 110 cm. · N,U.et.y datować~ na czaa 
trwłlllla kultury pucbarow lejkowatych. W .-trefle tej zareJeatrowaoo obec:nolłć mater1&10W kultary pOIDej ce• 
ramlld wato;gOW'ej oraz z olr:reau wpływow rr;ymakl.ch. · 

'M&tertały dot.CDo w Mur;emn w Grudz14dlllll. 

WlENIAWKA., gm. Borodło 
woj. zamojskie 
Stanowl.8ko 6 

Unlweraytet tm.llaru C-urle-Sidodowak1ej 
Katedra Archeologu 
-... LoblJnle 

Badan1am1 kl.erowal dr Andruj Kokowskl. F1naneowalo BBU>Z w 
Zamolłclu. Drug1 sezoo badatl. &ady osacmtctwa kultury ceram1k1 
wetęgow ej rytej, la:lltilry amfor kullstych, oliada kultury ceram1k1 
BltDUl'owej, kultury Cbł<lplce•Veaele, kultury etrr;yt.owekl.ej, lłl.ady 
oll&dnlctwa z olr:reea wpływow rzymek1ch, cmentarzyako wco:eano-
lłrednloWlecme. · 

. Celem r&towan1a Wldocznych w pro1Uu pl.aekown1 oblelrtOW o:ełot.ooo ta p1ęć wykopOw o btcr;nej powlero:ch• 
D1 31, 7 5 m?-. Odlr:ryto 5 oblelrtOW oeadnlczych, jeden grOb wcr;eanolłrednk>w1ecmy~ Intereeaj'ł(:y okazał elę 
obiekt nr <l, zawleraj'łCY szldelet owcy /kozy?/, obok ktOrego let.al tłuk krzeinl.eDDy 1 azabla dr;l.ka z nawler• . 
cCDyml otworam1. W wypełnialat pl'Zewual materlał .kultury atrzytowsldej. Oblekt nr 5, to rOW o nerokolłc1 
50 cm. UcpwycCDo 3 m jego dłagoścl. W lirodlat w r egularnych odsto;pach r;arejesl;l'owanb akop1aka węgla 
drsewnego / sł».py? /. W wypelnl.sku stwierdzono materlał lalltary ceram1.k1 wstęgowej rytej 1 prawdopodobn1e 
kultury ceraml.k1 aznurowej. · · 

Materiał znajduje a1ę w Katedrze Archeologu UMCS. 

Badan1a bęclai kontynuowane. 

WIERZmeA 
W<>j. radomaide 
Stanowisko • Zele" 

P. P. Praco~le KCDserwacjl. ZabytkOW 
PracoWDla Archeologlemo-Konserwatorska 
OddZiał w WarszaWle 

Badan1a prowadr;l)a .mgr Hanna Lech. F1nansowal .badan1a WKZ w 
Radomia. Cnarty-ee.zoii lladlllr. Kopa.ln1a krzemlenia •co:ekolad<>
wego• z okresu neollta 1 wczesnego br'łltu. Występuj'ł tet elementy 
schylkOwo-):,ale'olltyczne. · 

Celem prac była kontynuacja bada11 w wykople ill/ 85 oraz okrelilenle zasięga poJ.a .gOrnlczego w p6ł-
nocnej cr;ęlic1 s tanowiska. -

. 2 
Wykop ID/85 we wscbodnlej części stanoWlska m1ał powierzchnlę 32m • Odałon1ęto dalsze zar~sy 

pełne hfłdt. fragmentaryczne 5 sr;ybOw. Wyeksplorowano w D1m cr;ęść zachodni'! so:ybn 17 badanego w roku 
1982. 50ł to obiekty znacznie lllJilejuycb rozm11ll'6W D1:f badane w popnednlch latach .w wykople I 1 n. Qłębo-_ 
kolłć ich ws.bała Blę od 2, 80 - 3, 70 m. 

Bsdan1a p<lł:nocnego zaa1o;ga pola gOrnlczego koncentrowały s1ę w dw~h rejonach po abn atrCDach be
tCDowej drogi "pOlnocnej". Załotono lO wyką>Ow sandatowych o '-'!cznej -powtero:chni 330 m2• Zlokallzowane 
b,ty wr;dłuf. "pe5łnocnej• drogi nraz na os1 W-E oddalonej od drogi o ok. 80 m; Badanl.8 potwlerdzUy, te 
.zasięg pól.& gormczego jest znacznle molejazy 1 jednoczdnie przesanJ.ęty w klerunku u.chodnlm. 

Uzyskano znaczne Uolłc1 znaterlalu krzemlenne go • 12. 520 egzemplarzy, W,..otn1aj'lc 3, 928 okazOW 
przemysłowych. · 

Pracow&D1a Stoeowanl.8 Metod Geof1ltycznych IB.KM PAN w War&ltawle kontynuowała badaDla geoflo:yco:• 
ile fragmentu pola gOrmczego. · · 

Materlal archeoloelcmy oraz .dolatmentacja z bada6 znajduj'! Blę w PAK PP PKZ w Wareuwte. 

Badanta ~dai kontynuowane. 

. 
WOJCIECiłOW-STARY GAJ. 
woj. lubelskie 
Stanow1Bko i 

WOLA RANIWWSKA.STECB, gm. Ran1~6"'' 
woj. r&eezowak1e 
Stanow!Jiko lO 

patrz 
wc o:eane Aredn1-1ecze 



WOLA RANJ1X>WSKA-81'BCB. IJD.lbDl
woj. raeaaowakle 
StaDowiłlnU 

_;] 
ZARZYCA. pza. KoadratiJwlc:e 
woj. ~wakle 

Jfusaun Archeologl.Cme 
- WrocłaW1a 

. . 
Baduda pr-..dslła mgr Oleaa Prus. Fllumaował 'Wn we Wrocla• 
wtu.. Sódm:y -~ Osada kultury lendzlelaldej. 

Odał0111ęto 2 w;,kq>y ardutol.oJlcme o ł!łcme;j powlerEChnlll arow. 3 nl-lelk1e wylmpy 1101tcl&towe o 
powierzchni l ara oraz na per;pferlach lllalloWtab ~ 200 clołltOW · 80Dda~w:Jeh w celu ucbwyvenla zaatę• 
gu partu pOłnocaej oeady. 

W,trop 1/VU/ opow. 4 arow elllJ!OWlł lamlyauację wykopu badanego• latach 1982/83. Pod waretw'ł 
orn'ł, aa poztom1e calca /elęb. 0,25 • 0,30 m/ zarysowała a1ę blega'l"a przez cał'ł dbzgołć wykopu/35m/ 
dalsza częłć rzędu podwOjnyeh łladOW poełupowych ataaoWlących pozoetał.ość ogrodzeala p1erwola1e otaczaj'!• 
cego osadę. We wscbodaiej partU odełoatętego łla<ia wyrataJe zarysowa.ło· a1ę m1ejsce wjouda do wnętrza 
osady. Pozoatałołclom kaoetrukc:jl słupowej towarzyszyło 6 oblelrtOW nieruchomych /jamy 50·55/. 

Wykop 2 o powierscbai 3 arOW zlolaillzowany olr. 150 m na SW od wykop~~ vn ujaWnll na pozlomte calca 
zarys dutego oblelrtu /13 z 3 m/ oru dlady 3 par ałupOw lltaDOWlących prawdopodobnle dalsze elementy ogro
dzenla. 

· Przebadane obiektY' okazały stę w wtęlan:ołcl typowym! jamam1 w;ybterzyelcowymt towarzysącym1 
za.zwyezaj ·wtękazym knaatrultcjom słupowym. Podobnle jak 1 w poprzednich sezonach .ule stwierdzono m1ędzy _ 
nlml tadayeh zalełnołcl atratygraflczoJCh. 

Pozyskano og<Słem 2. 973 '&łamk1 ceramlkl. w tym llcwe ulam.ld m1a, pacbarOw aa nOtkach. amfor, 
oaczytlwaatenkowatyeh 1~ •• a takie ł:ytek. pokrywek, pr:r:ęłllkOw, a nawet !raementOw antropomorflczoJCh. 
Niellcznle wystlg)lłyulamk1 ceramlld zdobionej orns mmtem ldm;:rm. Wydob7to ta~e 495 wyrobOW 1 odpadow 
krzem1ennych. 

Z przedmtotOw kam1enny.ch na uwagę zaału~ą dłutka. częścl topor)r.(lw, motyk 1 81ek1vek. rozciera• 
cze kam1eaae oraz fragmenty kam1enl tarnawJeb l płyt azllfleraklch. 

Mater1ał7 znajdaJ'l a1ę w KA ·we Wrocławia. 

Zaltodczeale badali prz-ldaje alę w 1986 r. 

ZA WISZYCB, gm. GłnbcJQ'c.e 
woj. opola~e 
Stanowisko O 

ZAWISZYCE. gm. Głubczyee
woj. opolskie_ 
Staaowteko W 

... Bacfanta pr!JW&dzlła mv Ewa Maruualr /at=ka eprawozdanla/ • 
F1Danaow~ WKZ w Opola. Plerwny sezon badd. O•da wl~.· 
turowa: -ludnołd opoeiiU neolitu, kultury lutyek1ej /epoka ł:Jr'lzaf; 
~d oa&~ctwa pO~zymek1ego l ilrednlowtecznego. 

Staoowtalco zoajdvje a1ę w odlegl~cl około 800 m na pOłnocny zacbod od ptllnocno•wschochl.ego uallca 
wal Zawt&z:f.Ce, na prawym brzegu atrum1enla zaallaj'lcego staWY' hodowlane 1 około 200 m na p<lłnoc:ny wach(ld 
od drogi polnej h!cącej wale Zawlłlzyee l Kr<llowe.

1 
Odkryte zostało w lipcu 1935 r. w toku nadzoru archeologtezoego prac meUoracyjnych. Cllara!rtery• 

styczne, te badlqtla powierzchniowe na tym terenie ale doatarczyły :l:adn:Jeh zaal\aztak, dOpiero rowy meUora• 
cyjne ujawnlły 24 ohlelrty. zalegające na głę~kołcl od 20 do ok. 50 cm, pod waratwą orn'll w alektar)'Ch 
przypadkach pod waratwą podglebla. Odal0111ęto obiekty, po odczyszczenia ich proftlOW na łdanach row6w 
melioracyjnych, dolmmentow~ bez rozkopywania w całości. W ldllm ...-,padkach przeprowadZOIIO częściową 
skaplorację w trakcle pogłęblan1a rowow melioracyjnych w mtejaca zalegaDla ob1elrtow. dla uzyskania pemych 
profllow. 

Z Wym1enlonych 24 ob1elrt0w, 9 było pozbawlooyeh matertało załt7tkowego, w pozolłtał,.::h znale.z tawo 
głOwn1e fragmentY' ceramtk1 oraz 3 wtory 11 drapact: krzemtenoy. Pięć obiektów datowanyeh jeeiiUI neol1t 
w tym jeden ·zawte~a W)'•mle materlał kaltury pucharow lejkowatYch. W pozoetałych występuje ceramika' 
nlejfldnollta cbrOilologtcZnłe. Stoaanitowo llcznle reprezentowana jeat kultura I:W:yeka, poaadto występują ślad7 

' 



_,.,_ 

lmltury przeworaldej oru ma tertal pOtnorz1Dl8111i 6redDlo'1!1eezny. Funkc;loaalnte wyrM.aJ.ono 5 oblelttOw o 
charakterze llńenkalnYJil. 3 jamy zaaobowe, 2 108J>Odaroze, l paleruaJrQ. Funkcja pozoetałych jest nlejama. .- . 

1 • Zabytll1 ZOBtanll przekazane Muzeum Sląaka Opolak1ego. 

Nie przewiduje .a1ę lront;,nuacj1 badol!l. 

ZLOTOPOLE, gtn. .L!pno 
woj. wrocławelde patrz 

ollrea bala"ztacld 



· EPOICA BRĄZU 

' 

o~a •• ., bzqau . 



Pda1r-i ~ .&rc:beoło11<:me 
-wWarauwte 

Badaala jlrowadzlla mer .A.aDa Groaaman. P'1Danaowało PMA w 
Waruawte, Trsed •- badaA/om 5 aesoaow w lalach GO• 
tydl/. Staa-1ako wte!Mplmrowe - lnl1mra amfor ltahat,eh. 
kultara 1W11611b /"-. ~ul/1 --- ... edatowlacse. 

Ba4ama prowa<isCilo w ~c:hodlllej cstkJ. atuowtaka. lealy .ooe Da cela achwycenie prse- • 
ble10 rowu w tej cą6c1 atanowtaka ~ej ~d ject,ale w~1111 rowaml -ilatowymt oru aprawdzenle, 
esy tatDlały obiekty oacłlll.cse we~s rowow • na ~. co poswoll.łoby asyalr:ać nowe dane pomocne 
w alltaltma faok:ej1 całego obiektu. , . · 

Za.ID~ oa1emw,trop0w aserobpłu~y&D-,Ch o qcmej pow1ersdmlll83, 5.m2• U~o dwa 
salameseola wcsMDObrlł&owego rowu s k11Dnutometrow, przerw, m1fdsj D1m1. Oclllłool.ęcle zary&OW wylro
pOir z _lat GO-t,eb pozwóllło atwtercb:lć, h w pabll.kowao;rm plallle ataaowtaka soatal7 prselllmlęte polotoile 
w tej csę6c1 ata.DOW18ll:a wyltopy, co mogło byt apow~aoe om:Jiłlał w clruka. Interpretowany prsebleg ~
DOCDO·sactaocm1eco ~senla rowu praecll:atoeo o około lO m na p6łDoc. Ponadto zauwatClllo w trakcle 
bada1i ..,.....me S&SD&c&&D1e a1ę ll!.1ku faz latolaala.r--.a, ·cseiD me atwterd&Clllo w poprsecłlll.ch aesooach ba
daA. B,c! mo.&e 1IF1lJoaa &11%'11 apowodowal:a •l'l"&IDlejue Sf,ry&owywame alf oblek«!w olewiele rotoJ,.c:,Ch 
&1ę bar"4ł od otocseola. Walla.&ywaloby to na ldlkakrotne wykorzyatywaole obtelllu, gdzle sa katd)'Ul rasem 
kcmlecme było poprawt81'1e /Potfł~enle. prsedłdeft!.e/l&tDlejlł(:ychrowO'ł!f. 

OdalCllllęto trzy oblelity • 2 jamy o mewtadom)'Ul prsesoacseDla oraz palemako: Nleau~Uwe było 
·olirMleDle lch paJID&le~ lmlturowej se ws~ na brak materl.a.ID żabytlrowego. Jednak na podatawie 
llltnleDla w połucmt-ej csę6c1 atallOWI.&Ir:a.całego J!le&poła jam 1 palmlak wcseaoo ... edolowlecmych o podob• 
ap kastałta.ch 1 sabarW1Jinm motoa by ądslć, 1t rowntd te oblelity były wcseaoo6redolowtecme. letnleols 
!mych oblektOw lmltarow,eb ole atwl_.dsoao. 

Materiały 1 dollllmentacja .maJćhaJ!ł alę w PMA w Warasawte. 

Badaid.a ~ la:llląmaowaoe. 

BOCHENIEC, gm. ~.,.scs 
woj. k1eleck1e 
StaDowtako2 

Uol.weraytet Jaglellollakl_ 
loatytat Archeologu 

Badaola pr-ad&Uingr-~MJ Matoga. Floaatiowal WOAK w IQel• 
cacb.._.Kmt)DUACja badali wyl<ą>aliakowycb sapocz'łtkowaa,eb w 

· 11175 r. Cmentarl:yako kaltary łu&ycklej s ID• V okreaa epold. br'łzU, 

Prace alr:Cilcentrowaao w olirębie młodasej etrefy uytlrowaols nekro;oll, datow.!ftej na droł'ł połowę 
IV 1 V okren epokl br'ł"Do Prsebadaao obesar o powterscba1 625 rńl odkrywajlł(: 31 grobCiw kultury tu~ycld.ej 
/.nr 1311·169/, z czego 211 aalety sallczyć· do kategorll ob14iktO. poplelolcow:ycb. Z posoatałyc:h, grt5b 1:'5 
/bezporAelDlcowy/ aldadał a1ę W)'ilłCmle .:e akuplalr:a przepal.ollycb Jracl, a grOb 1118/eymboUczny/ sawlerał 
jedyale wuę dwaato:t.kowat'ł. ••rOd ob1elrtilw paplelDlcowycb ole&oacm'ł prsewan J>9elsduy groby słotone 
z popte.lnlcy wypełol.ooej prsepaloayml ko6ćm11 nakrytej odwrC!coo4ł dnem do gC!ry mla'ł lub dolo'! csęlłcl'ł · 
oaczynls wasowatego. W 12 grobach poplelnlce pozbawtona b:yły aacs)lllla nakrywaJ11cego. Tylko w jednym 
obleklcle zarejeatrowaoo n.acsyole przyatawne. Leplej aatoXD1&et przedataWlało alę wypoaa&eale grobOW w 
przedml.oty metalowe, ktC!re snajdowaoo sasw;,csaj na ko6clsch, wewątrz poplelDlc. Najczęlłclej b:yły to 
l<dŁecska lub llkręty z druta br'ł&owego. W dwdch obiektach wyat~y~Uy pojedynczo paclorkl aporz4ld&Cllle ze 
zwlDlętej· w rurkę ~askl brllsowej. W jednym.& ·grobOW maleiiOilo teł braoaoletę ·o końcach ucbodz'łcycb 
na meble, wykoDanil s uko6~e t.łobltólraoeao pręta lir'l~wego. 

W charakterze popleh$:-.llływaoo praWie wybtc&Dle re!taego t;rpa aaczyllwasowatych. S. to okazy albo 
d-woato.tkowe. będt te~ nac&JIIls o baolaetym l:irsujcu 1 wyodrębD1Cilej. c;tUadrycmej az;r.lce. Częlłć was jeet 
sdoblona. Prsewa~'ł wśrC!d olch olla.&y dekorowane plaatycmym111atwalll1 rozm1eazcsooym1 eymetrycsme 
po 2, 3 htb 4 pool.tej Aajwlękazej wyclęto6c1 brzu6ca. Z I.DDycb rodsajOw oacsyllwymteolć aalety garokl jajo• 
wato-beczałlrowate, saalestme w 3 grobach w _char8kterse poptelole oraz miay uywaoe w~cznla jako nany- · 
Dla oakrywaJ'łce, -.rlłreld ktC!rych przewatały okazy ellnle protUmrana s ae>'klem na salomie brzulłca. 

Na. poda.tawte form oaczyll oraz IIJ>O&obC!w tch s.dobl.eDI.a odkryte podcsa~ tegorocmycb badU groby • 
aalety sallc.zyć do lduycmej wy grapy eOruotlJiako•małopal•ld.ej kaltary tut,eklej datowanej na V ollrea 
epokl brllza 1 pocątld w esem ej epokl .telasa. · 

:Materiały zabytkowe majchzk alę w lnlltytacle .Ari:MoloCll W w JCralr:Dwte. 

Badaala bęll'ł la:llltynuowaaa. 



CIB8ąCIN. im. Wleruaadw
woj. kallakie 
Stanowialta 5 

-a 

14uzevm Okruowe Zlezntltallak1ej 
. w Kal1asu 

.Badanla prowadził mgr L. Zl'łbka z MOZK w KaiJ.azu przy wsp<!l
pracy mgr E. Klo&1Aald.ej. FIDallaował WKZ w Kallazu. Pl.erwszy 
sezon badali. Cmmtarz:yslroo karbanowe z wczemej epoki brltzu. 

Cmentarzysko połotme j!łat we wachochlej części wsll Uczy obecnie około 30 ltopcdw połci-jtych mlo• 
dym lasem. Kurbany rozcl'łgaJ'ł alę w aldadzle llDlowym po 081 W-E. Badaala rozpoczęto w centralnej części 
cmentarzyska na kurbanach nr l 12. Karban nr 1· /fJrednlca 11 m, wysokość l m/1 karban nr 2 /średnica 
11 m, wyaokotć l, 5 m/ posładały nasyp zbudowany z t<!ltego plasku. Z pierwszych warstw naB:1J'U-karbanu l 
pochodZI 12 tr. ceram11111 l rdze4 azcz'łtlcowy z krzemlenia bałtyckiego. W !ładnym z przebadanych oblelrtOw 
nle natraf1oilo na elady pochdwka an1 na zarys jam podllarbanowych. Pozwala to przypuszczać, te lropce 
prEykrywały. prawdopodobnte pochdwkl szkieletowe /caJ!<oW1c1e rozłotone pod wpływem gleby lefmej/ zlotone 
na prdchnlcy pierwotnej. 

Drobne ułamki ceramiki odkryte w kUrhanie l nle pozwalają dokładnie sprecyzować prz,...Uetnotc1 
kulturowej 1 chronologicznej cmentarzyska. OgOlnle motna go Wiązać z epoą br'!Zn • być m~ e z jej star• 
szym okresem /rozplanowanle kopcOW nawiązuje do cmentarzysk kultury trzclnleckiejf. Nalety mleć nadzie
ję, !łe rozWlązaol.e tych kwestU przynlo8'ł odkrycls naatępaych aezcmesw wyląlpallskowych. 

Badania ~d'! kontynuowane. 

CZEK:ANOW, 
woj. siedleckle 
StanoWisko m 
Osady otwarte 

. . 
CMIELOW 
woj. tarnobrzeskie 
StanoWisko 2 

. DOLleE 
woj. szczeclllskie 
Stanowlako 40 

patrz 
wczesne średnłowteeze 

patrz 
neolit 

Polaka Akademia Nauk 
Instytut HlśtorU. Kultury Materialnej 
Zakład ArcheologU Nadodrza 
Pracowola Archeologiczna 
w Szc.zec1n1e 

Badaola prowadził mgr Stefan Wesołowski przy wap<!lndzlale . 
Heleny Bona, prac. naukowo-technlcznego 1 atudenta archeOloga 
Mlchała Brzostowtcza. Flnansował mKM PAN. DzleBląty sezon 
badali. Cmentarzysko kultury mtyckiej z IV okresu epo.kl br'łm. 

·Kontynuowano rozpoznaole połudnlowo•zachodnlej części cmentarzyska koDcentrując Blę na przekopa
Dla kurbana nr "6, podobole jak w wypadku mogiły nr Y,pozbawlonego pagcsrkowatego nasypu. Kurban 6 z bu• . 
dowany z otoczakdW, w rzucie poZiomym n1eregulaJ:nle kollaty o wymiarach 5,40 x 6, 20 m. posładal osnowę 
zarysowaną przez większe otoczaki_ W części środkowej mogiły, jut na powłerzchnl płaszcza wystąplly slcu-

. piska skorup, a w jednym przypadku przepalone kosteczki ludzkie. Nie zaobserwowano nat<>mlast- blokOW czy 
płyt kamlennych sygnallzuj'łC)'~ tstnlenle Jroomory grobowej. 

Eksploracja kurhanu ujawnlła stratygrafię: 

I. Pierwszy poziom ZWl'łZaDY jest z płaszczem kurbaDu tzw. kamlenno-ziemną warstwą /otoczaki 
przewarstwtone tOłto•brunatnym piaskiem/. Z poz,omem tym związany jest krąg uł~ony z Większych oto
czakOw będący kolistą osnową kurhanu u jego podstawy. Ujawttlono w 111m mlątszotć ok. O, 50 m, liczne 
ułamki naczyl\1 w jednym wypadku skuplako kołcl l skon1p, PrzypuszczalJUe w:PJtąplł w tym miejscu wkop 
w płaszcz kurhanu związany z grobem Ciałopalnym. 

ll. Drugi poziom stanoWI konstrukcja kamlenna w formie bruku, w rzucie poziomym prostokątnego 
-kształtu o p<!lkol1stych ścianach krOtszych. W brakn wyrOtnla:to dwa poziomy: l • ulotcny z dwćch, trzech 
warstw kamleono-ztemnych l lul:no rozrzuconych pojedynczych kosteczek, 2 - stanoWiący podstawę konstruk
cji grobowej, na kldrej rozsypane zostały przepalone kości ludzkie - miejsce pochówku. Całość omaWlanej 
konstrukcji kamlennej o wym. 2, 30 x l, O m wkopana została w calec na około O, 60 m pon!tej spągu osnowy 
kurbanu, Kurhan nr 6 zdaje się potwierdzać wystąplenie w badanej strefie cmentarzyska, jak to jut zaobser
wowano w Siłalednim kurbknle nr 5, nowej formy zabeZpieczeola szczątkOw ctałopalenla przez rozsypywanie 
Ich na bruku 1 przykrywaole brukiem, a następnie zabezpleczenle płaszczem mogiły. Poza tym, obok omaW!a• 
nago 2-go poZiomu bruka wystąpiły skoptaka przepalonych kosteczek lndzklch / bezpotirednlo przy kręgn/ oraz 
dwa naczynls. l'l-z:ypuszczalnle mamy tu śWiadectwa z zablegdw Wlerzentowych dokonanych w trakcle pocho
Waola &&cątkew clałopalenls na bruku. 



ROWDie& karbanawt Dr 6 towarzya:,ty groby płalde w poetael poptelnlc rozlokowanych bezpo6redo1o 
pro:y kręgu lazrbanll: . 

· Przyatąplooo tu Dletociłl s~datow'ł do rot:poEnaDl& przestrt:eunego ba~e~o obleidu ·w cela m:-1n . 
uchwycerua relacji chroool.ogl.cmych poDl1ędzy eyatetnatycmJ.e badan .. częśd.'ł cmentarzyska. a pozosta~ 
jego part1a.m1 nantesl.ollymt ua plan war-teowy • 

. Ecnt,nuowano tal<te badanta powlerJ:Cbnl.owe wok<SI: nekropoli dolick1ch. Badanta te, będ'łce c~:ęścl'ł 
programu badawczego PASz staW'1aj,.cego eoble 11:a cel rozpomante oaadn1cze Kollipy Pyrzycldej 1 jej wyao• 

· czympwych·obrzety, objęły obszary nad J.łał'ł ~na zacbOd od cmentarzysk ujawntaj'łc k1l.kanaśc1e osad 
kultury łutyclńej; z ktOrych k1l1r:a Dlote s1ę Wi'łt:ać z cbor)'J:CIII.teDl czasowym badanych neokropoli tm. z młod• 
d~:ym okresem epoki br'łEU. 

Materiały J:ahytkowe II:DBjduj'ł atę w PASz. 

Badfi.D1a będ't koot,nuowane. 

OWIKOZY 
woj. tarnobr zealńe 
Stanow1Bko •Pod Zlele6cem• 

Muzeum Okręgowe 
.w SandoDl1erzu . 

Badan1a ratoWD1CEe prowadt:111 mer mer 'Jolanta M. Sclblor 1 JOzef 
~clblor fautbr l<o1D11D1katu/. F1nansowało MUJ:euDl Okręgowe w 
SandoDl1erzu. 'Pojedynczy obiekt schyłkowej /ł0dzk1ej/ fazy kul-
tury trt:clD1eck1~ · 

Stanowisko odkryte wstało w 1985 r. podczas badali powierzchatowych AZP, prowad~:onych przez 
eldpę A. Kowalewsktej-Marszałek /JHJOrf PAN w Warszawie/. Obiekt, częśctowo uszkodJ:OOy wskutek uprawy 
pola, zlokallt:owany został na cyplowym stoku wysoczyzny, opadającym ku brzegowym part1om dollny Wisły. 
W wykople rat'owntczym o powlerzchnl 31, 60 m2 odsłontęty został czworokątny obiekt o WJIDllarach ok. 
4 z 5 Dl, zorientowany w Iderunku NW•SE. W)pelnlsko stanowU W)palony na kolor uaropomara11czowy less 
z dutą zawartoścl'ł węgli drzewnych i popiołu. Uldad warstw sugerował, te B'ł to relikty apalooych konstruk• 
cj1 plonowych / śctan/. Poo1tej war'&tW .rumowiska, w środkowej c-.:ęśC1 obiektu, odkryto przepalo.ne szklele-

. ty co najDll1l.ej 18 zmarłych, ułot<me bezładnie, jednakte z zachowaoiem porz!Jdku anatoDl1cznego. Szcz1Jtk1 
letały na warstwie spalenizny o ~ej o:awarto4C1 węgli/spalona podłoga?/. Przy trzech bokach oblekin 
/W,N 1 E/ odsłoo1ęto kamtenn'ł k<natrukcję przyzleDl1a 6c1an 1 szczątki spalonych belek, zaś wewn'łtrZ 
zaobeerwowano reltkty k<nstrukcjt' nooinej podłogi. W rumowisku wypelnlajiJCym obiekt odkryto 6 naczyń 
/w tym 2 charakterystyczne dla fazy lOdEklej nacz,nta "tul1panowate• f i fragmenty 5 dalazych. Odkryty 
obiekt atanoWi najprawdopodobnl.ej pozostałość 1ntencjooalnle spalonej chaty o przeznaczeniu sepulkralnym. 

Prace W)'kopallskowe nie będ't kontynuowane. 

' 



GRABIC.. 11D. GabiD 
woj, sifllaaoCOrU:le 
StaDowtalro 5 

_,.._ 

P.;u;b Abdft;d& Ji&iiir 
:&..tJtUt lłlataru Kultury Materialnej 
Zaldad ArcbeoloeU Nadodrza 
we Wrocławiu 

, BadaDla pr-adsll doc. Grseaors Doma4ak1t mgr aarbara Bateat. 
I'IDanaował BDZ w Zteloaej Garze. Plerwazy auan b&da4. Oaada 

·-·-J~...-. 

StanoWlaliD poło&CIIle Je• 11a azcSyde DleWlelkieco ws~ ołloło TS~ m na poładn1owy zac~ od 
Grablc 1 około l~ m na pCiłnocny sach&l od amay do Brsosowa. O•ca jeat eyateu.tycmte nu z czaD& prses 
wybtłlrU1e pl .. lm. W 1978 r. uslrodsoao Z jamy. s lrtelrych ocalała c:aę~ ccram1ld. 

Celem badaA b,tcJ rospo&DUle charakteru l chraDalogU lltaDOWlaka. WJkop sało:tono na p<lłnocnym 
brzer plaalrawnl w poblltu wyebplorowanej .w ablecłYm roku jamy Jaoadat. Z, 8 s l m/. Odah>olęto obazar 
48 m • Pcnl.łej wara"'Y ornej zalepła ~ Da&J'CCID& cabytbm1 waratwa knltnrowa. Odkryto 2 oblelrty a• 
wteraj,ce do61! c»se 11o•c1 oclpadOw krsemlennych,. wę,U dn.ewnych,. polepy oraz ceraml..kę. Uzyala&ne wJ1111)11 
wakuuJ'ł na cmt.'ł warto6ć po:r:nawcą teao atanowtaka dla baci&A nad ocadnlctwem wezeanej epo.kl br'łZJ' w Pol· 
ece zachodntej, 

Katerlały pr:r:eehawywane &Ił w IBlC)( PAN we Wroclawtu. 

BadaDla bt<llt lallltJDuowane. 

GUZOWATKA. pn.n..tarOwka 
woj. oetroł\'clde 
~lałlo8 

Onlweraytet Waroo&aweld 
lDatytUt Archeoloe11 

BadaDla prowad&Jł IUir Kadmlen KUDDa. lalllllllltacja nauliDwa 
doc. dr hab. Andrzej KempUty. F1nanaował Unlweraytet Waraqw· 
•kl. Drnlll ... CIIl badaA. o-.a kaltury trsclnlecklej. 

. . .. . 2 
Kontynuowano baclanla rospocaęte w 19M r. Przebadmo.UO m ltaDoWlJoka. Zabytki wyatępowały• 

warstwie podpebla. w w;,pebllalru j&JilY oznaczanej jako -oblekł A oraz w waratwle ornej. Ogółem znalulano 
770 fr. naczy6 kultury trzclnlecklej. Za.bytkl kamlenne reprezentuJ'~: 5 llamlenl lub fr. kamlent . ze tladam1 
a tarcia melrtOrych płaasczy:r:n. nieduła eleklerka kamtama, rr. toporka oraz dwa CliOpYkamlenne ~e 
odpadam! po w1ercen1u otworOw w toporach,. Zabytki krzemtsme •'ł bardzo nlellcme. Wydobyto lO drobnych 
odłupkOw krzemleDDyeh. 3 WlOrkl oraz 6 n1ew1elkl.fh fr, przepalon,.:h krzemlent. ~azyatkle znaleztaka wy• 
konano z krzemlenta narsutowego, bałt)'Cklego. 

Jedynym ja/ dot'łd oblekłem trwałym jeat wapomnlana jama o :r:ariate w 'prsjbltt.emu owalnym t po
wterzchnl ok. 5·m , Jej przekr(lj poprzeczny jeat zblUony do aUnle zwęaj..,ego at~ w mlarę wzrostu głębo• .,.,.Cl trapezu. W wypełnlaln> widoczne były pozo•ałotcl zwęglonych belek, kt6re uło:tone względem a1eb1e 
rOWnolegle b18gły .wscllll:t ciłu:tazej o&l o~elrtu. Ponadto na r<ltnych gł~Jrośclach w połudnlowet częścl jamy. 
przy jej krawędzi, ryaowały alt w planla łladypo kołkach fpo:r:oatało•cl szalunku?/. Dno oblelctn wy&t'IJ>lło 
na c1tboJto4c1 160 cm, · W w;,pebtlalru znalez1oao 85 fr. naezyl\ kultury trzelnleektej crao: nlechdy odłupek z 
la'semlenla baltycklego. W mekt<lrych partlach wytrop6w na glębokołcl 50 cm uchwycono nlereglllarne. roz• 
izcyt.. uaro*6łte 1 azare saclemnlenla. B,. moh .., to reaztkl zachowanej warstwy kn1tnrowej0 tym bard&lej. 
te w w1*••:rcb pat'tlach prz-at.nu na wyao.,.,.cl tych włałnle saC1emnle6 wyatJtplły lokalne zanazezenla 
aaleslak ceramicznych 1 kam1eanych,. · 

Plamlje mę dallią kant:JDaacJł bada4. 



J:A.KUSZOWICE, gm. KaZlml.erza Wlelka 
woj. k1elec:k1e 
SWX.I.łlko2 

JABOSZOWKA, gm. ChojnOW 
woj. legnickle 

JASŁO 

woj. kro6nie6.8k1e 
Stanowl8ko 29 
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patrz . 
okres wpływow .n:ymak1ch 

patrz 
okres halutack1 

Muzeum ·RegiOnalne 
wJule 

Badanla prowadzU mgr Jan Garncarsld.. Fl.nanaował WKZ w Kroili• 
nie. P1erw uy sezon badali. Osada kultury trEc1n1eck1ej oraz lilady 
kultury pucharOW lejkowat:ych 1"1olltury m1erzanowick1ej, Wys~1ły 
llcr.~~e elementy zakarpackie przede wszystkim ~Y Fllzeaabony. 

St~ow1slro poł~one jest na lewym brzegu Jas1ołk1 w odległollict ld.lkudZ1eB1ęctu metrO.. od ~ej, w 
obrębl.e płasklego dna dollny, na ostaAccnrym wzgOrzu o ekapoz:ycj1 okrętnej, wysoko6c1 bezwzględnef241, l 
m n. p. m. 1 dentwelacj1 w stosunku do rzekl 17,7 m. Stanowisko zajmują ok. . l, 5 ha na klllaahektarowej po• 
W1erzchn1wzgOrza o natura.lnl.e obronnym charakterze, nazywanego przez miejscowąludnollić~Grodktem•. 
Kledyti było ono prawdopodobole całkow1c1e otoczone ·wodą 1 bagnami, Stanowisko odkrył. prowadzący wyko
pallaka w rokll 1979 1 zebrał chU.o fr, ceramikl, stwierdzając zarysy obl.ektOw. Silna erozja wzg6rza powodo• 
wała szybką destrukcję stanowiska. 

Badaniami wykDpallskowym1 objęto poWierzchnię S, 54 ara, w miejscu przypuszczalole najbardZiej 
zaawansowanego nlszczenta stanoWiska. Odkryto ok. 50 jam o owalnych, okrągłych 1 nleckowatych k:aztałtach" 
lrtOre w pnekroju były naczęlliclej trapezowate i D1eckowate. Odkryto rownte~ ok. 30 dołkOW poslnpow:ych 1 3 
ogniska. NtelrtOre z jam były prawdopodobnie zadaszone, o czym 6w1adczy poło~ente jam poslnpow:ych. Gru· 
bollić warstwy kulturowej dochodz1ła w D1ekt0rych miejscach do 75 cm. Obiekty dość płytlde, sllol-e znl8r;czone 
erozji\ były uchwytne na rO:tnych głębokoliiciach 1 często przecinały się ze sobą d!"'hodE!\C nlekledy do skały 
macierzystej, Dno obl.ektn prawdopodobole mieszkalnego o konstrukcji slnpowej, lrtOry nle został w całości 
odsłonięty, wyło~one było czętictowo brukiem kamiennym. poilirOd ktOrego znaleziono dutąilo6ć fr. ceramikl, 
sporą 1lollić ko6ct oraz rogi. W warstwie kulturowej, zawierającej dollić duto węgl1 drzewnych 1 płi..ty polepy 
z odciskami gałęzi oraz w obl.ektach znalepono bardzo du~o ceramiki. kultury trzc1nleck1ej oraz wyroby z 
krzem1enl8. radlolarytu 1 rogowca, a tak:!.e wyroby z brązu.~ to alekl.erka z podntes1onym1 brzegami, dwie 
llzpUe oraz dWie blaszki. o trudnych do określenia farmach f funkcji: Wśl'Od msteriałOw kultury trzctn1ecklej 
wystąp1ła stosunkowo duta ilość ceram1k1 pochodzen1a zakarpackl.ego. przede wszystkim. jak się wydaje, 
kultury Fłlzesabony. Na zło~ wtOrnym odkryto llilady kulttiry pucharew lejkawatych w postaci niezbyt licznych 
fragmentOw ceram1k11 alekl.ery bzemlennej oraz IIiiady kultury m1erzanow1ckl.ej. · 

Materiały znajdują s1ę w zbl.orach Muzeum Regionalnego w Jdle;-

Przewtduje s1ę kontynuaeię badail. 

. 
KAMIENCZYK•BLONIE 
woj. ostrołęckie 

KAZIMIERZOW, gm. Opole Lllb.. 
woj, iubelsk1e 
Stanowtsk:a 2 i 3 

patrz 
okres wpływow rzymsklch 

Uniwersytet 1m. MarU Carte-Sidodowsk1ej 
w Lubllnfe 
Katedra ArcheologU 

Badania prowsdz1ła mgr Hal1.na WrObel. Fl.naneowano z tematu 
R m 6 1 z fundU&zy UMCS •. Pierwszy sezon bada11. Osady kultury 
trzc1nleckl.ej. 

StanoWisko 3 poło~one j.est na trzech piaszczystych wynles1enlach, "tworzących jakby trOjqt o bokach 
150 s 200 m. Znajduje się ono po lewej stronie ujścia bez1m1ennego dopływu PontatOwld.. Na wzgOrzu wysun!ę• 
tym najdalej na zacbOd w 1983 r. rozpoczęło prace Muzeum Okręgowe w Lublln1e, stwierdzając zmar;czony 
kurhan k:ultury trzctn1ecklej, · -

Wykopy zało:!.ono na dwOch wyrUes1entach: połudnlowo•wachodnlem oraz pC!łnocnym. OgOłem przebada• 
no ok. 2 arów pow1erzchn1, Stwierdzono pozostałości l obl.elrtu0 ktOry znajdował B1ę w p<!łnocnej częllicl etano
w1ska. Obiekt stanow1ło owalne skupisko polepy o średnicach ok. 2 s l, 3 m. Zachowany b)i w częllic1· spągowej 
do mlą:tszoścl ok. 22 cm. Bogaty material kultury trzctnlecld.ej, typu osadowego, stwierdzono w waratw1e 
prOchnicznej 1 tuż pod nlą • do gł. 45 cm. Tylko w jednym wykopie, polotonym ju~ na stoku ceramika wyetę• 
powała do gł. 65 cm. 



-· 
' StuoWI do 2 poł- jut w ocll.ePo'cl ok. 3110 m r>& pdiDoc:Dy aac:hGd od •IIDOW1•ka 3. ZDajdaje alę> 

OllO po prsectw1eltłej, prawej litrODle a~ PDDlatC)WII11 c14łD1• Da przećrum 3~ m we~ rcell1. ~ wyltcpy 
aaDdatowe o wym. lO x 2 m salołaDo na kra W piEl 1 atoka dol1Dy. lltW\erdt:a;lllc obecnolłć ' doeyć uboglel war• 
atwy lnaltarowej ~3' tradD!ecll1aj. 

Badanta DJ,e będot lrontJ'DUOWane. 

KOLONIA 
woj. ateradall1e 
SteDoWlekol 

KDPYDLOWO, · gm. WUcayn 
woj. lran16alr:1e 
Stanowleko s 

KOWALEWKO, gm. Obnrn1111 
woj. poZDlll'lall1e 
Stanowleko 3 

patrz 
aeollt 

patrz 
neollt 

Museam Archenlog1cme 
w Poanantu 

BadaDla pr-adaUa Olg%' .Ewa Rajkowalta. F1.nanllowal WKZ w Poz• 
n8111u. Tn:ecl sezon badań. Cmentarz,.ll::o- cl.ałopalne lalltary łu
t-ycklej z przelama epokl br'łaa l teJ.a.za. 

Badania były Jrantynuację prac prowadzon;ych w latach 1983 1 1984.. Koncentrowały sl~ w najbardzlej 
zagrotaDej, poludalowej c&ęlłcl cmentarzyall::a. Przebadano obaza.r o poWierzchni ok. 300m /łztc=le 775m

2
/ 

1 wyekap1orowano 55 grobów /łztcm1e 171 oblektC)W /. Groby zalegały na rOtnej glęboknścl od 20 do 70 cm l 
wszystkie clalopalne, poplelnlcowe. Wtękazolłć z olch posiadała obatawy lab brall1 kamienne, Klllcanaścte 
obiektOw ale poslsdalo t•dn;ych obwaro~ kamiennych. 

Oblekty ale tworz,ty okreAlonego porz'ł'fla:l. a ich usytuowanie b,to atollllD.Irowo gęste, W grobach 
odkryto znacmlł llolłć materiału ceramicznego 1 atolilinkoWo alellcme przedmioty z br'ł"l' 1 telau... Naczynls 
były dość zrotalcowane, WystąpUy w grobach formy wazowate, garnki, misy, kubkl, dzbanll::l, ·czerpald, jak 
rOWale:!. 1nne formy ceramlcane. Do najclekawaz:ych Dalety. grzechotka, miaeczka na 4 nOtkach, trojaczkl 
ltp, 
W6r6d zabytkOw metalow;ych na )lWa gę zaałui:IO~ upUe ~e. fr. okuć lr'łz:bwycll. 

Badaola będ!ł kontynuowane. 

KRZE MIOJo!'IO, gm. BodzecbCIW 
woj. kleleekle 
Rezerwat Arcbeologtemy 

LISOWICE, gm. Proeho'Wlce 
woj. legolekle 

LUBaŻ, gm. WołOw 
woj, wroclawskle 

!4-KI RADZYMINSKIE, gm,Radzymln 
woj, warszawakle · 
Stanowisko :r 

patrz 
neollt 

patrz 
okres wpływow rzymsklch 

patrz 
wczesne średnioWlecze 

Unlweraytet Warszawsld 
Instytut Archeologu 

Badanlalprowadził doc. dr hab. Andrzej K.emplsty przy wspOł• 
udziale Olg%'. Kazlmlerza Klltmy /autor sprawozdama/l mgr. 
Przemysława WleloWlejsklego. Flna.Ósowal Unlwersytet Warszaw• 
sld. Trzeci sezon badaJ!.. · Osada kullury trzctnleeldej. 

Badania ~Y kontynuacją wykopallak z lat 1982 1 1983. Wyty<:zono dwa nowe wykopy o łącznej po
Wierzchni 115m • ZnaleZiono 2, 330 !r. naczy6 kultory trzc1n1eeklej. Zwracają uwagę dwa dość dute roz
cieracze kamienne, czop gramtdwy jodpad produkcyjny powstały przy Wlereenlu otworu w toporze/, odłupek 
z gładzonej aleklery, Zabytkl występowaly w warstwle podglebia lub w wypełulskacb. odkrytyeb. oblektOw, 
W rowie vn natrafloDa na obiekt, klary mcdna okretilć jako Ziemiankę, oznaczony oo został jako Chata l. 
Jej strop wystąplł na glębokolłcl ole. 3o em od powter"chnl Zlem1, dno obiektu zlokall.zowano na głęboko6c1 
120 cm. ·Chata ma :r.arys zblltaDy do czworoqta, zorientowana jest po o&l W•E, a jej odałoalęta powler zch
n1a atytirowa wynoBl ok. 18 m2 /część p<!łnocna obiektu wchodzi w profil wykopuf , NatraflaDo na pozostałości 
5 ałupCIW, z ktOryc h 3 le*!l na dłutaaet przebtep;lllcet prses środek ellaty oa1, stano'lrtąc prawdopodobale 
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jej pOWne elementy \ronatrUlr:cyjlle. W -..,pełnlaka ZD&lezlooo 11czne !racmań:y ·ceram1k1 bltury trzc.tn1eck1ej. 
dwa pac1ork1 g11nlane c:yllndrycmeco kaz~ &)ln11111y przę6ll.k, odłupek z aład&eiaej lr:am181Ulaj elelder:y. 
dwa tr~menty l dwa całe kamlenne rozCleracze, pł3tę kn'm1enn"' jedeo odłup~ llrzemtmua, 3 dute zęb:y 
zwtm:z,ce, drotme frai1J1enty koatoe, dwa oliruchy kamlenne 1 dwa okruchy pr&epalooeao cran1ta. Na polud• 
Dlowy zacbOd od zarysu Z1em1ank1 odllr;,to dwa poło2<me bhelllo alebl.e J:ac1emn1en1a OZDBCmłJOe w dolalmenta• 
cjl jako zac1emn1en1e 3 1 3a. Zae1emn1en1e 3 kaztałtu aleregularneao, poezarpanqo o rezpl.ętolllcl oJc. 3 IDo 
doetarczyk> ok. 20 fragmentOw ceram1k1 oraz drobne traementy kolllcl. Zac1emn1en1e 3a w pliiDle kaztaltu 
lral1ateao /lllredn. O", S m/, w przekrąju n1ecl<owate, pozbaW1ooe bJło materlału t:abytltoweao, jed;nle male• 
·zlano n1el1czne obłupane fraemeoty tro.lne. · · _ · • 

BadaDla b\!<111 kontyouowane • 

. 
~G RECZYNSKI, gm.Ręczno 
woj. . piotrliloweide 
Stanaw1Bko l 

. 
LUSZCZOW, gm. Ucbanle 
woj. zamojelde 
Stanc:;w18ko l 

. , patrz . 
paleollt 1 mezo11t 

Unlweraytet 1m. Marli. Carie-Sidodowaldej 
w Lubl1n1e 
Katedra ArcheologU 

Badania ~c:;wadZlł zeeptlł pod lderownlctwem dr. Andrzeja Kokow.: 
aldego. Flnenaowelo BB.DZ w ZamoiiiC1u. !;)rugi eezoo badatt. 
Cmentarzysko kultury łutycldej z epoki br'łi:U, oaada wczeaoo• 
·lllredntoWleczna z IX•X w. 

Badaalami objęto powtericbnlę 62,75 m
2 

po wscbodnlej 1 południowej etronte ubiegłorocznych wykopOW. 
Ocla.łoo.lęto ~znte 12 grob6w kalmry łutycklej l 3 obiekty wczemoliredntowlecme. Rysu:J'l się obecnie wyrat• 
ale dwa sialpiska grob6w • pOmocne z piętnastoma grobami l poludniewa z dziewięcioma. · 

W6r6d grobOW odkrytych w blet~~Cym aezoole dZ1e81ęć b:yło popl.ełnlcowyC.b l dwa ja.atowe. Pod dnami 
naczyii koneel<wentnte wyatępuj'l grudy polepy, ~ )<tórymt znajdowały się pojedyocze przepalone kostld. 

Wlir6d zarejestrowanych obiektów wczeanośredotow1ecmych, jeden jest fragmentem jamy ·Jztemian-
111? /. a dwa pozostałe to nady po paleniskach. . 

Ma.terlały znajduj'l się w Katedrze Archeolog11--t.J14CS::.

Bsdan1a b\!d'l kontyouowane. 

L YXOWE, gm. Wierz~ .. 
woj. sieradzkle 
Stanaw18ko l 

MACIEJOWICE 
woj. eledleclde 
Stanawlsko 2 

patrz 
pa1łi<il1t 1-mezollt 

Polaka. Akade.ima Nauk 
Instytut BlatorU·Kaltury Mater1alnej 
Zakład Epold Metali 
w Warezawie 

Badania prowadziła dr Małgorzata Mog!elnlcka•Urba.n. Konsul• 
towel doc. dr hab. Jan D!lbrowskl. FlĄansowelo BBIDZ w Siedl
cach. Cr:warty sezon badań" Osada kultury łu1:yck1ej grupy ma• 
zoW1ecko-podlaak1ej z IV•V okresu epoki br'l"'U. 

Przekopano 100 m 2, zakładajliC wykopy w partU wscl>odnlej l poludnlawej stanowiska. Pod rótnej 
mi~szoliCl Ziemią orną. zawteraillC'l' meliczny materiał zabytkawy, zalega waratwa U, kulturowa, o rótnym 
zabarwieniu w zaletnoś d od poloten1a w poszczególnycll parUa.cll osady. Występowały w ntej stosunkowo 
liccne fragmenty' ceramlkl łutycklej. bryłki polepy, węgle drzewne, krzemienie, kollei zwierzęca l okruchy 
przepalonych kamieni. Mi~szolić jej waha się od lO do 40 cm. We wschodniej parW na odcinku ok. 6 m 
znajdowała s1ę pod n111 warstwa m o podobnej Dillltszolic11tnwentarzu. 

Odkryto 7 obiektów, wkopanych w warstwę D, występuj'lcych na głębokollici 25•45 cm. B:yły to 4 dolne 
c zęiiC1 jsiJl, nteregalarne w plaole 'lub zbl1tone dÓ owalu, w przekroju nieckowate lub w prEybllten1u cylin
dryczne, o wymtaracb 70 x 90•100 x 150 cm 1 mtąt.szośc1 39-60 cm. W:ypełntsko 1cll atanowU szary tub 
szarobrunatny piasek. a Inwentarze fr. ceramlkl, 11czntejsze w obiekcie 15, w którytn wyat'lPlł takte frag• 
ment tarns. &ad po słupie, kollaty o średnicy 35 cm, w przekroju n1eckowa.ty o milltezoliC1 15 cm, uwierał 
drobne fr. ceramlk1. Palenlako, wydłut.one. o wymiarach 90 x 100 cm. pOłlllo11ste w przekroju, o mi'ltnoiiiC1 
56 cm, składało stę z dutego kam1en1a 1 3 warstw mmejsr.ych" częlllc1owo przepalonych. Między nimi wyst'l• 
plła ciemna warstwa spalenizny z węglami drzewnymt1 fraementami ceramiki. 
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KontJDuo•auo badanla pologtezne, atanowl'łce plł!l"Wazy etap prac nad odtworaeuem łrodow!aka 
naturalnego. WstftM'& anallza wykazała 1atn1ea1e dwoc:h ..:agł~a6 atarorzeem;,ch. C~pm! pł;ytkl.cb aood 
uchwycono rozc~ganle a1ę osady w kl.erunku połudnSowym na znaem1e wtękazej przestrzeni. nU przypaazc:za

. no pierwotnie. Fakt ten ~twterdzlly załatane w tej parW ataoowtaka wyltt>py. 

Badania będlł loon.tynoowaa.e. 

· MAJDAN NOWY, gm. Wojaławlee 
woj, cbełmskl.e 
Stanowuko l 

~UCE, gm.Wola Krzya:r:topCil"ska 
woj. ptotrkowskle 
Stanowisko 3 

NARKOWO, gm.Dobre 
woj, włocławskie 
Stanowisko 9 

. 

patrz 
neollt 

patrz 
okres balsztacló 

patrz 
neollt 

NIECHMIROW-MALA WIES, gm. .Barzenln-Kanopnlea 
woj. sieradzkie 

M=eum Okręgowe 
w Sieradzu 

Stanowisko l 

Badanla prowadziła mgr Anna Ka!el-DZ!.erzgowsb przy wspOłpra• 
cy mgr. Marka UrbaJSsk1ego lmgr.Anclrzeja Wojclka, F!Dansował 
WKZ w Sieradza, Tn:ynasty sezon badań. Cmentarzysko wielo
kulturowe t to iel ookresowe uzyt_k,:owane Od m okresu epoki. br'!ZU 
dom w.11.e.. 

StanowlBko połotooe jest na lewym brzegu Oleśntcy, w poblltu jej ujścta do Warty, w lesie , ns grani• 
cy gruntów w s! Niecbm1r6W 1 Mała Wieś, Kontynuowano prace z lat ubiegłych. Przebadano l l wykopOw o 
łącznej powierzchni 5, 5 ara. Odkryto 46 grob6W c1ałopalllych, w tym 29 kultury łutyclńej /3 z m okresu 
epoki brązu, l z IV okresu epoki brązu, 12 z V okresu epoki br'lzu, lO ze starszego okresu halsztackiego, 
l z młodszego okresu halaztack1ego, 2 groby były zmszezone 1 zawtera.ły nlewtelką tlość nlecharakterystycz• 
nych ułamkOw ceratn!ld/ oraz 17 grob<lw kultury przeworsk1ej Jw tym 4 z pO.tnego okresu lateńskiego 1 13 z 
okresu rzymskiego/. 

Wśród grob6W kultury łutyck1ej przewstały popielnicowe /23/. Jamy grobowe byiy nleczytelne, Groby. 
Z m okresu epok1 br'!ZU miały popielnice umieszczone dość głęboko, przykryte plaskiem, natomiast młodsze 
groby były płytsze, a poplelnlce w n1ch preykryto brukl.em kamleDDym_ W 5 grobach stwierdzono poch0wk1 
dziecięce, w tym w groble 709 /z okreS'" halsztackiego/ wystąpUy 2 pochOwki. Do najbardzlej tnteresującyeb 
naletał gr<lb 692. Na gł. 60 cm od powterzchn! znajdowało się skupisim lmśct w ~<litym plasku, mające w 
planie płaskl.m kształt zblltony do prostola!ta, o rogach ograniczonych launlenlaml. Wśród kości natra!1ono 
na ldlka niezbyt charakterystycznych ułamkOw ceramlk1.. 

Wśr<ld grob<lw kultury przeworaklej przewatały jamowe /lO/. Wypełnlsko jam stanowU piasek o rót
nej 1Dtensywnośe1 zabarWienia - od smollato czarnej w grobach z pó.tnego okresu lateńskl.ego do leldro szara• 
wej w najmłodszych grobach. Do najbardzlej tntereaającyeb naletał grC5b 684 /męski, poptelntcowy/ zawte• 
rający pochOwek wojownika. Spośr<ld licznej ceram1kl. wyrC5tnta się trójache naczynie zdobione ornamentem 
rytym, mlD. sllll1e zgeometryzowanym, fl.guralllym. Poza tyŹn znaleziono ałamkl k:l.lka mls 1 czarek oraz 
naczynia ze B1ł'astyką aa dn1e. N1ektC5re fragmenty ceramlk1 były zntekształcone w ogniu. Z lnn;,ch przedmlo• 
tOw wystąpiły: 2 groty wł<lcznl, 2 note, notyce, ambo, lmacz, tl.bula 1 sprzączka. 

Badanta będą kontynuowane. 

OKALEW, gm. Ostrówek 
woj. sieradzkle 
Sta.now~sko 3 

Muzeom Z1em1 W1elańsk1ej 
w Wtełunl.u . 

Badanta prowadzll mgr Bogusław Abramek. Flna.nsowal WKZ w 
S1eradzu. Pl.ąty l ostatni sezoo badafl. Cmentar.;yslm kurbanowe 
kultury trzc1Diec Id ej. 

Badanta prowadzooo z przerwami od roku 1967. Całe cmentarzysko sldada slę łącznie z 16 karhanow, 
z kt<lryeb ostatnie 4 przebadano w 1985 r. 

, Kurhan 13, mimo -te usytuowany na terenie uprawtanym rolniczo, zachował stę w dobrym stanie. 
Sredntca jego nasYPU Uczyła prawle lO rn, a wysokość ok. 60 cm. W kurhanie znaJdowały s1ę 2 wkopy. Więk-

szy wkop o wym. 220 x 150 cm znajdował stę prawie w jego centrum, drag! natomiast pr>:y skraju. Pod 
ptaszezystym nasypem, a jednocześnie nieco pon1t8) pozlomu pierwotnej prOcbn.!cy. zaobserwowano 3 prosto-
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kątne, popielate zaciemnienie o Zl'Ot:n1cowanych rozml.arach. prz;n>omlnajlłce -jamy grobowe spotykane wczell
nlej w lnnych kurhanach. Na powierzchni jednego 11 tych zaciemnieli znajdowały się dwa kamienie. w wymie• 
D1onych wkopach brakłn liladOw po rozłoł:onych kollciach. -a takł:e materl.ału zabytkowego. Ostatnie lltWlerdze
nJ,e jest o tyle zaskakuj'lce, te na poWierzchni tego llllrbann znajdowano w cza.s1e dswnlejszych badail ulamld 
naczy!l kultory trzc1n1eck1ej. W zaistniałej sytuacji trzeba przmć, ł:e albo mamy do czyniema z \kurbanem 
wyrabowanym f gdyt: jest to niew'ltpl1w1e sztuczny nasyp/, albo teł: z pochOWkiem symbolicznym. -

Kurhan 14 r.ostał w 3/4 zruszczony przez drogę 1 częllciowo roeors.ny. W zachowanej partU plaBzczy- . 
stego nasypu znale.r.l.ono jedynie kilkandcle ulamkOw naczyń. potllrlerdzaj'!Cych .przynalet:nollić tego kurhanu 
do kultury trzc1n1eck1e;j. Właściwy pochOWek przypuszczalnie został zn1szczorry przez drogę. Dwa ostatnie 
kurhany zostały całkowi cle zn1welowane i rozorane. Z uz,.akanych 1nformacjl wynikało. t:e po81adały one 
niegdyś kamienne kręgi., stwierdzone takł:e w lnnyeh kurhanach. . 

W miejscu usytoows.n1a kurhanow 15-16, nan1eslonych na plan ogtslny cmentarr:yeka w roku ·1968, zna
leziono Jedynie drolne ulamld naczyfl kultury trzc1n1eck1e;l. ale Ulenatranono na ślady jam grobowych. Być 
mot:e głęboka orka spowodowała Ich zn1ezczen1e. · 

Badsnla zostały . zakończone. 

OLCHOWO, gm. ZagOrOw 
woj. kan.trurk1e 
StanoWlsko 13 

Muzeum .Okręgowe 
w Konl.nle 

Badanl.e prowadził mgr Kr.zyeztof Gorczyca, Finansowało Muzeum 
Okręgowe w Kan1n1e. Pierwszy sezon l;lada11.. ·Osada kultury przed
łu2yck1ej. osada kultury ~ycklej. 

StanoWisko połoł:one jest na plsszczyatym wyniesieniu w dollnie Warty na połndn1e od Czarnej Strugi. 
l za cbOd od osady Mały Lae, Badanla miały charakter ratunkowy ze względu na wybieranie plssku na sypanie 
wałOW przeciwpowodziowych. 

.Załuiono 3 wykopy sondał:owe o lącmej powierzchni 50m
2

• Żarejestrow.ano 11 oblektOW, 'glOwnie o 
charakterze dołlcOw poslupowych. · 

Uzyskany materlsł w przewadze zallczyoć-milety llo kultur7 przedłał:ycklej z domlesr.q cech kultury 
trzc1n1eck1e;l. Materlsł kultury łutycld.ej Wl"'tąpU ~ gOrnych warstwach w Ulewtelklej llolle!.. · 

Materlsł 1 dokumentacja znajduj'! się w Mnzeum Okr.t!~wym w K~_nie. 

Badania r.akottczono. - . · 

PACANOWICE, gm.. Plesze~ 
woj. ka11sld.e 
StanoWisko 6 

.l\ofnr.eum Okręgowe Z!eml Xa.lislrtej 
w~sr.u 

Badania prowadził mgr Jerr.y AlekBander Spl1tt przy wapOłudzlsle 
Krystyny Dobak>oSpl1tt. F1nansował- WKZ w Kaliszu. Trzeci seeon 
·bsda11.. Cm."tarzysko clsłopslne ludności kultury łn:!.ycklej r. V 
okresu epoki br4r.u. 

. 
. StanoWisko połot:one jest.po obn stronach polnej drogl prowadącej z SulęCina do Pardelaka, '!" odleg• 

ło'c1 ok. 300 m na pOlnocny wschOd od ostatnich fwachodn1ch/ zabudowali war Pacanowlce. Znajduje się ono 
na mewtelklm, łagodnym wzniesieniu wykorzystywanym częśclowo jako ł:w1rownla. f dwa niewlelld.e wyblerzy• 
ska pl asku umieuczon e po obu stronach w apomn1aneJ drogi polnej/. StanoWieko to zagrooł:one było takt: e głę• 
boką ork1l, która &powodowała zn1szczerue i rozwłOczen1e parW a tropowych wielu oblektow. W cr.ałlle 3 ser.o• 
nOW badali przebadano l zaber.p1eczono strefy najbardzlej naratooe na zn1ar.czen1e. 

2 . 
Pr!tebsdano obszar o bfcznej poWlerzclnl ok. 300 m ~ odsłanlaj'!C 16 oblektOw grobowych - popleln1• 

cowych, wśrOd ktOrych 6 byłn w znacznym stopniu znlszcr.onych. Jed1!1l z odkrytych grobOw obsypany był 
r esztkami stosu. lnteresnj'!CY charakter p01118dnł takł:e obiekt grobowy oznaczony numerem 13/85 /92/, ktOr y 
stanowiła popleln1ca zawleraj'łca przepalone koś d lndr.kle, cr.tery naczyn1a-przystawld.1 plllte nacz:yn1e /du• 
:tych rozmlarOwf-, beczułkowatego kształtu, złot:one na boku fw kawałkach/ w k11llll warstwach. Na Wierzchu 
fragmentow ceramicznych pochodz'łcych od tego nacz;fn1a znajdował się ntewl~lld. pięc1obocr.ny katniell będęcy 
p rawdopodobnle pOlfabrykatem małego toporka/?/. 

Wlękność odkrytych groobOW wyposat:ona była w nacz:ynia-przystawld., lctOrych ilość wahała się od 3 
do 5. Tylko 3 obiekty pozbaWione były przystawek, prr.y czym jeden r. nich stanowUa poplelntca preykryta 
ml&'l odwrOcon'l do gOry dnem. -

W 5 odsłoniętych grobach, w skład wyposaten1a - por.a nac%yn1am1•przystawkam1 - wcpodr.!ły takte 
wytwory brązowe: skręty spiralne lnb Ich fragmenty f groby nr 3/85, fl/85 tlł/85/, kOlko wykotlane z clen• 
ld.ego drutu /grOb nr 15/85/ orar. fragmentyokoC1a z elenklej blach:ypoaiadsJifCego r.ag1ęte do epodo brr.eg1 . 
f gr Ob nr 5/85/. W szystld.e przedm1oty •wylmpane r. br4m majdawały lllę wewnlfłrlt popielnic• w6roel prr. .. lo
nych ko6c1ludzklch. 
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, Na poc18tawte anallay matartahl ceramlcaneJIO, przedmJ.otOW b•·•zowJI'Ch oraz cech obrądlrcl povaebo· 
w ero mot~ potwtercklć- weaełnlejue praJPOr""ldb>Wanle ladanejll> cmentarzyalra JMlple wKhodnlowlelkD· 
polall:l.ej luda.,.c11tultury łutycll:l.ej 1 Jeao datowame Da V ola• epoll:l. br'ł&u. l 

Matertał z tadaA 1 dokumentacja anaJduJ'ł a1ę w MO w Kal1azu. Po opracowamu naakoWym przekazane 
aoatan'ł do 'Jluzewn Re11oaalpego w Pleuewle. 

Badan1a Dle bęclit kontynuowane. 

PALUCBY, gm. Sientawa 
woj. przemyak1e 
Stanowako 1 

Hllzeum Narodowe Z1em1 Przemyalrtej 
w Pr'!'emy& 

-... 
Badan1a ~adZ11 mgr Adam Koatek. F~ał WKZ w Prze-
mytiu. S!,Odmy sezon badali. · Cmentarzysim ~Y tarnobrzeall:l.ej 
z epoll:l. br'ł':" 1 wczeanej epoll:l. :telaza. 

KontynuowanO .8adan1a w czę6c1 pOłnocnej cmentarzyska, w strene gęsto roztn1eszcZClllych ob1elrtOor 
z wczeanej epoll:l. :telaza. Przebadano obnar o ~1erzc.lm1 152m2 odkrywaJile 221 grobOW ctałopalnych /nu• 
meracja kolejna 'lSł-9841 •· Gł0Wn1e były to pochOorll:l. pq>!elnlcowe sldadaJ>łce s1ę najczę6c1ej z jednego nacz:r
nta - pop1eln1cy. niell:l.edy przykr1tego 1Dnym naczyniem, zazwyczaj odwr0COG'ł dnem do gOry m18'!. Groby 
bezpoplelnlcowe poetadały formę Dlew!elk!ego akuplenla przepalonJI'Ch kolie! wsypanych bezpoliredn!o do zle• 
mi, zazwyczaJ na głęboko4c1 30•40 cm. Odmlenny od Dlch był wtękazy oblelit jamowy l oznaczony numerem 
924/, ze zwartym Bkup1en1em przepalonych k()jjc1 w częllct liroelkowej I Dlezb1t wyratnie zarysowaną, owalną 
jamą.· W skupiemu kośct wyst'U>Ua bransoleta brlłZOWa z koilcam1 zacbodzi!Cyml na s1eb1e, szpUa z głową 
zwln1ęt'ł w-uszko I uszkodzony skręt z c!enldej tumy brą.zowej. Poza slnlp!enlem, w d>ręble jamy grobowej, 
tkwlł fragmentarycznie zachowany czerpak gliniany. Oblekt zalegał na głębokośc1 50-'15 cm. 

W wyposdenlu grobOW • oprOcz wytej wytn1en1onego zeepołu 924, wystą.plły przedm1o~ brązowe, 
m. !D. szpUe z gł0wkatn1 rozklepanytn1 1 zW1n1ętym1 w uazka, naazyjn1k1 tordowane, skręty z drutu. 1 ctenldej 
taśmy, kawałki blaszki brązowej, pojed,ncze okazy guzlkOW, zawieszki tarczkowatej, grodka z zadz!oraml., 
a takle nieliczne, drotne przedmioty :telazne mocno &korodowane 1 uszkodzone. Z Innych surowcow wymte• 
n1ć nale:ty 3 padal-11:1 burszt,nowe oraz dutą UoAć /234 szt./ drobnych odłupl<Ow krzetn1ennych, występuJ'!· 
cych głOwnle poza oblektaml. 

Więkazość pozyskanego w tym sezonie materiału zabytkowego pochodzi z wczesnej epoki :telaza, na• 
tomiast zespOł z grobu 924 naWiązuje do matertałOW ze strefy wczesnej, ktOrej obiekty grupują s1ę w cztśc! 
południowej cmentarzyska. 

Matertały wraz z dokumentacją ~o:tono w Hllzewn Narodowym Z1em1 Przemysklej w Przemyślu. 

Ba!ianla bfdlt kootylulowane.. 

PARCHANKI, gm.Dąbrowa Billkupla 
woj. bydgoakle 
Stanowisko 12A 

Un1wers1tet 1m. Adama M1ck1ewtcza 
Inst1tut Prałt!stor11 
Zesp6ł Badail Kujaw 
w Poznaniu 

Badanta prowadził zespdl: pod ll:l.erowntctwem doc. dr hab. Alekaandry 
Co!ty-Br0111ewsk1ej. F!Dansował Ur,_.d WojewOdzkl w Bydgoszczy. 
Pierwszy sezon bsdail. Osady kultar:łu:tycklej, przeworsklej, 
z okreeu wczesnego l pOtnego 4redn1ow1ecza. 

Stanowisko jest członem Wielofazowego, rozległego przestrzenn1e, kompleksu osadniczego kultury 
przeworaklej rozciągaJącego slę wzdłnt krawędzi odgałęzienia dollny Parchani. Celem badail była weryflka• 
cja - postawionej na podstaWie wynikOW rozpoznania powterzchn!owego - hipotezy o egzyatencjl. tu pracown! 
garncarsklej •1tWarzaJ'łcej ceratnlkę toczonO!. 

2 
2 sonda:tatn1 zbadano powlerzcbn1ę 45 m • Stwierdzono 17 ob1ektOw.: 1 ~tury łu:tyckjej, 11 kultury 

przewora klej, 2 ·wczeanośredn!owle~zne, 3 bez określanej przynale:tnośc1 kulturowej. . 

W śrOd oblelrtow reprezentuJ'łcych oiiadnlctwo kultury pr zewor sklej wyrO:tnlono 2 f eksplorowane c zęś• 
clowol budynki • zagłęblany w Z1etn1ę 1 naziemny, k11ka jam. dołkOW posłupowych, skuplako cecam1k11 kośc1 
oraz pozostałolłc1 2 urządzeil 'DZDanych hlpotetycznle za piece. Ponlewa:t w obrębie wykqou mteśctły s'!ę tylko 
fragmenty domniemanych piecow eksploracji lch nie przeprowadzono, pozottawtając do zbadania w całości 
w przyszłym roku. W obiektach. a tak:te w warstwie występowała niezwykle duta liczba ceramik!. / ponad 
2 tys. fr. l • niemal wyqczme toczonej, bardzo jednolitej w zakresie cech technologlcz·nych oraz morfologU 
t zdobnictwa. 

Materiały przechowywane ą w lnstytucle Prah!stor11 UAM w Poznan!u. 

Badama będą kont,nuowane. 



~AWLOWICB, gm.Stpyc&· 
woj. lubelaide 
Stanowl.llko l 

PROCBOWICE 
woj. le&DJ.clde 
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patrz 
okres late11akl 

lJDiwer sytet Jagtello68k1 
Instytut ArcheologU 
w Krakowie 

Badania prowadz':l Jonroslaw Krunyi\sld przy konsultacji pro!. dr. 
hab. Marka Gedla. Fmansowalo Mueum Butnlctwa 1 Odlewnictwa 
:Metali Kolorowych w Gllogow1e. Drugi sezon badali. Cm..,tarzysko 
Ciałopalne kultury łutyckiej z V okresu epold br'łl:ll 1 okresu hsl· 
sztacldego c. 

Kontynuowano prace ratowniczo-sondatowe na terenie posesji przy ul. Sredniej 24. GłOwnym celem 
było dostarczenl.e nowego materl.ahl zabytkowego, dla dokładniejazego ustalenia chronologUI charakteru ba 
danego cmentar~;yslca. Oł(!łem przebadano obszar o po~erzclm. 62,5 m2, odkrywając 9 grobów. 

Były to groby popielnicowe, zalegaj'łce na głębokości O, 46-o, 92 m. Stan zachowania gro b6w był w 
wlękazollicl dobry • jedynie 2 były zniszczone. Katertal zabytkowy zalegał bezpośrednio w warstwie brunatno
tOłtego ptuku. W jednym P"zypadku gr® po81.11dal 3 warstwy bruku kamiennego. Pot:a 2 prz:ypadkami ślady 
jam grobowych me zachował)' stę. KolliCI ludzlde przepalone występowały najczęśCiej w jednym naczyniu.. Je
dynie w gr"<!ble nr 30 kolliCI wyst'IPI.ł ;f at w 4 skuplenlacb.. Powlerzchnla grobOw zamykała się w granicach od 
O, 5 do l m2. . 

1f aczyn1a najczęśCiej były z grupoWane w bezpośredniej stycŻnollicl ze &obli. nleraz stojąc jedno na 
drugim. Ilość naczyil w groble wahała się ąd 2 do 14. W;yst'łP1ło dute bogactwo form nacz;ytl. Przewa:tały na• 
czynla baniaste, czerpdd, misy, kubki, obmazywane naczynia garnkowale oraz placld gl1n1ane zdohlone dol · 
kam! paznokciowymi, a takte glln1ane przykrywid l 2 minlaturowe naczynka. Naczynia zdobione były orna
mentem geometrycznym w postaC111n11, tr<ljqt<lw, kOłek, punlrtow ltd. oraz ornamentem plastycznym f guzy 
naleplane l w:ypychane od wewn'łtrz/. Nlelrt<lre czerpald l misy posiadały dekorację ryt'l wewnątrz. Wśr<ld 
nacz;yil w;yst'łPiły nacz;ynl.a grafitowane /np. czerpald/ oraz malowane /2 malowane czerpald oraz l czarka/, 
zdobione tr<ljk,.tami rytymil malowanymi. Dekoncja malowana była !arbą czerwon'ł.l hrunatn'l. Z przedmlo• 
tOw metalowych w;yst'łP1ła l Bzp!la telama,. z fragmentarycznie zachowanil gl<lwką. 

Na podstawie forin naczytS. oraz w zwl!łzku z wyst'IJ>Ienlem ceramlld malowanej l szpili telaznej, 
stwierdzono, t. e przebadana część cmentarzyska pochod%1 z Okresu halażtacldego C 1 prawdopodobnie z V 
okresu epnkl hr'I\ZU.. Przebadane obiekty nalet,. do podgrupy le gntcldij grupy śi,.sldej kultury łutyc!tdej. 

Badanla bę~ kontynuowane. 

PODRZECZE 
woj. leszczytuikle 
Stanow1sko 3 

PolSka Akademia Napk { 
Instytut BistorU I<iwtury Materialnej 
Zakład Archeologu Wtelkopolsld 
w Poznanlu 

Badania prowadził mgr Wojelech Śm1gtelsk1. Finansowal WOAK 
w Lesznie l IBKM PAN. Trzeci sezon bada11. Cmentarzysko kur• 
banowe ludnośCI kultury łutyckiej z epoki br~a D. Cmentarzysko 
lndnośC1 kultury przeworaklej z fazy Bl•B2. ~lady osadnictwa 
neolltycznego l lirednlowtecznego. 

Odkryto 5 grob<IW kurhanowych, z kt6rych 3 posiadały kręgi ·kamienne, o śr. 3, 5·4 muldadane z 3·5 
warstw kamieni, nakryte nasypami ziemnymi,, 2 zali nasypy /kopce/ kamlenne o lir . 4 m. wys. 80 cm. Prze• 
palone kości ludzkie 1 fragmenty ceramJld ws:ypywane były między kamlenie konstrukcji. W sęsledztwle tych 
grobOw odkryto pł:ytlde j amy, o śr. 1-1,5 m, głęb. zaledwie 20·30 cm, lrtOrych wypełnlsko tworzył piasek 
nieco ciemniejszy, nit otaczający piasek calcowy. Jedynie w 2 'jamach /na og6ln'll1czbę 11/ odkryto ldlka 
n!ewtellrtch ułamkOW ceram1k1. Fllllkcja tych jam jest dotychczu niewyjaśnlona. Wśr<ld ceramlk1 w;yr<ltnlono 
formy znane z cmentarzysk śl,.aldch. a takte kultury mogiłowej w Czechach, znaleziono ponadto pierścionek 
z taśmy brllZOW ej. 

Na to cmentarzysko jest nawar.stw1ooe cmentarzysko kultury przewors ldej. z lrtOrego odkryto 35 gro• 
'bOW , w Większości jamowych, bezpoplelnlcow)'Cb.. Jamy o lir. 40-60 cm, głęb. do 80 cm zawierały fragment) 
naczyó zmieszane z przepalonymr kośćmil resztkami stosu oraz niekiedy przedinloty telazne: zaptnlrt, sprz'l · 
czki, gwo.tdz!e, nity, okucia, note, klamrę do pasa. Jed.., gr<lb jamowy popielnicowy wypasatony byl w 11 
naczytS. oraz oporz!łdzenle wojownlks: tarczę /zachowały stę okuci a brzegu, Imacz l umbo/, 2 groty onc t.ep <IW, 
not, notyce, okucia Wiadra, brzytwę, krseslwo l zapinkę._ 

Odkryto tet ślady osadUletwa kultury puchar<lw lejkowatych 1 kultury amfor kulistych w postaC1 l ufn ych 
ułamkOW ceramlld oraz osadnictwa 6rednl.awlecznego fcuam.l.ka. ntle tel. f. 

Badanta bę~ kontynuowane. 



PRZEDMOSCIE. gm.Głogów 
woj, legnickie 
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Unl.we.rsytet Wrocławski 
Katedra ArcheologU 

Badania prowadztł mgr Cezary Bulko przy wspdłudzlale Katarz;yny 
Dymek. Finansował .KZA na woj. legnickie. DMlg1 sezon badań. 
Osada kultury lntycldej /V EB 1 HD/ 1 pO.fnol.ateńska.. 

w badantach będących kontyntoacjl\ prac mgr. W. Pogorzelsldego odkryto dwa obiekty kultury łntyclc1ej 
• paleDlsko datowane na V o~t7e• epok1 brązu 1 jamę gospodarczą datowaną na Hallstatt D. Okres potno
lateńsld reprezentowany jest przez cztery jamy / z ktOrych dwle mogą być pozostalo~claml po budynkach 
mieszkalnych/ oraz piec waptermlczy w rzucl.e poziomym pOłokrągły o lłr. 2, 51 promleniu l, 8 ~np ,ełębold 
ua. 1, 4 m. Na obecnym etapte badań trudno sprecyzować prz,nale:Łnolłć laJlturawą oblektOW oc5.fnol.ateńsklcb 
mogących _reprezentować bąd1 p<!m'ł fazę grapy gublńsldej lub wczesn21- kultury przeworsklej. 

Badanla będlt lront;ynnow ane. 

RADLOWICE, gm. Doman10w 
woj. wrocławslc1e 
Stanowisko 22 

Unl.werayte: Wroclawslc1 
Katedra Archeołogll. 

Barlan13 prowad1t1ll. dr Irena Lasalt 1 mgr Aleksander Ltmtstewtclt. 
FI..Dansował Unlwersytet Wroclawald.. Drągt sezon badań, Osad& 
z wczesnego okre sn ep"ki !Jr'!-ZQ. 

. 2 • 
Badanlaml objęto obszar 104 m . Odkryto 9 jan·. l{) 'c-łOW poała;>owych 1 około 150 negatywOw po koł· 

kac b drewnlanycb. Ślady po konatrakcjach drewnlanyeh łączy 1 się !.mkc j<mala:le z odkrytymi jamarc1, ;: Ich 
częśclt nadziemną, podobnie jak rotnej wlelkośc1 kamlente, wyjątko'IIO dute ghzy, poja"...1sjące stę w pobll
tu jam. Warstwa z !cam1en1am1 wyznaczała pewien poziom użytkowy, odpoWiadający spą.gowt warstwy laJltu• 
rowej w części pOlnocnej badanej przestrzeni, nato miast "' c;:ę+ct połndnlowej układała stę mn:l.ej wtęcej w 
połowie warstwy kulturowej. Materiał ceramiczny z tej warstw y był stosunkowo jednolity, zwl'łzaDY z wcze
snym okresem epold bri\ZU /faza BAz/BBt l wg P.Relneckego/. 

Odsłonięto jedynie partle przydenne jam, gdyt Ich zarysy czytelne hyły dopiero n spągu warstwy ku.l
turowej. Mlmo pewnych rOtnic obiekty wykazują się pewnym podobieństwem k<nstrukcyjnym. Są. one nlewtel• 
lc1ch rozm1ar6w f długości do około 180 cm. szerokollc1 około 90 cm/, zachowały stę. na głębokości około 2 5•30 
cm, Ich część nadltlemna skonstruowana była przy u.tyc1u słnpow, kolkOW, zapewue oldadanych kam1eD1am1/? /. 
Wewnl\trZ ww. jam odkr,_.....często rMnej wtellro,c1 kamtenie, 

Pewnie mo~ datować dwie jamy /ur lO 1 11/, w lrtOrycb odkryto większe ułamk1 naczyń z wczeanego 
okresu epoki br!pu, w tym dwuuchę amforę zdoblonl\ podw6jnym1, plast}'Cznym1 guzkami. W jamte nr 11 
EDajdował się kamleń :tamowy. 

Interpretacja funkcji jam jest trudna.. Nie udało się odkryć paleDlska, a materiał zabytkowy w oblek• 
tac h jeet reprezentowany skromnie w postaci drobn]Ch ułamkOw nacz)'ll. kości zwterzęcych, grudek polepy 
1 węgli drzewnych. . 

Materlall dokumentacja '!' bada11 znaJduje stę w Katedrze Arcbeolug11.. 

: Badanta będą lront;ynuowane. 

ROTMANKA, gm. Pru szcz Gdańald 
woj. gdańslde 
Stanowtako l 

Muzeum Archeologlczne 
w Gdańsku 

BadaDla prowadztł mgr Henryle Paner / autor sprawozdania/l mgr 
Knysr:to! Gord(]Qj,F!nansowała Gdańska Stoc.znl.a Remontowa oraz 
MA w Gdaó.sku • . Drug1 sezcm badaJ\. Osada datowana na schyłek 
epoki br'I-"'U 1 wczesn'ł epokę tel.aza. 

Kont,nuowano badanta w obrębie wyntest'erua oznac2.onego na mapach 1:25 000 jako wzgórze 50, 7. 
Lączole wytyczono. l przebadano 21 wykopOw eksplorowanych średnlo do głęb. 60·90 c.m od pawterzcbn1 terenu. 
Wykopy w Wljkszoścl mtaly kształt rowow sandatowych o szerokości 3 m, a suma Ich pow1erzcbn1 wynos! 
ok. 2.200 m • 

Odkryto pOlziemlankę wtc5rn1e u.tytą jako obiekt produkcyjny, dwa dalsze paleolska oraz skopt ako bry- · 
ł• bursztynu przemieszane z fragmentami ceramtld nacz;yntowej f prawdopodobnle depozyt/. We wazystlc1cho 
obleidach l( _ •Yil\tk1em paleniska nr 2 natraflcmo na fragmenty nac%ylllowe przew.Unie grubej roboty - łąc z • 
n.le 733 fr. • datofanej na przełom epoki brązu l wczesnej epokl. .tel.aza. Uderza występowanl.e znaczne) llczby 
ulamk6w talerlty glln1anych z gladk!mt 1 karbowanymi brzegami co mogłoby wskazywać na !"olnlczy charakter 
zajęć mleszk:aócow osady. Inne wyr01nlone formy naczyń to mtsy szerokootworowe, duze formy zasobowe o 
banlut,Ym brmdcu 1 słabo wyodrębnl.onej szyjce, nlewtellde mtseczlc1 - czarki, kubld z 11chwytem taśmowym. 
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W wyniku przeprowackcnych baclali wyr01tz11cno na wzgOrr:a dwie strefy występowania ob1ektOw pra
hlatorycznych: 1/p&ocna krawę<U wzg<lr;a, gdzie odkryto palemsko l 1 2; ll/wschodn1 stok wzgOrza c pale
n1akam1 3 1 4, p6łz1eml.anla! 1 depozytem baraztynowytn. "Jak slę .-,daje obiekty strefy I mog'ł b)"Ć nieco 
starsze 1 pochodzić ze schyłku epoki br'ł"u. 

Teren został udostępniooy pod budowę osiedla domkOw jednorodzmn,.:h. Waziillde prace ziemne •'l 
jednak objęte clyłym nadzorem archeolog1cznytn. Stacjonarhe. badanla nie bęci'łloaatynuowane, monbyć 
jedynie prowadzcnę dorywczo prace ratownicze. · 

Dokumentacja 1 materiały w MA w Gclallskn • 

. 
SANOK•BlALA GORA 
woj. krołn1eóak1e 
Stanowisko 3 

SlEMKOWICE 
woj. ł1eradzk1e 

Stanowlako 3 

\ 

.• 

patrz 
wczesne lllredn1ow1eeze 

Biuro Baclali 1 Dol<umeQtacj1 Zabytkow · 
w Sieradzu 

Badania prowadzlł mgr Justyn Skowron fantar aprawozdanta/. 
Ftnansowal WKZ w Sl.eradzu. Dru_g1 sezon bad811. Cmentarzysko 
ku.ltury łnt;yck1ej z lrol1ea epoki trązu 1 okresu balsztacldego. 

2 . . 
W nawiązaniu do wykopu z nb. r. ł'łcznle prlfebadano 36 m • Odkryto sześć 'grobOw pop1elnlcowyeh. 

z czego trzy w dutym Stopnin uar.kodzone ./rozor~e/. Groby grupowały alę wokOł bruku z kamleni polnych. 
Rozmiary bruku ok. 150 x 250 cm. Trzy popielnice zachowały Blę w atopolu nadającym s1ę do rekonstrukcji. 
Ponadto znaleziono: dWle przystawki • czerpak 1 n1ew1elk1 kubek z guzkami na brzuścu, sr:pUę brązową. 
z głową zw1n1ętą w uszko oraz grzechotkę gl1n1aną, dwustotko-t'ł o wterzchołkaeh płasko śelętych. 

·Istnieje nadal powat;ne zagrotenle stanowiska przez dz1~~ tW1.t'own1ę oraz rozwoj 1nweatycj1 
budownictwa jednorodZinnego. 

Materlaly znajdują s1ę w Muzeum Z1e~__!1eluóak1ej, 

Badania będą kontynuowane. 

. . 
STAROSCIN, gm. Swterczow 
woj. opolaide 
&tanowlsko C 

' -Konserwator ZabytkOW Archeologicznych 
" w-Opolu 

Badania prowadzili: mifr Ewa Maruszak 1 mgr Klemens Macewtez 
/autor sprawozdania/. Ftnan&owal. WKZ w Oppln. Drugi sezon · 
badali. Osada ludności knltury łutyck1ej z Pł-•V okresu epoki 
br'ł"~ . 

StanoWisko jest połol!:one na wydmte. około 300-m na połndn1e od wal. w obrębie Intensywnie ek8ploa•. 
towanej plaakownl... 

Przebadano najbareklej o:agrol!:ony-obazar przyleg:Qący do krawęckl wyblerzyska od .strony zacbodlilej 
/przy drodze polnej/ 1 od stronY'połndnlowej, o ł'łcmej powierzchni około 4 .,.-ow. Odkryto lOS oblektOw, 
WyrOtn1ono wlirOd nich 2 przyzl.emla budynkOw m1eazkaln,ch, 5 jam zasobowych, lO gospodarczych, 9 pale• 
nlak oraz kUkadzlesląt jam poałnpow;ych. Pozoatałe były trudne do okrellllenla, ., 

Podobole jak w ubiegłym aezonle materiał zabytkowy był bardzo nbogl, ograniczał Blę prawie wyłącz
ule do ułamkOw naczy!l glinianych. Wyjątek stanoW'lły mały fragment prawdopodobole naatyjn1ka 1 cuzlczelt, 
wykonane z brą~ 

Zabytki 1 dokumentację przekanno do Muzeum Śląski. Bpblsldego. 

PrzeWiduje slę loaatynuację badań. 

SZARBIA, gm. Skalbm1erz 
woj. klelecide 
Stanowisko 9 

Polska Akademia Nauk 
lnstytnt HistorU Kultury Matertalnej 
Zakład ArcheolngU Małopol.ek1 
w Krakowie 

Badania prowadzlła mgr Barbara Baczy!lska. Flnanaaw&l WKZ w 
Kielcach 1 IHKM PAN. SzOsty sezon badail. Osada 1 cmentarzysko 
kultury m1erzanow1ck1ej, ślady osaduletwa knltnry badeóak1ej. 
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. Celem prac b)ło •c:Ullftle au1fP wiiCbodDleco .l sadladllleao badaDe&o • latach ublea'łYch enumta• 
nysb. kllltury Dlleraaao1rlcll1ej /UAJta p<IIDocnyl pałudDlo1r7 ..,.tal ac~y w aezonach 1982 1 19M/. 
W awt4daa a tym zał~ trzy w,mpy o ł.,:meJ po1rleracba1 ł, 5 ara / w,mp XIII. XIV. XV/. 

W,mp XD1 o wymrarac:h 5 x łO Żn. aor1-owany E· VI p~zył w)'ltop VIn w obręb!. e ktOrego od&łaa.lę
to JrOby j fasy twaąo'llleld.ej kultury Dderaanowlek1ej z w,mpem VI, w obrębi. e kterego znajdowały lllę jamy 

· ae ałołODyml w llleh SWleraotaml do~ W wylcople XIII odałCD!ęto cztery obl.ekty archeolog1eme. Trzy 
· a nleh były jamam1 oaadowyml. Vltch wypełlllabch ZJIA).ulaao mellcme ubyt1d archeolog1czne, na podsta• 

Wle ktGrydl mama wt'ł&ać jamy z Jaaltur'ł mlerzanoWlclrą. Charakter 1 W:JPebńsii:D jam wellazuj'l na krotk1 
okrea Ich ldytii:Dwallla. Czwarty z obl.e'ttOw Cllalzał. lllt być znlaa:zonym p-obem llldzk1m, z lr:tOret<> pozostały 
tylko fragmenty 1ro•c1 uk1eletu: 1 reaatk1 WJP088:tenla /fragm~~mt ozdoby m1edlllaneJ, zawl.eazka z kła dzika 
t paclorek z ~~/. · 

Wykop XV owymtarach 5 x 40 m. zorleDtowany N-5 J)Obłczony b;,ł llrOtuym bok1em z wylalpem XD1 
1 oddalony od w,tmpu.lX /• ktOrym uchwycono zwarty saslftr p-ob091/ o 5 m. W wyJropie tym odsłonięto 12 
obl.ektOW: 9 jam 1 3 groby. Wezyetlde groby b;,ły ~so znlBZCliCllle pnez orkę. Pozostały z mc:h fragmenty 
ukielet6w 1 fragmenty nacsyii gllnlanych. Tylko w jednym z erob6w uc!Uo lllę odtworzyć pterwotny układ 
szk1eletu. Wyet'IPUy one przy •clanle W8Chodn1ej wyi<Ópu, c.;yll w najbll:tszym s'lllledztwle wykopu. IX. Układ 
Jrojlct 1 wypoaa:tente pozwalaJ'l ł!lczyć je z młodszą faz11 /faza Szarbl.a/ kultury m1erzanowtck1ej. Olilem z 
wymienionych Jaii! to obiekty kultury mlersanowlck1ej. W Ich WJIPebll.Skach znaleziono pOWnte koścl B'Wlerzę
ce, fragmenty ceramtkt, wyroby kamlenne l krzemienne. W jaDile nr 1 znaleziono opr6cz typowego matertałn 
osadowego, dwie csaezktllldzkle. Znajdowały lllę one na obwodzie jamy l nll: nie wskazywało na to, aby były 
tam celowo llło:tone. Cechlt c:harallterystycm'l tych. czaazek były sztucznie powtęka.zone otwory po~ me. 
Jama o nr lO odblegała od pozostałych. W jej wypełlllslm aldadaj'lcym etę z humnSil,, popiołu, rozlasowanej 
polepy 1 drobnych węg1elk6w drzewnych znalez10110 b&rdso llczny materiał archeologtćzny, wskazuJ'lCY na 
prz)Uale:tność tego oblektn do kultnry badedsklej. Jest to drup. jama o tym samym charaherze. Poprzednl'l 
odkryto w zeszłym rolm. WJIPełnlsko jej wskazywało rOWnte:t na łlady po:taru. 

W'ykop xm 1 XV pozwoll1 dokładnie 1111ta.l1ć zaslęg cmentarzyska od strony zac:hodnlej 1 potw1erdzU 
ustabny wczełlllej zaB1ęg południowy. Trzecl z wykopOW /XIV/ o wymiarach 5 s: lO m był najbardzlej na 
zacb6d wyiiWllętym wykopem. Dzlellło go od wylropu V, w ktOrym st'Wl.erdzCilO występowanie grob<lw, lO m. 
W wykopie tym odałqnlęto 11 obiektOW archeologie znych • jam. Materiał w obiektach był niezbyt llczny, 
gł6wnle )<ojlcl Z'Wl.erzęce, fragmenly ceramlk1, wyroby krzemlenne 1 kołetane. Obiekty wystąpiły w akompll• 
kowanych układach strat,.,..ancznych. Zwt'ł&ane one b,ty z faz'llwanowlcq 1 faą Szarbl.a kultury mterzano
wlckiej, 

Dokumentacja l materiał zabytkowy znajduj'l slę w P.raCOWnl Archeologicznej w Igołoml. 

. . 
SLADKOW ROZLAZŁ Y, gm. ~'ltek 
woj. płoskle 
Stanow1Bko 4 

Muzewn Ml.as~ Zgterza 

Badanla prowadzlł mgr P.Św14tktewrcz. Flnanaowało Muzeum 
lllaata Zgierza. Plerwazy sezon badad. Osada kultary łuł;ycklej. 
IV okres epoki br'lZU oraz cmentarzysko knltury łtnycklej /BaD/. 

StanoWlslro }:ostało zlokallzowane w trakCle badaft powl.erzchul<>W)cll prowadzonych w ramach AZP 
w 1983 r. na arkaszu nr 112.234 mapy w skal.11:10 000 1 zarejestrowane-pod nr 81. Poło:tone jest na niewy
sokim garbie terenowym okolonym od połudnla beslm1eonym cleklem, a od p6łnocy 1 ws<;hodu nurtem 5trugl 
/Plcboy/. . 

W trakcle badaJ1 wer,tllcac11no-ratowlllczych stwierdzono, l:t na Jmlm1Dacjl garbu znajchlje S1V, osada 
kultary łtnyckiej z IV okresu epoki br'IZU. W zalo:tonym 1 wyeksplorowanym ..-,!<ople o pow. ok. 9 m" od'krJ>
to jamy osadnicze~ łr. ok. 50•70 cm 1 głęb. ok.. '30, z kt<lr;ych pozyskano 60 fr. naczyii ręcznle leptonych 
z' gllny sc:hndzanej grabozl.arll1st'l domieszką, otnnazywanycb palcaml. oraz węgle drzewne. Ponadto z war
stwy kulturowej, na trellć kt6rej składał etę głOwnie piasek o eóllcznej genezie pozyskano dalsze 47 fr. na• 
czyń 1dentycmych teclnlczllle 1 formalnie z wy:tej optsanyml. 

Ok. 200 m na zach6d od ollady, na krawędzi wynteelenta zlokahzowano cmentarzysko Ciałopalne kul· 
tary łu:tyckiej, datowane na okres halsztacki D, W trzech wyeksplorowanych tu wykopach o łącznej pow. 40 m2 
ujawnione> na głęb. ok. 3G-40 cm gr<lb częłel""o zniszczony wap6łczesnym wykopem. Poch6wek zachował 
się w postaci skuptaka przepalonych kołcl, wśr6d kt6rych znajdowała stę brązowa szpila z gł6wką zw1.Dlętą 
w uszko l 2 W16_r-y krzemienne, wok6ł zalegało 47 ułamk6w naczynia /•6?{. Całość byl:a·przykryta brukiem 
kamiennym. Z warstwy Jmlturowej. wyeksplorowanej w pozostałym odelnlm terenu pozyskano dalsze 176 tr. 
ułamk<lw naczyii, wdr6d nich fr. kołnierza talerza, fr. cyllnrirycznej szyjki z przekłutymi otworkami potll• 
tej krawędzi, fr.- gruboliClennego nacz·ynta o chropowaconej powierzchni oraz 3 odłupki 1 l wt6r krzemienny. 
Materiał ten pochodzU najprawdopodobniej ze anla."czonych grob6w, 

Materiał 1 dokUmentacja badaft znajduj'ł się w lofllzeum Hl.asta Z~rza. 

ŚWIECIECHÓW PUŻY 
woj. tarnobrzeskie 
StaD,owtsko 3 

patrz 
okres latedslr:l 



. . 
SWIECIECHOW DUŻY 
woj. tarnobrJteakie 
Stanowako 6 
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:Muuum llegtonalne 
.. KrdDlku • • 

Badanl.a prowadz1ł mgr ZblgDlew W1chrowak1. ·Konsultant - doc. 
dr Jan Gur ba. F1nansował WKZ w TILMIObrJtegu. Pierwszy sezon 
badaA. Osada lnUtury łutyek1ej oru z wczesne., okreau epoki 
br~~Zu. 

StarioW1slro połotooe jest na planczystym w)'llleslen1!1 w obręble terasy nRdzalewowej Wiały. ,. cent,t-al
nej częllcl w m. po prawej stronle.drogl Annopol-Jozetow. około100m na ptSłnoe od szkoły podstawowej. · 

2 . 
Prr;ebadano sondnowo pow. 70 m na kulmlnacjl wynJ.eBlenla, natraflaj'lc na ubog'l warstwę kulturoWił 

z materiałem krzemlennym 1· ceramicznym. głOwnie kultury łutyckiej, w mniejszym stopniu " wco:esnego 
okresu epoki br~~Zu. Oproez ld1ku mew1elk1ch zaciemn1a6 o n1eokrellłonej funkt:jl, uchwycono prawdopodobnie 
o:arys dołka poałupowego. poehodący "naro:tnlka obiektu m1es2'Calnego o ·słupowej Jwnatrukcjl lle1an. Inwen
tarz qbiektOw stanowi bs.rdo:o ubogi. 1 Dlec~akterystyezny materiał ceramiczny 1 krzemienny. WllrOd o:abyt• 
kOW wydzielonych wyst;y.1ł krzemlenny groClk strzały do łuku o o:aokr'lVonej ·podstawie, pochodz14cy prawdo
podobnie z.kooca neolltu oraz k11ka form narzędZiowych z pocz!4lku epoki br'lZU. 

Matertaiy 1 dokumentację" bada6 złotono w MR ~ KraliÓtku. 

Badanls nle bęci'ł kontynuowane. 

TDR DOLNY•BUSINA, gm. MlchałOW 
woj. kleleckle 
Stanow1Bko 3 

Umwersytet Jag1ello6sk1 
Instytut Arcbeolog11 

Badaola prowadz1ł mgr Andrzej Ma toga. Finansował WOAK w 
Kielcach. Czwarty sezon badaA. Osada kultury trzc1nleck1ej oraz 
osada 1 cmentarzysko k:ullur_y łu:tycktej. 

2 Prace simocentrowano w pCSJ:nocno•zache.ci>1<.j częllc1 stanowiska. Przebadano obeo:u o powiero:ehnl 
440 m odkrywajile 36 ob1ektow osadowych. /nr 226·262/ oraz 38 grobOW kultury łutycklej /nr 61-99/. . 

Z obiekt~ osadowych tyllm jeden mo:tna ~e ~zyć z oaadnlctwem kul~y łu:tycktej r; drugiej po• 
łowy okresu halsztacktego. Porostałe obiekty załlcr;~n~l'y-do_kultury -tl'Zc1nlecktej. WśrOd Dl ch najprost• 
szy typ stanowlę skup18ka ceram1kt. o:ło:tone zaEWyezaj ze sltorvp ~~cyeh z l ewentualnle 2 naczy6 • 
przewatnie garnkow o esowatym pro1l.lu, zdoblonycb llstwam1 dookol.Dyml. Następnil grupę tworzą płytkle 
;jamy, w rzucie kollste lub owalne o lir. wahaj'lc.ej -s1ę w g;.an1caeh 40-9& cm. Wypełnlaka tych obiektOw, w , 
profllu przewatole n1eckawąte, zaWierały pojedyncze skorupy 1 grudld. polepy • . Do obield.Ow kultury trzc1nlec• 
k1ej o typowo zasobowym lub produkcyjnym charakterze mo:tna zallczyć_!ylb' 3 jamy. W rzucie posiadały-one 
kształt kollaty o lir. 120·180 cm. W profilu b )'ty cyllndrycr;ne i dóehodz1ły do-glęb. 109·~20 ·cm. Wypełnlsko 
jednej z tych jam przy dole miało smollllcie czarnil barwę 1 wyratole było pr~esycone--pop1ołem 1 'łl'ęglem 
drzewnym /obiekt produkr;;yjnyf. Środekjamy zajmowały przewarstwieDla rtrlązane z zawaleolem Blę obiektu. 
Znalezlono tam, w obrębie czarnej, nawęglonej lt1em1 .z wtrętaml sr;aro•brunatnego plasku, llcme fragmenty 
naczy6 kultury trzc1ntecktej oraz dute grudy wypalone,j polepy z odc1skam1 drewDlaDych pallkOW, tWorzących 
zapewne konstrukcję zabezp1eczaj'łC'l ścianki obiektu przed osypan1em. s1ę. Konstrukcja ta n1e wytrzymała . 
jednak pod ciętarem nap1eraj'lcego plasku 1 po jak1mś cr;as1e runęła do wnętrza jamy tworz14c .opisany poziom. 

Groby kultury łu:tycktej rozlokowane były w zasadzie rOwnomlernle na całym przebadanym terenie. 
Z w:y3'ltk1em obiektu 86, ktOry pocboiz1 najprawpapodobniej z W okresu EB /,garnek o eeowatym prol'llu i 
wygładzonej pow1erzchn1/ wszystkie por;ostałe groby nale:ty ł!4czyć z ldasycmą raził grupy jgornośl'łsko .. 
małapol&k1ej kultury łu:tycklej ze schyłku EB 1 pocz'llkOW wczeanej epoki :telar;a. Nale:tały one wył'lczn1e do 
kategorli' obiektOw clałopałnych. przy czym tylko dwa mo:toa zallczyć do grob6w ' betpop1elnlcowycb. Pozostałe . 
to obiekty pop1eln1cowe. Ze względu na zły stan zachowaola Wielu grobOw tru:lno jest dokonać i~h podziału 
1 bll:tszej charakterystykl. Wydaje s1ę, 1:t pr.zewstały obiekty zlotone WYi'lcznle z naczynla r;awierająoego 
pr!!:epalone koli ci. W 9 grobach popl.elnlcę nakrywała m1aa odwrOCona dnem do g6ry lub inne naCJtYD1e0 przy 
czym często w takich przypadkach rejestrowano jedynie fragmenty przykrycia. Zaledwie ktlka grobOw wypo• 
sa:tono w przystawki /pojedynczy czerpak lub naczynJ.e wazowate/ oru drobne ozdoby brJłltOWe /kOłeczka 
lub skręty dr:utu br~~Zowego/. 

Materiały ~jdują slę w lnstytucie Areheolog11 UJ w Krakowie. 

BadaDla będ'l kontynuowane. 

TYSZOWCE 
woj. zamoj11k1e 
Stanowisko l 

Untwereytet 1m. MarU Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeolog11 
w Lubl1nle 

Badaola prowadziła mgr Hallna Wr6bel. F1nansował WKZ w Za
mollclu 1 UMCS w Lubl1Dle. Trzec1 aer;on badail. Cmentarzysko 
kurbanowe kultury trze1nleck1ej, •lady oadnlctwa neolHycmego 
oru wczeiiDObrązoweeo w typtelalltur poataznurowych. 
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2 
W:yekllploro-.oo po dwte pozostale ć'I!Flartk1 w kopcach nr 4 1 6 zdejDJllj'!" ok. 170 m powierzchni. 
Pozysl<aDo ntewtelą U."ć rozdrobnionego znaterlalu ceramiemego oraz zabytków krzemiennych, w 

tym groclk sercowaty snal.ez:lony w kopcu nr 4. Uzyskane •,mld potwterdz1ły ubiegłoroczne spoatrz~enla. 
Koplec nr 6 usypany na warstwie pr-Ochnlcy pierwotnej zawterał Gady rOE~ytej spalenizny 1 materiał wybtcz
nle lalltury trzclnlecklej. 

w kurhanie nr 4 stwierdzono oprOcz stosmitowo małej 1lo6c1 ceramlkl kllltury trzc1nlecklej tak:te c e
. ramlkę neollO'Cm'ł kultury pucbarów lejkowacych 1 ewentnalnle kultury wołyilskx>•)nbelsklej ceamlkl malo• 
wanej oraz wczesnobr'lz:OW'ł w typie kultury C!'łopice-Vesele. · 

Nle wyst'lP1ły lllady i>ocJ>Owków. 

Badaola zostały zakodezone. 

TYSZOWCE 
woj. zamojskie 
StanowiSko 25 A 

BI.Ql"' Badaft l DOkumentacji Zabytków 
w Zaznałelu 

Badsnla pr-owadz:1ł mgr Jerzy Kaśnlerz: przy współpracy Jolanty 
Baglńaklej. FlDanllował WKZ w Zamo6e1u. Drugl sezon bacla1i. 
Cmentarzysko kurlianowe lmltnry trzclnlecklej. 

Na gromadzkich pastwlskacb na pólnoc od Tyszowtec znajdu;ją slę liczne kopce rozrzucone pojedync~~:o 
lub grupami. Ogółem manych jest 22. lecz czę~ć z nlch została zntszczooa podczas wybieraola pisaku. Pozo
stałe, jeszcze lstnlejące zagrozone są pr-zez budowę d.Uej cukrcwn!. W 1985 roku objęto badanlami ratownl.• 
czyroi kopce nr 15 117 polotone bllakx> rz:ekl Huczwy. Mlędz:r tymi kopcami a rz'!!J.-ą znajduje s!ę wyniosła 
wydma piaszczysta znana jako st. 25 B, badana r<Swnoczetinle. Przebadano ogółem 820 .m2 pow!erzcbn1. 

Koplec nr 15 o wys. względnej 140 cm 1 śr. 26 m zawterał jamę grobow'ł orientowaną po osl W•E 
slęgaj'łcą do głęb. 2 m llczlfC od sJ:czytu kopca. ·Jama nle dostarczyła taenych szczątków zmarłego, znale
ziono jedynie k1lka odhlpkOw krzemtennych or~ 2 !r. cer.am.l.kl zdobionej llStwami plastycznymi z ornamen• 
tem palcowym. Natomtast na północ od jamy na gł. ok. l m od s zczytu kurhanu, na warstwie spalenizny 
urnleszczone były kości długie nóg zglętych w kolanach w sposOb sugerujlfCy, 1:t zmarły mógł być uło:tooy na 
lewym boku, głową na wschód. Reszty SJ:kleletu brak. Na północny wschód od kx>śc! nóg. w odległości ok. l m 
znałeztono meklerkę krzemlenną o gładzonym ostrzu, a na wschód od nich dut'ł wazę dwustotkowat'l o mocno 
wychylonej na zewnątrz krawędzi z parami guzi<OW plastycznych, bogato zdobioną rytym ornamentem pasmo• 
wym nad załomem brzuśca. W płaszczu kurhanu znaleziono jeszcze 2 s1ek1erk1 krzemienne, sercowaty r;ro• 
clk krzemteąny, duty przę•llk glln1any, llczne fr. ceramlkl trzclnlecklej, z: ktćrych m.l.n.. zdołano ·wykleić 
duzą część mlnlsturowego naczynia w zdobieolu podobnego do opisanej wytej wazy. Znaleziono r<Swnlez bar• 
dzo liczne fr. ceramlld. lmltury Chloplce-Vesele oraz wiele narzędzi 1 odłuplt<Sw krzemiennych. 

Koplec nr l 'l, mniejszy~ o wys, względnej 90 cm l śr. 12 m n1e zaW!erał śladóW jamy grobowej an1 
jaldcbkolW!ek wkopOW, W czystym piaslm, w centrum kurhanu znaleztooo pięć nactytl kultury trzc1eo1eck1ej 
do6ć dobrze zacbowanycb. Jedno naczynie stało normalnle, do góry otworem, obok zaś znajdowały slę reutld 
węgl! drz-nych. Cztery pozostałe nacz:ynls rozmiesr:czone paraml, ustaWione b;,ły do góry <ktam1. Z frag• 
mentow ceramlkl trzc1DJ.eck1ej zdołano wykleić dut'ł cz":ść szOstego naczynta. Nasyp kurhanu dostarczył fr, 
ceramiki kultury Chlop1ce-Veaele oraz wtele odłupkOw 1 narzędzi krzemlennycb. 

Kurbany nr l 'S 1 17 przebadano w csłokl • 

. Prace będą kontynuowane. 

TYSZOWCE 
woj. zamojskie 
Stanowisko 25 B 

UGORY, gt!J. Pacanów 
woj. kleleckle 
StanoWisko l 

WARSZAWA-ZERZEŃ 
Stanowisko 4 

WIERzmeA 
woj, radomskie 
Stanowisko "Zele" 

patrz 
n eol! t 

patrz 
neolit 

patrz 
okres lateński 

patrz 
neollt 



WILCZYN 
woj, kon1!Uik1e 
Stanowako 32 
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Muzeum Okręgowe 
w Koni.D1e 

Baclan1a prowadz1l1 mgr Krzyaztof Gorczyca i Al1na Jaazewaka. 
F!nanaowalo MO. w Koni.D1e. Pierwszy sezon bada6. Cmentarzy• 
&k<> c1alopalne kultury lutyck1ej_ z IV /V okresu epok1 br!łZu. 

. . -
- Stanowisko polotone jest na poludn1owy wachO<! od oaady Cegielnla, po obu-litro,.ch drogi Ceglelnla• 
Karolkowo. Obejmuje ono kulmlnację-1 poludn1owo•wachodn1 'atok wznieaienla QPadaJ'ł"Y ku dolince bez1mień· 
nego strumienia. Badanla miały charakter ratunla:>wy ze względu na wybieranie guńy 1 głęboką orkę. 

Zalotono 3 wykopy o hlcznej powierzchn1 150 m 
2

• Wyeksplorowano 2 1roby popielnicowe 1 5 oblektOw 
będlJCyc:h prawdopodobnie pozoatalo6c1atnl po Zniszczonych grobach. GrOb-I zawierał 5 IUlct:y!i 1 gl1nlanl( 
grzechotkę, a -grOb U 8 naczyil. . 

_ Przeprowadzone. obaerwacje oraz Informacje uzyskane od wla6clc1el1 pOl pozwalaj"' przypuszczać, 
:te cmentarzysko zostało jut ,,. znacznym atopniu znlazczone: 

Badanla .zakończono. Materiali dokumentacja znajdu:i"' atę w H> w Kon1n1e~ 

WOLA ,RANIWWSKA-5TECE, gm. Ran1:t0w 
woj, rzeszowsk1e 

·Muzeum ·okręgowe 

w Rzeswwle 
Stanowlako 40 

. Badanla -prowadziła mgr Anna Barlowska. Finansowało H> wRze
ezowtS:. P1erwazy sezon bada.fl. Osada kultury trzc1nleck1ej, ele· · 
menty mezolityczne oraz kultur: amfor kulistych, ceramiki sznu• 
rowej 1 lu:t3'Ck1ej. 

Stanowieko polotone jeat na lewobnetnej teraale rzeki Lęg /prawa dopl;!w Wlały/, w odległolici o~ 
'150 m na pOlnocny zac:hod od moatu na tej:te rzece, ·znajduj"'cego alę w przyaiClłku Stece. Odkryte zostało 
podczaa badali AZP w 19M roku. . .--· · 

. 2 -: . -
Odałonlęto oba~ .113m l wyeksplorowano 18 ob1ektOw /Jam/, 2 paleDiaka 112 6ladow poalupow:l'Ch. 
W Inwentarzu zatiytkOw ruc:homycb zdecydowan"' prr:e~gę litanowt"' fra'gmeilty nact:yń ceramicznych. 

głOwnie nale:t.tce do kultury trzci.D1ecklej. Odkryto r6wńfe:t f~:.._ ni.czyti.INUur: amfor kulistych, ceram1k1 
aznurowej. lutycklej. Poza fr. naczyń znałeztono przęślik gl1olAny' l fr. gl1olanego cyl1odrycznego clętarka 
a tak:te 96 zabytków lcrzemli!D!lych" w tym k:1llamJij1!1e- fcirin narzędziowych • mezolltycznych. Zabytki krze• 
mlanne nie tworzyły wydztel&J"'cyc:h alę almplell. Wtękazość z nich zn.Jljdowała !'lę na powterzchn1 gruntu lub 
w w ar atw1e z1eml Ol'nej. · · · 

Z uwagi na zasrotenle atanowtelra przez budowę zb1orn1ka wocmego bai!~1a wl~y. być kontynuowane. 

łlaterlały zlotono w MO w RzeszoWie, 

WOLCZYNY, gm. Włodawa 
woj, chełmakle 
Stanowlako l 

ZA WISZ:YCE, gm. Glubczyce 
woj. opolakle 
Stanowlalło O 

patrz 
wczesne średnlowlecze 

Konserwator Zabytk6w Archeologicznych 
w Opolu · 

"Badania prowad'!'ll1: mgr ~emens Macewicz, mgr Krzysztof Spy· 
chała [autor sprawozdania/. F!.Danaowało BDZ w Opolu. Pierwszy 
sezon badali. ·Osada ludności kultury pucbarOw lejkowatych oraz 
kullury lutyck1ej datowanej na pOtny okres epoki bręzu l okres 
halsztacki C. 

Stanowisko zostało odkryte w 1985 r. Polotme jest około l. 600 m na poludnie od zac:hodnlego wylotu 
wal /droga do Lwowian/, około 500 m·na wscb6d od szosy z Zawlezyc do Glubczyc, na wac:hom!m l poludnlo· 
wo-wschodntm stoku wyn1eslenla, .około 150·200 m na zac:hod od podmokłYch łąk 1 lasku. 

W toku nadzoru archeologicznego prac melioracyjnych stwierdzono, :te Z98talo naruawnych 37 ob1ek• 
tow. Zalegały one pod warstwą orn'l,, na głęb. od 30 do około 80 cm. Podobn1e jak na tnnycb stanowiskach 
zagrotonycb robotami melioracyjnymi, wyeksplorowabo mater!el zabytkow y na haldach 1 azcr;~gClłowo ztnwen• 
taryzowano zarysy plonowe oblektOw na ściankach rowOw, Datu;i"'cy materiał zabytkowy pozyskano :t 26 
obiektow, Ułamki naczyń gli.D1anych. k1lka krzemleni arat. grudki polepy to· wynik prac poszu·klwswczych. 
Dwa obiekty datowane są na neolit. Pozoatałe u:tytkalfala ludność kultury łu:tycklej, Ponadto &dowo wy&tf• 
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pują alamld naczyl!. 4rednlowtecznych. Fankcjanalnle wyr<nnlono dwa obiekty mieszkalne, 6 jam gospodar• 
czych. 3 zasobowe, 2 piece, 4 palenlska, 11 ,41ad0w po słupach. FunkcJa pozostałych jest al.eokrelilona. 

Zabytk1 zostaną prz?kazane Muzeum Sląska Opolsldego, 

Nie przewt<luje się dalszych ba.dal!.. 

ZA WISZYCE, gm. Glubczyce 
woj. opolsk1e 
Stanowisko S 

Konserwalor ZabytkOw Arcbeologlcznych 
w Opolu 

Badania prawadztł mgr Krzysztof Spychała: F!.nansowało BDZ w 

Opolu. Pierwszy sezon badań. Osada ludności kultury łutycld.ej 
datowana na pOtny okres epok1 brązu. 

Stanowisko zoatalo odkryte w roku 1985 w toku nadzoru archeologlemego prac melioracyjnych. Pol:o• 
tone jest około l . 250 m na południe /z odebyleniem na zacb.6d/ od cmentarza we wst, około l, 400 m na po• 
łudniowy wsch6d od ko4c1oła we wal, okolo 2 50 m na pOlnocny zach6d od starego :tr6dła / rueczynnego/ , na 
wysokiej, wschodniej teraale potoku, na pOlnocno-wschodnim stoku wynteslerua. 

Podczas badati powlerzchnlowych przed wykooanlem rowow drenatowych, znaleziono kUka ułamkOW 
naczyń gllnlanych,l krzemteil. Prace melioracyjne ujawniły 4 obiekty, ktOre zostały zinwentaryzowane. Za• 
legają one pod warstwą orną od około 25 do około 80 cm. Wszystkie uznano za jamy gospodarcze. Fragmenty 
naczyń wyeksplorowane z hałd pozwalają dato,wać obiekty na pOtny okres epoki brązu. 

· Zabytki zostaną przekazane Muzeum Sląaka Opolaldego. 

Nie ·przewtwje alę kontynuacji badati. 

ZA WISZYCE, gm. Glubczyce 
woj. opolskie 
Stanowisko W 

ZBROJEWSKO, gm. Lipie 
woj. częstochowakle 
Stanowisko 3 

patrz 
neollt 

Uniwersytet Jaglelloósld. 
lnstytut ArcheologU 
w Krakowie 

Badania prowadzW prof. dr Marek Gedl oraz mgr Urszula Bąk, 
mgr Barbara Gedl, mgr Barbara Szybowtcz. Kontynuacja badać 
zapoczątkowanych vr 1961 r, Finansowal WKZ w CzęstochoWie. 
Cmentarzysko grupy gOrnośląsko-małopolskiej kultury lutycklej 
z m-v okresu epoki brązu. 

Zbadano 54 groby /nr 798-851/, z ktOrycb. wtękazość stanoWiły pochOwki zallczane do klasycznej fazy 
grupy g6rnośląako•małopolak1ej kultury łutycklej, datowane na V okres epoki brązu. Przewatnie były to gro• 
by szkieletowe orientowane wzdłu:t osl N-S, poetadające obstawy t bruki kamienne. ·Tak:te zaopatrzone w kon• 
strukcje kamienne były groby ciałopalne bezpoplelnlcowe. Ntellcznie wystąpiły groby poplelnlcowe z klasy<: z• 
nej. fazy grupy g<lrno4ląako-malopolsklej. Groby wyposa2ane były gl6wnle w naczynia gllnlane, W dw6ch gro
bachdzleci /nr 802 1 fr:J3/ znalezlooo grzechotki gllnlane, W kUku grobach odkryto drotme na og6ł wyroby 
brązowe. Na uwagę zasługuje szldeletowy grOb 832, w ktOrego wyposatenlu mlędzy 1nnym1 znajdowała się .. 
brązowa slekler.ka z tuleją l uszkiem, brzytwa brązowa typu Herrnbaumgarten 1 6 k6lek brązowych. Pojedyn
czo w p6łnocnej części przebadanego obszaru występowały poch6wk1 ciałopalne lub bez śladow ko4cl / być 
mote szkieletowe?/ z wczesnej fazy grupy g6rnośląsko•małopolsklej kultury lut:ycklej, datowane w przyb.lt• 
tentu na W 1 być mote na IV okres epoki brązu. 
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BACZ'IR, pa.l..tAIIl 
wllj. łlraJarw.ełlle · 

'· 
'palrl: . . • 
'*"'- wpłJWOW l'l::t~Młllcb . , , 

' . 

~- .,c.beolollc- . 
---łoJ.'· ~b7ti&Ow ArcbeoJo&SCm.Jch 
w~~e " 

Ba~ prgwed&111 -~ ,"_ ll:raaee l dr Adam Knutee. .Fman- · 
_... JiiiU-. Arcbolola~~Cae w lti'Uowle ~ Koe..."ama: Zab)'t.: 
ltCiw Arcbeolo~ Tri:JDUty .. _ bada6. C~7fto 
lnaltar1 ła&JIC)I:Iej 1: ołlr- ~-cld•eo.. . . . 

~- badeDla aa cm&tar.,,.a. Jd4re ~ •t a~~ Młaa1e wmtuhm.a opada-
~ ... -- rsece Suee. . . . . . . .· . . 

06r:rto l& pooł:IOW plaaldch o =-:J'IIl ~ fl'l:ebalJI:J'IIl/rr 313-408/, ~ ktOr,.ch w'yr-Ot.- · ' m---.·~.. 5 ClałoiiiUDJ'Cil pop~~. !i Clałopalll,cla jamow7cll. l ~ uuJaod-y oru · 
l, w kllllr~ ... II&Ciaowaq ~ ~ .,.... . . • . • 

Groby ull1ela-e -.;jdowalJ 111ę aa pol:loaale e-Ułl cm. ~dał7 ~71 ~llftla laamJen
- Zmaz:ll'1dottlll1 byll w po&,.cjt W3'pi'(MI--.j, .aa 01111f•S. atowami aa pobldD1e. W:rpoahme lrobCIW • 
HładUo ll1f 1: aacsJil, w,rob~Mr br4-,cla oru n pac:lOl'łlOw ~b /= fll5/l Fuchotlił w kulałCle 
piiUs1la ,.,.. .. ,. . . . 

Groby "'Mq.w ~·~elf u ~Cl a0-40 cm.. W~ pcplelll1c aobHrwo• 
- j*I:JIIde ~ liD6cl.. .lede 1: fl'obOW poll1adał obwerow-•. bml-. IDDJ c~ · 

. Groby Mełnpa1De ja-· majdowaq elf - poAfomle 30-fll cm. w,.,_t.u. lcb ~· bJło do 11'0-
bo. popla]Dlcow,cla 1 llldadUo ·•t a CHrpalaa 1 ~eatow uca;JII. ' 

llatel1.ały ~ ,-..aoe w :ar-.ml Ar~cm:J'IIl w JrraJ1Dw1e. 

~ 111t lllilityaaacJt badd. - ' 

:QliNOW, pa. E«mc:pdęa 
WOJ. auradl:łlle 
SlaDOWlako 3 • .;· 

.. 

Baduda pi"CW&claU "IDfl' s,.i.r_er Caope~ ~ało lłanum 
Ola'uowe w RuamWle. c-erty aaoo badawC&y. Oada. I"JPl' 

· terDobrapełllej '/kaltvry łllt;,clllej/ a ołlre• halutacłlleco llatell• 
akie~Q. Blady oaadltlctwa mei:Oll~meco oru llllURr7 pomorald.ej, 

. 2 . . : • 
Badalila lrDDtJIImowaDo,obejmlijltc elalp]onu:J• 410 m poW1er~:cbD1 alaDoWlaka w c&f6c1A /lcoDt,.,aecja 

c&tkl jut praebadallej w kl4inmka pobldDlowym 1 ...-,bodmmj. Odkr1t<> l wyekeplórowaoo .S oblWt)'0 w t:J'IIl 
illady po llłllpJicll. jamyl:aaObowO-odj.dłlowe /Je<!aa ,. a1ch w;,pemloaa b:Jła łlołćml I:Wlerl:fłC"eJ./ oru owalne 
1 o~rr~Włe l:lemlanlll/priłaemi.Ankl.?/ o c.bar&kter~:e mlea~:lralJ:I,:ym. Z dbleld.OW l waratw3' kaltarowej, ~M
cel be&pc>łrednlo pad wara~ Ol'll,po,.yabno 13. 523 ab)'tkl ruchome, .głOWnie fragm.,tJ ceramllll/1: D&• . 

c..:JIII prnkowat,cla o chr~owacon~ l UOHtll1cb pow1eraclmlach" adoblOilJCh di:IUr'llaml podllrawfdD7!1l11 
Uatwaml plut;pcsn"ml,. odcl.elal.ml placow::pmi. Z' talers,.."lackOir, mla lii&CI:)'Ii wuowat)'cll/. Z)tab)'tkOw 
wydl:lelon,ch. na vwact ~: a nplle telune 1t gł&wlai.DJ!. rol:ldepan"m11 AWlD1ftyml w aer.to, Irac-t 
:telame:l ~:awlenk1 wiaderkowatej o prowtlllleoc:jl najprawdopadobalej IIC)'t)'jllklej, paciorek t tUmy .....-eJ, 
prztł1111111Cb .traamemy oru ~et ,um._j n.gui-1c1 .ntropomort1cmej /? /. 
. Całołć materlałow v.aPJ tarno'brl:eeklej mlMcl lilf w gr&Dlcadl jej m .la.sJ, da-anej aa okrea hal• 
utackll.late11ak1 l?/. · · · • ·_ 

· · W badanlach ... ,.".~aaoo ta1t:te Dlellcme fr.,_t7 ceramllll, kler. ~ motua & llll1tar\ po~aq 
oru materlał ll:r~:emlamy ,. okre811 mei:Olltu. 

Jfateriał3' 1 dollumeataeJ.t a a-Id ało:taao ,. •-Ola'f.,..,.m ,. a-I:OW1e. 
Pr.aewiduje alf ~Jt hadaA. 
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-j. r--·~ · aa-t.ko 5 
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Baofluda ~mjr SJiw- CsopeJr. ~ ........_ . 
OirfFWe w BHUoWle. Dł'u&l - ~ O.cla ll"UPY t8rao
brseellla~ f'tpill~Jry łdycłd~/ a ókr- bala~lllei!D, 6lady oead• 
Uletwa kUltary padlarOw lejkowat)Ch. 

~ . . :z 
JtoDt,_.".ano badiDla ~ma;Mc epplarapJ.ł 110 m poWl..-.clllll etaDawtab w csłłd ~c!Gaj 

Dal"dODej ba &Dle&cs-e /kaDC,Ouaeja obol~ prsebadanqo w UJM r. w k1eraa1m ~o-w~m/. 
Odkryto 1 wyekeplorowano 55 oblelr.&ow: ll1adGw pa a!apach. s ltttlr',.:b es~ 1fliiU e14 w SU7JłJ' 2 ~. 
paleu1elr. jam suoboWo·odpadiiD~ obieliłO. a polepił fpiłiCe?/ oru _trudo,-ch cło JDtarpreucjl, menii!Jlar• 
n.JCh Jam. Wsz.711t111e oblekty~Ui! traeba a ~M~~>• tamobr:o~q. Z oblelrtOW l war-y lmlturowej, ~e:l 
charakter epływowy, posyellaDo 8. TU materlał~tw rucbom;pcll. Zdecydo- 1C.b Wlęłla...".ć ~o1flada m fasie 
II"IPY tarnobrzealdeJ /frqmlłfltl' prakdw s dlłlurbml pod kra"Wfd:oiJł lllatwaml płaetJ'CSDyml. taleru-placld/, 
datowanej na okree hale:otacld twc:oemylatńelll/-? /. . 

Niewielira cżt~ materiału ruchomeao pochods1 za ZDlesc_.j oad7 /? /laaltzuo;r~ lej)D~ 
Nie wlało elł odkrJIĆ :tadnaao oblelita zwt,.....eao a lit lmltar'l- Zabytki. ruchome l~ liDltury representowaae 811 
przez tra,mea.ty naczy6 zdobiODych etemplem pod kra~ /pucbarOW/, fraameflł.:r tlau a kryą oru ma• 
terlał krzemlenn,.: rclad, łuazcaDle, wlOrowce, wt&oy l odłap:ld / przewda earo1flec ~~111. liliilej je8l 
krzemtema Dal"ZlltOWeiO,• łWleclecbowellieao. pUlaetei'Oo riiCbowN1eco 1 caekola6aweao/. C.U..ć materlałOir 
kultury pucharów lejkoWat )'Ch odpow1ada wcnm~ etapcM1 fasy ~me:lll"UP:r pobacmsawo:-wechodll1ej., 

· Materlały 1 dokumentację • bedd clD*aao ·• llluleum Okrł..-:rm w BsealloWle. 

N!e prz,-.1da.je etę Jamt,aG.ecjl beda6. 

. 
BIELAWSKA WIBS, rm. Bielewy 
woj. elderDlewtckle · 
Stano-.teko 5 

Oanreraytet Warasaweki 
liUitylDl ArclulalotiU 

.Badania pr-..dztł dr Jm 11B.cbalell:1 prq wapÓłndz~ale mgr. lacb 
W'j.oeldqo,IFlbapowa.ł WKZ w SklerDleWlcach. Plerweey HZOD 

ba~ Cmmtarayello /?/lalllury lutyc11:1ej s okrea balaztacldeiO 
l łledy oMchlctwa neo1U:n:sne110. 

StanoWlaku z:n~e etę na Dlewtelk1m~ pJ&eliiCSye.-.~ paaorm 1 w jag,o naJbllłazej okoll.cy, 
po prawej atrotlle dro&l z B1elewell:1ej Wet cło Mar:71fl]D. P1'1&ebedaao chra w,tropy, lla*dy o w;rm. 5 s :Z m, 
polotone w odleglo•c1 lO m od aleble. Nie IJlWlerd&ODo wyettpOW&Dla waraewy kulturowej. ledyflł.e w Z1em1 
om ej ZD&le&lODo niezbyt llcme 1lłamk1 Da<:"'J''lltalll1r:r lll:&ycl1:111j 1 neol1tyem)'Ch. W jedDym & wyll:opOir oc!Mo
nlęto 4 obiekt~. Na po1flerzchn1 ciW(!ch majdowały alę ~e llamlen1e. W t ch w;,pelb1ekach o:nalezlono ject,D!e 
pojedyncze, n1ew1elk1e fra,menty eeramlll:1 kultury ~ycldej, a tylko przy am;rm brzep Jedneao z oblelltOW 
natrafiono na br'łZowę za118ZDlcę potda!.o-t" t)pu e~;rlell:1eao. Wyetępawame na pc>1l;ierzcbll1 duuj ~ 
ceran1kl 1 ułami<OW przepalODych m.c1 luds11:1ch 11111~e. te moało ta być cmentarzyako liDltury ~ycll:1ej. 
Mo:te ono być w znacm~j mierze mtnczone. 

Badania ~<l'l kontynaowa.ne. 

BOCHENIEC, gm. Malogoezcs 
woj. Idelecide 
Stanowieko 2 

BORUC~O, '~~no Stę:&yca 
woj. gda6ek1e 
Stanowieko 2 

patrz 
epob brlpll 

Badania pr-acletł mar .J&rmas Pod,Orell:1. ~al WKZ w Gdaa• 
eku. Plerwa;y •e- bada6. Cr:nmtarZY~~ku płaekte ltalhlr:r wec:bod
n1.opomanll:1ej s okr- Ballatatt D. 0Mcla ·a waema} epold telua.. 

. Stanowako połoł011! jeet ok. 400 m 11a połudDlowy sachOci od wal.,. na w:IIDl.eaten:tu, mlfdzy cla11Doł neld 
Boruc1abi1 a ctron Kartusy·~. · -

Cmeolanyallo aoetało odkryte podcsae orld w U'b r. W ~tpatwle aJłoas-.. prseprowadaoao ID 
dorałba badania ratoWblcae, • w,alllu" lltOrych s.badmo IZ'Cib elr:n,akuwyar l, za~cy 3 zclobtcae pcp1el
n1Ca, w tym :Z twarao-. esptlt 11Dłe~U.~t1fr.,_t ld.csyb ~-... w 1883 r. w ..,mial J)OIIOWneco 
•clo•łll1a. siladuo ma.ły P'Ob akra~ ar :Z, ~~l Sld8sc,.... JMIIIlUdct. Qn!b maJdowal ~ 
W połachl-aj partU .._Sfta. 



- ,• W 1t85 r.. ~ -2 W)'llrlp;r o litemej ~ersdlal ~ 110 m 
2
• -~- ualllahalDaeJI wmle«<••~ 

Odlcr7to ofl!ilem 13 obielttOw, w t;rm mlDCSOil7 aeGb pap~w;r ar T l U jam fur 3-6, 8-11>/ c.-a& amlej.eo
W'loDD p-® nr l, . Jamy • rzac1e pozlom,m -o~ lab D1ilreplU'ne, z •JPełnlllldem,. bl!lłakle lllecJd. .za. 
'll').erał)' ~ matenam u.b;rtko'ln'IO: prsede wu;ratk1m węgiel drze-:r oraz D1el1c~:~~e·ułamk1 c_.amlk1 1 
IIDD6c1 r:wlerztce f jamy nr 8 1 lO bez mate:rlałA/. · 

W 1985 r. J>IM'f1Prowadzoao pcmoWille dardile ~ ratoWillcae. Na paładllle od w:J'kopu i odkr:tt<> 
erdb llllrz,.,~raory lU' 11, z pakr7""lo zaWlerajęcy 2 azerolaootwarowe papteln1ce, ~e m!Jiaml.- .w pobllta 
~Dr 2 od.Uoalęto Zlll.a&C.SOIIY lli'(H> poptellll.cowy ar l 't E tracmentaml poplelnlcy l mlay -~
Zaobaerwowaa.e po orce ill&d;r apalaa.tai7 Wł!kuaM. t.e.nalfty a1ł hcz~ z~ Jain 1 paleiil.ak, a ·~e · 
p-obOw, w poładDlowej 1•odla:iw~ paral.taaowlab. · · 

WabsaDa jetłt ~ja· badaA. . . ~ . . 

BRosz:JSCIN, .-~ 
woj. piOtrkowakle 
~12 

~ 1'racoWille ~aejl Zabytlr.ów 
.PracoWilla :Ar~loglc.-
Oddo:1al w Pomaa.la 

• •·J. # 

BadaDle prowadsll1 mer mer JOwl 11arelak1!1""1cz, Ptotr Soiady 
tl'l.otr WawrE,mak futor apra-Złlanla/• . F1nan110wał COBPOO 
•Poltegor• we Wroclawm. Plerwazy aezan·mdd. Cmentarzya!ro 
1 ·oaada /?f lll4nolłc1 1atltar;r łue;yck1ej. · 

.. 
StcoWl.ako zl.ołlallsowane jeat w pOłnomej ceęlłd prz;yczCiłl!a Kolonia Broacteln, w ~l:te Jll.ew!.elkle• 

go laalm, pOl ornych 1 łlłJr. w poblln &aJr'Odyob,A.SEc.zelłDlaka.. Połot:ooe jest na krawędct1 atoka malej do- . 
lllly r~ ltra&Owkao ua prb1e tereaowym zbudowanym z .luf:nych plaskOw pokrytym sdegradowm'ł glebot 
bnma~ WytwOl'ZODił z pl&aloOw slat>ągllnlaatyeh. 

BadaD1a ..,.mpalllllrowe miały charakter ratOwillczy /w EWl'łl:lm z &amlerzco'ł na tym terenie tiudow'ł 
odkrywlllowej k'opalD1 węgla bMma!De81> -Bzezereoor•f. Przedtem przepr-.dzOIIo ,..&tft>De b&danla·lmfentary• 
zacyjae /-rrjlcaDano plan .ytaa.c~·w;raom.ctowy, plmlgraflę materl.alu powler~cłlnlowego 1 doloocano odw1er• 
tow - w bedanlach t;rcb. obok oll(lb w;rmleDlonJ'Ch wytej, l:rall rOwate:t udzial mgr- mer: E. Kr- 1 A. Krcyaz
kowald/._ Wylmp badawczy o poW1encba1 66 llr<lw··z~zowmo w pOłnocno•zachodnl!>J ezęlłc.l a~w1ak~ 

Watępoe dane pr-adz'ł do naatęJ>QJtie~ 'WI)l.oalr;Ow: 
- w ct:ęjld peliDociio-wechodnl.ej 1 palnocnej wyl!Dpu ~duje atę ~~o'&IUJizcEODe cmmtarEyako lud• 

noołcl lmltury ł-Uyck1ej. Wydzlelooo 18 /?f grob6w. ~~e)eatrówano reaztk1111Doatrukcjl 
ka.mle!mych /tr'uki/. W)IJ>ON.:tenle gro~ było bardzo ubogte {Ułamłt.1Jlk:o:;rfl. D1ellczne 1 bardzo drolme fraf-
mentypr:o:epalon,ch lroic.llndzk1chf; . ---- -

l 

- w cqłęl zachodn1ej natrllfiono na pozoetalo6c1 osady /? / botdt obozo'lllaka /? / ludn.olłcl ~Wille:t kul
tury 1-U;ycklej. Zadoktmumwwano zaryay l 'l /?f chat lnb ziemlanek wr&LE towc&reyai:'ICY,mt1m ob1elrtaml ~ 
Jamam1 goapodarczyml /? /. odpadkow;rmt1 dałkam1 poalupowyml; - - . · 

• udolmmentowano taku' mPCIED'ł l...lo6f bardo:o·enlgmat;ycmych obłelr:t6w o.n1eokreślclllym ·c~ónolo-
. gtcZD1e poehodzenla. · · , 

Materiały 1 dolmmentacja E bada:A przechm>ywane "'' w PracoWill Arcbeoloitcznej PP PKZ 0/Po:o:nafl. 

B&dan1a bęclit kontyllllowane. 

5 ZBZJB. gm. Plaaeczao 
Woj. kallekle 
Stanawlako 28 

.lfllzeum Okręgo-.Z1em1 Kallliidei 
w. Kałluu 

BadaDla p..;;,;;adzlł. ·mgr Edward PudełliD. Flll&llaował WKZ ;" Kall• 
na. Plerwaz;r ee:o:on badaA. CmentarE;raliD lmltory łueycklej z 
wcumej epokl telua. Cmeatarzyako lmltor)' prHWoraks.J z olr:re• 

·au Bz.Cl. aiad o•da1c.twa c okren wCHIIDeco IINduloWlac.:o:a -
/XJI •./. • 

Wylropallaka objłł;r obacar 3. 5 art poło:taD;rą terenl~ DDWJ'Ch 41:1alek bllclowlall;ych • BneElll. Na 
watgllllle fll"Hbadlll;rm cmemarzyelm odkryto w. mmle 5ł pochOwki, w tym 47 p-ob6w alałq>ałD;ych lmltnry 
łue;rcklej 1 7 E okresu kultury przew..-.k1ej. Poc:bOwk1 wczrimeje:o:e ,..powali e1ę we wechodn1ej c&flłd Ile• 
danego terenu, obejmujliC ewym zaa1ł&lem tak:tepewny obaur romJlcego·opodalla~ Uchp,cbD;r coatał 
pohl~y zaatg cwarteco rockumeao cmentareyalla. ktelre od połokillej w pobl1A łallmlaac:Jl oddctalalo 
ntewtelll1e ollllUeDl.e teresm. W1tb~ć ·F~~;,Ia'~ zoatala D1erecuJ.arnie alo:tca;rml brubm1 kaml•• 
n;rmt. W ~:rm zalł /f.0/85/ wyaqpU płonowo a.ataWlony kamie pełDlltc;r być mote rolt eteb&UII&Cn34cef 
ar<H> Da powterschnl. jll"I:IDt'4. Na UW&ft c,aelquje w)IJ>O.Ualie grobu dztecltceiiO /U /81/, 11t4re ataDoWUy 
nacEyllla craz lakU w)lr;a:aaae z ghn;r tnecbo!b. 1 sabawkl: krlfUk " lr&ema otworami 1 dwa er~ w tcllła
~ prudmlotll t.ela&D.,o /pleń~?/. Z.lmlych małezta'k •-awlłtC;rch 4llu7 ·p-o~~awe _..,..alaić 
~ ~pac:lGłti ,.."_ .. 'Gklue, ,....__l ~r .. ~....,.....-•. fr...-atT 
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~ -M- . """'· 

~. aapue 1 .W.,W,. w jecflleJ ·~ ~ -....oct 111*1 Jalbldda:P'raeboca7lclpal'elr ....-..
• ..,a Dl.pn..a..-,ya onr ... -1~ 1'1/85/; aaWnł•8l obal: JIIIIIU)alc7 polia 47/16~ ...,._-... m-..,. . .. . -· . 

~1 ... ~ repr~ ~-IMa· a ~ra~ ... odlr:Jłe w ..:.....-ej~ la
daneco ter•a. Caalllłal'Qll• • t-co Ob'ua cs.am• lllt ·~ aa. AdaOII, .,.,. jU •JIIlA a;~~ ...W. 
c:1c:1ela a.-ecD.ldl clalałelr podcaa.a prac al.eatQdl."_..,.._ t8m ~ urOimo ae,oc)lle, jak 1 ~
'•111•/c•tM: a a1~. w..-Cid 7 ~poci!Oor...,. b)'l7 ..-,.·JIOIII~•l ~ W.-.-. . 
prek:a pra..,a]oll,.ch -~ Jadaldcb. allła~ rJCQa)Dla llll•~- DaCS)Illa ~ ldk.dar7 ~ejue w 
poatac:l: trapaaotOW ~Jdl FHblaol adoblGa~ oma...-rem r;JtJ'Cb a...:_".,_ liliiliilir w 'r't ......,.,. 
ullładaćb. aaplllek ..,mauJCh a~ l łelaaa, votO. aa.caepOw, llra:Jł-, ...._.co. oiiiL\ .a-,.:~a 
~do nr•3'JII. Osdob7• te,o o~ pr6ca wapollllll•,.ch Sliplilek ~ ~·~. -»
nik a drutU ••••ao oru aa• osdoba7 •;rllallaa7 • cl81l111ej anam•'--J blac~ ~ Jaw..tars lio
fało -.,poałoliaco Fobii 11/lłoprek:a poptelllllC71 aal..a7 ,uma-J, sawterał: dwa oe!rsa ao&y Hlua..,cil 
fjeiłea akra'l*owaD7 S Foteaa oe&C:Słlpll ~Clił)' b)'ł- Wler~ ~'1/o ·abc1e ...... ~ .... 
u.opatrSODe w ktiko, Jrlamrt &elasq tap pU& • priMiło...,. reDut l dwa aprSf&cale lwk:e t1o • ..,..._,. 
~~prącsJrt &ela•"'ło wapollllllall;r JuS .DUS}'jallt • *- llelaal-cc» ......_,. .,......,.. -~ w batUda -
cs111 ora• hiDl•t oldada1D7 vaableata, a.dula lllllrClpalotlcme pr.....,_..._ praea av L~ 
wilrua)y matomleiiDy uliład lrokl w tej pop&elalcy. 

Podcaa w,tiDpalJ.alr prCics ca,.tjoch ualeal.alr ceremlll:l takloch jaJr pra~ o*r;rto takSe ~ 
lmportowueao aac.,a~a Pje&o-t-co• • . 

W trUcle. adej-alllla f(lrll;rch waratw deml ocftr1to rz.a.- aaciiJIISa 111111l-ID HDtll<a.,.. r..
dem doolroln;rch łłoblrGW, lltCir;rw~-. llaal'1M&c:Jt w tyaa mlejac1& oeedal<:twa.., okr..Se ~ .... 
U'ecD.low:lecaa, . 

• .Badanla bfdlt lal'JD-.. 

. 
BYTOM ODilZANSJa 
woj. c l eleiDo p alde 
Stallowtalro 1 

CHAŁAWY, f!DoBrocmte& . 
woj. poana4ak1e . 
StallOWlslro 15 

. . 
CZARNOWKO, filloNowa .Wl .. LfborUa 
•oJ. ehapAie 
Stanow:lilro 5 

DIJBCZ'YKO 
woj. Jr;oaaal16aide' · 
Stanowlslro 53 

GJEC~o. am. Z&ler• 
woj, ł0da)l1e 
StanoWlslro 7 

patrz 
neollt 

.• .aac!IUd& pro.wadalł uiv Jaatyn SJro--. ~ WltZ • Łoillll.. 
P1...,.",. aesCIIl bUd. Oaade lmltaz7 łał;rclde:l ·& oa-- halA-c-
111eao D 1 wcae•eao okr-eau larellaldeeo. 

Oaaaa połołOiła J•t Da D1ewlelldm w~ealaolu na kr-tdal. dolln;r lloazc.aeaJ.cy. W ramach badd 
wer,nbcyjno•ratowaJczyc.h odałolllltto 40 ui'. NathftClllO na wantwo: lailturow'ł o ml'ł*•zo6c.12li-30 cm za• 
WieraJ'łC'ł Dl-lellde !Wd ceramlll1 oru ll1lllandc:1e dołli:Ow poałupowyc.ll tworącyc.h 1'1!-&em zar:rs fr-.men
tu budowll słupowej, W ollrtble obleidu zlołla11aowuo kllkaatot ułamlrGW IUIC&'16 ·łJUtury- httyc.ldej o dołć 
wyodrtlmlaj'łC:Jm lllt cbaralltene • ·być mo&e lokalnej &ruP7 tej kultuey. Cstłć atanowlaka ulegA mlazc:nnm 
prsez budowt dru~ l Wybl~ranle plaaiiD. Całołc:l savua.Jot prace bladowlane. 

Materlal7 majdQjla lllt w .aa.-m ~auta Zl1er&a. 

.Badaa!a pawlDirJ' być lrCIIltynuow~. 

BLOMCZA. IJil,Senolr 
woj. krołllte4ak1e · 
Stalllll'łlako l 

Jlllzeam Okruowe 
w Krołnle 

.Badenls prowadsiła mgr AllDa lluzyc.zuk przy wspdłpracy mar 
Elłblet;r PobonkltQ-Kleja 1 Jwseao GI.DW111ego. F1Danao-wał WKZ 
• lrrołn1e. P1'łtY n- badU. Oaada VUP7 tarDotr.zealllej lmlm• 
-q łldycll1eJ. _.. lar1lar7 ~·ll1ei. 



Celem baclatl b}'ło uataleme ea.nęp 'i .. dy oraz .dola:lttczaue ebploracj!-~yt7Ch wcse6al.ej obleldow. 
Trzy wykopy o •atej pow1erzcbn1 200, 5.m wytycliODo przy południowym llrmlcu oraz w centralnej czę6c1 
C:7Pla lewobrzemej nadit.Iewowej teraay Sanu. --
~yio 11 now,ch ob1ekt0w arcbeolog1czn,ch. 2 przekopane ciz~dowo w J>"Pl"udnicb sezODaCh\wyelaiploro·. 
wano do ko6ca. Z wyj~~tkiem jednej_ll1eW1elk1ej jamy ll'UPY tarnobneakiej wuyatkie_ obiekty lamcentrowały 
alę w 6rpdkowej partli C:71)la. 
Jamy o charaieterze gospodarczym w rzutach poziomych były owalne lnb okrllgłe, w profllach natom1ut tra• 
pezowate ubo n.1eclr:owate. w lch wypełniabcb odkryto do6ć l1cme fragmentynacz~ grupy tarnobrzealdej 
z V ollreau epold b"łzu l z okresu balJI!'tacldego, pelłwytwory z ~zemi~ /rą,.ln. z krzemienla.paalaategof, . 
margla ur:em101111cowego. rogowca, a ~e- hryłld. polepyl węgielki dr.zewne. . · · 
Na okrea wpływOw rzymsldcll nal~y datow~ obleld 56 - w l(lrnej partu przecięty przez wkop nowotytny . 
~ej wyratnie czytelny. Byt to obleld czworoqtny, o wym. 5, 8 x 3, 6 m" zorl.entowany w Iderunku SE·~W. 
wzclha llrotazycb bokOW wyabU>Uy po 3 dołki. poalnpowe, W częlłct p<llnocno-zacboclnlej obieidu wypełnlsko 
było ciemniejsze, odkryto w nim lic me grudki polepy, węgle drzewne oraz przepalone kaml81lle plukowco• 
we /lłlaJJy pUell1Bka? / . Dno jamy zalegało Da pęt>. O, 7 nr, ciQa dołkOw poidupowych B1ęguy głęb. 1,18 m. 
Z w;,pelniska <>blektn pochodzą: fr&ilD-ent przedmiotu wykcnanego z hrązu • zaplnld /?f, fragment przę611ka 
glinianego, Wlor krz-emienny~ ułamki lr:o6cl zWierzęcych l ponad 600 ułamków nacz~ lepionych ręcznie, · 
Spo6r1ld nlch na uwagę zaałupjt fraementy naczl'!1 o błyazcaącycb, czarnych powlerzchnlach zdobicne m.ln. 
ornamentem meandrowym. · . 
Pod o.blektem 56 natratlooo na kollst'ł jamę o 6rednlcyl0 6 m. w prcfl.ln trapezowat,, .z dnem na głęb. 1,18 m. . 
zawierającą materiał z epold brązu. · 

Wyntld tegorocznych baclatl potwłerdzlły wczeilnlejsze ustuenla dotycz~tCe charaieteru i cbronologtl 
atanOWlaka. • 

Materiały znajdają a1ę w Muzeum Okręgowym w Krolłnle. 
Nte przeWiduje aię lallltynuacjl. bar:laA.. 

. 
JAROSZOWKA. gm. CbojnOW 
woj. legnicide 

Uniwersytet Wrocławsld 
Katedra Archeologll 

Badaniaprowadził mgr Ceury ~kó. Finanaował WKZ na woj. 
le~e. Drugi aezcn ' ba.da.6. Cmentarzysko karbanowe kaltury 

. - łatycldej. . · 

. -- · -Dola:lttczcno eksplorację kurhanu nr 17. przebadiiń:.-'J./JI.~baiw~ oraz fragment płasktej czę6c1 
cmentarzyska poło~nej pomiędzy tyml.lr:arbanaml. Badania karbanU·l7 nle przynloały nowyi:h ustale6, 
potWierdZaJ'łC WJnlld uzyskane W roku ubległym;-'K""urliiiii Dr 9/wya. 0, S;. f 6,0 m/ poa1adaJ'łcy'p1anczyato• , 
twlrowy na&:JI> otoc%ony był rowe~:~~ o a~er. 60·80 cm 1 gł. łO cm, wypełnlCliiYll:l tWirowym wałem obleplo• 
llYJD gllną. Od strony połudnlowo-wecbocm1ej w rowie zaobserwowano przerwę aur. l, 5 m. przed ktOr'lł . 
odkryto •laJJy ogniska. W centrum kurhanu, na poziomie calca, znajdowallllę.ll:rOb bezpopielnicowy /55 i '50 
cm/, w ktorym prOcz ko6c1 odkryto azp_Uę brązową z kuli at" głową i pogrubl~ą azyją. 11 lr'łzow,-ch gro· 
c1kOW strzał oraz ldlkanaścle gradek brlłZa. W bezpo6rednlm s'łaledztwie grobu stały gazowy kabek i dzban. 
Przy wewnętrznej lirawędzi rowu odkryto grOb nr 2, talde bezp<lp1elnlcowy, zawll!"ający prOcz kD6c1 frag
ment br'łZOW"ł!O druta 1 du~" Uo6ć droboycb fragmeatOw. ceramlk1. a obok nlego stała / odwrOcona do gory 

·dnem/ cu.rb z wyodrębnlOJUI szyjĄ Pozyaljany materiał pozwala datować kurhan Da epokę Ballatalt D, 

W płaaklej czę6ct cmentarzyab odkryto 13 grobOw poplelnlcowycb 1 7 bezpop1elnlcowycb datowanych 
na V okres epold ~za. · · · 

' Badania będą lallltyn.aow.U.e. 

. 
JELGUN; gm. StaWigada 
woj, olaztyl!.alde 
StanOWlakol 

Badanla prowadził mgr Krosław Boffmann przy wap<Sipracy mgr 
litabeli Mellln, KOnsultantem jut doc. dr bah. l..Gcja Okullcz, 
Finansowało MWM w Olutynie; Dragi aezon bada11. Cmentarzy• 
ako kurhanowe i grobOw płaaldch z wczesnej epoki Ja4&EB. 

. . 2 
P r zebadano fragment przestrzl!nl płaaldej cmentarzyska oraz kurhan X. Łlłcznte • 187, 3 m po• 

Wierzchni cmentarzyska. · 

Kurhan X /6rednlce nasypu: wg osi N•S • 9,0 m, wg osl W..E • 8,2 m; wysokość ~ .. ~ 0,65 .mf, 
pollladał formę kopca o stosunkowo stromych stokach. Bezpollrednlo pod waratwą prOchnicy znajdował aię 
nasyp kan:J.enny, ktorego ml~ezo6ć w centralne j partu kurhanu wynosiła 0,6-0, 7 m. Pod naaJł>em wystłiPll 
przykryty kulkucentymetrow" warstwą plasku płaszcz z w!.ęlcez;)Ch kamlenl, )dory ogranlczooy b:ył owalnym 
kręglem kamlennym. Pod płaszczem, bezpouednlo na polndnle od punktn O kurhanu, majdowu 111ę owaln7 
w planie bruk kamił!IIDY /lłrednlce: wg-oall\l•S • 1,2 m, wg oaJ W-E • 2, 1 m/, na ktCirym majdowało alf 
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co najmniej 15 pop1eln1c, w wtękasołc1 mocno asskodsaaych. Wezyatlde nacSJ!Illa /r&rtmet. misy/ maj'ł...., 
plaslde lub spłaszczone. W obrębie powterzcbnl ogranlc1r.anej kręgl.em. na poz1om1e braku, wyai'!PllY trzy 
jamy ze epalenimiło W jednej s alch odkryto fragmenty naczJ'Dl& altowatego 1 alestanumie wylroaanego mbka. 
Po z.ako6caea1u bada11 kurhan zrela>Datruowano. 

w wynlku badaA przeatrzeal płaak1ej cmeatarzyaka odkryto 5 płaak1ch. owalnych .. planie, bru)t(!w 

kamiennych. Obiekty te łlldadaly B1ę z jednej lub dwClch waratw kam1en11 sawlerały poch&rtld clałopalne bez-·. 
popielaleowe f jedyate w obrębie au kodzonego braku XXI odkr~ fragmenty dwClch naczyd/. 

Materlały 1 dolaamen!&cja s badaA zlot..,e ą w .Muzeum W:armU 1 Mazur w Oleztyate. 

KALISZ•ZA WODZIE 
Grods1ako 

KOLONIA LOD~ Dobro6 
woj. 81eradzlde 
StanoWieko l 

KOPOJNO, gm. Zag6r&rt 
woj. korilllalde 
Stanowisko 6 

KOWALEWKO, gm. Oborn11d 
woj. pozna:6sk1e 
Stanow1Bko 3 

KRASNYSTAW 
woj. zamojslde 
Stanowisko • Zamek 

KUNICE 
woj. legnickle 
Stanowieko l 

patr'lr. 
WClr.MDe łreda1c1W1ecze 

patrlr. 
neolit 

patrz 
neolit 

patrz 
epoka hrJłZU 

patrz 
pó1ne łrednlawtecze 

Poleka Akadem1B Nauk 
Instytut HlstorU Kultury Materl.alnej 
Zakład ArclieologU Nadodrza 
we Wrocławi" 

BadaDla prowadzlł mgr Andr-zej MlerzW1:6ak1. FlniiD&owalo Muzeum 
Hutaletwa 1 Odlewnlctwa Metall Kolorowych w GłogoW1e. Pierwszy 
ilezon badaA. Osada obronna Jmltury ~ycldej z okre., halaztac• 
ldego 1 łlady osadaletwa z wczemego ..-ednloWl.ecza. 

Stanowisko poloSane jest na wac.bodnl.m· brzegg Jeztora Kunlcldego, uformowanym w postad rozległego 
cypla, który wyatestony 9 m ponad lustro wody opada stromym zboczem od atrony jeziora. Jest ano oddalcoe 
ok. 2, o· • 2, 2 Jun'od centrum nadbrzetnej częłc1 w st. mierz'łc tę odległ~ć wzdłut. poludniowego obrzet.a 
zbiornika. Powterzehalę oblekto mot.na szacować na 7"8 ha, 

Osada została odkryta w 1960 r. 1. w6wczas te t przeprowadzono badanta sandatowe /materiały z~byt• 
kowe 1 dokumentacja z tych bada6 zagJnęi'Y/. Celem _bada11 było ~rawdzenle datowanta /Hallstatt D/ oraz v 2 
charakteru zabudowy oetedla od strony wyaoldego brzegu je1r.1ora. Zalot.ano jeden wykop o powterzehal 300 m 
/15 x 20m/, usytuowany w miejsca kalml.nac,ll. brt:egg 1 tut przy krawędZi skarpy. Podobnle jak w 1960 r., 
ale stwierdzano tam obecności konstrukcji obronnych, zaś bezpollredato pod warstw'! Ol'D'I /o mlJł:l:szośc1 
0,1 • 0,4 m/ wyst.jplly 33 obiekty zabudowy gospodarczo-mieszkalnej /nr 1-32, 15a/. Ml.aly one formę prze
watale kollst'ł lab owalni!. o ro1r.plętośc1 najc1r.ęśctej do l, 5 m, a w przekrojach przybierały kształty alecko
wate, slęgaj'!C zwykle na głębokość do 0,25 m w pon1tej po1r.tomu 1ch odkryc1a /meliczne tylko odbl.egaj'ł for• 
mą 1 wymiarami od wytej nakreślanych/. Jeden obiekt /nr 15/ stanoWi polr.OatalQjić budowli mieszkalnej typa 
p6łz1em1ankowegó, o lr.&Chowanej W1elkołc1 ok. 5.5 m2 /2,6 x 2,1 m/. Pięć dalszych /nr 15a, 23.24,31.32/ 
zaliczyć mot.na do ;am poslapowych, · z których dwle /nr l5a 1 24/ Wl~ą slę z konstrukcją domostwa. Następ• 
ale pięć obiektów /nr 3, 4, 7.10,18/ to urz'ł'lzen1a ogniowe, tm. ogatska lub plece /obl.ekt nr 3 ze 4ladam1 
kopuły gl1a1anej/, składające stę z dwóch jam - paleatakowej 1 przypalealskowej -rozdzielonych progiem 
calcowym. 

Badania dostarczyły bardco ob!1tego materiału eeramlcmego, stosunkowo llc.znych fragmentów koś et 
1 grud polepy oraz kl.llomasiU odlapkOW l okrachow krzemiennych. Uzyskano rOWale:l: zabytld specjalne: 
fragmenty form odlewalczych z p1a8loowca. gl1a1ana figurka zwierzęca. przęłllk gllatany, obrobiony kieł 
dzika. fragment gl1n1ane&o modeiu toporka, gll.a1ane ar,.:tk11 przedmioty rotlrowate oraz fragment cyllndrycz
neeo wałeczka. 

Materlal eeram1cmy pozwala datować odkrytlt partię osady na ataraą 1 łrodlannl fazę okresa hal-
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a~tackiego /C-C/D/. Natom1aat materiały wcumo6redn1owieczne reprezento'Ńąne Bił jed,nte pru" pięt: 
abl:~Jl.ków nac"}''l, l<tOre wyatiU>1łY w !ormle domlesoold. w w_ypełnleku oble litu nr 1'1!. . · 

· Materiały ubytkowe dof:oao w ZAN IBlCliJ PAN we Wrocławiu. 

Pr.r.ewidu,je a1ę kaltynuację -badllll. 

LACHJUROWICE 
woj, bydgoskie 
~tllnaw18ko.3 

Polaka Akademia Nauk 
IDatytut Hlator~ KW.tury MaWtalnej 
Zakład Archeoloeu Wlel.kopolllki 
wP~u 

Badaula -prowadl01ł dr·Kr.r.yutor ~Żamałek 11!Dgr Urazula Narotna
Sooamałek. Flnaaaował WKZ w Bydgou~"Y ora" IBKM PAN. Cmen• 
tar"yako lmltury lutyckiej " okresu halllr;tacld.ego ·C 1 D. Osada 
potnolatellaka 1 "':c"eaoo~rednlowteczna /VI-vn t XD·XIB w./. 

Celem badali b,to dcUlenle .chronologu craz. określeale U81ęgu 1 ~ ~eao wc~dmej 
prr:ez B. Zleloukę cmentarzyska, wobec i&llllej'!Cych w literaturn macmych na ten temat ro .. bletnoiĆl. 

Cmentarzyeko majdqje a1ę na n1'l.wielld.m Wmlea1ealu. U8ytuOWIU;Iym nad dawą utoą Gopła w p~bll- . 
tu wpadaj'łCego w tym miejacu do jeziora deku. Zalot.ooo 7 eooda:ty o ilłcmej poW1erzchn11, 5 ara. · 

Natrafl.ono na 11 grobOY ciałopalnych 11 grC5b uldeletowy. sz"ez'ltld. zmarłych -~wano w pop1elll1-
cach b't'lt rouypano na dnie jamy grobowej. Na <>eOl: w grobach ćlałopalnych apoczywały SZCZJ~tld. dwOch 
zmarłyclio ktOrym jako wyp0118t.enle wkładano k1lka naczyll. a llleldedy rOWnle:t ozdoby r:oajdu,jlłce a1ę w po• 
p1eln1cach lub obok lllch. Groby b,ty płytko wkopane w warstwę czarnoz.temu /'Jt)-60 cm/, doln'l cz"'clll 
zagłębtajliCe Blę w gllnę morenowlł- Woll6ł nlelrtOrych grobOY znajdowały aię obatawy z lćam1ea1 polnych, a 
jeden był przykryty bruklem. W &rOd naczy6 glinlanych wkładanych do .grobOw dominowały -zy dwGBtołkowa .. 
te lnb • brzujcu jajowatym pełni'lce funkcję popieln1c oraz czerpaki l kubki. Wyatępowały tet. nacr:)I'Dl8 jajo• 
-te, mlay 1 nac.,,nta m1D1aturowe" Ozdoby z br'łllu t!": ktlłka" kolczyki, azpUe oraz naar;yjnlk. WazY,Btld.e 
~by dałopalne w śwteUe analizy atylistycznej poaz.cz.eg6lnych kategorii zab)'tkOw. moma datowato na okres 
halsztacki D. Natomiast jedyny grOb uld.eletow_y...D.a okri!a halsztacki C. · Szkielet był w 111m uaytuówany na 
oa1 N•S, skierowany czaszkę w kierunku południowym .l odwrOcooy stron'! grzblelfW'l ku gOrze. 

- l -., 

Na stanoWisku 3 wystąpiły tet ślady osadnictwa z p<!tmejszych okrea01f, .Natrafl.ono na dWie z.tem1ank1 
kultury przeworsldej, z k:tOrych Jedna o szerokości 3 ,.J...m_ ~;az z p1'1VD!a;q głęboko6t: olrolo 2 m, a do 
p1wll1co:ki scbodzono po wyciętych .w gl1D1e stopniach. W wyp~_z"leiDDanek znalez.tooo dut.'lllo~t: ceram1111 
naczyn!owej oraz Wiele kości zwterz~~t, ·w tym c~~~howany szld.elet psa. Natra11ano ~kte na 6ladJ7 ' 
chaty wczesnośrednlowtecznej z fazy A Cll'az jamę • p1Wnlczkę wczesnodrednlowtecm'ł· z !A\Jiy E • 

. 
LESNO, gm.Brusy 
woj, bydgoskie 
Stanow1Bko 2 

LU Bat.; gm. Wołow 
woj, wrocławskie 

LUBKOWO, gm.Krokowa 
woj, gdańskie 
StllnoWU:P 2 1 3 

patrz ---
okres wpływow rz)inaldch 

patrz 
wczesne 6rednlow1ec&e 

PP PracoWille Konserwacji ZabytkOw 
Pracownia Ar.cheologlczno•Konaerwatorska 
Oddz.tał w Gdańsku 

Badanla prooradzU mgr Zlllguiew Żurawski. Flnansowała Elektrow• 
Dla J'ldrowa •Zarnowlec•- w Dldowle. Pierwszy sezon badali. 
Osady kultury pomorskiej, okres halsz.tacld, 

StanoWiska 2 1 "3 usytuowane w bezpośrednlm B1!8iecl"tWie, polotone ą w Arodkowej 1 dolnaj części 
zachodniego 1 południawo•zachodnlego łagodnego stolai stotka napływowego, po wschodniej stronle Jez.tora 
t.arnoWiecld.ego, Przeprowadzono krątkatrwałe badanla ratowlllcze. · 

Stanowisko 2 . 
2 . -

Pracami objęto ł'łCznle 550 m powierzclmilokallzuj'łC WykopJI w zagrot.onej strefie. Odkr~ 115 
obiektow, w tym paleniska. p1ec, jamy, fragmenty słupowych lronstrukcji naziemnych • z do~ maer;ą 
Uośdę materiału ceramicznego. 

Stanow1eko 3 

Na pow1erzchll1150 m 2 zarejestrowano i ..,.eksplorowano 16 oblek:tow goappdarczo-produkcYlJ!ft!h 
ze .znacznę 1lośe11ł !ragmentOW ~ld oru 2 tarna D1eelt01111te, Szczegdląym odkrytlem b,ta jama w 

-..,. 



., -68--

r nde poato~ mll-. łreeblc:r l, 'l m o p1onow,ch jcJanach, pęlxila .. d l m umocalonych recuJanuł 
cembrO'WUIIt. abudow&D4 s.e tredalej wtelllołcl 8tar1Ul!l1e dopaaowanych otocukOw /ale atwterdzollo obeclloj
el jakiegomlwtek lep~acu./. Na ci:de oblekto odkryto !ra~mty odwrO<:onego do gtJry dnem aaczynia /uJda
dZ11ly? f, . WJIP&bll•m jamy etanowił lekko glinlas ty SWlrowaty piaaek. Z c.zterech atron ob1ekta odkryto clołk1 
poalupowa .- po~jcl trwałeao zadaneDla Jamy. Na podataWie dotychc&UOWych astalei! 1 analoau D&!My 
pr•Y.I'ł~. :te omawtan:r obleJtt. stanow!l częjć warutata ,aracarsldego ahd;'łC do przecbowywanla, magazyao
_wanla 1 ae110<10waD1a surowca. 

KACIE.JOWICB 
woj. siedlecide 
StanoWla~ l 

Polaka Almdem1a. Naak 
Instytut Blatoru Kultary Materlalnej 
Zaldad Epold M~ 
w WarezaWie 

Badania Pz--adslla dr Jfalgonata Moetelnlcka-Urban. Konaalto
wał doc. dr !lab. Jan n..tu'oweld. Flnansowało B.B!.DZ w Sledlcacb. 
Pi'łtY sezon badal1. CmentarzyslD:J VOPY ma.zowleclro-podlasldej 
kulłary hd;,.:klej z IV-V okreea epolr:1 triłZO l 'Wczesnej epoki :te
laza. 

. a 
Przekopmo 135m , ebploraJ'łc 57 obleld&r. l gr<lb janu>wy, 55 poplelnLcoWJ~<:b" l 'lad po slupie, 

występuj'łcych na glębokojcl 19-!56 cm. Gr<lb jamowy Btenow!lo D1eregalarae skuplako przepaloaycll koje! w 
szarawym piaaka z ldlkoma drolmyml fragmeatam2 ceramli1.. Zarys jamy erobawej ochwycono pon1Uj zało
mu je.daej z pop1ela1e. Dwte z alch l~ały na boka, a alektOr e b;,ły nachylone w rOtnych klenmkacb. Częłć 
ppplelalc wzykryta b;,ła plackiem lub misą. a obok • z alch ataly przystawki ceramiczne. W 19 wyal:'łP!ly, 
przewaiiii.e willrOd kojcl, drotme ozdoby br'łJ:awe f jed:Da. z br'łZU l :telau../, w 14 ślady br'łza aa llolllclach, 
w 8 okrzeald'krzemlenne, nieraz z patYD'ł ołDlCIW'ł· Na at:l'op!e )edne~:~> grobo poplela1cowego znajdował Blę 
rozcieracz kamlenny. Wap6łwystępowaa1e r<lmych u.b:rtkOW atwterd:tono w lO wypadkach, W 9 grobach 
wysl:'łPilY rentld ataau. Koje! były na ogOl uło:t011e w porJ:'łdku aaetom2cmym. Groby wyatępuJ'ł w trzech 
poziomach l alekiedy aaWarstwlaM alę na Bleble. Badaala potwterdzlly zacbodDi'ł graalcę cmentarsyska l 
pozwollły na przybll:tooe uchw;yceD1e jego :caatęgu w klerunku południowym. Ocla:rto tu W:tml&llkowaoy ślad 
po słupie. Nleatety ta cz~ć atanowtaka jest znlszezona 1 trucmo w tej chw1l1 o bardzlej konkretne 'Waloald. 
Przebadano lak:te odc1Dek terenu połotonego pom2ędzy oaad11-a cmentarzysldem /o4lllgłs:>4ć poDilędzy skraj• 
nyml obleidami wyaoal ok. 17, 5 m/, n! e aatraftaJ'łe na ślady kulatrultcjl. oddzlelaj'łc:rch oba alaDOwtalta.. 

BadaDla będ'ł llqo~uowane. 

MAURZYCB-J.ATKI, gm.Zdany 
woj. aklemtewtclde 
StandWlako 2 · 

Blaro BadaA l Dokumentacji Zabytk6w 
w Sldermewleach 

BadaDla prowadzll mgr- Justyn Sko"Wroa, F1nanaował WKZ w Sk1er
D1ewtcacb" P1erwuy aesOD badali. Oaada koltury hd;;ycli:lej z okre
su hflllztackleF /? / • 

. St&llowtem połajone jest w Wl!lł&ch rzek SłudWlt Bzury. Zajmaje bardso rozległy obszar wtel.lcDśc1 
ok. 5 ba znajduJ'łCY się częłclowo na terenie powsti!J'łcego Lawleklego Parka Etaograflc:caego. W ramach 
badali aondatowo-weryflkacyjnych przebadano '10 m3 JIÓWlerzchal.. Stwierdzono występowaDla warstwy lraltu- . 
rowel o mląłazojcl od 20 do 35 cm z alewlelq 1lolllc1'ł ceramlld.. Zlokallzowano jeden oblelrt - palea18ko - , 
o Wymiarach 70 ·X lOłt cm, w ld6r,-m ·znale1!1ono klikadzleal'łt "ul:amlr:6w naczyśl węgle drzewne. 

Materiały znajduj. etę, w BBlDZ w Sk1era1eWtcach, 

Badanla ale będlt kontynaowane: 

M$-KOUCE, gm.Wola Krzysztoporaka 
woj, piotrkowakle 
Stanow1Bko 3 

Milzeum Okręgowe 
w P1otrlr:owle Trybunalaklm 

.. • l • 

Badanla prowadz!l mgr Mlroeław Szukała. Finmaował WKZ w 
Plotrlanrte Trybunalaldm. Trzect sezOD blldall. Cmentarz:YB]ro 
ciałopalne płaskie. Knllura hdycka, okres halsztacki C/D. 

SŁanaWleko badane od .roku 1983. Połotoae na wydmie w poblltu aleWielkiego cleka uchodącego dale1 
do rseld Bofdan<lwkl. W rolm bleącym odałoD1ęto powterzchalę l !lO m2, docleraj'łc do kraflcOW cmentareyaka. 
Odkryto 11 grobOw jamow;ycb" ciałopala ,ch /razem 31/, alemal w azystlde pod r<lmej wtelkoścl brakiem ka
mleDDym. Pr<les jednego, zalazc:conego całkowtc1e groby były zachowane bez uszla>dzefl. je~ell ale llczyć 
uulaoclsę &po'Wodowanych przez korzeale drzew, w ldlka przypadkach naroazODa była natomiast obstawa ka-
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ml.esma. Zwraca uwagę grób 29, gdzie ]mjd rouypane b)'ły w jamie proatoątaej, o ro,.miaracb 100 x 120 
cm. jama oblltaW1011& awaln111 obataW'l 1 pr!'FYt& bedado:Jm atoeem laumem. 

-Odllryto 2 jbLtne akap1alla spalon;pcb m.cl., lrt.Oro być mote D&l.Hy !nterpretować jako groby warstwo
we. Wypo~.ue grob6W atanowUy Zll1a11Czooe naez,..ta gllntane, -ylde zachowane w całołcl mlnlaturowe 
naceynta glln1ane, ozdoby brlł"'owe l tela~t~~e, częeto Zll1azczone. Do nsjelellawuych znalezlak nale:t:.y zall
c"'yć 7 m1n1aturow;pcb naczytl gllntan:ych, alerp tela.my, na~zyjnl.k :l:.elazny, wlamrek r. krr.em1eD1a. Pcmadto 
odllryto ldlkadz1ea1'll wyrob6W 1 o._,adOw p.rodakcyjnych krumlea.o;,cb. datowanych na meo;ollt 1 achylek epoki 
br'lzu /okrea halniact/. 

Xaterlały znajdn31! atę w llur.euin. w PlotrkoWle Tr,.t>analaldm. 

Badanla bęci'l kcn~an.e... 

LISOWICB, gm. ProcboW1ce 
woj. legn1clde 

LODYGOWO, IJil. Jllalellce 
woj. el.blJlakie 
Stanowako 2 

patr!: 
okres wplywOW rzymald.cb 

· Uniwersytet Warsuwaki 
Instytut Archeologu 

Badanla prowadzU dr Jan M.chalsk1 przy wllp(5łudZ1ale mgr. Jacka 
Kowalskiego. F!nanaowal WKZ w Elblllgu. Pierwszy seo;on badań. 
Osada kullury lmrbanćw zacbodnlobałtyjaklcb z wczesnej epoki 
:t:.ela"'a 1 wcr.eanego llirednlowlecza. · 

StanoW1ako polo:l:.cme jest na wysple Jenora Lodygowsklego, w n1eW1elk1ej odległołid od badanego w 
poprzednim roku etanowlalla l. Badan1aml oDjęto r.aehodnlłl część wyspy, gdue na pawter,.cbn1 wldocme 
b:yły urysy n1eW1elk1ego walu 1 zna~jllCe&Ó atę od·wewn'ltr,._ ld,cego w"'dło:l:. wału, ..aglęblenla. Zało:l:.ono 
4 wykopy o łlłcmej poW1er"'chnl 94m2. StWlerdzcoo latntenle walu ua,panego na krawędzlwyapy, '!'& nlm 
znajdowal alę głębold rćw, a wnętrze atanawlaka wmoalło slę jeazcze wytej ponad korcmę wału. B:ył on usy
~y w~cmle z gllny, k10rl! prawdopodobnle wybierano przy kopaniu rowu. Rćw był w,pełulcmy clemną 
zlaml'l z bardzo elutli Uołiclłl polepy 1 apalonegq drewna. Otoczcoe walem 1 rowem wnętrze nle wykazywala 
łladOW !ntensywnlejazego utytkowanla. PrawcJoPodobnle umocn1ema wznleslono we wczeanej epoce :t:.elaza, 
a wtornle utytkowano we.wcr.eanym łirednlowleczu; Na całym atanawlaku !ntensywnle występowala ceramika 
wczeanotelama, natomiast wczellllołiredn1ow1ecma sporady~nle. Na je~ym odelaku wału odkryto llczne 
kawalki afoayllzowanego drewna trzeciorzędowego. Z l.nn)'Ch_ JO~bytkOW nalraflono na llcmy ma terlal krze
mienny, fragment &l eklery kamiennej, razcleracz kamienny, 2 oaełkl z tegot. surowca, podlu:t:.ny przedmiot 
telamy 1 m•clane dłuto. Udało slę takte wyeka~tłorDWllć sporą Uotić kołid zwierzęcych. 

{ 

BadaDla bęci'l kcntynuowane. 

. 
LO SOSNO 

. wo:J. hlaloamckle 
Stanow1Bko 1 

MROCZA, 
woj. b,.Sgoakle 
Stanow lako 2 

MYSLOWJCE·IMIELIN 
woj. katoWickle 
StanoW1Bko 4 

. . 
NIECHMIROW•MALA WIES, IJil. Bllro:en1n•KonoJX11ca 
woj. aleradzld.e 
Stanowl&ko l · 

OLCHOWO, gm. Zag6rćw 
woj. konll1Bide 
Stanowtsko 9 

patrz 
wczesne łirednlowlecze 

PatrE 
olereB wplyw6w rzymsklcb 

patrz 
okres wpływćw rzymskich 

patrz 
epoka_ lrłlZU 

patrz 
neolit 



ORLE, gm. Mrocza 
woj. bydgoakie 
Stanowtsko l 

Jllu:eam Okręgowe 
w Bydgoszczy 

Badania prowadzlł mgr Wojelech Kaczkowsld. F1naoaawało Biuro 
Bada4 1 Dokllmentacjl ZabytkOW w Bydgoszczy. Trzeci sezoo ba• 
dali.. Cmentar.,yako lmltury wachodolopomorskiej z okresu hal• 
sztackieao: Cmentarzysko azkiel.etowe z XII Wieka. 

Cmentarzysko zloka.l1zowane na piaszczystym. zalesionym wzgOt'zu uległo znacmema znlazczenlu na 
skutek pobierania :tWlrU. W zachowanej połudnlowo•zachodnlej czę6c1 wzgorza, odkryto 4 groby skrzynkowe, 
jamę oraz 2 groby szkieletowe. Gt'oby skrzynkowe zawierały pcplelnlce /m.In. twan.owef, a tak:te przy
stawki: mlsy, kubld. W'!zyatkie oaczyn1a osadzone były na plaskich kamlentach lub płytkach z piaskowca. 
Groby szkieletowe zalegały na oleWielkiej głębokołct, dlatego te:t uległy cz~ctowemu Znlazcr.entu.. 

Szkielety o długo6cl 168-172 cm zorientowane były na os1 NE..SW. W groble 20, w olrollcy mle<kllcy 
umieszczony był n~ telazny / zachowan,y w 2 fragmentach/ oraz 2 fragmenty B1lnle skorodowanego przedmio-
tu telaznego. · 

MateMaly z bad&J1 znajduj'ł B1ę w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. 

BadaDla będ'ł kontynuowane. 

PALOCHY, gm. Slenla- / 
woj . . pt'Zemyskie 
Stanow tske> l 

PROCHDWICE 
woj. fegn1ckie 

PRUSZCZ GDANSIQ 
woj. gda:dskie 
Stanowtsko 7 

PRZEDMOSCIE, gm. Głogow 
woj. legnickle 

REDLO, gm. Polczyn ZdrOj 
woj. koszal111skle 
Stanowisko 2 

patrz 
okres wpływOW rzymskich-

patrz 
epoka br ąr:u 

Muzeum Okręgowe 
w Koazal1Dle 

BadaDla prowadzlł mgr Ignacy Skrzypek. Flnansowało Muzeum 
Okręgowe w Koszal!Dle. Pierwszy sezon bada4. Cmentarzysko 
kultury pomorskiej ze schyłkowej fazy okresu halsztackiego l 
wczesnego okresu latellsldego. 

Stanowtako zlokallzowane jest ole. 250 m ~ pOłnocny.wschOd od koAcloła w Redle, ok. 120 m na pdł• 
noc od wlejsklej drogi, bezpollrednlo za nowo budaJ'łC'ł slę szkol:Jł. Pod względem geomorfologicznym jea~.to 

skraj piaszczystej wysoczyzny morenowej wykllnowującej slę w' kierunku bagotatycb ł'łk 1 rozleWlak rzeki 
Moglllcy. 

W trakcle budowy szkoły w 1985 r. zntszczono 2 groby, z kt6rych uratowano l pop1eln1cę banlasl'ł z 
dwoma ucbaml na załomle brzuśca" krOtką. cyilndryczn'ł szyjką ataranole gładzoną l schropowaconym brzuś• 
cu. Wewnątrz, waro-i przepalonych kości ludzkie~ znaleZiono stopione brązy. 

Na nowo odkrytym stanow1akll przeprowadzono krOtlrotrwałe badaDla ratpwn1cze, . w rezultacie ktOrych 
odsłonięto l grdb skrzynkowy zbudowany na płanle kwadratu, dodatkowo obwarowany kamleniami 1 przykryty 
jednolltą płytą granltow'l. Wewnątrz, na płaskim kamlenlu stała popielnica baniasta zwętaj'lca s1ę ku gOrze, 
bez wyodrębnione! szyjki • . gładzona w partU g6rnej, dołem schropowacona. Pop1elnl!'a przykryta była pokry
wą czapkowatą z wpuszczaną zakładką. Wewnątrz naczynia, Wśt'Od przepalonych kości znaleziono stopione 
kOłka z brązu oraz tnne blltej Dle określone ozdoby. 

Przewidzlana jest kcmtynuacja badań. 

REJON DOLNEJ WIEPRZY, gm. Darlow 
· woj. koszal111slde 
Cisowo-stanowisko 3 
Zlelnowo•stanowt•ko 7, 8, 9 
Kowalewtec•stanoWlsko l 

patrz· 
wczesne średn1ow1ecl<e 



"ROCHY, gm.Zduny 
woj. kallaide 
Stanoylako 1 

ROTMANKA, gm. Pruazcz Gdataak1 
woj. gda1isk1e 
Stanowl&ko 1 

. . 
SANOK•BIALA GORA 
woj, kro6n1elialde 
Stanawlako 3 

SIEMKOWICE 
woj. sieradzide 
StanatrlBko 3 

STARKOWA BUTA. gm. SomOliino 
woj, gd!Uislde 
StanoW1Bko 2 

STROBIN, gm.Kanopmea 
woj, Sieradzide 
Stanowl.llko 2 
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patrz 
wczesne 6redruow1ecze 

patrz 
epoka lr'll!U 

patrz 
wczesne e"redn10W1ecze 

patrz 
epoka br'lZU 

patrz 
okres latetlsld 

Mazeum Archeologtcme 1 Etnograficzne 
·W Lodzl 

Badania prowadził mgr Zdż1sław Kaszewsk1. F1Danaował WKZ w 
Sieradzu. Jedenasty ae~ badafl. Osada z okresu bals.ztacld.ego 
D 1 z wcze~nego okresu latelialdego /.5'9:)•300 p. n. e/, 

J;ladanla były kontynuacj'l prac w)'kopall&w~ prowadzon)'Ch w latach 1965-19"·8ł. Stanowisko po• 
l~one jeat na pCSinocnym skraju wal Strobln w odległo6c1 30m na r;ach6d od drogt Konopllica-QajakOw. Bada• 
Dla objęły obszar 600 m2. Koncentrowały lllę w m1eszkalnej_.!:_zę6c1 · osady! oznaczonej umown1e jako w)'k<piiL 

Odkryto .24 jamy odpadkowe dochodził c e do 1 fi:) 'Cm 6rea.:ncy.- Ze.W!eł'ały fragmenty dut.ych rozmlarOw 
naczyó zasobow:yeb. azcątk1 zWierzęce oru erudld. polepy z negatywami odc16n1ętej plec!onk1, Jedynym 
obleidem mieszkalnym mogla być jama. m: 63 o wyńi. 2oo x 135 cm z palenlsld.em usytuowanym" w centralnej . 
części, Wypoeaterue' jego wnętrza b;yio znacznie bogata~e od lnwentarza odkrytego w jamach odpadkowych. 
Odkryto w rum 3 dobrze zachowane wazy oru bransoletę :tela%n'l z zachodz'lCyml na steble koiicaml. Ozdoby 
metalowe odkryte zostały tsk:te w jamach nr 53 /szpila :telazna z łabędzią szyjką/ 1 w j~e 58 /bransoleta 
zamknięta wykonana z :telamego okrułego drutu/. 

Odkryta w warstwach kulturowych 1 jamach odpadkDw:yeh ceramika, reprezentuje nowe typy naęzyó. 
n1ewyatępuj'lcych do tej por.y na tym stanoWlakn. PojaWiły slę wazy o dwastołkowatym l:rzuśca z listwił 
plastycm'l na granicy szyjk11 brzuśca. mlay o ato:tko~ brzulllc~ czerpaki. o esowatym profUo 1 lalbid o 
sto:tkowatym brzalllcu oru k1lka odmian czarek o esowatym profilu. 

Wy:tej wymlen1ooe nowo pozyskane typy naczyó me wnosą jednak zasadniczych zmtan kulturowych 1 
chroąologtcznych, przy datowaniu całego obiektu osadn1czego. Są one typowe dla g6rno6l'lsko•malopolak1ej 
grupy knllury łu:tyck1ej z koiica okresa halsztacldego D 1 z wczesnego okresa "latelialdego. 

STRZELŃO, 
woj, bydgoslde 
StanoWI.llko l 

. . 
SLADKOW GORNY, gm. Zgierr; 
woj. 16dzk1e · 

patr~: 

potne 6redutow1ecze 

Muzeum Archeologiczne 1 Etnograficzne 
w Lodzl 

Badanta prowadziła dr Irena Jadczyk przy wap6łudZlale Jolanty 
Maldewlcz, F1naD.Sował WojewOdzid Konserwator ZabytkOw w Lo• 
dZl. Pląty sezcm badaft. Osadnictwo okresu halsztacldego, lateli· 
sldego l z wczesnego lllredn1owtecu. 

StanoWisko poło:tooe jest na kulm1nacj1 piaazczystego wmtes1en1a, na jego zachodnim atokn łagodnie 
opadającym kn małemu c1ekowl wodnemu, w odległoAcl ok. 300m od zachodniego kralica wat ~ladlcOw G<!rnJ. 
ŻWirownia, czynna na t ym w~:gOrzu od okresu mlędr:ywojennego, zniszczyła wtęknę część osady, Przebada• 
no obszar 22 5 m2, odkrywając llczne ślady po obiektach stałych nlewtadomego przeznaczenia /być mote • 
po cha~ach mimo bardzo ubogiej warstwy kulturowej/ oraz po palen1skach 1 jamach odpadkoW)JCh. 
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Cech\ cbanlttw~GIIIIadaDej cst6c1 oaady było pr......Ueszanle materabi ubytii:Dwego 11D1emołl1• 
wtaJJICe-pr a;,pleaale W1tłl:llzojc1 oblell:tOw odpowtednl.m okresom chronoło&tcznym. 

Niezbyt ]1c me ułamJI1 cerłUDlk1, znalezlane w obiektach, warstwie laaltur-ej 1 waretwle arllłlj. moma 
datować na p<lmy o~or .. hal.utacld. olorea latefiald. 1 wcze1111e łrednlowtecae. 

Badania zal&a6czaoo. · 

ŚLADmW ROZLAZŁY, llll.~telr 
woj. płocld.e 
StanoWieko ł 

TARNOWIEC, gm. Tan:aOw 
woj. tarn-ald.e 
Stan-lako l 

TRUSZKI ZALESlB; ~ZD.Jtolno 
woj. ł~mtyllelrle · 
Stanowtako l • p>)Cklako •01rop• 
StanowiSko 2 • oaada "GCira Wleta• 

TUR DOLNY·BUSINA. gm. MlchalOw 
woj. Ideleckle 
Sl8Dowl81cq 3 . 

TYSZOWCE 
woj. zamojslde 
Stanowisko 25 B 

WILKOWICE, gm. Wartlrowlce 
woj. sleradzlde 
Stanowlsko l 

patrz 
epołl:llbr,..u 

patrz 
okres wpl7WOw rz:ymald.ch 

patrz 
wcz:..ue łredlll.~ecze 

patrz 
epoka br'łZil 

patrz 
neollt 

Uniwersytet LOdtkl 
Katedra ArcheologU 

Badaola prowadzU mgr Jacek Błaazczyk. · Flnanaował WKZ w SI..,. 
radzu. SzOsty sezon badali. Cmentarz,.ko koltury lutycklej z 
okresu halsztacklego C•D ·1 wczesnego okresu lateilald.ego, osada 
kultury pornorsklej z wczesnego okresu lateilaklego, osada kultury 
przewors.klej z okreBQ rzymskiego, o-da wczeano6rednloW1eczna. 

Kont:ynuowano prace rbzpoczęte w 1979 r . Zbadano· obszar o pow, ok. 52 5 m 
2

, Odkryto 23 groby lall• 
tury łutycld.ej /nr 122-14łf"z okresu balsztacld.ego C· D 1 wczesnego okreau lateilald.ego, chalupę kultury po

. morsklej z okresu wczesnolateilakiego; palen1Jiko koltury pornorsklej z okresu rzymskiego; , 5 palenlsk, l ja• 
mę l 2 chałupy wczeanollrednlowleczne. 

Groby kultury lu:llycldej reprezentowane były przez formy odkr7Wane w poprzednich sezonach. Więk
szość grob<lw nakrytych była owalnymilob kollstymi brukaml kamlennymi o łrednlcy do 150 cm. Pod bruka· 
ml znajdowały slę poplelnlce oraz przystawki /talerze, czerpald, mlay, kubkl, amfory, donlezieowale naczy. 
n1a/. Liczba 1ch wahała atę od 3 do 7. Warto cio<la4f, :te przystawki oatawtane były przewa:l:nle po połndnloWej 
lub połudnlowo•wscho<hlej stronle poplelnlc. Pon1ewa:t groby znajdowały atę na olewtelldej-głęboko•c1 /20>t 
30 cm/ znaczna lch część była uszkodzona lob zn1s:.:cz:ona przez pOtnlejsze oaadnlctwo. 

Chałupa kulturypomorskiej jest pierwszym oblell:tem tej koltory odkrytym na stan~skn fwczdnlej 
natrallorto na pojed,ncze naczynla l ałamkl ceramlJd/. Ottekt ten. mlal kształt oleregularny zblUony do owaln 
owym. 503 z 3, 5 m. Dłu:taza otl była zorientowana na klerunku W•E. W;,pełnlsko chałapy stanoWlla szaro• 
br'łzowa zlemla. W oblakcle tym opr<lcz llcznych ułamkOw ceramlkl odkryto dwa przęllllkl, k1lka fragmentOw 
talerza o karbowanej krawędzl, kojd zwterzęce. W poblltu wachodolej krawędr,l oblelrtu. znajdowało alę 
akrule paleolskO o tlrednlcy ok. 70 cm. Palen1sko zbudowane było z kamlenl polnych. PoW1erzchnla palenl• 
ska wyleptona była glln'ł. · 

Okres rzymski reprB'Zenlowany był przez jedno palenlsko. Obiekt ten mlal kształt owalny o wym. ok. 
l, 5 x l, 3 m. Wype.łnlsko atanowUa czarna Zlemla. W paleolsko oprOcz ll.cz:nych ałamkOW ceramlkl odkryto 
przętll1k, oraz ll.czne kotlcl zwierzęce. 

WłrOd 8 oblektOw wc:nanollrednloWlecznych /:; paleola k.. l jama, 2 chałupy/ najciekawszego materla• 
lu dostarczyła cha.łopa nr 1ł: Oblekt ten mial kształt proatokąta o wym. 4, O x ł, 5 m. Przekątne chałupy 
zorientowane były na klerunka N-8 l W•E. Wypełnlsko chałupy atanowUa czarna zlemla /grubość tej warstwy 
dochodzUa do ok. 50 cm/. W pobll:llu naro:l:nlka wachadnlego uobserwowano tllad po belce progowej f szer. 
ole, 20 cm. dług, ok. 81 cm/. Natomiast w naro:l:nlku p6łnocnym odkryto do:l:e palenlako zbodowane z kam1en1 
polnych. W chałupie opr<lcz licznych olamkOw ceramlkl znaleziono 4 pn:ętlllkl, szydło telazne, dwa note :te• 
lazne oru ld.lka przadmlotOw telaznych o bll:tej oleokrełlonej tunlll:jl. W palemaku wystąpiły ponadto łlcme 
fragmenty kotlet zWlenęcych. 

Materiały l dokam&Dtacja z bada4 znajGaje 111t w Katedrze Archeologll tmlw..-s;,oteta LOdzk1ego. 
Badaola bfdlt kaa~IIGW&n .. 



WOLA B.ANit.oWSKA-STBCJ:, JU~.Rł!DUOW 
woj. r&eazowald.e 
StanOWlako lO 

WOLA B.ANit.oWSKA-BTBCE, gm, Ram&ow 
woj. r&eazowakle 
Stanowako 22 

ZAWADA, gm. TarnOW 
woj. tarnowakle 
SlaDow1ako1 

ZAWISZYCE." gm. Głubczyce 
woj. ąpol8kle 
Stanowako O 

ZLOTOPOLE, gm. Lipno 
wo;J. włocławall:1e 
Stanowako 2 

_."_ 

patr& 
okrn wpł;ywow rzyaul11ch 

Mazeum Zlem1 Kiljawaklej 1 ·Dobri:;yilall1ej 
we Włocławku 

Badaala prowadzU liliJ' Paweł Bobcz~ Bili..llaltant • dr R;yau.rd 
Gr:f11el.· Fl.Dallaował WKZ we Włocławku. Plerwny M&cm bada4; 

· Cmentar&yako łJ'abOw alll'&1Dilow:fCb lidonowych & okreau hal
ntackleeo D 1 wczeanef110 okrelnl lateuklega. 

· Stano'WlaliD ujmuje lmlm1nacJł 1 p<llnocno-&aehodn1 aldcm plancz;yateao W1DIH1anla obej11111jlfcego 
grunly crne wal ZłotopOle, d;ytko- pr&a ob. ReDTyka Jaglel8111eeo z m1ejaoowo6c1 Okrfl m. gm. Lipno. 

Połot.cme jeat cmc w cdle1U..c1 ck. 800 m n• pOłnccnywacheld cd pr&eclfc1a alf drCil polnej prowa
dącej w klenmliD wachcdnlm na Jaetr&ęble.l zi1Elicdn1m o,a Trzebtegcazc&, z a&DJIIł bleiD'IC'ł & Lipna na 
ICllalł 1 Tcru6. . . 

Pcc&'łl~c ba~ m1ał;y cherakler ratowntc&y. Zabe~eCzDDD 't'QWC&aio prud dal.az;ym &Dlncze
Dlem 1 pr&ebadanc, nanua:DDy pr&e& crkf w 1983 r,. jji'Cib a~~.--· w '1985 r. · pocłlftc na ałaDDWlaiiD 
badania atacjcoarue. .. . 

Odkryty w 1983 r. grób akr&,nll:owy/łJ':l/83/~~o-:.,ny był& dnt.;ych głuow twcrs,cycl, prcatoqtą 
akrE;yDlf łJ'Dbc"'ł c w;ym, WfiYDo 80s 180 cm. dodatliDwc cbwarowan'ł · drclllllejao:;yml otccsUaml. Inwentaro: 
jego atanowUy co:tery poptelnlce, z lrtOrych tro:y pro:;ykr;yte b;,ły m1aam1,...Datatąta natcmlaat, wykasuJ'łca . : 
cechy pcp1.elnlc twarzow;ych. pro:yll:r;yta była p(lł]roU.at'ł pckrytf'ł. -

2 - - . 
W tclm bada4 198'5 r. na pnebaclanej pcw1enchn1 303, 5 m cdkr;ytc 7 ohlektOW 'Z ercbam1ldoazo"7JD1 

/łJ'.2-8/85/, E JrtGr;ych e&tery/łJ', 3-8/85/ atancwlłypojed,nc&e &eapoły ll!"obcWe cbeJmuJ'łCe W kdcl.;ym 
pr&;,pa.dku pop1elD1cł •• nclt'ł1llaml. c1ałcpalen1a, przyla-yt'ł mlą 11dce&em. w dwoch oblelrtach /er. 7-8/85/ 
w;yatly)U likład dwOCh ze~~pclow w;yattpaj'IC;ych obok aleble, a w pn;,padko ercbu 2/85 podobny uldad tr&ech • 
napclOW grobowych. 

Pooadtc w polndD1cwej c&ęk1 cmentarsywka w;yatlg>lło ntewleli.se alalplako eltcrvp /•k. 1, w11<cp 9/86/, 
Dlew'łtpll'Wle ma:Jiłce "Wl'ł&ek s cmentar,.;yaklem, choć be& jcltieja~:egc powl'łlt~a " llłGrymkolw1ek 11: cdkr;yt;ych 
oblek10W craz kcmc .. tracja węlll drzewnych 1 apaleni.&Dy, 1Dterpretcwana jako pozoataWć etclnl c1ałcpal.Deeo 
fetoe .l, wytrop 3/85/ pczba'WlCDeiO jednak UCZ'łti<Ow ·c1alcpaleD1a. 

W warat'Wle hnm.uao'tfej w;ykopC)w 3,11/85 wyal'łPlly dwa ach;yll1Dwo-neo11t1cme $en1e 1 daty ~ek 
kr&emteany. 

Radania bfd'ł kcmtynuowane. 



. . 

·oa•• J.a~easkl . 



BAmCE STARE k/Warazawy 
woj. warazawalńe 

Bij:.BNOW, g m. Konopnica 
woj. &leradzlńe 
Stanowisko 3 
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patrz 
okrea wpływow rzym.aldch 

lołrueu.m Zlemi Wtela11Bk1ej 
w Wlelnnlu 

Badania prowadził mir Bopaław Abramek. Finansował WKZ w 
Sieradzu. P1erw azy aeEOD badali. Oaacl& z okresu latellalńego. 

BębllOW połcńcoy jest po lewej stronie Warty ok. 4 km od Konopnicy, a osada majduje alę 250 m na 
południe od cmentarzyalta w Kcoopnlcy na at, 7. 

Wykopallaka przeprowadzono niejako w zaatępstwle zaplanowanych badali na 'lrczeano6rednlowlecr.nej 
osadzie w Walkowie 1 ogranlcz:ył}' alę do watępnego rozpoman1a atanowlaka, Osada uartuowana jest po za· 
chodn~ej stronie wyaolńej terasy nadwarc1allslńej. opadającej łagodnie ku drodze Konopmca:..BęhnOw, Naj
wy:!.az'l jej kulminację pokrywaj'! mewtelide laakl, dalej zd rozc!UaJ'I a1ę pola uprawne, 

. 2 
L11czn1e przebadano obszar o powierzchni nl.eCo ponad 300 m , odkrywajliC 7 palenisk oraz 22 jamy 

o blltej Dleokrdlonej !unkc;jl.. Największa jama Dle przekraczała 2 m liirednicy l 50 cm głębokolllc1. Tylku 
niektOre paleniska były głębsze. W wypełnlskach jam l palenisk znajdowano obok ułamkow naczyń kawałlń 
polepy, ko6cl zwierzęce, kamlenne gładziki, a Ulekledy l tutle, Jedynym zabytkiem metalowym była hr'l· 
zowa spiralka o 6redn!cy 2 cm. Formy ceramiki S'ł l'l. Interesujące, obejmuj'! materiały charakteryetyczne 
dla achyłka kultury łntycklej, kultury wachodnlopomorako-kloezowej oraz najatanozej fazy okresu pOtnola• 
teóaklego f przedrzymskiegoj. Tylko w jednej jamie znajdowal 81ę względnie jednolity atylistycznie materiał 
ceramiczny, ktory datowano na schyłek okreau halaztacklego lub poez11tek okrellll lateiiaklego. Material z 
pozoatałych jam datowano ogOlnie na okrea lateński. Dokładniejaze rozwarstwlenie chronologiczne, poza 
obiektami :r:aW1eraj'!Cym1 ułamki naczyń z !acetowanymi brzegami, jeat w obecnym etacl!.um badali raczej 
nlemo:tllwe, 

' Badania będ'l kontynuowane. 

BOliOWO /dawniej BorOwko Nowe/, gm. C.:emptłl 
woj. poznali a ki e 

Muzeum Archeologiczne 
w PoJ:Daniu 

Stanowteko l 

BadaDla prowadziły mgr llfarla-Dardas l mgr Gra:tyna Soroka. 
FinaDaowal WKZ w Poznanlu. Drugi aezon badań. Cmentarzysko 
z okreaii potnolateńskiego, llllad osadnictwa neolltycmego. 

Kontynuowano badania ratown1cŻe rozpoczęte w 1984 r. Prace k;;;;centrowaly się Jll południowej 
częlllcl cmentarzyaka. Przekopano obszar o pawlerzchnl 550m2 /i'!cznle 700 rn.2f. Od•łonlęto B oblektOw 
/łącznie 12/, w tym 3 groby popielnicowe ze azcz'ltkami stosu, 2 akuplska kamieni. 2 jamy oraz lutne 
naczynie . 

. Odkryte groby zaWierały aUnle m.1azczony material ceram1czny oraz przednUoty t.elauae: n02., za
pinkę 1 ambo o konetrukcjl pOmołatellaklej. W skuplakach kamienil jamach nie zarejestrowano materiału 
archeologicznego. Lu me naczynie • pucharek datujemy na pOtni! faz-ę kultury ceramiki aznlll'owel. 

. Badania me będ'! kootynuowane. 

BRZESC KUJAWSIO 
woj. włoCławalńe 
Stanowisko 5 

CH.\5NO n, gm. Chą6no 
woj . aklemlewlclóe 
Stanowisko 6 

patrz 
neolit 

Bluro Bada1i l Dokumentacji ZabytkOw 
w Skierniewicach 

Badan18 prowadził mgr Justyn Skowron. Finansował WKZ w Skier• 
nl ewlcach. Plerwsr:y aezon badali.. Ślad oaadnlctwa kultury pucha• 
r ow lejkowatych. osada kultury wachodnlo-pomnraldej. BadaDla 
weryflkacyjno-ratowmcze. 

Stanowtako połotme jest na wybi tnym wznleslemu o charakterze wydmowym. u:tytkowapym nlegdylll 
j ako plaśnlca. Przebadano 50 m2. Nie nalraflono na pozostałości waratwy kulturowej aD1 obi ekty. Znale Ziono 
k1lkadzlesląt ułarnkOw naczyii kultur y wachodn1o•pomoraklej 1 jeden fragment ceramiki kultury pucharOW le j• 
kowatych. Liczne lllla dy po wkopach nowotytnych pozwalaj• twierdZić, :te atanowlako w mac11:ne j c&flllcl zoata• 
lo zniszczone prz eli: w ybieranie plasku. 

Materiały znajduj'! alę w BBDZ w Skierniewicach, 
Badania nie będ• kontynuowane. 



~Ji:BCZYNO 
woj. koazal1Aslde 
Scanowtalro 53 

OOBRYN MALY, gm. Zaleaie 
woj. b1alalropodlaslde 
Stanowisko VUI 

-18-

patrz 
okres wpływow rzymsk1ch 

Uniwersytet Warszawsld 
Instytut ArcheologU 

Badanla prowadził mgr SławomJ.r Zoulrowsld. Finansowal Uniwer• 
sytet Warszawsld l Blaro Bada41 Dokumentacji ZabytkOW w Bla• 
lej Podlasklej. Pierwszy sezon badlm. Osada z wczesnej epold 
:telaza l z wczesnego średnioWiecza. 

Obszar atanowiska wyznaczony zasięgiem wyst.ępowan1a fragmentow ceramlld na pawlerzcbn1 wynosi 
ok. 5 ba. Zało:tono 3 wykopy w centralnej partu stanoWiska ora21 l na jego obrzetu. L'lczna powlerzcbnla 
wykapOw w,aloała 1. 8 ara, 

We wazystk1ch wylropach pod Jl!emlą orn'l wystąpUy ciągła, lekko sfałdowana warstwa kultorowa o 
ml'l:taż~cl 10·30 cm. Tworr;yła j'l czarnobrunatna ziemia, w obrębie IdOrej stwlerdzODtJ ok. 600 nieW!el• 
kich fragmentOw ceramiki f ataro:tytnej l wczesno6rednloW1eeznej/, niellczne krzec:Uenle / pOlsuroWiec i 
odpadki/, 2 małe fragmenty przedmlot(!w tela>:n)"h, drobne węgle drzewne oraz do:t111lo6ć kamlenl, zale
gaj'lcycb najprawdapodobniej w okładzie naturalnym. Poza jednym przypadidem /jama z 3 fragmeotaml ce
ram1k1 ataro:tytnej/ nie zaobserwowano :tadnycb oblektow aD1 tet nlezakłoconego zalegania na sobie rO:tnej 
cbrooologtcznie ceramłlr;l. 

Jed,ale l~ ogO!nej hczby fragmentow ceramlki daje się 6c16le okrdl!ć cbronolog1cznle 1 pozwala 
na stwierdzenie liiinajmniej 3 faz osadnlcz)"h. 

l. Fazę najatarsą reprezentuje k11kadzlesl'lt fragmcntOW ceramikil fragmeni szpili telaznej /oraz 
krzemlenle? f, ktOre wykazuj'l poWi'lZanla z p61nocn11 stref'! pOtnej kultury mlłogradzkiej f z wpływami kul• 
tury ceramlld kreskowanej/ oraz z kultur'l zarub1n1ecką? Niewykluczone Sił to rl!wnl.et elementy kultor ło
tyck1ej b'l<i1 grobOw klonowych. Być mote nalety s!ę Uczyć nawet z wystąpleniem nowej jednnstki kulturo• 
we}, uformowanej w atretle kontaktowej pomiędzy zasięgami cyklOw łut)"ko-kloszowego z jednej a m1ło
gradzko-zarubln1ecldego z drugtej strony, przy wyramej przewaJ ze wpływow tego ostatniego. · 

2. Na następną fazę oaadnlcz11 • wczesno6redn1owlecm'l, przypadającą na /Vll? / VUI-IX w. wskazUje 
w spoaOb jednoznaczny jedynie kllkana6cle fragmentow ceramlld. 

3. ROWnlet k1lkana6cle fragmentOw ceramlk1 wyznacza nam droR fazę osadoletwa wczesnośrednio-
wiecznego., datoWanil na XII•Xln w. l 

4. Slady osadnictwa nowotytoego jXVI-xvn w. f stwierdzamy wyłącZnie w warstwie zleml oroSi. 

Planowane Je•t przeprowadzenie na stanowisku jeszcze kllkll sonda~y w nadZiel ucłrtrycerua zwartych 
ob1ektOw. 

G.$-SKI. gm. Gnlewknwo 
woj. bydgoskie 
Stanowlako 18 

Uniwersytet 1m. A. Kckiew1cza 
ZespOi Badań Kujaw 
loatytut Prablstoru 

Badania prowadził zespOi pod kieroWnictwem doc. dr bab. Alek
sandry Colty• Bronlewsld ej. Finansawał Uniwersytet Jag1ello6akl. 
Drugl 'sezon badaJ!. Osadnictwo z epoki neollto /kultura pocbar.OW 
lejkowat)"'h/, cmentarzysko z podokresu pOfnolateósklego, cmen• 
tarzyska z wczesnego podokresn wpływow rzymskich, osada z 
pOtnego l schyłkowego podokresu wpływćw rzynsklch oraz osad· 
nictwo z okresu wczesnego średniowiecza. 

Rozkopano poW!erzcbnlę 1. 5 ara, rejestrujliC 61 oblektOW, a wśrOd nich, 8 jam kultury pucbarOw lej• 
kowatych, 5 jaai wczeano6redlllowlecznych /wśrOd nich 3 palenl&ka/ oraz 35 z doby kultury przeworsk1ej 
/z rOtnych faz jej rozwoju/ • a tald:e kUkanaalcie o nleokre6lonej na razie cbronologl.l. 

Z cmentar·zysldem ·z podokresa pOtnolatet\sklego, na wstępnym etapie analizy nalety łąezyt 3 poch0w
k1, w tym 2 ciałopalne l l azk1eletowy, 5 tzw. •samotnych" kubkOw, 2 układy nieokreślone oraz l obiekt 
sakralny. Badanla z dwOcb sezonow pozwoliły na eksplorację większości obszaru cmentarzyska. Groby ciało
palne zajmowały wyłącznie wachodol stok wyn1esteo1a. T owarz )Szyły lm dwa rodzaje oblektOw: samotnie 
stoj'!Ce kubk1lub skuplaka fragmentow ceramiki czyll tzw. układy nleokrelllone. Wspomniany obiekt sakralny 
odkryto na kulminacji wzniesienia. Była to budowla kształtu owalnego o wym. 2 z l m, ktOrej śctany wznie
siono z dutych kamleni starannie obrobionych l dopasowanyc b. do steble oraz oblepionych gllną. Gorne partle 
łc!an tworzyła waratwa gliny f grubości 15-20 cm/ . W bezpośrednim sąSledztwle tego:t obiektu odkryto po
chOWek szkieletowy, wyposa:tony w telamy grot oszczepu, groclk1 strzał, zapinkę telazną oraz 3 nacZ)IDla 
gliniane. 
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Natom1aat cmentarzy.lro z wc:r:emego podokre1111 wpływow rzymsk1ch zajmowało zachodni stok wynle· 
a1enla, w ki.Orego parW szczytowej znajdowały się wyłęcr:nie pochOWki. azk1eletowe, ulotone przewa&me na 
boku, w pozycji &lcarczonej 1 wyposa:t.one .,.. naczynJ.a. r:ap1Dk1 br11zowe 1 1DDe przedmioty. Zarejestrowano 
J>!Xladto 4 pochOwki. c1alopalne - cąstlrowe umieuczone w małych naczyniach - znajduJ'lCe się w oddalemu od 
skup1ska pochOwkOw szk1eletowycb. -

W pOtnym 1 schyłkowym podokre~1e wpływow rzymsk1ch na stanoWisku funlr:cjonowala osada, ktOrej 
pozoatalolic1'l •'l 4 .obiekty mleulr:alne zaw1eraj11ce ZDac:r:Dłł1lolić materiału zaby11rowego. Charair:teryatycmy 
jest stosunkowo wysoki. udz1al w mater1ale ceramiemym ulamkOII> naczy1\ "81wych". 

Mat.ertały będ'l przechow;Ywane w. Inatytuc1e Prah1stor11 UAM. 

Niezbędne jest kontynu~B;Die bada11 wylcopal1alr:owycli. 

GIECZNO, gm. Zg1erz 
woj. ł0dzk1e 
StanOWisko 7 

G<>ł.4.B, gm. Puławy 
woj. lubelsk1e 
Stanow1sko 6 

patrz 
okres halsztack1 

Unlweraytet 1in. MarU Curle·Skłodowsk1ej 
w Lubl1nle 
Katedra Archeolog11 

Badan1a prowadził mgr Jacek K4ck1. F)nansował WKZ w Lubl1nle. 
Pierwszy aezcc badaJI. Cmentarzysko kultury grobOw podlr:loszo., 
wych. . 

Cmentarzysko odkryte zostało w 198ł r. w trakcle badali AZP. Połotone je.st na lekk1m p1auczyatym 
wyn1ea1en1u ok. 500 m od atarorzecza Wisły 1 obejmuje ok. 16 arow. 

Celem badali było ustalenie jego r:a81ęgu. W obrębie przebadanych 4 arO,. odalonlęto 6 poc.howlr:Ow. 
Wszy.tkl.e były mniej lub bardZlej zmszezcne ze względu na bardzo płytk1e ich n.legan1e - przec1ę1111e na głę-
bokoliCi 30 cm. , . _ _.. · 

Groby 1,2, 3 były to typowe pochOWki tej kultury, gdzie klosz przykrywal pop1eln1cę nall:ryt'l m1s11. 
Groby 11 3 były prawie ~w1c1e zn1azczcce 1 tylko po dutych fragmentach cera.mtld motna B'ldzić o ukła• 
dZ1e naczyll. W jamach grobowych pochOWkOw 2 1 3 znaleziono liczne, bardzo małe fragmenty przedm1otOW 
br11r:owycb. GrOb 4 był jedynym pochOWk1em jiUnowym. Że względu nlt ouraezne jego zn1szczeme nle udało 
się uclnryclć pełnego protllu jamy. W groble 5 do l!adycyjnego układu pochOWka docbodZ1 dno<>!' ldotlza. na 
ktOrym stała pop1eln1ca. Za najdekawazy motna uznać grOb 6, gdZ1e w klonu atoj'lcym wy!.ewe.m do góry 
znajdowała s1ę pop1eln1ca 1 kubek.· Pod dnem klosza 1 pop1eln1cy znajdowały a1ę fragmenty tej ·samej m1sy. 
IO.ou natomiast przykryty był dran m1B'I, z ktOrej znajdowały alę jedl'll!e fragmenty wylewu. Groby obsypy-

. wane były resztkaml atom. ŚW1adcz11 o tym fragmenty przepalonych kośCi. • - . 
Poza grobami odkryto 21 jam. W1ękBzojlć z nich nie zaWierała tadnego mater1słu. Natomiast w kUku 

jamach odkryto przepalone kamlenie 1 fragmenty placlr:Ow gllnlanych 1 nalety prawdopodobole Je W1'l"a~ z 
obrądldem pogrzebowym. 

Znalez1ooo rOWnlet 2 przęlillk1 /r. ir:lOr'ych jeden występował w jamie grobowej/ 11 ror.cteracz. Nle- · 
llcznle wyat~iły fragmenty naczyll kultury trzcln1eck1ej 1 łut.ycklej. 

Materiały znajdllj'l a1ę w Katedrze ArcheologU UMCS. 

Badaula będ"! kclltynuowane. 

. -
GRODEK. gm. Brableazow 
woj. zamojakle 
Stanowisko lC 

IDZIKOWICE, gm. Da.lllr:OW 
woj, s1eradzk1e 
Stanow1sko 7 

r 

patrz 
okre~ wpływow rzymsklch 

UDlwersytet LOdzk1 
Katedra ArcheologU 

Badan1a prowadził mgr Jacek Błaazczyk. F1naneował WKZ w Ile• 
radzu. Pierwszy sezon badali. Cmentarzysko kultury pomoraldej 
z wczesnego okresu lstetlaklego. 

StanoWisko polotone jest na zacbodnim stoku dollny Nldy, w pobUt.u skrz~wanta clroet w1od"!cej przez 
Idz1kowtce z dro&'l. wiodącą z Wotnlk do Domanlewka. Zbadano obszar o powterzchnl 525m2• Odkryto 8 gro· · 
bOr kultury pomorsklej z wczesnego o1.<resu lateilaklego. 

WśrOd odkrytych gr~bOw wysi'!PiłY następujące formy pochowkOw: l jamowy fgrOb 8/, l poplelnleowy 
be z obwarowania kamlennego f grOb 7/ , 2 podkloszowe bez obwarowan1a ka ml ennego /groby nr 3.4/, 2 po6-
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....,_ a obor-fGWaDlem ltam!.-ym l fl'obY nr 5, ts/. 1 grot> eymbol1cmy? / gr<lb nr 2/. Jeden s oclk:J')'t,.:h 
fi'O- b_,t cllłkoW1cle SillUCilODY /był to najprawdapodolmlej .,.Cb po<fldDezmty/ • 
N~clelr:awlej presctowaly elł groby podldoezmte cawleraj,.ca po dwa pochOWki /groby nr 3, 5,ts, "'{. Gr<lb 
nr 4 uwierał natomlaet cstery poc:IIOortt podldo.,.owa. 

Fanlrc:Jt 1doezy pełnlły aaczynla jajowate o kr6tkiej ezyjce z karbowanil krawędzl'l oraz nal:z,nta o ba· 
ntaat,ch bl'zu6cacb z ftlewyac>kl.m1 azy:jlram1 odcb:telaaym1 od brz:ujca br-atU! 11etw'lo Poc! Jdonam1 znaj· 
dowal)' elł poptelllice nakr)'te m1aam1. W ld.Ual prz::ypadkacb pople.ID1ce u•awtaae były na podldadkach cera
mlcmych w;11ronao;,ch 11 fraJID.,łOW lml;,t:h nacz)'tl. W jednym w:ypadlra poptelnica ustawtona była w m18le 1 w 
jednym w:ypadlra 1111 płaalr:lm kam11111u. Poplelnlce w wtękazoK1 były czern1011e, m1aly mocno wydęte brzu6ce 
i do•ć wysokie n;ńl<l oddatelone od trzu6ca l1atwam1 plaatycznym1. W jednym z grob6w obok Idosza natrafto-
no D& tragmellly lrabb l da bana/l mlay. · 

Materiały 1 dokUmentacja • bada4 :maJduj'l a1ł w Katedrze ArcheologU Untwera)'tetu L6dzk1ego, 

Badan1a błd'lllloot,naowane. 

JAKUSZOWJCE, gm. _Kaz1m1erE& Wtelb · 
woj, tteleckie 
Stanowieko 2 

KARTOSZYNO, gm. KrolloWa 
woj. gdal'lekle 
Stanowtako "' 

KRUSZA PODLOTOWA 
woj. bydgoskie 
Stanowtako 2 

LACHMIROWICE 
woj, bydgoskie 
Stanawieko 3 

. 
LESNO, gm. Brusy 
woj, b)'dgoekie 
Stanawieko 2 

~TOWJCB:, gm. Wlerzcboaławtce 
woj. tarnowekle 

MANOWO 
woj, koazalll'lekle 
Stanowieko 24 

patrz 
okres wpływOW rzymattcb 

patrz 
wczesne łredntowlecze 

patrz 
neollt 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres wpływOW rzymak1cb 

patrz 
okrea wpływow rzymek1cb 

Muzeum Okręgowe 
w Koaza.llm.e 

Baclama prowadził mgr Ignacy Skrzypek. Finansowało Mu:eum 
Okręgowe w Koezallme. Pierwszy sezon badaA. CmentarzJBko 
kultury pomorakl~· z wczesnego l łrodkowego okresu latel'lak1ego. 

Cmentarzysko połolane jelit na pałnocnym kra4cu wat Manowo, bezpołrednlo na zacbOd od drog1 Kosza• 
l1n-Bobol1ce, ok. 300m na p6łnocny zacbOd od dworca 1rolejk1 w'lakotarowej, na podwOrzu goepodarstwjl ob. 
Eogellluaca tłusina /nr sagrody ts:Jf. 

. l 
W trakcle prac zwi'IZilDYcb z doprowadzeniem wody pltnej pracownicy WODROL•u dolronall na podwOrzu 

goapodaratwa odkrycia elalpleka kamieni. Ekl.pa archeologiczna. odałontła grOb popielnicowy w obwarowan.tu 
kamiennym. wewiuttrz ktClrego • na drobnych kamlamach - stała paplelnica baniasta o cyl1ndrycmej szyjce, 
wyratnie oddzielonej od hrzu•ca uakoklem 1 dodatkowo podkrdlona ornamentem dołlcOw paznokciowych. Po• 
wterzcmta gładzona, barwy· t~obrunatnej, Wewn'łtr:< znajdowały 8lę przepalone lro6c.1ludzk1e. 

Odałomęty obiekt nale:ty datować na wczemy 1 łrodkawy podokres latel'lakl, 

Matel'1ał)' znajwJ'ł się w M>zeum Okręgowym w Koazal1nte. 

Badanta będ'l kontynuowane. 

. . 
NIECHMIROW•MALA WIES, gm. BU'sentn•Killlopolca 
woj. ateradzlde 
Stanowlalro 1 

patrz 
epoka br 'l Zll 



OKOLENIEC, gm.Kloclawa 
·woj. lrcn1iLek1e 
Stancr•nako l 

- 81 -

Muzeum Technlk Ceratnlcznycb 
w Kole 

Badanla prowadził mgr Jerzy Rybackl. Finansowało Muzeum 
Okręgowe w KlliUDle. Pierwszy aer.cn badaJ\. Cmentarzyska elalo
palne kultur pomoraklej 1 przeworakll!j. 

Stanowisko poł~cne jest na południowo-wschodnim kralicu wal na waębOd od drogi Bylice-Słupeczka. 
Badania miały charakter ratunkowy ze względu na ekaploatację plaflnlcy. Zało~o 4 wykopy o 111cznej po-
w1erzchn1 130 m2. ,--- · 

Wyeksplorowano 2 groby popielnicowe w obstaWie katnlennej, pozostałości grobu klonowego 1 2 ślady 
po ogniskach. Wyposat.enle grobOw typowe, w groble nr l zarejestrowano kolczyk z 4 kOłek t.elamych. U•y
skane materiały pozwalaj'! wstępnle datować odsłonię~ część cmentarzyska na okres środkowo•latellsld. 
Z odkrycia przypadkowego dokClilanego w czasie eksploatacji pldnlcy poeludzi kilka naczyll z ciałopalnego 
grobu. kultury przeworaklej r. okresu pOtnolate6ak1ego. 

Ma~ertały l doknmentacja majduj'ł się w Muzeum Technl.k Ceramiemych w Kole. 

PARKOWO MOKRZ, gm.B.ogotno 
woj. pilakle 
Stanowisko 31 

Muzeum Okręgowe 1m. St. Staszica 
w PUe 

Badanla. prowadziła mgr Mirosława Dernoga. Finansowało Muzeum 
Okręgowe w PUe. Pierwszy sezon badali. Cmentarzysko ciałopalne 
z okresu latellsklego • 

. StanoWisko majdaje się na terenle pldnlcy let'lcej przy drodze z zabudowaniami naletącytnl. do wsi 
ParkoWo Mokrz. Przebadano 7 arOw powlerr.cbot. Odkryto 12 grobOworaz 18 oblekt<!W towarr.ysz'lcycb gro
bom, włrOd nlcb paleniska, brukl oraz kręgi kamienne. WyrOtnlono groby kloszowe, w ktOrych popielnica 
przykryta mili'! nakrywana była kloszem odwr~ym dnem do gOry, groby pop1eln1cowe z obstaw'! katnlenną 
oraz jeden grob jamowy. Ceramikę grobowi! stanowiły naczynia oraz klosze. Groby wyposat.one były w ozdoby 
r. drutu br'lzowego z naw~eczonyml paclorkami r. mebleskiego szkła. 

Badanla bęclit kcotynuowane. 

PAWLOWICE, gm.Stęt.yca 
woj. lubelakle 
Stanowako l 

Archeologiczny OOrodek 
Badawczo-Konserwatorski 
w J.e!.bllnle 

Badanla prowadził mgr Andrzej Kutylowsld. Finansowal WKZ w 
Lubl1nle. Drugi sezon badali. Cmentarzysko kultury grobOw pod• 
kloszowych. 

Badanla kcotynuowano w celu okrdlenla zasięgu i wiel.ko6cl cmentarzyska kałtury grobOw podkloszo
wych. Wykorzystano m. 111. istnle.!'łce doły, ktOre poszerzono l pogłębiODo do głębokości występowaola popiel
me. W warstwie o mi'!2Bzoolcl Orednlo 70 cm przemie8!0anego r. r.lemi'l plasku, stwierdzono występowanie 
drobnych fragmentow ceramikl kultur: łut.yck1ej, trr.clnlecklej. pucharOw lejkowatych oraz nleokreOłone od
łupkl krzemiesme. 

W. wykople o pow. 250 m
2 

natrallono na trr.y skupiska r. prr.ewataj'IC'!iloścl'l ceramiki kultury grobOw 
podkloazowych, co sugerowałoby istnlenle trzech r.nlszczooycb grobOw tej kultury. W materiale udało slę 
wyrotnlć fragmenty trzech kloszy, dwu poplelnlc, trzech mis oraz drobne fragmenty nlewtelldch - trudnych 
do określenia naczyń. 

Przy okazji badali w Pawłowieach w,.-OWnano l oczyszer.ODo pro!Ue na pobllsldm wyblerr.ysku plasku 
w Brr.etcacb.. PotwlerdzODo 1stnienie warstwy o dość elatej mi'ltsr.oOcl r. wyrOt.nlaj'!C'I się warstw'! spalenlz• 
ny 1 pOpiołu. Br.Lir jakiejkolWiek ceramikl. 

. 
PlOTROW, gm.Zadzim 
woj. sieradzkle 
Stanowisko 6 

Muzeum Arcbeologlcr.ne 1 Etnogra1lczne 
wLodr.l 

Badanla prowadził mgr Wojelech Sldll•kl. Finansowal WKZ w Sle• 
radzu. Plerwazy sezon badali. Cmentarzysko kultury pomoreldej 
z wczesnego okresu latellaklego. 
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Wykopallaka m1ały ellarakter eondatowy. Ich celem było okrdlenle fankcjll chronalogU stanowtska.. 
Badanlaml objęto obszar o pow1erzcbn1 50m2• Odkryto wyrabowany gr<!b skrz;ynkowy. Pod bruidem lcam1en· 
nym :tnajdowały slę przemieszczone dute, płaalde kamlenie twarz'łce plerwotnle skrzynię. Mlędzy n1ml 
występowały przepałone Jln6Cl ludzlde onu: dołć Uczne fragmenty cbropowa.conej poptelnlcy oraz nlew1elk1ej 
czernicnej mlseczld zdobionej ornamentem paznolr-lowym. 

Materiały majdują 8lę w Muzeum Arcbeologlcmym l Etnograll.cznym w Lodzl.. 

Nle przewtcluje atę kont,naacjl badali. 

. 
PRZEDMOSCIE, gm.Giop 
woj. legntclde 

PRUSZCZ GDANSKI 
woj. gdańskie 
Stanowisko 7 

PSARY, gm. Jemteloo 
woj. leszczyliskle 
Stanowisko l 

RAJSKO-Janlk6w, gm.OpatOWak 
woj. kl111slde 
Stanowisko 3 

patrz 
epoka br'łZU 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

pa.tr2: 
okres wpływOW rzymaldch 

auro Badati 1 Dokumentacji ZabytkOW 

Badania prowadziła mgr Jolanta Bruch-Wojc:lechowska. F1nan
sowal WKZ w Kallszu. P1erwezy sezon badaA. Cmentarzysko knl• 
tury grobóW podkloszowyt:łl. 

Stanowako połotooe jes1 na 1-o od drogl Kallaz-Kotmtnek. na zdeoudowanej wysoczy1ule moreno· 
wej -pumo tzw. Wzg<lrz Małanowsko-Opatowsldch, na p6łnocnym atoku wm1es1en1a opadaj'łeegp IIII Dlewtel
klej dollnie wyschłego cieku• na wys. ole. 150 m n. p. m. Znaczna jego ezęllć uległa zn1szczen1a na skutek 
zakrojonej na du:t'l skalę ekaploatacj1 :twtru 1 plasku. 

C e Iem podjętyeh prac ratowntczych było wyeksplorowan1e l zadokomentoW'Iinle najbardzlej narstanych 
na zniszczenie, znajduj'łcych alę na skraju piałnicy grob<IW oraz ustalenie chrooologll 1 prz,naletnośet kultu· 
rowej cmentarz)'8ka. 

Odalonlęto powierzchnię paw. 75m2, odkrywajlic 12 grobow: l podklonowy 1 11 ja.mowych., w tym 3 z 
reaztkaml stosu. Najefelaownlej prezentował 11ę gr<lb podkloazowy, ekłada,~ący atę z bardzo Dlellcznych frag• 
mentCSw przepalonych ko•cl nakrytych du1:ym kloszem • ecbropowaconym nacz,ntem barwy Jasnobrunatnej 
z karbowanym wylewem l karbowanil llstw11 plast)'<:ZDI!, w ktOrą wkomponowan)'<:h było 5 pseudouszek. Klosza• 
Wl towarzyszyły dwa kabk1 uchate, jeden zdoblony na brzullcu ornamentem ukołnycb rytych kresek, drugi 
niezdobiony oraz nacz,nle z płaak1m dnem, p<lłkollatym brzulleem l wyodrębniani!, kr<ltkll, wychylaną na zew
nątrz szyją, zaopatrzone w talimowate ucho. Groby jamowe Dlewlellde, o słabo uchwytnym zarysie l płytk:1e 
były bardzo ubogie 1 zawleraly eazwyczaj k1lka do k1lkunastu tragmentow przepalonych kołcl oraz nlellczne 
fragmenty naczyń. W jednym z Dlch wyet11pU te:t fragmentarycznie zaehowany przęlillk gllnla.ny. 

Material koetny z grobOW poddany zo11tał anal.lza antropologicznej, w wyniku ktCSrej udało się ustallć 
prawdopodobną llczbę, płeć l Wiek pochowanych oeobnik<lw w czterech grobach. W wlękuoścl były to jedno· 
stkowe poch<!Wld dzlecl w Wleku lntanll l, Infana n. a w Jednym·tylko groble wyat~Uy szczątld kostne trzech 
osobnlk<IW: mętczyzny w wteku •0•50 lat, Dleokreśloaego blttej drugiego osobnika 1 dZiecka. 

Formy grobóW, azczeg<llnle grOb podkloezowy oraz ceramlka pozwalaJ'ł datować ementarzysko na 
wczesny l środkowy okres lateńak11 zallczyć do kultary grob<lw podkloazowych. 

BadaDla będ'ł kuntynuo-ne. 

REDLO, gm. Polczyn Zdr<lj 
woj. koazallńalde · 
Stsnowleko 2 

RÓZYCE-STARA WIEŚ, gm. Kocterzew 
woj. aldernlewtckle 
Stanowtako 3 

patrz 
okres halaztackl 

Mlzeum Regionalne 
w BrzeZ1nach 

Badania prawadzU dr Henryk Wlldak. F1nanaował WKZ w Sldernle
wtcach. Trzeel sezon badali. Cmentarzysko kultury wsehodntopo
moreldej. Oeada kultury przewonklej. 
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l!-dan1am1 objęto teren między dwoma plaśnlcam1 cb.lopsklml.. L'!Cznle przebsdano teren o poWlen:ch
nl 181 m • Na obszarze tym odkryto: a/ jeden dom o koleJDym numerze 5, b/ dalsze częśct pOlnocnych llłctan 
domOW l 1 2, c/ k1.lka /13/ jam odpadkowych, d/ jedno plilenlako, ef k1lkadZ1eB1ąt /42/ dolkOw poałupowych, 
f/ 16 grobOw ciałopalnych, lud!cldch, g/ 4 pochOwld szldeletowe psOW. 

Szczegolnle godne uwag! •'l tu oblekty następujące: 

Dom nr 5 prostoqmy, nazlemny z paleolsidem wewnątrz, o konstrukcji szldeletu słupowej, oB1'1 dłu:t
azą zorientowany w klerunku S·N. Wymiary jego wyno..Uy 4, 5 x 6 m. Zarys domu wyznaczała warstwa pne• 
palonej gliny, węgle drzewne 1 dołld poałupowe. Palenlako kollafe, rozorane, o średn. ok. 120 ~m. uaytnowane 
było w pohU:tu naro:tnlks połudnlowo-wschodnlego. Podlogę domn tworzyło kleplako udeptanej z1em1. Dom 5 
usytuowany został na groble 18a•b .lcloszowym, kultury wachodn1opomorsldej. 

Cmentarzyako ciałopalne. W6r6d 16 grobOW ciałopalnych ludzldcb: 4 były kloszowe, 12 popl.elulcowych 
w większości znlazczcnych przez orkę. Uwagę zwracają groby kloszowe: jedne pojedyncze f groby 8, 9,14/ 
zawierały po k1lka spalonych kostek ludzkich, nakrytych Wlelldm nac.zyn1em•kluszem. Drugie natc:>ml.aet 
f gr6b l8a•b/ były podwojne f dwa groby kluszowe w jednej jamie, nakryte jednym bru'Jdnn/1 zaWierały po
plelnlce wypełnlcme czystymi, słabo przepalonymi kośćmi, nakryte misą 1 następule dn:tym naczyniem• klo
szem.. . 

GrQby paOw uaytnowane były w pobll:tu p6łnocnych ścian szczytowych domOW. PocbOWid pBI.e nr l l 2 
• obok domu 2, .a pochOWki nr 3 l 4 tut przy domu 5. Psy wyposa:tcme były w naczynia glln1ane /pocłJ.OWek l 
1 4/, a groby Ich oznaczane k:amien1aml.. Kamiefl omaczający grOb pB1 nr 4, był dutym. cięt.ldm tarnem 
nieckowatym. Stosunkowo płytide jamy grobowe psOW zostały rozorane, a az.ldelety pB1e zdekDmpletowane.. 

Materiały l dokomentacja majduj'l Blę w Mnz!!Um Regionalnym w BrzeZinach. 

Badania poWinny być kontynuowane. 

SANOK·BlALA GORA 
woj. krośoleflslde 
Stanowl&ko 3 

SLAWSKO 
woj. słupaide 
Stanowisko 24 

. ...---

patrz 
wcr;esne średnlowlecr:e 

Unlwersyte~ 1m. Adama .MI.ck1eW1cza 
Inatytnt Prahlstor11 
w Poznsn!u 

BadaDla prowadZili mgr ~lo<!_ŻI.m!erz Rączkowsld /autor sprawoz• 
dan!a/ 1 Arkadiusz Marctn1ak. Finansowal WKZ w Słupakn. Drugi. 
sezon-!>~ Osada /?f ludnoAcl kultury pomorsldej. 

BadaDis prowadzcno w ramach programu atudlOW nad osadnictwem pradziejowym w dorzeczu Wieprzy. 
Celem eksploracji było rozpoznanie charakteru osadnictwa ludnoAct kultury pomorsldęj. 'Stanowl&ko polotone 
jest na wysoldej teraale nadzalewowej Wieprzy w pobll:tu jej ror.clęc!a przez niewielką rr;ekę Tokarę. 

El<~~ploracj'l objęto obszar o poW1erzcbn1 850 m 2• Zarejestrowano 22 oblekty, w tym 14 palenisk lud· 
nolocl kultury pomorsldej. CbronologUl funkcji pozostałych oblektow nie da się jednoznacznie określić. Ru• 
chomy material archeologiczny to przede wezystldm ceramika. 

Nie potwlerdzlły slę sugestie z 1984 r. w kwest11 rzędowego uldadu palenisk. Okazuje alę; te paleni• 
ska roZmieszczane SI! na po.,.1erzcbn1 stanoWiska n1eregularnle. Brak jaldchkolw1ek 6ladOW stałego budow
nictwa /z!emlanld, budowle słupowe/ pozwala przypuszczać, te mogło to być. miejsce .sezonowo zasledlane 
1 zw~zane np. z chowem zwierząt. 

S~anowtsko to mo:tna w oparciU o cechy ceramlld datować na starszy okres prt:edrzymald.. 

Materiały znajduj'ł alę czasowo w Instytucie Prahistorii UAM. 

Nle przeWiduje s!ę kcntynuacjl badań. 

STARKOWA HUTA, gm. Somonino . 
woj. gdańskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdaflsku 

BadaDla prowadr;U mgr M!rosła.,. Fudzlilsld.. Finansowało Mlueum 
Archeologiczne w Gdaó.sku. Drugi aezcm bsdafl. Cmentarzysko 
ludnoAc! kultury wscbodnlopomorsldej. 

Stanowisko zlokalizowane jest na Pojez! erzu Kasr:ubsldm. w rejonie jezior Radututide go 1 O•trzyckle&o. 
Obszar ten we wczesnej epoce telsza tworzył mikroregion o dutej gęstoAcl osadnictwa. Samo •tanow!ako po• 
lotone jest na poludniowym stoku Wyn!esleola, opadaji!Cym w Iderunku wody /jeziora/. 

Wstępne badanta ratown!cze przeprowadzcno w 1984 r., odkrywaji!C cztery groby, ~czego trey uszko
dzone wyekaplorowano. Wyliopallaka przepro-dzono w 1985 r. Objęły one obsr:ar l, O liC m • L~~CIUJl• oclkr)'łO 
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dzleal~ grobOw. Zawierały je<al'! lub dWie popielnice, Wyj11tek atanowUy groby nr l, gdzie odkryto cztery 
popielniCe 1 nr 3, OSiem pop1eln1c, Z czego dWie twarzowe, zdobl.cm.e br'łZOwymi mlczykam11 paC1orkam1 
szklanymi. W groble nr 8 :malez1cm.o f w resztkach popleln1cy/ gl1.n1any prz~llk. Pcmadto poza obiektami ns
tra1lono na gl1n1an'! l)'*kę od,lewn1cz.. , ,. , 

Rozp<*nano ogOlny zasięg cmeatarz'Yaka, stwierdzaj~ maczne jego zruszczenie tak kamlennych kco
strukcj1 groboWych, jalt 1 matertahJ ceramicznego. Spowodowane zostało to Intensywni! upraW'!, jak 1 natu-
ralnym oaawan1em a1ę :&1em1 po stromym zbocza. · 

Materiały 1 dokumentacja znajduję a1ę w. Muzeum Archeologiemym w Gda11aku. 

Badania bę<lll zakc6czone. 

STROBJN, gm. Knaopmca 
woj. sieradzkle 
Stanowisko 2 

STROSZKJ, gm.Nelda 
woj. poznaJisk1e 
Stanowisko l 

SLADKOW GÓRNY, gm. Zgierz 
woj. 10dzk1e 

SWIECIECHÓW DU.ZY 
woj. tan1obrzesk1e 
Stanowisko 3 

patrz 
okres halsztacki· 

patrz 
okres wpływow rzymskich 

patrz 
okres halsztacki 

1\.łazauru Regionalne 
w Krdntku 

Badania prowadził m gr Zbl&nlew Wtchrowsk1. Knasultant -doc. dr 
Jan Gur ba. Finansował WKZ w Tarnobrzegu, Drul!1 aezcm. !».dań. 
Cmentarzysko kultur;; grobaw kloSilowych. 

StanoWisko połatane jest na ptaszezys tym wynles1en1u w obrębl.e terasynadzalewowej Wisły, w pOlnoc
nej czę6r.1 ws1, po prawej stronte drogi Aimopol-JOzefOW. 

StanoWisko !».dano w 1979 r, sondatowo, z ramlenl.a. KA UMCS w Lubl1n1e, natra!lajęc na zn1azczane 
zespoły grobowe. W 1985 r. wykopy o łącznej poW1erzchn1 ok. 2 arow zlokalizowano w poludolowej 1 p<Sinocno
zachodnlej części obiektu. Lączole wyeksplorowano 6 grobCiw, w tym 3 mlazczone wkopami nowotytnyml, 
Dwa groby popleln1cowe /l 1 3/,· zlokal1zowane w p<Sinocno•zachodnlej czę6c1 cmeatarzyaka, zaWierały popiel• 
ntcę nakryt11 m1ą. Na dole ZOlszcz:ooej pop1elnlcy grobu nr l :r:najdowała etę, prawle lrompletnle zachowena, 
przepalona czaszka ludzka. 

Spośr6d czterech grohOw' IĆloazowych uczeg0ln1e lntereeuj~o przedstaWia slę gr6b nr 4, poeladaj11cy 
dwa klosze, jeden - wewnętrt:ny ustaW1any dnem do dołu 1 drugi - zewnęb'zny, ustawtony chem do gOry, Kloaz 
wewnętrzny zaWierał poptelnicę nakryŁ'! m1są. Pozoatałe 3 groby, zruszczone wką:>am1 nowo:tytnyml, nalety 
rC!wntet uznać za groby kloszowe, ze względu na obecnollić w obrębie wypełnl.ska wkopOw fragmentOW kloszy. 
Słabo widoczny zarys jamy grobowej uchwycono jedynie w &P'!gowej partU grobu nr 4.. 

Groby popieloleowe zalegały płytko f dna uchwycono/ na głęb. 60•70 cm, groby Idoazowe o Wiele głę
blej /110-140 cm/. Wszystkie klosze prezentują formy o profllu łukowatym "jajowate• o karbowanych wyle• 
wach 1 chropowaconych, obrzucanych powterzchnl.a.ch. Pop1eln1ce to naczynia czeml one "dzbenowate•, m ocno 
znlszczone. Misy, stosunkowo najleptej zachowaoe, reprezentuJ'ł formy p0łkol1ate, Nie stwierdzono wyposa• 
:tenla grobCiw w przyatawid ceramiczne or.u zabytki metalowe. 

Obiekty olegrobowe reprezentowane aą przez k1lka jam o okr'łgłym łub owalnym zarysie 1 głęb. własnej 
od 30 do 70 c_m, zawtera)łcych ubogi materiał ceramiczny kultury grob6w klouowych. W warstwie kolturowej, 
poza obl.ektaml, wyat'IPUY Uczne fragmenty ceramik!. tej kultury oraz ślady osadoletwa wczellnl.ejszego w po• 
stacl materialu ceramiemego 1 krzemlennego z wczesnego okresu epoki br'!Zll. 

Według relacji wła6c1C1ela pola, na kt<lrym zlokalizowano cmentarzysko, 'w trakcle prac polowych oraz 
podczas wybieraola plasku w p<Sinocno-zachodn1ej częllict ctnentarzyaka, zruszczeolu uległo co najmniej 7 gro-
!>Ow, głOWnie popielnicowych. -· 

Materiały 1 dokumentację z badań zlo:tooo w Muzeum Re1!1onalnym w Kraśnlku. 

Badanta bo;<l'! kcatynuowane.. 

WARSZAWA•ZERZEŃ 
Stanowieko 4 

PaJistwowe Muzeum Archeologiczne 
w WarszaWie 

B.1danla prowadzU Maclej FurmaJiski przy udziale mgx- Gratyny 
Dmochowskiej 1 mgr M. Kamlńsklej. Opieka m erytorycz.na: doc. dr 
hah. Teresy Węgrzynowtcz. Ftnansowall: Konserwator Zabyt'k&lr 
m. st. Warnawy oru PMA w WarszaWie. Osmy seean bada:fl. Cmen• 
tars,UO kultary grobOw ldossowych l łlad7 oaadn1ctwa z epoki t~ntn. 



- 85-

Pracami objęto ot.u.r o powler&cbn1 208, 5 m 
2

, ~ at;,llaJołcy cę od pobadma 11: ter- jat 
r01:p0ZD&Dym w poprzedDl.ch ••zonach, a.den1a ekcac.,u:oweno w czf6cl pcan0Cllo-zachoda1ej etanowtllka, od
elanlaj"'C 2 er<>b;y klonowe, W;yet.,u;y Cllle ." etrene zen11m w;yetępoWenl& oblelrtow w. tej C"f•cl cmmtar~r:;yeJaa. 
~OWuo lmDIItrakcJol, jek l lDwentarzem necz,.u.,.,ym Dle odb1egaJol od dot~hczea POZII&D-"'h. P1erwuy z 
Dlch, etano1f14cy Dajdalej na zachOcl w;yeDDlęt;y oblelrt aa et.lmowl&Jm. to VOb t.rdzo Zll1Uci:Cllly, &aW1eraJolc;y 
prz,xrawłday frai<Dmt poplelDlcy połotony na cla1e uaczya1a Vabołcleaaeao, prawdapoclobme kloeza cru 
Dlewtel)de ałamJd lr:D.cl, W druglm jlrobie odkryto UtaWlCllly do JOry Głem ldoaz, pod lrtOt'ym Dajdowala &lf 
wypełDloaa prZepalClllyml Jrołćmt poplelDlca, W&ł&Wloaa W dno DlłCZyala erabo•cleiiii&IO l prz:Jb'yta fr .. men-
tem mtey. · • · .. 

Z ca.łołcl przebadanero obuara poza oblelctaml ubreoo etoeunkvwo nlew18l.kle .1lołcl drobuero materia• 
łu ceramlcznero. ZWIJ!ż&Deao z o~dalctwem kultury er<>bOW ldolozow~ Nle llaObeerwowauo w pr<lftlach E&ry• 
aow waretwy lmlturowej. Jed,a~.e w pCSinocnym pule badaneeo w tym MZODle obuara &l'łflerckoao Dlkłe 'lady 
waretwy kulturowej w poetael D1ere~ycb. płytkich naclekOw, w lttor~h rejelllrO'II'ano Dlewtelkle llo•d 
ułamków ceramlld., ZW1JlUDej z kultur" ti'zcln1ecą. • 

Mater1ały znajduj" cę w PMA. 
Baden1a saka6c:aoao. 

WARSZAWA 
woj, ełupelt:le 

StanO'II'lako 26 

W'ILKDWJCz, 1JD. Wartkawlee 
woj. al .. adzk1e 
StanOWlako l 

ZLOTOP~ 11D. Llpao 
woj. 'lriDcławelt:le 
Stanotrlako 2 

patrz 
.okt'ee haleztack1 

. .. . , .... 





ARKADIA, gm. Nleborow 
woj. ak1ern1eW1ck1 e 
Stanowisko 3 
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Bl.uro Badali l Dokumentacji Zabytków 
w Sk1ern1ew1ca.ch 

Badania prowadzU mgr Justyn Skowron. Ftnansowa.l WKZ w Slder
ntewtcach. Pierwszy ae .. on bada11. Osada kultury przeworaklej 
z młodszego okresa rzymsldego. 

Obszar atanoWiska zajmujący ponad 2
2

ha rozctua stę na lekko pofa.ldowanej wyaoczytnle. nad dolln'ł 
Sk1ern1ewk1. Badania sondaltowe o~jęły 60 m • Znaleziono ok. 6(10 ułamkOw naczyll ręcznie lepionych kultury 
przeworsldej z mloda .. ego okreau.wpływow rzymsldch oraz ślady mocno zniszczonej orq warstwy kulturowej 
o mlą:tszośc! l0-15 cm. Udało się wyrOUilć dWie n1ew1elk1e jamy /351 40 cm/ prawdopodobnie dołld posłupo• 
we. Calo4ć stanow1aka uległa silnej destrukcji w wynlku •ybleran1a plasku, wyrownywanla terenu i intensyw
nej uprawy. Zagro:ten1e wzmaga płytide zaleganie waretwy kulturowej. Prawdopodobnie leplej zachowana 
partia osady znajduje Blę w obrębie młodego lasu sosnowo-mlesr;anego pokrywaj,cego zachodnl'ł część stano
Wiska. 

Materiały znajduj'ł s1ę w BBDZ w Sldernlewlcach. 

Badanta poWinny być kontynuowane. 

BAB!CE STARE k/Warszawy 
woj, warszawskie 

PP Pracownie Konserwacji Zabytkllw' 
PracoWOla Archeologlczno•Konserwator~ka 
OddZiał w WarszaWie 

Badan1am1 lderowały: mgr mgr Agnieszka Kruk i Marla Kul1s1ew1~z
Knb!.elas. Finansował Konserwator Zabytkllw m. st. Warsr;awy. Dru
gi sezon bada6. StanoWisko Wielokulturowe: cmentarzysko kultury 
przeworsldej z okresu wpływOW rzymsldch, cmentsrr;ysko kultury 
grobOw kloszowych, ;;rob neolityczny - kultury ceram1'k1 sznurowej 
oraz śladY' osadnictwa kultury łu:tycJdej, ·-Kontynuowano badan!a ratownicze z "1984 r •. Prt:ebadano obszar o powierzchni 523 m 

2
, połotony na kul• 

m1nacj11 pOlnocnym stoilu wznlestenla. Podobn1e ~ak w roku mln1onym. przebadana częllć byłe mocno znisz-
czona. Badan!aml objęto strefy szczeg0ln1e zagro:tone; -- - • 

Ujawniono 1 wyekspolorowano 10.8 obl.ektOW archeologlcmych: 99 kultury przeworsk1ej. 6 kultury gro• 
bOw kloszowych, l kultury ceramlkl szDDrowej !>rai .2 ·jamy osadnicze kultury łutycldej. · 

l, Cmentarr;ysko kultury prr;ewor8k1ej - groby Ciałopalne: jamowe 1 popielnicowe, Cr;ę4ć "nich byłe zniazczo• 
na lub usr;kodzona przez wkopy wspołczesne oraz intensywn'ł orkę. Włęksr.o4ć oblektOw uchowała B1ę ~ylko 
w partU przydennej. Niewielka Uo6ć przepalonych kolie!, ulamld ceram1k1, czasami fragmenty lr'łzowycb 
zapinek, okucia telar:ne, drobne pactor Id szklane oraz stoplony brąz 1 szkło znajdowały a1ę w jamach z 
ziemią o barWie od jasno-szarej, przez brttzową. szaro•brunałn'ł do 1ntenaywn1e czarnej. Przewstały za• 
rysy nleregula.rne. l' zadzlej kollste lub owalne. W profUu rysowały stę zazwyczaj nieckowato a m1aj1.azoolć 
wahała alę od lO do 35 cm. Do najclekawszycb grobOw kultury nale:ty zaliczyć grob 67, jest to pochOwek 
ciałopalny, poptelnica przykryta była naczynlem szerokootworowym, obok maleEtono: rytualnie zgięty 
mlecz obosteczqy, umbo, tmacz, fragmenty okuć pochwy, sprzączkę telazną 1 ostrogę. 
Na podstaWie wstępnej anallzy materiału zabytkowego odkryte obiekty kultury przeworaklej motna datować 
na - fazę B1•C1 okresu wpływow rzymaldch. 

2. Na cmentarzysku w jego zachodniej czę4c1 stW1erdzono występowanie oblektOw kultury grobOw kloazowycb. 
Wyposa:tone były w paplelotce zaWierajile e przepalone kośc1 ludzlde, klosz oraz fragmenty mla. G orne 
partle ob1ektOW były sUnle mlazczone. . . 

3, Slady osadnictwa kultury łutycldej zarejestrowane zosta.ly w częllc1 p61nocno•wacbodniej stanow1aka. Są to 
2 jamy o planach owaloych 1 kolistym. w przekroju nieckowatych, zawteraj'łce dut'ł Uo4ć nłamk<!w cerami• 
k1, kamleni oraz drobne kości zwierzęce. 

4 . Epokę neolityczną reprezentuje l obiekt /nr 27a/. Jest to prawdopodobole grob kultury ceram1k1 sznurowej. 
W parW gornej częściowo !<nlszczony prEez oblekt wczesnorzymsld, natomiast od strony południowej przez 
Wkop wspOłczeany. Zachowało s1ę kUka ruewlelldch fr-agmentow kości, c zasami były one Widoczne w poetael 
białawych smutek. W szarobrązowym wypełnisku znalezione zostały 3 pucharki ornamentowane odelśniętym 
sznurem, w tym l cały, pozostałe we fragmentach, 18 groc1k0w sercowatych, 2 narzędl!:la z odłupkOw-oraz 
lO odłupkOW krzemiennych. 

Mater1a.ly majdują alę w PAK PP PKZ O(Warszawa.. 

Badania będą kontynuawane. 



BIE'I:>'Rn'~ ,_.~ 
woj~ opoa!rle 
Stan_~&~<& U 

-·-
Badllu::da ~adrziJ:~ mgr JQem- lllłaeewtC%, mgr Ewa. ~la>. 
mv Jórs)Htot ~ /aal<lr ~~~~praw01Z4tmi~. J'lnaDaoWało BDZ 
w q,.o,La. ~.,.,. aeZ<lD GlildldL. Oaa4a z. p6tnego oir:re-łiU wp<,..ów 
J'!I:.Jm~ 

StanowialD ~ wt6e01t J.sta5 r. P~ :1••· ok. 1. ~ m na p<)llloaly wecbtld od ll:o6c:l.oła we wal., 
olr, 1 ~ m na połudlloi• od toru lriO'l~-•· po poO!nocaej alr-• <ł!'ogl. vz~ej z Bleclrzycboorlc do folw&r"lnl 
Kapełk.",, n-a pomtblowocadrcdbtm. atoł:a wyn:tlr&ie!Ua, - ~obrzońnej teraal.e Stradan1. Czek1owo namazo
ne jest ek8ploalaCM :J'Ifłru. Na ł:raw~<h:J wJ!)terz,.lr:a odlrJ-yt<> z...-y. p'louowy znlazez.cmego oblekm, pr-do• 
podobnie prz.yzamJa. ID4:1Dłlll mteaz.~ Zachawal st~ 011 w poataci roz.leglej jaJDY, o regalam)'Cb, rOWDo
ległJCh ścianach boe:t113ełr. VI cz96cl wecbodra1ej t>dlcrylagx> z.abytll:a :majdowalo a1~ atapleko polepy. Pełna 
eksploracji> w:n>ełDiab oblfttll ~cqła oJ-ety SJi11wrD1t ~ matenałv z.ab)'t.,_ego w pooatac1 ldllnl frag• 
mentóW nacz.,. ml~ prz-oreldej. 

W odleg}ooki <>11. l li& c• na~ Od l:r-~ ~ odllłcalf'Y ~tał IJa4 po a)apie o lliredldc:'}' ok. 
2&cm. . 

Zabl3'1t!i ~ rtneka:zaae .MJ-m Slfalla ()pabJG•IIO w Opoa. 

B'll<llinU !'arawm-• ,_.__._ llfdit w~ :tapO'Zcla •~lra. 

mELAWsKA WUŚ, ftti,8•1a_,. 
woj, si<JemliiWleMe 
StanoWisko S 

tlmweraytet 'Warsz.-H:l 
1Dat1łUt Al'c:beoloJll 

.8adansa Jll'-a<h:U <b' J1111 Hc:balwlr:1. J'lDIIIIaawał WKZ ." Slderme· 
wlcaeb. 1'1erwlzy anon badaA. Oaada kultuz7 przeworaJGej z okre• 
• wpływów rzynuoldcb 1 6la4y o•ciDlctwa neolltyczneJo. 

StanOWisito JlOIO:f- )e!lł ,.. roslel)ym Otllnarze płaaJGcb p6l zJolca.UZ<tWUJ,.cb poml~zy ostamlml zabo• 
dowantami Błelawsldej Wall, a Jlł..,..•yma danianil Bela•. Wyla>p owym. 5 z 2 m zał~cmo w łrodlcowej 
części stanowtalci, Pod WIIJ'IIłw'ł O!i'li'ł elWterdzooo wyat~llllle Jnlbel 1':10·80 cm/ wantwy kulturowej. Zna· 
leziono w IiJej bardzo dra~ 11oft ceramtll:l lllłltury prseworsll:lej, w tym tak.:tlr ulamld naczyll toczonych oraz 
pojedync'z4J akor'upy ne§Ułyc:me, :Małl'aflollo &aleh na llpOI'Ił 11oft ko6c1 z.wterzęcycb oraz dwa glinlane przę.l11cl, 

Nie J)NIIW~j4J alf' llllilll)mlll<:~ bol4il6. 

ms1WP1Cil, lfrD• Srwm()tl' 
woj, waruawalde 
Stanawtslćo l 

:Mu,...,m StarO'ZytneJo BatnictWa 
Mazowteck1e10 
w Prvezl<owte 

1Jadlin1a pl'owadstll mgr Stefan Woyda 1 mgr Dorota Rudnlclca, Fl.nan• 
aowalo Muzeum w Pna,.kowte 1 Stołeczna PracOWilla Dolnlmentacjl 
DObr Kultury, D:ttestęty eezon badali. Oaada butmcza pO.tnolatetl• 
eJ<oooor :oymalca. 

Kontynuowano badanta ntaldch, ąeiadaj'łcycb z tara .. m zalewowym, partu osady, Rozkopano poW1erzcb• 
nlę 950 m:l, Odla'yto 307 oblelftOW, w tynJ m.In. 104 piece butnlc:&el iednlt atucml~ l konstrukcji plactonlwwejl. 
Ltczne z odkrytycb jam lnln)lretajem,)' jaku pozoa&alrit po ekaploalacjl J}lny utywanej do budowy ptecow. 

Badanę partlę ollady dalUjemy na młódaz11 ruę;jej latniema • ~ -c
1

• 

Ptace będ'ł kont)'IIIIIIWallll, 

. 
BOCHE:N, gm, Law to• 
woj. slder'nllfWtclfł• · 
Stanowtako 13 

Biuro Badlll'l \ Dokumentacji ZabytkOW 
w SlQerntewtcacb 
Konserwatar ZabytkOW Archeologicznych 

Badalila prowadzU m(r Andrzej KoSlorek orzy wapOłpracy mgr, 
Plotra ŚW11fllcltnl'tcu l Andrzeja Durasa, Flnanaował WKZ w Slcler• 
atewtcacłl. Pterwazy aezon badań. Osada kultury przeworsi<JeJ 
l wczeeaołrednlowleczna. 

Obiekt alollalllłiWall)' w cKaale prao Aż:P • ldy ck, o,~ 1tm na pOlnoc od Wal, na '\ll'ydmle 1 zwanel 
"Oatro.• l nad neaslll! BoltrOW!rą. 
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W ZW14%lal z zagroUI11em 8tallo1rUlal przez cz,an'l pla.łmc~ BBDZ w Sll1ern1..,..1cach przeprowadzUo 
111llamutocmtawe badan1a ratowDJ.cze. Z~ trzy wykopy o łącznej poW1erzciml 64,8 m2. w 16łtym droboo
z1arnlstym calcu zarejestraw&DO 4 jamy owalne o ml.aeczla:>watym przelcro;ju o zawartości azarot:ranatn .. j 
pr0clln1cy oraz l pa.len1am. Jamy znajdowały a1ę w centrum lltanowl.llka.. Ich Jllezbyt ~e Wymiary pozwalaj'! 
je zal1co:yć do jam zaaobowyeh. Zzwar~ć staJicnrUy fragmenty ceramlk1 ręczme lep1oaej 1 obtaczanej f w ja• 
m1e nr 3 - p<madto • wiOrek krzemienny 1 fragment poll!py/. 

Pa1enako znajdowało m~ na stolal wydmy /nad rzeczką/l miało pt'zeknli meckawaty. Jego zawuto6ć 
stan.,..Uy pt'zepalooe lr:aml.eme polne, węele drzewne, pap16ł l ~l< aury, drolllwZ!.arnlsty, Materiał ru
chomy stanoWiły ręczme l.ep1oae grubościenne fragmenty oeramUd. 

Og6łem wydobyto 430 fragmentóW ceramiki, 2 Wlortd ll:rzem1em1e, l fragment :tu2Ja, 2 fragmenty po
lepy oraz 3 fragmenty pt'zedmlotOW tel.unycb. 

Cera.ml.lca 1: gOroych wa.rat'W nad pa.len1aklem pochodZI z m okreBD wczeano6redll1owlecznego {Xl•XIlw,f 
oraz pOtnych faz lalltury przeworeklej. 'Materiał 1: pałall.eka datowany jut na pOtny okres nymell:l. Pozostały 
materiał ceramiczny, wyatępuJ'Icy w poszczegolnych waratwsch, jak l w 3·ch jamach, to przemieszane frag
menty ceramllcl wczemoiredaiawlecmej l przeworaklej z przewag'l tej plerwnej, Na.tomlast 2 krzemleJlle 
moR tryt datowa.ne na.wet na młodsz'l epokę kamieJJ.DII, 

W ~ obeCnej oblekt jest zabftpleczooy l 111e przewiduje 111ę dalszym prac,. 

BilODY POMORSKIE, gm.Gmew 
woj, gdatlal<le 
Stanow1Bko 20 

BRZEZIE, gm. Plueczno 
woj. l<al!sll:le 
Stanowisko 29 

BVSZYCE, gm. Lewlu BrzeBkl 
woj, opolsl<le 
Stanowako C 

·.-

pa.trz 
u eol! t 

.pa.trz 
okres baazta.ckl 

tllliweraytet Wrocław811:1 
Katedra ArcheolngU 

Badalila pt'OWadzlł doc. dr bab, Stan1aław Pazda przy udzlale mgr, 
Marka Bednarka. FI.Danaowaue z programa resortowego MSZW1N 
•R, UL 6, Tuecl ilezon badali,· Osada produla::yjua kobllii:Ow z pOt• 
uego okresu wpływow reytiiakich. 

Zbadano obeza.r o poW1erzchu1 •oo m 
2

• W obrętte wykDpa WJIItllpUy ślady 3 badyukOW naZiemnych 
zwt~tzanych z produkcji! metalurglcZIUI. SzczegOlnie jeden z olch, ze względu na wyst'IJ)leJJ.le w jego wypełulsku 
talc1ch znalezisk. jak bryły ~tla z elutli zawartości'! telaza, grąpy, lO oselek, płytlc1 azl111erslc1ej oraz bruku 
kamiennego, mo:te być Interpretowany jako lNtn1a. Ponadto w &trefle peryferyjnej zaelęgu osady odkryto • 
typowe mielerze do azyaklwauta węgla drzewnego, Pozoetałe ottekty to jamy wypełnlcoe bryłatnl tu:tla l ka• 
m1ef11em1 oraz liczne jamy poalupowe, Odałomęto talae 6lad domf11ema.uej 6c1e:tlc1 w poetael ciemnego rynno
watego puma wyblegaj'lcego od elcup1ska ob1elc!Ow w ldermku poładniowo-wachoclnlm. OprOcz fragmeutow 
naczy11 CeramlCZll:fCh wykonanych ręczole l UB kale gara carskim, c:haraktery&tyconych dla koócowej fazy kul• 
tury przeworalc1ej, w przebadanych nawarstw1ef11ach zualezl<mo fragment datego padorka szklanego. !r. te
lazuej zap1nlc1 z podw1Jllętl! u01q, 2 note :telazue, potdZle telazue, p6łtabrykaty przedmlotow 1elaznych, 
oaełk1 l płytki azllfleralde oraz clętarek tkacki, Przyjmaje Blę, :te na osadZie tej poddawano dslsr.ej obrObce 
IIW'OWe telazo uzyskane w plecach hutJllczych plecoWiaka polotcnego ok. 200m nawachOdodosady /sta.n,E/, 

Poza tym w nawarstwleJJ.lach kulturowych znalenono !r, ceramllcl oeolltyemej kultury ceramlld dołko• 
wo•grzebykowej oraz peWD"!llOólć arte!BktOW krzemlennych z r~ych oll:re.Ow epoki kam1at1a. 

BadaJlla wykopaltakowe nie będ"! lront)'lltlowaue, 

/Informacja o baclaJllach w 1982 1 1983 ·r. p. ·~•kle Sprawozdao1a Archeologiczne•, t, XXV /1985/, 
a, 3?•42; t.XXVI/1985/, a, 50•54/, 

BUSZYCE, gm.LeWlu Brzeall:l 
woj. opolaide 
Stanowako E 

Uniwersytet Wrocławall:l 
Katedra ArcheologU 

Badania prowadził doc. dr hab. Stan1sław Pazda przy udzlale msr. 
Marka Bednarka. Finansowane z proeramu reaartowego MSzNIT• 
problem R, m, 6, Dragl sezon bada6.. Wyodrębnloue piecowisko 
hutJJ.lcze z pOtnego okresu wpływow rzymaldcb. 

Na Jllewlellclm w~emeJJ.lu terenu ryBowała Blę na poWler~chnl pola wyratnle ctemJllejar.a plama, w 
ktOraj obrębi e Ucznie występowały bryły tatla telazletego. Wykop o wym. 5 x 15 m załot.cno w obrębie tej 
plamy. Odałłlll11 on iłlady pracown1•p1ecow1Bka butniczego złot-onego w prz7b:Ut.ef11a z prostoqtnego z .. l,bl.,. 
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n1a owym. 5, 7" 3, 3 m, głęb. do O, ł m, zapełnionego prOcbnlc'ł z d~ą 1lośc1'ł br-ył t~la. przy ktOrago za
cbo<krtej 1 wachodolej krawędzi znajdowały slę kallste zagłęhlen1a o średn. l, 8 do l, 8 m, ktO..e na podstawie 
zawart.,.c1 mo:tna interpretować jako jamy po znlszczonych elatych plecach dymarskich, być moze do Wielo
krotnego utycia oraz jako poaosta.łoilcl po składoWlsksch Mldy telazs l węgla drzewnego. Nlellczne fragmenty 
ceramlkl malez1one w w wełnlekach ohlektOW pozwalaj" datować piecoWisko na ten sam okres, co odległą od 
niego o ok. 200 m osadę kutnl.kOW L stan. C/. Przyjmuje Się, :te piecoWisko 1 osada {stan. C/ stanoWlły jeden, 
jednoczdnie tunkcjonaJ'łcy, zesp(lł produkcyjny hutnlczo-lm:!nlczo-kowalskl. 

Nle przeWidujemy kontynnacji badali. 

CEKOW KOLONIA 
woj. kalie)<!.e 
Stanowisko 12 

auro Badali. l Dokumentacji ZabytkOW 
w ~zu · 

Badania prowadZił mgr Grzegorz Tealre przy wsp(lłudzlale mgr. 
Marka Olędzkl'ego. Finansował WKZ .., Kall.szu. Pierwszy sezon 
l>adall. Cmentarzysko z pOlnego okresu rzymskiego. 

StanoWisko połotona jest na wale wydmowym obecnie przeelętym drogą Kalisz-Turek. Część1 przycmen
tuzyskowa została zniszczona podczas pozyskiwania plasku dla celOw gospodarczych. Obszar cmentarzyska 
r ostal zdewastowany w wyniku dwukrotnej, głębo!dej or!d zW1Jtzanej z sadfleniem la~u. Celem prac ratoWniczych 
było ustaleole rodzaju stanoWiska jego stopnl.a z111szczen1a oraz klasyflkacja kulturowo-chronologl.czna materia• 
łu zabytkowego. Odsłonięto poWierzchnię 4 arow, odkrywając 11 grobOw {popielnicowy 1 lO jamovtych/ oraz 
bardzo Uczny materlallutny pochodzący ze Zniszczonyeh grobow. 

Stosunkowo najleplej prezentowal się grOb popielnicowy, lrt<lry poza dobrze zachowaną poplelnlc'ł zaWle· 
ral :telazny grot oszczepu l szklane pa.clorkl. Groby jamowe były bardzo ubogo wwo~<atone, głOwnie w nlellc:::• 
ne fragmenty ceramlkl, a w trzech z nich znajdowały Się Cragme1ty gneblenl koticlallycb /typ I wg T, Thomas/. 
Material buny lo głOWnie fragmenty ceramlkl/ok. 5 tys. szt. f, wśrod któreJ dominawala ręcznie leplcna, tyl• 
ko kllka CragmentOw zaklallyflkovtano do naczyd toczonych. Na awngę zasługują: jeden fragment naczynia terra 
algUlata oraz kllka ułamk6w naczyd je:towatych. Nieliczne zabytki metalowe to fragmenty k1lku fi-bul f gr. VI 
AJ.mgrenaf, sprzączeJr. okuć. nitOW oraz dwa Wlslorkl W1aderkowate. 

ZarOwno ceramiki naczyniowa. jak l pozostałe zabytki pozwalają ustalić chronologię cmentarzyska na 
wczesn'ł fazę pOlnego okresu rzymskiego. 

Prace będ'ł kontynuowane, 

CIEBLOWICE DUZE, gm. Tomaazow Maz. 
woj. piotrkowaide 
Stanowlako 12 

Muzeum w TomaszoWie Mazovtlecklm 

Badania prowadzU mgr Janusz Karolczyk. Finansowal WKZ w 
PiotrkoWle Trybunalaklm. Drugi sezon badali.. Cmentarzysko clało· 
palne kultury przeworaklej z okresu wpływow rzymskich. 

StanoWisko polot <me jest na obszarze nal&:tlłCym do wsi C!eblowlce Du:te /dotychczas podawano Ciebło· 
Wice Małe/. Roboczo oznaczono ohlekl nr 12. naWląJ:Ując do badań AZP przeprowadzonych w 1983 r. Obszar 
obu wal ~ C!ehłowlce Dute l Małe • jest ciekawym kompleksem osadniczym kultury przewora klej, datowanym 
na pOtny okres lateóskl l okres wpływow rzymskich, polotonym na prawem brzegu Pillcy. 

Badany obiekt znajdaje alę, czę clowo, na terenie dorywczo u:tytkowanej platinlcy, 
2 . 

Badaniami objęto obszar o pow. ok. 330 m , na ktOrym odkryto 41 grobOW • 34 popielnicowe {w tym 3 
groby zaWier-ające po 2 popielnice/, 16 jamowych l l pochOwek symboliczny. Gr Ob 47, popielnicowy, mial 
obstawę kamienną. W1ększodć grobOW była obsypana szczątkami stosu. 

Przebadano obszar najbardzlej zagro:tony, na ktorym. przwuszczałnle, udało Się uchwyci~ południową 
granicę cmentarzyska. 

Groby były wyposa:tone stosunkowo bogato w ceramikę l przedmioty metalowe. Znaleziono 12 grobOw 
z elementami uzbrojenia. We wszystkich wystąpiły groty ro:tnych rozmlarOw fprzewa:tnle po 2 egzemplarze/ . 
Ponadto znaleziono: umba /6 egz./. Imacze /3 egz. f, ostrogi. /3 egz.{, mlecz jednoSieczny oraz toporek te• 
lazny. 

Do najciekawszych grobOw nale:taly • grOb 13, popielnicowy, obswany szczątkami stosu, wwosawny 
m. ln. : 2 tutulusy br'łzowe, brązowe okucle brzegi. tarczy, z Zelaza • not sierptkawaty 1 prosty, sprzączka 
pOłowalna, 2 groty, no:tyce, krzealwo, tłoczek do roblen.la ornamentow w metalu, przepalona .fl.bula 1 szpua, 
umbo z wyodrębnionym kolcem, tępym /typ vn a Jabna/ oraz fragment srebrneJ ozdooy. GrOb <latowany na 
wczesny okres wpływow rzymskich, faza~· 

Interesuj'łCY był te1 grob 14, poplełnlcowy, zaWierający du1.ą Ilość ceramiki oraz 4 fibule, w tym 2 
lr'łblrowate, :telazne, zdobione poprzecznymi :tłobkamllnkrustowanymi srebrnymi drucikami. Datowanie • Bo . 
Natomiast grOb 39 zaWierał m.In. mlecz jednostecmy, dvtukrotnle zgięty z wtopionym grotem. Dno poplelni;y 
zdobione jest, po stronie zewnętrznej, stylizowaną postacią ludzk'ł. 



_"_ 
W skład wyposażenia grobOw wchodziły llczne note, notyce, aprzączkl,. przę6llkl. sz~la t;elame, 

okucia szkatułek. klucze, krzest"a 1 grzebienie. 

Odkryte groby motna datować na wczesny okres wpływow rzymskich" fazę B1 -~, 
Badania będl! kaotynuowane. 

CZARNOWKO, gm. Nowa Wiea Lę~rska 
woj. słupskie 

:Mlzeum Archeologiczne 
w G datisku 

Stanowisko 5 

Badanta prowadziła mgr Dorota Rudnicka, Finansował WKZ 
w Słupsku i Urz11d Gminy w Nowej Wst Lfborskiej, Ósmy sezon 
badań. Cmentarzysko płaskie Wielokulturowe /okres halsztacki 
D -okres wpływOw rzymskich/. 

Badanta koncnetrowały &lę w zacbodniej par.tU cmentarzyska. gdzte w dw6ch wykopach o l:ęcznej 
poWierzchni ca 320 m2 natraflano na 14 pocbOw~ clałopaloycb oru 24 pochOWki nkieletowe. 

Groby clałopaloe Jamowe 1 popieloleowe nle zaWierały WJ~>osatenta, Datowanie ich motna odnlrić 
do młodszego okresu przedrzymskiego /pochOWki kllltury oksywskiej/t okresu wpływOw r~:ymskich /po• 
cbOwki kultory Wieibarskiej /. 

Z przebadanych 24 grobOw szkieletowych tylko n1el1cme po&ladały wyposat.eme pozwalające datować 
ja na fazę~ /mlędl:y lnnymt uplnki brązowe A. U, 38-39, A. V. • 124, szpUe o sUnie profllowanej głOw• 
ce, klamerki esowate/. Po1:0stałe groby nle UWierające elementOw dokładnie datuj'lcycb f paclorki nldane, 
igły brązowe, przęallk1 gl1n1ane/lub pozbawlane wyposatenla, w związku z usytuowaniem lch w bezpoared
nlm sąstedl:twie wym1enf011ych grobow, motna odn1Bać do starsr.ego okresu wpływow rr.ymaklch, 

W ZWiązku z lnformacją o odkryciu podczas orki ;łyty kam!.ennetzałotono n1eW1elk1 wykop f ca 6 m 2 f 
we wachodniej part11 cmentarzyska. Odsłonięto tiL grOb skrzynkowy kultury wschodniopomorskiej • naruazo• 
D'ł płytą stanowiącą jego pokrawę. W &robie ustaWione były 4 popielnice, w tym jedna twarzowa, cr;ę,ctowo 
zniszczone w gornych partiach, datowane na okres balutacki D. 

~BCZYNO 
woj. koszalińskie 
Stanowlako 53 

OOBRCZ•PAULINY, gm. Dobrcz 
woj. bydi!O&kle 
Stanowisko 1 

patrz 
wczesne drednlowlecEe 

Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy 

BR.dania prowadztła mgr Eltbleta DygaueWlcz, Fl.nanaowało Biuro 
Bada11 1 Dokumentacji ZabytkOw w Bydgoszcr;y, CEWarty sezon ba• 
dań, Osada z pOtnego okresu reymskiego • okre• wędrOW-!r. ~d_<!"· 

Kontynuowano l».danla w centralnej częjct osady /wykop XIV/, zarejestrowano 18tn1ell1e war•twy 
. kulturowej o m1'!ł.BEOŚc1 o, 05-0, 35 m. Na poZiomie jej 8p'!gu wystąpiło ldlka oblektow w W1ększośc1 o cha• 
rakterze małych dołkOW poałupowych, atanOWlącycb zapewne fragment w1ększych konstrukcji naziemnych 

/ ze względu na n1.eW1elką poWlerzcbnlę odkrytą w trakcle tegorocznych badań nie jest mothwe p011rlip:~1e 
poszczegOlnych oblektow r;e sobą/ . 

Materiał zabytkowy stanoWiły fragmenty ceram1k1 oraz stosunkowo elita 1lo'ć polepy. 

Materiały znajcllją . 111ę w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, 

Badanta bę<il! lrcatyDIIDWane. 



~. gm. Gn!ewkowo 
woj. b_ydgos.lde 
Sts.Dowtako 18 

GLINKI, gm. Karczew 
woj. warazawslde 
Stanowtako I 
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patrz 
okrH latellail1 

Umwersytet Warazawa.ld 
Instytut ArcheologU 

Badania prowadził mgr Przemylilaw Wtelawlejsld. Finansowal 
Un1weraytet Wars:tawak1. Truci aezon badali. Cmentarzysko 
kultliry przeworail1ej. 

Załotooo 4 wykopy IIODdatowe w celll ucllwyeeo1a gran1cy występowania zeapołOW grobOWJ"'b l oceny 
powlerzchn1 całego atanowtaka. ~ 

Sandat nr n /E/ owym. 2 x 30 m • przecll!ł p61nocny skraj DletatDle)łcego jut małego stawu, ktOry prawdo• 
podobnie ograniczał cmentarzysko od strony wscho<mlej l pollldniowo-wachodnlej. Natra!looo oa ślady zale• 
wan1a stropowej warstwy cmentarzyaka f w czasie weztx'all pawodńowJ"'h/, w postaci drobnych !ragmeotOW 
węgll drzewnych 1 m ellemych !ragmeotOo! ceramiki, ktOre zalegały w warstwie brzegowej. Na plante wykopu 
wyra:tnle zarysowane SI! kolejne poztamy opadanta lilatra wody. Nalatałoby przedintyć sandat w k1eruuku 
wschodnim w celu ostatecznego wyjałnlenla lcWest11 zaslęgu występowania grobOw w tej części cmentarzyska. 

Sonda t nr III /N/ owym. 2 " 30 m • uwierał tylko jeden grObodkryty oa głębokoolei 30 cm od powterzcbni 
zleml. Był to grob poptellllcowy ar 32. Jama, do ktOrej zlotcno pop!ellllcę zawterała resztki stosu VI postaci 
węgll drzewnych 1 drobnych fragmentów przepalanych kołct, not telamy sllnte skorodowany oraz !ragmeoty 
naczyń. Pogłęblenle wschodniej częłct sondatu potwl.erdzllo Lstn1en1e lokalnej wysoczyzny zbudowanej z 
gllny, plasku 1 lłow, na ktOrej załotane byłu badane cmentarzysko. Z powoda częstych wylewow Wtały mada 
rzeczna nawarstwtła się woktlł tego wyntesteDla l spowodowała, te jego ekspozycja VI rzetble terenu jest 
nleznaczna. Groby znajduJlice stę w kulm!nacjl dawnego wynleateDla zalega)ł w plasku płytko pod powi erzch
ni'! zleml ornej, jut na flębokołcl 2 5-27 cm, natomiast skrajne, oddałune od tej kolm!nacjl, zagłębione S'! 
w warstwę mady rzecznej na głębokośct 60•70 cm od powlerzcbDl ztem!. 

Sondat nr IV /S/ owym. 2 "23m • zawterał 6 Jll'ObOW ctałopałnych, slodmy grObuchwycono w profUu za
chodnlm, narotnlk pOłnocno-zachodnl. Sonda:t ten me rozetrzygn'!ł kwest11 południowej gramcy cmeotarzyska, 
gdyt zawierał znaczną. w atoaWJku do pow1erzchn1. l.lr:Nłć oblekt.Ow. a przedłużenie go W11emotl1wta usytuowane 
poprzeczole do wykopu ogrodzenie okalające zabudowania gospodarskie. 

Sondaż nr V /N/ o wym. l x 30 In • jest on rOWnolegly do sondatu m 1 prostopadły do sondatu .,; l / W f z 
1984 r. Wytyczony został między dwoma rzędaml drzew młodego sadu. jest wtęc wę2szy od pozostałych wy• 
kopOW o l m. Natra!lono na wscllodnt'l krawędL wykopu z 1963 r. Jednak 1 ten sondaż me przyn108ł rozstrzyg• 
nlęcla co do pOlnocnego zastęgu cmentarzyska. gdyt w pOlnocnej jego ctęśc1 odkryto grObar 43, kiOry dostar
czył Ucznych !ragmentOw ceramlil1, kamlenny clętarek 1 a!lrue skorodowany fragment żelaznego nota. Ułamki 
ceramlk1 Dle tworzyły skupUka, reszt.ld atoau zostały zsypane do jamy grobowej. 

Lączme w wykopach lODadatowych odslontęto l wyeksplorowano 13 grobOW, a nzyalcmy materiał zabyt• 
kowy datowany jest pomiędzy pOtnil !a~• mlod•&eao olcreau przed.rz:.,..-mak1ego / A:J/ a mlodez~ faą wczesnego 
okresu wpływow rzymskich / 82/. Cmentarzysko w Gl.!nkach wydaje się być stanowtokiem przekraczaj'!cym 
prawdopodobOle l ba powlerzcbat, a uataleme zaatęgu występowania zeapołOW grobowych pozostaje nadal 
aktualnym zadaniem badawcz:ym.. 

BadaDla będą kontynuowane. . 
GORA, gm. Pobledztska 
woj. poznatleide 
Stanowl8ko l 

GRAmCE, gm. Gu"'-n 
woj. zielonogOrskle 
Staaowloko l 

patrz 
wczesne łredn1ow1ecze 

Polska Akademia Nauk 
lnstytnt BistorU Kultury Matertałuej 
Zakład ArcheologU Nadodrza 
we WrocłaWiu 

Badania prowadZił dr dr hab. Grzegorz Domat\sld. Ftnansowało 
BDZ " Zielonej GOrze. Dzlewl'!tY sezon badali w okresie powojeo• 
nym. Cmentarzysko koltury luboazyckiej. 

BadaDla objęły część cmentarzyska połutan11 oa pOlnoc od drogi Grab!ce-Gubtn. os.t;gnlętym celem 
bsdat\ było okrelilen1e pOlnocnego zas!ęgu cmeotarzyska. W pierwszym wykople założonym w pOlnocneJ cześ • 
CI cmentarzyska o powterzcbn1 644 m2 odkryto na krawędzi cmeotarzyska groby 157-161. Były to groby ja • 
mowe o ubogim wypośa.teotu. Ułamki naczyń wyknnanycb na !role garncarsktm w !ch Inwentarzu wlłkazają na 
poehadzeole Z m fazy koltury luboszJ"'kiej f w przyb!J~emu C2/. Drag! wykop o powterzcbn1 250 m•-;ałotono 
w połudnlowo-wschodnlej częśct cmentarzyska. Odkryto tam dwa groby jamowe 162-163. Na podstaWie boga• 
tego w~osa:ten!a oba groby motaa w111zać z n faz'! trwania kultury luboszyckiej. Drugi z odkrytych tam 
grobOw Jest aajprawdopodobD!ej grobem podwOjnym. Jego wypełniska o rotnym cbsrakterze w gornej 1 dol· 
nej części było przedzielone warstw'! plaelr:D " m!nlma:ln'! domieszką pr0cbn1cy. Niestety tyiko dolna część 
zawlerala bogatsze wypnsatente sldadaj'!ce atę m. In. ze aprętyny 1 klucza zamka, przęśltka z piaskowca, 
fragmeatow Jll'l:eblmla trOjwarstwowego, azpU ko4ctanych, okucła 1 nota. 

Mater!aly l Zblory zoajdnJ'ł sl~ aktualiile w Zakładzie ArcheologU ~adodrza IHK..'.f PAN we Wrocławiu. 

BadaDla bęÓ!ł kontynuowane. 

GRODZISK. gm.GrębkOw 
woj. siedleckle 
Stanow!&ko l 

patrz 
wczesne średn10W1ecze 



. 
GRODEK, i"'- Hrubleozow 
woj. zamojskie 
Stanowisko l C 
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Ull1wersytet 1m. MarU Curie•Sidodowokiej 
Katedra ArcheologU 
w Labll.n1e 

Badanl.a prowadzU r.espOł pod kierownl.ctwem dr. Andneja Koll:uw• 
&kiego. Flnansowa.ło BBIDZ w Zamośdu. Drugi anon badll11. 
Cmentarzyako gr~y masłom ęckiej z młodszego okresu wpływow 
rzymGkich, osada i '?mentarzysl<o kultury woł;ytlako-lubelekiej 
ceram1k1 malowanej, osada l<oltury pucharow lejkowatych, osada 
kultury atrzpowaldej, llilady osadnictwa lmltury ceramiki aznuro• 
w ej, grupa czern1c1:~aka z okresu przedrzymski ego. 

2 
Bada.nl.a qcr:nej poWl.erzcbn1 201,75 m , przy długo6d wylropOW 55, 5 m, pazwobły określlć połudn1owy 

zasięg cmentar~:yaka, PoWl.erzchn1ę obiektu mo~na oszacować na ok. 25 arow. 

Odkryto 29 grobow. WśrOd nich był jeden c1a.łopalny, jeden aymbollczny i pozooWe azldeletowe, 
W oatatn1ej grupie znajdowalo 111ę B1edem pochOwii:Ow oaeakOw 1 niemowiJtt bez wyposaten1a oraz pięć grobOw 
dz!ecl z wypoaaten1em. WśrOd pocho.kOw oaobo1k0w dorosłych znalu1ooo sześć grobOw z całkoWitym! nk!e• 
letam1 ! dz!ewlęć z cz'łatlmwym!. 

W obrębie trzech jam grobowych stwierdzono wkopy • w jednym przypadku m!al on być mote charak-
ter rabunkowy fgrOb 19/. . 

W groble nr 30 wyst'U>U zeapOł akładaJ'łcy slę z grzeblenia typu VII Thomas, masywnej aprZ'łczk! br~
zowej ze .skuwką 1 pogrublał'ł ramą, sprzączki telar:nej 1 gOrnej częśc1 oku da ka11ca -pasa z br'!zu, zdobionego 

koncentrycznym! kołkaml. W groble 42 znalezimo wśrOd rytualnie połamanych kości kompletny szkielet du.tego 
tOłwl.a. W k1lku grobach stWl.erdzooo długie amury paciorków. W groble nr 28 amurowi z 66 pac!ork6w towa
rzysz:yiy dWie zap1nk! w typie • Bllgellmopf!lbeln •. 

Ze starszych zespołOw na uwagę zasługuje gr6b kultury woły6sl<o•lubelak!ej ceramild malowanej. Za• 
W!eral pochOWek dorosłego osobnika let11cego na prawym boku głow'l na połudn1e, z dłoruru zlotonymi przy 
twarzy, z podkurczonym! nogami, przy kt6r"ych stały trzy naczynia. Za głową ata.ły dwa dalsze naczynia, na• 
tom!ast w okolicy biodra lda.ły dwa tr6Jk'ltne groc1k1. 

Mater!a.ły znajduj'! &lę w Katedrr.e Archeologii UMCS. 

Badanl.a bęclą lroctynuowane. 

GRZYBOW, gm. StaazOW 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko l 

_ff>Woo Badań 1 Dokumentacji ZabytkOw 
w Tarnobrzegu 

Badaola prowadził mgr Krzysztof Gar bacz. Fl.nansowało BB!DZ 
w Tarnobrzegu. Pierwszy s~ badali. Cmmtarr.ysko dalopalne 
z okresu wpływow rzymskich f B1-B

2
, C1/ .• · 

Cmentarzysko odkryto podczas wyb1eran1a z!eml na szczycle wzniesienia, usytuowanego w poblltu 
budynkOW blurowych Kopalni Slark! w Grzybov.1e. Nattaf!ooo wtedy na znlszczme groby popielnicowe oraz . 
ślady koo.strukcjl kamiennych. Z grobOw tych uratowano dwa dute Cragmenty naczyń z eeram1ld czarnej, gra• 
fttowaoej .. Wetępoe ba.dan1a ratownicze potwlerdzlły 1stn1en1e cmentarzyska ciałopalnego pop1el.zi1cowego. 

Ratownicze badania wykopallakowe przeprowadzono na działce o pow. 25m
2 

1 rozpoczęto eksplorację 
dw6ch następnych. 
W działce B, na głębokości 40 cm, odsłonięto stlnle przepalmą warstwę o zabarW1eniu rdzawo-ceglastym 1 
czarnY!Xlo zaw!eraj'łCII bogaty materiał archeologiczny w postaci wyrobOw z brązu /zapinka, fragmenty nie
określooych, stop!ooycb przedm!ot6w/, telaza /sprzęczka do pasa, guzik/?/, fragmenty s!ln!e skorodowa• 
nych przedm!otOW 1 ceramik! /"b. duto drobnych skorup/. Warstwę tę o m1111szośc1 ok. lO cm, zaw!eraj'lc'l 
pozostałośCI stosu pogrzebowego, datuje s!ę na okres C1• 
Ponltej tej warstwy, na głęb. 50•90 cm, odkryto 6 gro!XIw ciałopalnych, w tym 5 paplelnicowych 1 l bezpoplel
nlcowy. 
W groble nr 3 jamowym wypełnlonym przepalooym! kośćmi odkryto okucia skrzyneczki, przęśllk!, 2 ftbule, 
kubek. W groble nr 4 znajdowały slę 3 popielnice, obsypane resztkami stoau, ustaW! one nad bruidem kamlen• 
nym. Z paplelnic wydobyto: 2 not e, okucia telazne, 2 miseczki. Ml ędzy pop!elnlcaml l 1 2 odkryto, le1'!CY na 
kam1en1u, jeden grot oszczepu, natomiast spod pop!l!lnlcy l wydobyto not oraz wbity ukośnie drugi grot /OWR 
B

1
/ . Odkryte popielnice z reguły przykryte b~y fragmentami przepalonej ceramik!. 

Opr6cz grob6w odsłonięto takte konstrukt:je kamienne, występujące na obszarze całej działki. Na jed· 
nym z kamleni znaleziono przepalone umbo, datowane na okres B1• Na uwagę zasługuje-rOWniet !ak! odkrycia 
2 Intencjonalnych poch6wk0w zvnerzęcych, usytuowanych w pobl11u grobu nr 3. PochOwek l znajdował się w 
jam!e wypełnionej czystą gliną. Na głęb. l m odsłonięto fragment szkieletu 1'6a /?/. Pod szkieletem znalez!o· 
no telazną zapinkę. W warstWie zawierającej kam1en1e, ulotone w p6łokr'!g, odsłonJęto pochOWek 2 w postaci 
porozrzucanych kości zwierzęcych oraz 2 wtększycb !ragment6w szk!ele!Ow: zwierzęcia oraz prawdopodobnie 
p taka. 
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. Wyniki dot;ychczasowych badali archeolog1czn;ych wska=ją na ronrOj cmentarzyska dwu!azow.ego w okre• 
sach B

1
-B

2 
oraz c

1
• Odkr)'te pochOwki zWierzęce nal~y łączyć z !aą starszą. 

Materiały po opracowanlu zost8J14 przekazane do Mczeum Okręgowego w Ssndomlerzu, natomla.st doku• 
mentacja złotona w B.BlDZ w Tarnobrzegu. 

Badania będ!! kontynuowane. 

m..OMCZA, gm. Sanok 
woj. krośnie6skie 
Stanowisko l 

. . 
patrz 
okres halsztacki 

HRUBIESZOW·PODGORZE, gm. Brub1eszow 
woj. zamojskie 

Konserwator Zab)'tkOw Areheolog1cznych 
B.uro Ba.dab l Doku:nentacjl ZabytkOW 

Stanov lsko lA w Zamościu 

Badania prowadziła mgr E wa Banas1eWlcz. Prace flnansował WKZ 
w Zamośctu. Trzeci sezon badań. Osada z okresu wpływow rzym• 
s ldch oraz cmentarzysku kultury s trzytowakiej. 

• 2 • 2 
Badanlaml objęto og<lłem poWlerzcbnię 700 m na osadzie oraz 57,25 m na c m entarzysku Jmltury 

strzytowsklej. 
Na osadzie z okresu wpływow rzymskich odkryto dalsze 32 obi ekty "..,l,p :a.oe z jej Cunkcjon owantem, b)'ły to 
doły słupowe zaVIlerające niejednokrotnie drewniane fr agm enty konstrukcji w !eh bl.lsklm sąsiedztwie s twter• 
dzono skuplaka polepy. Jedno ze skupi sk /ob. nr 75/ zaWierało srebrną zapiuk.ę o konstrukc ji kuszowatej z 
podWiniętą notką. Skuplaka polepy 1 dołld słupowe są prawdopodobn1e elementami dut e j budowll słupowej o 
szerokości 12 m ze ścianą wewnętrzną. Symetrycznie po obu stronach ściany wewnętrznej wystąpiły dwte j amy 
w rzucie prostokątne 2 % 2, 5 m, jedna z nlch była wyłotona drewnem. 
!bdowlę słupową od pdłz1emlankl /o b. nr 60/ oddzielał r owek /ob. nr f! l / szerolroścl do l m, w h<lrym z kolet 
znajdowała slę jama zaWierająca dwa szkiele ty świń Job. nr S l A/. Obiekt 60 - p6b1emlanka o wym. w rzuci e 
5 x l, 5 m otoczona była sześcioma dołkami po słupach, wewnątr~: zaobserwowano takt e ślady maj:;ych dołkOw 
posłupowyeh. W wypełniska obiektu znajdował slę warsztat tkacld J stedem niewypal<m;ych ciętarkOw tkackich/ 
ponadto wyst'IPlłY. przęśl1ki, narzędZia kościane, pOłwytWOr grzeblenla, kloc z z elazny do skrzyni. ntewtelkl 
fragment szkła pochodzącego z naczynia, fragment paclorka szklanego, dwte fragmentaryc:Znle zachowane za
plnld zelazne oraz fragmenty naczyd gllnlanych głOwnie lepl<mych w ręku. Obiekt ten na podstaWie pozyskanyc:b 
materlałOw mo2na datować na okres C

2
·D okresu wpływOw r zyms ldch. 

Na cmentarzysku koltury strzytawsk1ej odkryto cztery następne groby zaWierające szczątk1lndzk1e. 
GrOb IV poę1adał' bardzo bogate w;yposa:ten1e - cztery naczynia, pięć pac1orkOW "fajansowych" , groclk, złamany 
sierp krzemlenny z surowca wołyńsldego; szkielet ułotony b)'ł na wznak z głową na zacMd, gr6b vn o teJ sa• 
mej orientacji nle ~aWlerał ~sa:tenla. Natorntast zmarły w groble V ułotony był na brzuchu z głową na po
łudnie w jamie grobowej znajdowało Się naczynie oraz dwa paclorki " fajansowe•, w jamle grobu VI o orlentacjl 
takt e N -S natrafiono na niekompletny szldelet ludzkl. 

Badania będ!! ltontynuowane. 

INOWROCLAW 
woj. bydgoslc1e 
Stanowisko l 00 

Uniwersytet 1m. Adama Mickiewicza 
lnstytu t PrahistorU 
Zeapdł Badań Kujaw 
w Poznaniu 

Badania prowadził zespdł pod kieroWnictwem doc. dr hab. Aleksandry 
Cntty-Bronlewskiej. Finansowało BBIDZ w Bydgoszczy. Czwarty 
aezon badab. Osada kultury przeworsldej, 

Po wstępnym rozpol:nanlu chronologU l charakteru zasiedleola stanowiska w botach ubiegłych / 1977, 
1982•83/ przystąplooo do badali szerokopłsszczyznowych. 

Wyk'3/'y /nr 23·24/ zlokalizowano w centralnej l pdłnocnej strefie o11ady, OgOłem. odslonl,ęto powter z ch• 
nlę l. 780 m , wydzielając 78 następujących oblektOw: 

- 6 budynkOw mieszkalnych. Wszystkie reprezentują typ obtektOW z części'! poWlerzehnl zagłębl<mą w zteml, 
o ścianach wzntestonyc:h w kanstrul<cjlsłupowej / ob. 71 / , bądf ~rębowej? f ob. 50. 73, 81, 84, 11 5/; 

• lO palenisk; 

• 9 jam. Dwte spaśrOd n1cb, odznacz~jące się ~nacmą Wlellrośctą, a ta~e posadowi eniem dna znacznie ponl• 
2ej /obecnego/lustra wody, pełnić mogły fankeję plwnlczld. do przechowywanta produktOW wymagając yc:h 
chlodzenia; 

- 51 dołkOW posłupaw,.:h. Część dołkOw daje Bl.ę połączyć w pewne uldady •funla:jonaloe• / 6cl1uly badynku 
mlel!Zkalnego, zarys domniemanej budowli aoepodarcuj. ogrodunla/; 
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- 2 rowy odsłonięte częściowo • jeden /ob. '12/ na odcl.nku ok. 700 cm, drugl/ob,l0'1/ • ok. 850 cm. Obydwa 
cechuje nieregularny przebieg, zt:O:tnlcpwana szero'lrollć /25-150 cm/ 1 niewlelli:a głębok~ć f s-20 cm/. 

Ntezbyt wysoka /w relacji do odslo.n1ętej poW1erz~lml/ llczba oblektOW oraz tch wyratnie n1erC5wnomler
ne rozmieszczenie pozwala • j~ na tym etapte badali • zal1czyć osiedle do typu o bezplanowym układzie pr ze• 
strzennym 1 rozproszonej zabudoWie. 

Zbiory uzyskanych matertalOw trOdlowych są olezbyt llczne 1 zasadniczo t,powe dla kultury przewor
ektej Kujaw w okresie wczesnorzymsk1m. 

Materiały 1 doknmentacja przechowywane bfd!ł w IP tiAJ.i w Pomanlu. 

Badania będ!ł kontynuowane: 

JAKUSZOWICE, gm. Kaztmlerza Wielka 
woj. Ideleckle 
Stanowako 2 

tlnlwersytet Jagielloliski 
Instytut ArcheologU 

Badsnla prowadzU prof. dr hab. Kazimierz Godlowsld. Finansowa! 
WOAK w Kielcach 1 UJ. Czwarty sezon badali. Osadnictwo kultury 
wstęgowej rytej, ślady osady kultury pucharow lejkowatych, kul tur: 
trzc1n1ecldej 1 przeworsldej. !>lady osadnictwa kultury łutyckiej z 
okresu Ballstatt D, dlady osadnictwa wczesnośrednlowtecznego, 
pO.fnodrednlowtecmego 1 nowotytnego./Sprawozdan1e opr. przez 
Red. lA na podstaWie obszerniejszego komunikatu/. 

Badania m1aly charakter ratownlć'!IY 1 przeprowadzono je na .odcl.nku remontowanej drogi na obszarze 
odległym ok. 60 m od rejonu badali z lat 1982-84, Załotono dwa wylcopy o powierzchni200m2175m2 oraz 
cztery sonda:te. Przeprowadzono te:t badania powlerzclmtowe. Częściowo uchwycono warstwy odpoWiadające 
warstwom w głownej partU stanoW111kf.. Odkryto matertały kultury trzc1n1ecldej, a tak:te łu:tyckiej z okresu 
Hallstall D /nowy element ns stanowisku/. W warstwach gornych wyst'łPUY fragmenty ceramlkl w c zesnośred
n1oW1ecznej ·w zmteszantu z pot.norzymską. Uchwycono 115 skuplek • obtektow, llczne dołki poshipowe 1 zarys 
jednej chaty. 

Wdrod zabytkOW wydzielonych do szczegOlnle Interesujących nale:ty zaliczyć nadladowntctwo grotu brą• 
zowego wykonane z kości /z zadziorami/ • . z materlalOw okresu rzymskiego na uwagę zasługują ftbule zbli:tone 
do typ 99-100 Dato;waną na ~· ułamkinaczyli stwych zasobowych ornamentowanych, 2 brązowe zaplnkl 
z podwln1ętą notką 1 gorną clęctwą, brązowa skuwka pOlkollstej sprzączki 1 l egzemplarz :telaznej sprz11czki 
prostokąlnej, fr. :t.elaznej ostrogi gr. I lub IV wg K. Godlowsklego, l-szklane paclorkl, l paclorek z gliny z 
domieszką grafitu oraz ulamld trOjwarstwowych grzeblent. Znaleetono te:t 6 monet ro:ymsldch w tym denary 
Badrlana, Faustyny, :Luctusa Werrusa, Marks Aurellasza, subareat Trajana, niellczne tutle, nadtoplane 
fr. metalu /w mniejszej Uod'cl nit w -poprzednich sezonach/. Wyst'IPUy te:t ułsmkl naczyll wczesnotirednto
W1ecmych datowanych na vn-VIn w. Aslaboobtaczane/ 1·z IX•X w. /s1ln1e obtaczane/, a tak:t.e fr. naczyfl 
pOtnośrednlowlecznych l nowo:t.ytnych. ZnaleZlano te:t 3 szelągi Jana KaZlmtsru /dwa litewskie 1 jeden koron• 
ny/, monetę Augusta m mt.edzlaną 1 monety rosyjakle z XIX w. · 

Materiały z badal1 znajdują slę w lA UJ. 

Baclan1a będ"t kontynuowane. 

JAZÓW, gm. Gubin 
woj. zielonogOrside 
Stanowtsko 3 

Polska Akademia Nauk 
Instytut IDetorU Kultury Materialnej 
Zakład ArcheologU Nadodrza 
we Wrocławiu 

Badania prowadzU doc. dr hab. Grzegorz Dommsk1. Finansował 
IBKM PAN. Ptąty sezon ~dali. Osada kultury luboaz:ycklej. 

Osada położona jest ns p0lnocno-wschodn1m kralicu rozległego stanowiska 3, w ktOrego obrębie znaj 
duje stę kUka zazębiających slę terytorlalnle osad z rO:t.nych okresow, w tym tsk:te druga poza badan'! osada 
kultury lubnszyclł:1ej. Celem badali b;yio rozpoznanie południowo-zachodnlego, oststnlego, fragmentu oaady2 
1 tym samym za.kotlczenle badali. Przebadano obsear l, 002 m2• LJ!cznle na tej osadzie odsłontęiD S, S09 m . 
WśrOd sledmlu ob1ekt6W nieruchomych odkrytych w 1985 r, nale:ty wymienić budynek słapowy z charaktery
stycmle dla kultury luboszycldej zaokrąglon'l jedną wę:tszą 6c1aną o długości! szerokości ok. 5, 6 m 1 po
w1erzclm1 ok. 23 m2. Budynek zagłębiony, odkryty w pobll:t.u obiektu słupowego, mial kształt zblltooy do pro
stokąta o zaokr'łglonych rogach 1 wym. 2, 4 x 4, O m. Jama budynku o kutałcte nieckowatYm sięgała do głęb. 
30 cm. We wnętrzu budynku słupowego stwler'deono ślad spichrza o konstrukcji opartej na czterech słupach 
rotDych cbronologicmle od obiektu zewnętrznego. 1 

Materlał odkryty w roku bieżącym aidsdal !'lę z cersm1k1 mającej analogie w zestaWie ceram1ld s: 11 1 
ID fuy kultury luboszycldej /w przyblltenlU C1 1 C2/. 

Materiały 1 dokumentacja majduJ'ł Blę w Zakładzie Archeologll Nadodrza IHKM PAN we Wrocławiu. 

Badania zostały zakoliczone. 



KAMIENCZYK·BLONIE 
woj. ostrołęckie 

Państwowe Muzeum Archeologlczne 
w WarszaWie 

Badanla prowadzlla mgr Gra:tyna Dmochowska przy udziale Macte
ja Furmal\aldego. Konsultacja mer]toryczna • doc. dr bab. Teresa 
Węgrzynowtcz. Ftnansował WKZ w Ostrołęce. Trzeci sezon badafl. 
Osada kultury wtelbarsldej. Pozostałości osadnictwa kultur:trzcl· 
nlecldej l łutycldej. 

Przebadano obszar o pow. 123 m 
2

, obejmujliC Y ćzęść kulmlnacjll stoku wscbodnlego wydmy. Odsło
nięto 36 oblelctaw archeologtcznych: 7 jam z epold brązu lub wczesnej epoki :telaza, 28 palenlsk t skuplako 
ceramiki kultury wtelbarsk:lej, czędciowo wyeksplorowane w zeszłym sezonle wylropallskowym. 

Jamy miały zarysy w przybll:ten1u owaloe lub kollste, WJ>Pelnlska brunatno:t6łte lub szaroczarne l 
kształty w profilach na ogOl nieckowate. Zawierały nlellcmy materiał ceramiczny charakterystyczny dla kul· 
tury łutyck:lej /m. tn. ulamld wylewów ~czyli z otworkami pod krawędzią/, kilka wyrobów krzemlennych, 
kamlenny rozcieracz, przepalODe kości zwierzęce /? / oraz drotne węgielki drzewne. OmaWlane obiekty sku
plały się w części południowej badanego terenu, na kulm1nacj1 wydmy, poza zasięgiem osadnictwa kultury 
wtelbarsk:lej. 

W hr. nle natrafiono na materiał zab]tkowy kultury trzcinlec klej. 

Palenlska o zarysach prostokątnych, wypełnlskach czarnych l kształtach w profllach nieckowatych, 
orientowane były na ogOl dłutszym bokiem zgodnie z osią W -E. Ich dna i ohrze:ta wykładane były warstwą ka· 
mtenl /niekiedy celowo połupanych na plsslde pł]ty/, obecni e s1lnle przepalonych. Pod kamleniami lub koło 
nich zachowały się pozostalości zwęglonych belek dębowych, ulotonych równolegle do siebie na rO:tnych pozio· 
mach lub naprzemianlegle na sobie, piętrowo. w znacznej częścl palenisk -w wypełniskachlub na skrajach, 
natraflonona skapiska nie spalcnych zębow bydlęcych. Material ceramiczny znaleziony w omaWianych oblek• 
tach jest niezwykle ubogl: częściowo zachowane naczynie grupy VI wg systematyki ceramiki kultury wtelbar· 
sld ej R. Schindlera, dno l część przydenna Innego oraz pojedyncze ułamki m.l.n.. naczynia sitowatego. W kilku 
paleniskach natrafiono na grudki surowej gllny - białej lub rudej, bryłki polepy oraz pojedyncze, drobniutkie 
przepalone kostlcl. Palenlska obejmuj'! swym zaB1ęg1em kulmtnację l część stoku E wydmy. Na kulminacji 
obiekty posadowione są bardzo gęsto. Często zachodziły na siebie, jeden obiekt był wyratnie wkopany w są· 
stedni. Wyj_ątkowo natrafiono te:t na piętrowy układ palenisk: dwa sąsiadujące ze sobą obiekty zostały skonstruo
wane nad trzecim, ja:t wykoreystanym. Zagęszczenie palenisk zmniejsza się w części E obszaru Ich występo• 
wania. Granica palenisk biegnie tutaj w przybll:tenla zgodnie z klerunkiem NE-SW. · 

Wyeksplorowane do koflca w hr. wielowarstwowe skupisko ceramiki kultury 11<1elbarsk1ej poło:tooe jest 
poza zasięgiem palenisk, tak na kulminacji, jak l na stoku wschodnim wydmy. Od p6łnocy l zachodu, w odleg
lo6ci ok. 1-3m, otaczajq je paleniska, wyznaczające skr.aj wachodni obszaru Ich występowania. Skuplako ma 
kształt nieregularnego owalu o wym. maks. 4, 8 x 6, 8 m /dłutszy bok zgodny z osią W -E/. Zarys obiektu w 
:tOłtym plasku wyv;naczały jedynie gęsto zalegaj11ce ułamki ceramiki. Łącznie /w clągu dw6ch sezonów wykopa
Uskowycb/ "ebrano ok. 19. 500 !r. naczy>l.. Wydaje Bl.ę, 1it plerwotnle skupisko było bogatsze - z bamusa nad 
nim pochodZI ok. 7. 500 ułamkOW. Pozysksne w hr. fragmenty /z humusu -ok. l. 700, z :t6łtego plasku -ok. 
12. 000/ składają slę na ldlkadzteal'lt naczyfl. wśród których najczęstsze są okazy grapy I wg klasyfikacji R. 
Schindlera. rzadsze grup n, ill/TV, VI, XIV, XV, XVI i in. 

Materiał ceramtczny pozyskany z oblektOW kultury wtelbarsk:lej mleścl się w ramach czasowych ~/C1 -

Badam& będą kontynuowane. 

KAUSZ-ZA WODZIE · 
Grodzisko 

patrz 
wczesne średniowiecze· 

KOCJERZEW POLUDNIOWY, gm. Kocterzew B.uro Badafil Dokumentacji ZabytkOw 
w Sk:lerntewtcacb woj. sk:lerntewick:le · 

Stanowisko 3 

Badania prowadził mgr Justyn Skowrón. FUlalisował 1rKZ w Sld er• 
nlewtcach. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury przewor· 
sklej ze starszego l początkOw młodszego ola'esu rzymskiego. 

· StanoWisko poło:tooe ·jest na nieWielkiej wyn1osłoścl /częściowo mocno Zniwelowanej przez wybieranie 
plasku/ otoczonej od pOłnocy, wschodu 1 połucklia pozostslośclam1 baglen t łęgow w postaci podmokłych •wysp" 
i stawow prawdopodobnie pochodzenia w]topiskowego. 

2 
Odsłonięto 60 m • W wyniku przeprowadzonych badafl ratoWniczych ustalono, te znaczna część cmenta· 

rzyska uległa powa:tnym zntszczenlom w wyniku eksploatacji plaśnlcy 1 melloracjl gruntów. Uzyskano dute 
1lodc1 przemieszanego materiału ceramicznego ze Zniszczonych grobów oraz odkryto trzy częściowo zruszczo
ne groby ciałopalne, z których dwa - groby 2 1 3 - były z całą pewno6clą popielnicowe. Ocalały dolne partle 
poptelnic ustawione na płasko łupanych kamieniach. Jamy grobowe poetadały wypełnlsko ciemno szare, a w 
czę6cl centralnej czarne o wym. 116 x lO 5 cm /gr Ob 1/1 120 ." 193 cm /gr Ob 3/. G rOb 2 o jam! e s1lnle rozora • 
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nej był zaznaczony na poWierzcbnl stellł kamlenną owym. 160 X 75 X 67 cm. W obręb1e zespołOw grobow:!"'h 
znalez1cno pou ceram1klł: ostrogę brązo"!'l grupy I K. Godłowsldego, telazmt p6łkollst'l &prZ'lCZkę do pasa, 
fragment zap1nk1 br'lzowej, n1ew1elk1e okuCle :t.elazne, mały przęśllk lub paclorek glln1any, not telazny, dwa 
przęllllk1 gllnlane. Z zabytk6w znalezionych lamo m. 1n. zapinkę br'lzową z grupy pochodnych od s1ln1e pro
!llowanych. Na podstawie wygl'ldu jam grobowych. llcmych ułamk6w naczyfl. 1 ntektOrych zabytk6w metalo
wych motna wstępzue ustalić chronologię cmentarzy&k,a od starszego okresu rzymeldego do początkOw młod
szego okresu rzymsldego. 

Materiały znajdują B1ę w BBU>Z w Sk1ern1eW1cach. 

Badania będą kontynuowane. 

RONDRATOWICE 
woj. wrocławslde 
Stanowisko lO 

Uniwersytet Wrocławsld 
Katedra Archeologu 

Badania prowadzU mgr Marek Bednarek.· Koosultant • doc. dr hab. 
Stanisław Pazda • . F1nansował Uniwersytet Wrocławsk1. Pierwszy 
sezon badań. Osada produkcyjna z okresu wplywOw rzymeldch -
faza ~-c1 . 

Wykopallaka tn1ały ą celu rozpoznanie charakteru osadnictwa oraz uiic1ślen1e chrooologU stanowiska . 
odkrytego w czasie badań AZP w 1964 r. prowadzonych pod kl.erown1ctwem W. Wojclechowsldego. 

Badane stanowisko poło:t.one jest przy wschodnim kraflcu ws1 Kondratowlce. Uilytuowane jest ono na 
krawędzi nleW1elk1ej dollny Małej !ilęzy, ktOra przepływa na południe od niego w odległości ok. 700 m. Wzdlut . 
stanowiska przepływa n1ew1elk1 strutn1etl, · ktOry zbiera wodę z rusko polotonych ł!lk. Orientacyjny obszar 
stwierdzony na podstaWie materialu występującego na powierzcln1 wynos1 ok. 20 ha. / ellugość ok. 800 m 1 
szerokość 150-250 m/. Całość utytkowana jest j!li<o pole orne. 

W czasie badatl zaletono dziesięć sondaty. dziewięć w czętci zachodniej stanowiska l jeden we wschqd
n1ej, tam gctzle znajduje s1ę największa wyntosłollć terenu. Odlerłoll~ tn1ędzy sondatstn1 w częec1· zachodniej 
wynosUa od 20 do 70 m. · -

W wykopach natratlono na fragmenty 5 ~~s!'ych obiekt6w 1 6 jam posłupowycb. 

Na szczegOlną uwagę zasługuje piec garncarsld odkryty w sondatu nr B/eksplorację pieca. odlotono na 
rok pr!:yszły/. Jama odpadkowa z licznymi fr. ceramlkl. 1 kośćtn1 zwierzęcytn1, znajdująca się bezpo4redn1o 
na rumowisku pieca, pozwala na datowant e go nie p6tnlej_n1~a fazę C~kresu wpływOw rzymekl.ch. 

Sondate wykazały, te mamy do czynlenta z osadą, w kt<rej-t>;b. rozw1n1ęta produkcja hutnlcza /fr. 
tutls w wykople nr l, 2 i 3/ oraz produkcja garncarska. PośWiadczone jest r6wn1et przędzalnietwe fprzęśllk 
w sondatu nr lO/ oraz obrObka kośc1/tebro zwierzęce-p6łsuroW1ec- ze ślada~ starannej obr6bk1/. ' 

Zebrany materiał ce~am1czny pozwala wstępnie datować osadę nJLfazę B
2 

-C 1 okresu wpływ6w rzytJl
skl.ch. Jako ślad osadnictwa innych kultur motemy uznać l fr. nact:ynta kultury ceram1k1 sznurowej 1 tr. na-
czyfl. średniowiecznych /XFXJJ. w. f. ~ 

PrzeWidZiana jest kcntynuacja badal'l. 

KRASNYSTAW 
woj. zamojskl.e 
Stanowisko • Zamek 

. 
KROLOWE, gm. Głubczyce 
woj. opołaide 
Stanówtako L 

patrz 
pOtne 4redniow1ecze 

Konserwator ZabytkOw Archeologicznych 
w Opolu · 

Badanta prowadŻ111 mgr Krzysztof Spychała 1 mgr Ewa Maruszak 
f autorka sprawozdania/. Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy se
zon badal'l. Osada ludnolici okresu neolitu i kultury przeworsk1ej. 

Stanowisko jest polotone po p6łnocno-zachodnlej stronie drogi polnej, htczącej wsie Królowe 1 Zawiszy• 
ce, .,.. odległości ok. 500 m na południe od wschodniego skraju wsi Kr6lowe, po p6łnocnej stroo1e strutn1enia 
zasllającego stawy hodowlane. 

Odkryte zostało we wrześniu ~985 r. w toku nadzoru archeologicznego prac melioracyjnych. Rowy 
melioracyjne odałonUy 12 ob1ekt6W zalegających na głębokości od 22 do 32 cm pod warstwą orną. Obiekty te, 
po odczyszczeniu 1ch profUOw na licisnach rowOw melioracyjnych, dokumentowano bez rozlropywanls w calo•cl. 

Wyrotntono jedną jll..mę odpadkową, datowaną na kulturę pneworską /faza D/, jedną jamę zasobową o 
nieokreślonej chronologU oraz jedną o nteokreślonej funkcji, datowaną na neolit. Pozostałe obiekty nie dostar
czyły t adnego materiału zabytkowego, ich funkcja 1 chron~ogl.a są nlejasne. Zabytki zostaną pnekazane do 
Muzeum Śląska Opolskl.ego, 

Nie przeWiduje s1ę lcont;inuacjl badal'l. 



KROLOWE, gm. Głubczyce 
woj. opolslde 
Stanowisko J 

LESNO, gm, Brusy 
woj. bydgoskie 
Stanowlsko 2 

• 1!>0 -

patrz 
neoUt 

Uniwersytet L6dzld 
Katedra ArcheologU 

Bada.nla prowadzlł dr Krzysztof Walenta. Ftnansował Uniwersytet 
L6dzld, Dziesiąty sezon badaó. Cmentarzyskx> kurbanowe kultury 
Wielbarsklej z okresu rzymsklego, 

Przebadano 2, 5 ara w płasklej czę6ct cmentar.zyska oraz kurban nr 4, Wykopy w płasklej części cmen
tarzyPka nawt,.zywaly bezpo6rednlo do wylropdw z utteglęgo roku. Odkryto w nich 2 groby popielnicowe kultury 
łui:ycklej, w tym jeden znacznie uszkodzony, gr<lb popielnicowy kultury pomoraklej, grllb skrzynirowy kulturv 
pomorsldej zawieraj~tCY jedn'l poptelnicę bez wyposuenla, 3 groby popielnicowe kllltury wtelbarsk1ej i 2 groby 
azldeletowe kultury wtelbarsldej, W grobach popielnicowych stwierdzono następujące wyposa:tenie - grllb nr 7 
zawierał gllntan'l miseczkę, fl"agment brą:towej :taptnkl A. m, przędl1lc gllnlany oraz fragmenty stoptonego 
szkła 1 brązu; grllb nr lO ulizkodzony zaWierał fragmenty br:p:owe j zaptnld, fragmenty br,.zowych okllć; grOb 
nr 12 wkopany w jamę grobu szldeletowego nr 11 wypoea:tony byi w brazowe okllcle w kształcie trlljkąta r~
bocznego. Groby s~eletowe wyposa:tone były- grOb nr 6: 2 zaplnld brązowe A. m. 58, brązową klamerkę 
esowatą, brązow'l sprzączkę do pasa, brązowe okllcie pasa, brązową igłę oraz przęśllk; Grl!b nr 11 zawierał 
szcz'llkl organiczne będ'lce zapewne pozostaloścl'! skrzyneczki, które P" ollpowt4!dnlm zał>ezpteczenlu wyeksplo
rowana w całodcl i przekazano do pracoWni konal!!"watorsklej. W czasie bad111laboratoryjnych. ktllre w momen• 
cie przygotowywanls sprawozdania nie były zalco11czone, w6rlld .. =czątkOw organicznych stWierdzono Uczne za
ko11czenia pasa, sprz11czkę do pasa, telazny nOt w pochWie oraz c'll'i'! osełki. Mo:tna się spodZiewać, te llczba 
przedmiotl!w znajdqj'lcych się pierwotnie w skrzyneczce mo•Uiw· będr.le dO' okr::ślenia dopiero po zakończeniu 
badaJ\ konserwatorsk1cb. 

W plasklej części cmentarzyska odkryto nlewtelk1, fragment wte11ca kamlennego oznaczonego nr l O. 
W przypuszc:talnym centrum Wle11ca znajdowała stę jama grobu szkteletOI'Tego z wyramym śladem po Wkopie 
rabunkowym. Na dnle jamy grobowej odkryto: paclorek bursztynowy, 2 szklane pactorkl melono'll{ate, 2 pa
c iorki gl1nlane oraz br'lzowe złącze ogniwkowe. Ponadto w płasklej częśct cmentarzyska odkryte> Uczne sko
piska ceramlkl kultury łutycklej, 

Objęty badaniami kurhan nr 4 zlokalizowany byi w centrum cm1!JUarzyska, Nasyp kurhanu zawierał 
kamlenne J'ldro 1 otoczony był obstaw, kamienną, ktllra w częśct SE wotonlł byia .W. planie wielobokll. W cen
trum kurhanu znajdowała się jama grobu szkieletowego, w ktorą wkopany był grllb jamowy z przemytymi 
kośćmi. Grllb jamowy wyposa:tony był w br'lZOW'l zapinkę A. V, 1 fragment brązowego okucta. W groble szkle• 
leiowym atW!erdzono następuj'lce wypoaa.tente: 3 brązowe zaptnk1 A. m. 58, brązow'l bransoletę drucikx>wat'lo 
brązową BprZilczkę do pasa. br'lZOW'l klamerkę esowatą, 3 paciorkl szklane, brązowił igłę ora.z glln1any przęA
Uk. 

Badanta bę~ kontynuowane. 

LISOWICE, gm. Prochowtce 
woj. legnickle 

Uniwersytet Wrocławski, 

Katedra ArcheologU 

Badania prowadr:U mgr Cezary Bulliro przy wspllłudztale Jacka 
Łuszczka.: Finansował KZA na woj. legnickie. Drugt sezon bada11. 
Osada kUl~y łutycklej /VEB-HC/, przeworaklej /OWR faza D/ v 

i · wczesnośredniowteczna /VI/Vll-XIn w./. 

Odkr:yto 18 jam i 14 slupllw kultury łui:ycklej, w6rlld ktllrych na uwagę zasługuje obiekt określony jako 
studnia. Na okres wplywllw rzymsklch datowano 6 jam, 2 paleniska, l ptec kopulasty oraz 26· słupow. Dokoń• 
czono ta.k:te eksplorację dwllch dwukomarowych ptecOw garncarsldch odkrytych w sezonte poprzednim . P1ec 
nr l okr'l&lY /2,25 x 2,10 m/ posiada krlltkt, tunelowa ty wlot otwarty na jamę przypiecową, długości 190 cm. 
Plec nr a, zblttoriy konstrukcyjnie do. pierwszego, był mniejszy /1,85 x l, lO m, jama przypiecowp. dł.1,4 m/. 
Z obydwoch piecow zachowały stę komory paleniskowe wraz z !Uaramt, resztkl rusztow oraz dolne fragmenty 
~~ . . . 

Obiekty wczesnośredniowieczne reprezentowane 1114 przez dwa budynkl mteszkalne /Vl/Vll•VID. i vm
X w,/ oraz dwte jamy i jedno palenisko z x-xm w, Prllcz nich odkryto taktt! klllcadz1estąt jam 1 slupl!w o 
nieokreślonej chronologll. 

Materiał po opra.cow2Dlu przekazany zostanie do Mllteum w Głogowte_ 
Badania zakoflczono, . 

LiG RECZYNSKI, gm.Ręczno 
woj, piotrkowakle 
StanowiSko l 

patrz 
paleoll t 1 me zol! t 



Ł;iTOWICE, gm. Wl.erzcboałaW1ce 
woj, tarnowakle 
Stanowisko nr 2 
/poprzednio sygno'III'1Ule nr l/ 
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PP Pracownl.e Konserwacji ZabytkOw 
Pracowtlla Archeologtezno-Konserwatorska 
Oddztał w TarnoWie 

Bada.nla prowsdzU mgr Andrzej So:punar. Flnanaowal WKZ w Tar
noWie. Drugi. sezou bad1111, Cmeńtarzyako z okresu lateflak1ego 
1 wpływow rzymak1cb. 

Przebadano obszar około 2, 5 ara_ OdsłODlęto 5 obi.ektOW, z ktOrycb dwa to jam)"'palenlska. Pozostsle 
trzy, to groby, ' 

Ob!ekt 11 • grot> pop1eln1cowy, wyposa%eu1e: popielnica,· czarka, 2 groty telazne, sprzączka i!.elazna. 
Chrouologta:. faza B2 okresu wpływow rzymskich. 

Obiekt 12 • grot> jamowy, wyposatenle: noi!.,t< telazny, tl.bula telazna o typie zbU.:tonym do l wg T. 
Lla.ny, paclorki szklane w tym melonowate, fragmenty przepalouycb naczy!i. Chronologla: faza B2 okresu 
wpływow rzymek1cb. 

Obiekt 13 • grot> bezpoplelnlcowy, ciałopalny. Wyposa%enle: mlaa, fragmentyprzedmiotu telaznego, 
naczynie toczone na kole, siwe, Chr011olog1a: n!e pObliej nllt faza C1 okresu lateliaklego. 

Badania będą kontynuowane. 

MALE CZYSTE, gm. Stolno 
woj. torudakle 

Muzeum Okręgowe 
Oddztał ArcheologU 
.w Toruniu 

Baclania prowadzna mgr Gratyna BudYnek. Finaosował WKZ w T o
rlllllu. Dwa sezony badali.. Cmentarzysko z młodszego okresu przed· 
rzymsk1ego l okresu rzymak1ego. 

StanoWisko majduje alę w pOłnocnej co:ęłd Z1em1 cbełml11sk1ej, ok. 9 km południe od Chelmna. Po· 
lotone jest na jednym z licznych na tym morenowym pofałdowanym terenle wzgOrz, ktOrew cr.ę6cl wschodniej 
zostało zn1azcz011e prze r. budowę drogi, · 

. 2 
Bsclanla .prowadzOIIo w latach 1984 l 1986.. Przebaclano obszar o łącznej powlerzcbnl 350m • Wyeksplo-

rowano 88 grobOw, w tym: 82 z młodszego okresu przedrzymskiego 1-okr-eau rzymaklego, <& • wczesno6redn!o• 
11!1eczne. l • kultury łultyck1ej, l • kultury pucharOw lejkowatych. 

W6r0d pochOWkOw z młodszego okrellll pro:edrzymsk1ego l okreau rzymsklego występuj'! zarowno groby 
ciałopalne jamowe 1 popielnlcowe, jak 1 groby azk1eletowe. Koncentrują Blę przede wszystk1m 11 nU.szych 
part1Bcb wzgorza_ 

Do najciekawszych zabytków za.liczyf motna: zapinkę telazną /typ A wg Koatro:awsk1ego/, zaplnk1 te
lszne /typy M, N, O wg Kostrzewsklego f, . serię zapinek oczkowatych / zarOwno z otwartym! oczlmml l rozW!• 
ruętym1 kulkaml., jak 1 serU pruskiej/, zapinek B1l!Ue pro!Uowa.nycb /A IV 67•681 72/, kaptarkowych /A n 38/, 
zapinek V gr. Almgrena /A V 120•123/ orar; zapinek będ'!Cycb komb!nac;ill typOWA nfrv; paclorki szklane • 
melooowate, mUle flor!, ze złotą wkładką: arebma zaWieszka; bransolety brązowe /wętowate oraz bransoleta 
zdobiona kulkami w grupach po trzy/1 telazne; telazne okucle wtadra; telazna klamra bakowa do pasa; telazne 
okucle rogu do p1c1a; br'łZOWe, a1ln1e profllnwa.ne zakotlczenla pasa; szpUe br'!"owe z sUn!e pt:ofi.lowan'l głOw• 
ką. azpUe :telazne 1 kościane; sprz11czk1 telar:ne o ramie pOlkol!atej. kolistej 1 prostokątnej; naczynia miniatu
rowe; popielnice nale:tące do grupy l, VI! vru wg Scb!ndlera; duty zespOł przę6lik0w gl1n1anych oraz noty te• 
laznych • prostych 1 sierpikowatych. 

Bogato wyposatony był tskte grOb wczesnośrednlow1eczny. Zawierał on m.1n. : ponad 130 paclorkOW 
szklanych 1 bursztynowych, krzytyk bursztynowy • . Zachowały się tskte fragmenty skOrzanej przepaski. 

Gr Ob /? / ludno6c1 kultury pucharow lejkowatych opr.OCz fragmentow. zaWierał takt e 4 całe naczynia. 

Bsclanls na cmentarz)'1lkn będą koutynuowane. 

MASLO~Z, gm. BruhleszOw 
woj. zamojskie 
Sta.noWlsko 15 

Uniwersytet 1m. Mar11 CID'1e-Sldodoweklej 
Katedra ArcheologU 
w Lnbl!nle 

Badania prowadzU dr Andrzej Kolrowakl. FinaOsowało BBI.DZ w 
Zamo6c1u. S!Odmy sezon badali. Cmentarzysko b!rytualne grupy 
maałomęck1ej z fuy C1a•D. 

Przebadano pow!erzcbruę 170, 15 m 
2

• Odsłomęto łąco:n!e 2 5 grobOW, dwa z ruch uchwycono tylko w 

czę6cl. Zarejestrowano r.Ownle! dw!e n1ew1elk1e jamk1 bez treści kulturowej. 
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WU'Od grobOw :jeden zaWierał pocllOW'ek ciałopalny, dZiewtętnaście szkieletowych. a trzy uznano ZP. 

symbollcsne. Bez wyposa1.en1a było jed]llle ptęć grobów, w tym jeden osoblllb. dorosłego, Jedenaście z gro
b6W szkieletowych zaWierało pochOWki CZ'ł&tkowe. najwtęcej dolnych partU szkieletOw, choć w groble nr 109 
znalezla:to tylko praw'ł połowę az.t!.eletu. 

W k1lku przypadkach dokonano tntere&uj'łcych obserwacji odnośnie lmDstrukc:jl pojemnlkOw na -loki. 
W groble nr 111 była to wygtęta wydr11ta:ta kłoda. motenle ukieletu podyktx>'wane b,to kształtem tej trunny. 
'W kłodz:le spoczywały te t zwłold dziecka z grobu nr 101. W groble nr 105 dolna połowa szldeletu spoczywała 
w regulsrnle prostokątnej. wąsldej skrz]lll z desek o gruboścl 2, 5 cm. Nle2:11ane na tym cmentarzysku ele
menty obrządku pogrzebowego zaobserwowano' w groble nr 106, w ktOrym szkielet spoczywa na dzleslęclo· 
centymetrowej •podsypce• z sllnle plamistej, ciemnej zleml. W strop grobu nr 87, zswterającego dolną po· 
łowę szkieletu i lewą dłol!., wkopano •skrzJ'Illę•, po ktOrej negatyw nasycony b,t węglem drzewnym 1 nlewtelką 
Uośc1ą spalonych koścl. W groble nr 9 5 znajdowały slę dwte częścl szldeletu: gOrna do pasa oraz nogi uctęte 
na wysokodcl połowy długo6cl uda. 

Znalazła potw1erdzenle obserwacja o wkopywanlu spa.lon,.:h szczątkOW brakujących częśd. uldeletOW 
w stropy grobOw /nr 90 1102/. Nie wytłumaczona jest ~?atomiast sytuacja układu stratygrallcznego pomiędzy 
trzema grobami: 111,109 1 110 zalegających praktycznie nad sobą, co nle b,to spowodowane brakiem miejsca 
na cmentarzysku. N!ljnltej letał grób ni' 111, zaWierający kompletny szkielet wyposatony w grzebletl 1 zapin
kę. Nad nlm w groble nr 109 znalezla:to prawą połowę szkieletu kobiety mającego zdeformowaną czaszkę z 
powykrzywtanyml du.tyml zębami l masywną tuchwą. klóretm1 towarzysz,ty dwa naczynla, okucle końca pasa 
1 fragment brązowej bransolety taśmowej. W grOb ten wkopany był pochOWek oseska /110/, 

lnteresuj'lca jest rOwnle:t sytuacja grobu nr 107. Jest to głęboka, rozległa jama, w ktOrej strop wko• 
pana b ,ta trumna ze zwłokami. W obręble jamy nle znaleZlano mater1ału archeologicznego, 

W przypadku grobu nr 91 odnotowano regularny wkop w llrodkowe j c zęllcl naruszający układ szldeletu. 
Wydaje slę. te nl e mlał on charakteru rabunkowego, gdy:t grOb zawteral pełne wyposatenle: zapinkę. grze• 
bteń, sprzączkę, lgłę, przę.śllk. paclorki Wielobarwne 1 mozatlrowe, s zklane, bursztj;nowe, których część 
b)ia jednak we wkopie. 

W)l>osatente pochOWkOw ze wschodniej częścl cmentarz yska jest .;.bots ze od znajdawanych w centrum. 
W groble nr 103 znaleziono ptęć naczyń lepionych w ręku l ornamen towanych w st:tJ.u w1elharsk1m /trzy nale· 
tące do VI grup'y Schlndlera, jedno - xn grupy 1 duty kubek z kanallldt<m w uchu/ , dwie zaplnkl brązowe, 
tgłę, srebrny wislorek wladerkowaty, paclorek bursztynowy 1 grzebteti. W grobl e l Ol odkryto zestaw przybo
rów do gry, składający się z tetonOw ze szkła, poroh l kamlenia oraz dwOch kostek w pastael wydłu~onych 
prostopsdłośclanów, maczanych· na dłutszych ściankach naclęclaml. W groble 105 znaleziono koltę z około 
stedemdzleslfCIU paclorkOw szklanych l wtslorkOW burszt]lloWych, a w groble nr 9l. paclorki mÓza1kowe 1 z 
Wielobarwnego szkła. W strop grobu nr 90 wkopano wraz ze spalonymi kośćmi gornej czę6c1 szldeletu frag• 
menty antycznej amfory 1 naczyń toczon,.:h na kole. W warstwie pokrywającej badan'! część cmentarzyska 
wystąpUy oleomal ~cznte fragmenty ceramtk11 przedmioty z metalt kolorowych f szld:a. Znalezlano mtędzy 
Innym! zapinkę srebrO'! z podwOjną sprętyną 1 p6łokrągłą płytą pokrywaj'!Cą głOWkę /wariant laa dwułpytowych 
flhul Ambroza/, ktOrą mo:tna uznać za jeden z najmłodszych elementow cmentarzyska l datować za G. H. D1a• 
eonu na IV w. n. e. 

Interesującego odkr,.:la. dokonano rOWnlelt w groble nr 106, ktOrago wyposa.:tenle stanowU grzebleń 
rogowy typa m Thomas, datowany na fazę .82 okresn wpływów rzymsldch. Byłby to wtęc najstarszy grób w 
Masłomęczu, co potwierdza rOWnle:t stratygrana z grobem nr 105, zawierającym zapinkę wczesnej odmlany 
A 168. ' 

Materlał znajdaje slę w Katedrze ArcheologU UMCS. 

Badanta będą kontynUOWil!lS. 

MODLIBORZYCE 
woj, tarnobrzeslde 

Mlzeum Arcbeolog1czne 
w KrakoWie 
WojewOdzkl O.rodek 
Arcbeologtczno-Konserwatorskl 
w Klelcacb 

Badanlatprowadz111 doc. dr hab. Kazimierz Blelenln /Mur.enm 
Archeologiczne w Krakowie/. mgr Szymon Orzechowsld /WOAK 
w Klelcach/, mgr Jolanta Drąt)'k /lrzstytut BistorU Antycznej WSP 
w Klelcach/. Finansował WOAK w Klelcach. Pierwszy sezon ba• 
dań. Osada hutnicza okre~ wpływów rzymsldch. 

StanowlS\ro dymaraide w Modllborz)'Cach zostało odkryte w czasleprac tnwentaryzacyjnych prowadzo
nych w ramach zorganizowanego w 1985r. studenckiego obozu archeologtcznego. ktOrego ce lem była szczegO· 
ława Inwentaryzacja atanawtak tu:tla oraz wazelldch atanawtak archeologicznych na terenach polotonych na 
połudnle 1 południowy wachOd od Pasma Jeleniowsklego po Opat6W. 

Podohn1e jak w roku 1984, oprOcz prac Inwentaryzacyjnych wprowadzono do programu zajęć obozu 
badania wykopallskowe. Do badaft wykopallakowych wytypowano zainwentaryzowane w Modllbcrz)'Cach stano• 
wtska tutlana polu M. RadoWlecklego. W mlejsaacb naj1ntenaywnlejszego powter zchnlawego występowa!lls 
ułamkOif tu~la załcdooo 3 wykopy. 
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W 1fykop1e l odsłonlęto całe piecowisko dymarslde. Nal~y ono do t~owych ś wlętokr~:ysldch stanowisk 
dyma.rsldch uponądkowanych, dwuc~:ęśc1qwych t:;pu 2 x 4. W wynlku wleloletnlej uprawy pola uległo ono w 
duł.ym stopD1u zn1s~:c~:en1u. W ci'lgu prawym mn1ej l!:D1azczonym odkryto pozostalośc1 41 kotl1nek, w c1'!gu -
l<:wym pozostałości 18 kotllnek. 

W wykople 2 odsłonięto lllady, ktOre pocz'!lkowo ldentyf11mwano z m1elerzem <lymarsldm. W trakc1e 
eksploracji nasuwa slę wD1os ek, te jest to zagłęblony pratak rudy. PrObid pratonej rudy pobrano do anallzy. 

W wykople 3 odsłonięto warstwę obiektu gospodarczego /?f, w ktOrej wypełn1aku znajdowały slę głow
D1e fragmenty częśct rozbitych szybOw pracuj11cych obok plecow dymarsldcb.. Pobrano prObid tu&, węgla 
drzewnego !'raz rudy do badań specjal1stycmych. · 

M:>ROCZYN, gm. HrubieszOW 
woj. zamojslde 
StanoWisko 2 5 

Uniwersytet lm. Maru Curle-Skiodowaldej 
Katedra ArcheologU 
w LubUnie 

Badan1a prowadl!:U zespC!ł pod Iderunkiem dr. ~drze,la Kokowskie· 
go. F1Dansowsło BBU>Z w Zamościu. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko ze achylirowej fazy okresu wpływow rzymskich 1 
okresu wędrowek ludOw. Osada kultury ceram11d Bl!:nurowej, osada 
pOtnowczeanośrednlowlecma, ślady osadnictwa kultury świder• 
akiej z okresu paleolitu, kultury pucharow lejkowatych. 

BadaD1a pr~:eprowadrono na wyratnie ekspo!]owanym D1ewlelldm wyD1es1eD1u let'!CYill w obrębie terasy 
akumulacyjnej nlewlelldego cieku Gl!ska, ~~~c ego dopływem Huczwy, po pC!łnocno zachodniej stron1e wal Mo: 
roczyn. 

Po przeclęc1u wyn1es1en1a dwoma krzytuj'!CYilll slę 1fykopaml o wym. 30 x l m okusło slę, te obiekty 
archeologiczne majdują B1ę na poludniowym 1 wschodnim stoku wyn1es1enl.a. Pr~:ebadano łąc=l! powter~:chnlę 
305m2• . · . 

L'!czD1e odkryto tr~:yndcle obiektOw, z ktorycb cztery okazały się grobam1. Jedni! z jam motna od· 
D1eść do kultury pucharow lejkowatych, jeden do kultury ceram11d sznurowej ·oraz jedną do pOtnych fa~: wcze
snego średn1ow1ecza. Ta ostatnia zawlerala na. dńi.e kompletny szldelet św1D1, szkielet dutego gry:z<mla.l. 
naczynie z dwoma otworami w dn1e. W pozostałych obiektach materiał wystlg)1ł w bardro małych Uośc1ach 
lub te:t były go one pozba'Wlone zupełn1e. 

Wśrod grobow dwa były clałopalne · l dwa szldeletowe. Na wypos~Kenle składały lllę naczynia toczone 
na kole f w tym jedno naśladowD1ctwo pucbarka szklanego ze szlifowanymi owalami/ • Bprl!:'!CZkl br'!rowe, 
gr~:eb1en1e 1 Igła. lnteresuj'!CY był grob ciałopalny lir I. Owalna duta jama grobowa zaWierała w stropie potłu~ 
czone dwa naczynia toczone na kole. W Bp'lgu obiektu majdawały slę szkielety !lutego ptaka 1 &Baka {psa?/. 
Na tym samym poz1om1e znaleziono tet notkę masywnej zapinki br'!ZOW!! ,. pełni! pochew~ 

Ponadto w warstWie kulturowej stanowiska, na poWlerzcbn11 w wypełnlskacb n1e'łl'lelldcb oblektOw zna
leziono materiały paleolltycl!:De kultury świdersklej oru rd~:eó, wlOrkll pOltylczak ociiios~:ęce B1ę do mezolitu. 

Materiały znajduj" się w Katedrze ArcheologU UMCS. 

Badanla zakończano. 

MROCZA 
woj. bydgoskie 
StanoWisko 2 

Muzeum Okręgowe 
w Bydgoli!ZCEY 

Badanla prowadl!:U m~ Wojelech Kuczlrowald.. Finansowało 
Maze~ Okręgowe wllydgos~:c..y. Tr~:ec1 sezon badaJ!. Cmenta
rzysko 1: okresu hals~:tacklego 1 rzymskiego. 

Kontynuowano badan1a odkrywaJliC 1 eksploruj'!C 6 grobOw jamowych. Groby zalegały pod warstw'! bu
musu, na głęb. od 28 do 37 cm, stąd. tet uległy macznemu ~:nlszc~:eo1u. Większość ,. D1ch 1:aW1erała bardzo 
nieWielką lloAć mocno rozdrob111onycb, przepalonych kości ludzkich lub Ich negatywowe odbicie, węglelld 
drzewne ora.z fragmenty ceramiki. 

W oparciu o występującą ceramikę, groby datować mo:tna na okres wpływow rzymskich. 

Materiały z bada11 znajwją s1ę w Mazeum.Okręgowym w Bydgos~:c~:y. 

Badanla będą kantJnuowane. 



MYSLOWICE·IIIGELIN 
woj. katowtelde 
StanoWisko 4 
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WoJ""'Odzld Ośrodek Badali 
1 Dokumentacji Zabytk6w 
w Katowtcacb 

Badania prowadzlł mgr Eugelńusz Tomczak. Finansował WOB!DZ 
w Kato•tcacb. Drugi sezon badań. Osada. Kultura łutyclall potny 
okres rzymski.. 

Przeprowadzono badanla aaodat<>"e na stanowieku poiotaoym ." odległollel 800 m na pelłnoeny zacbOd 
od koitcloła. .w Imlel1nle, na lekko wznosz,.cym slę, częllclowo płasldm terem e zajętym ·parcelami budowlany
mil polami ornymi /AZP-arkusz l00-49/. Wykop o poWierzchni 3 arOW wytyczono 8-16 metrów na zacllOd od 
budynku mieszkalnego zlokallzowanego przy ul Turystycznej 4. Odkryto lO oblektOW archeologlcznycłl. WiłrOd 
nich wyrOmtono pozostałości 8 pleców pratalll1czych skuplsjących alę w pOlnocnej częliel wykopu. Obiekty te 
mtały na pozlomle odalolńęcla, bezpośrednio pod wara~'ł ornJl, kształty owalne lnb zbll:tone do koltatych o 
wym. od ·l20 do 228 cm. Na głęb. '10·90 cm tworzyły z:arysy regularne, zbll:tane do proatokątów o zaokrąglo
nych naro:tnlkacb. Wymiary wahały stę tu w granicach 100·185 cm, Środkow'ł częllć jamy •ypełlńał plaaek z 
nlewtellcą domleszkit s:oarobrnnatnej pr6chlńcy. Przy krawędziach •ypelnlsJID zabarWione było Intensywnie 
węgle.m drzewnym, Woktlł plaaek prRpalony na czerwano na gr. 10-lfi cm. 

W centralnej parW przedniej, częśd.owo w zaslęgn czarnej apalenlmy, znajdowano lufno rozmieszczo
ne lub w skuplaku ~egaJ'łce przepalone kamlelńe dolomitowe. W protllu jamy przedstawlały kształty lńecko
wate, lejowate lub tl:apezowate zwętaj'łce slę ku dołoWi. Dna w Wlększollcl były płaslde. Obiekty alęgały głęb. 
130-155 cm. !>1ad6w wypału ole atwterdzoa.o na dole jam. gdzie letała gruba warstwa węgll drzewnych. War• 
atwę zasyplsknw'ł stanowił piasek z lńemaczn~t domieazq pr6cbntcy. W górnych partlach tej warstwy występo
wałypojedyncze, mało charakterystyczne ułamki naczyll gllll1anych pochodz'lce ze zniszczonych budowił ptec6W 
jam osadow;Ych kultury łu2ycklej. Oprócz pleców pr~slnlczych analogicznych do odkrytych w 1984 r. na stano• 
wisku 16 w tej samej mlejscowoścl l Wl~'łcych stę z osadnictwem kultury prr:eworsldej okresu rzymsldego, 
zbadano r6Wnlet 2 mewtelkle oblelrty osadnicze, z których jeden nałety łączyć z knltur'l łutycq, drug1 nato
miast datować na p6fn'ł fazę okresu rzymaklego. 

Materiały z częlld.'ł dokumentacji przekazano do Mlneum GornoaU"sklego. 

Nie przeWiduje slę kontynuacji. badań. 

MYSLOWICE-IMIELIN 
woj. katowickle 
StanoWisko 16 

WojewOdzkl Ośrodek Bada:ó 
l Doknmenta~:jl Zabyti<Ow 
w KatoWicach · 

·. 

Badanla. prowadzlł mgr Eugelńusz Tomczak. Ftnaneował WOB!DZ 
• Katowtcach. Drugl sezon bad&4. Osada. Okres rzymsld. 

Przeprowadzono badanta ratoWnlcze • rejoole budowy Stacji Uzdatnlanla Wody w Mysłowtcach-Imtell• 
ole. Prace były kontynuacją bada11 rozległej osady z okresu r2:ymsldego roą>oczętych latem 1984 r, Odsłolńęto 
mecbalńcznte warstw p orn'ł na pow. ok. l hektara odkrywając l obiekt archeologiczny /nr 272/. Uchwycono 
wschodlńl połudnlowo-wachodlń zasięg osady. Zbadany ot4ekt, częllctowo mtszczony wkopem pod rurociąg, 
tworzyła skupisko przepalonych kaml81ń dolomitowych rozrzucooych na przestrzeni o wym. około 13 x l O, 5 m. 
Kamlenie zalegały w warstWie o mlą:tszośct do 20 cm, jadyole w czę6cl poludolowej zlokalizowano zgrupowa
nie o średn. ok. 2, 5 - 3, O m zagłęblon e do 60 cm. Zlemla w wypełnlsku, przemieszana z kamlenlaml, zawie
rała domieszkę ••ęgll drzewnych oraz drobne kawałki polepy l przepalonej gllny. Ml.ejscaml występowały Inten
sywne zabarWlelńa węglem drzewnym. ZnaleZiono Ułamki ceramlkl l kości zwierzęce. Obiekt ten motna za.U.
czyć do często odkrywanych w ub, roku jam poprodukcyjnych zwtązan,ch z lllltej do!'łd nle okreliloną dzlałal• 
nośclą produkcyjn'l mteszk&Jic6w osady. 

Na podstawie materiału ruchomego datuje stę stanoW1sko na fazę D okresu rzymskiego. Cala osada, 
łącznte 272 obiekty, została przebadana. Jamy nr 269·271 wyeksplorowano w grudniu 1984 r. Zabytki l część 
dokumentacji znajduj'ł alę w Muzeum G6rnośląsk1m Vf Bytomiu. 

NADKOLE, gm. LochO.. 
woj. aledleckle 
Stanowisko 2 

P&Jistwowe Muzeum Archeolog1czne 
w WarszaWie 

Badanta prowadzlł mgr Jacek Andrzejaweki przy udzlale dr Katarzy
ny Czarneckiej, mgr mgr Anny Wr6blewsldej , Anny Grochulaklej 
l Zbigniewa Nowakowskiego. Badanta konsnltowała dr Teresa Dąbrow
ska. Czwarty t ostatlń sezon bada11. Cmentarzysko kultury przewor• 
sklej z wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

2 
Przebadano l~tcznle ok. 300 m na obrzetach cmentarzyska 1 w jego parW centralnej. Uchwycono wszy• 

stlc1e skraje nekropol!. Odkryto ł'łczme 35 grobOw clałopalnJ'<'h ltnlłuryprzeworsklej /nr 116-143/, w tym 22 
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paplelnicowe 1 13 jamO'Wych oru 3 jamy o memanej fankcj1 1 ctroDOlcg11. SpoilirOd odkrytych grob6w 1 pocho· 
dZ1 z fu:y A3, l z fazy B1, 3 s11 medatowane. zali Większość po.r.ost&łych motna Pewnie um1ełc1ć w ramach 
fazy B2. · 

Pozyskane matertaly tworz11 zestaw form typowy dla wyposuftl pocbl!lwkew pro:eworekich z cmentarzysk 
poło~onych na wscbOd od Wtsły. Unikatowym zabytkiem jest telallna m1ntaturks tarc&y o kao:talcle netcłoklita 
o dłutazej osl planowej, z wytłoczonym stotlrowatym umbem oraz rzędem rOWulet tłoc~ych gwok6w wzdłut 
brzegow i w piono.rym pasie pośrodku. lmacz wykonany z osobnego pasemka blachy przymocawany jest br'IZO• 
wym1 nltam1. Tarczka pochodzi z zespołu o t:l'J>Owym wyposatenlp kobiecym jpaclorki, bransoleta, azptla, 
lgłaf, datowanego na wczesny odctnek far.y B2 /fr. zaptnki A. 57-59/. Ciekaw'l forlJlł reprnentllje tet bl"'!zowa 
tlbula wykonana z jednego /lob dwOch pohfczonych/ kawałka drutu, kt<lry • odpowl:ednlo zwtjany • twony lcahł'!k 
zaptuk1 z pętelkowatym1 tarco:kaml•na nOtce i głowce, pochewkę, sprętyńkę z ~Ornlł c1ęctw'l przytrzymywań" 
baczyidem i szpUę. Ziapl.nka ta aisnawtła jed}'lly element wyposatenta grobowego, co unlemotllwia jej blltaze 
datowanie. 

L'lcZnle w ctągu 4 aezonow wylropallslrowychprzebadano ole. 1.250 m
2 

odkrywaj'c btcmle 153 pochOwki · 
kultury przeworskiej, l jamę z ceramią kultury łutycklej oraz 4 obiekty Dleroo:poznane co do funkcjli chrono· 
logU. Poza tym w r6tnego rodzaju wykopach /woJskowych, rabunkoWych/ o:mszczenlu ulegip ok. 15-20 grobOw 
clałopalnych. Cmentarzysko llczyło wtęc pierwotnie ok. 17().-180 pochOWkOw. Wg wstępnej anallzy struktura 
chronologiczna przedstaWiała Blę następuj'lco: l p-Ob z fazy AJ (prawdopodobnie me ZWl~~Z&DY r; pOI:nlejazym 
cmentarzyiskiem wczesnorzymsklm/, 2 groby z fazy B111 prawdopodobnie z tej fu:y /2 dalsze zespoły dato· 
wane bronl'ł na fazę B1 zostały zniszcza:~e 1 zmieszane w 1981 r. przed rozpoczęclem bsdaiJ.f, 104 groby o: fa• · 
zy Bz 1 13 dalsz)'l!h"lft"aWdopodohme z tej fazy, z fazy Bz/Cl l zeapOł prawdopodobole 1 być mote 6 dalszych 
oraz 9 zespołOw datowanych.ogC!ln.le na fazy B1·Bz· w przypadku pozostałych 18 grobOw omaczen1e chronoloiJll 
nle było motllwe. 

Milterlały znajduj'ł Blę w PMA. 

Badan1s zakończono. 

. . 
NlECHMIROW·MALA WIES, gm. Barzenin •KCilopn1ca 
woj. sierad~:kie 

Sta.nowtsko 1 

NIEMIRÓW 
woj. btałostockle 
Stanowlsko l 

WojewOclo:kl Konaerwator Zabytk6w 
.. Btałymstoku 

Badania rsto..;.,_c-ie pre;._Clzilamer Barbara Maciuld.ewtcz.Czar· 
necka. El!laDaował WKZ"W Białymstoku. Drugi. sezon badail. Cmen• 
tarzysko kultury przeworskie]. 

- . 
Badania ratown1c11e prowadzono w centralnej częśd ~wtrownl, bezpołrednlo na p6bloc od miejsca pr~:y· 

padkawego znalezienia zabytkowych przedm1otow. Pnebada.no obszar o powterzclml 200m2• odsłan1aJIIc 2 gro• 
by jamawe kultury przeworskiej oraz 9 jam 1 zaciemnleil: l zaWierała matertłlł ceramiczny • łredn1owteczny, 
natomtaet w pozostałych B·miu jamach, nie stwierdzono materiału zabytkowego. Stanowię one poo:oataioAcl po 
sta.nowtskach artyleryjskich 11 czasOw n wojny śWiatowej, o czym Awladcz'l znajdowane w nich łuski po nabojach. 

, Zawartość odkrytych grobOw stanowlły meW1elkle Uoiict apalCilych BECZ'łtkOW kostnych, k1lka fragmentów cell'a• 
mikl, gr z ebial kośetany oraz zaplnka gro:eblentowata /ll Al. /. · 

Badane cmmtarzyaku jest peryferyjnie wysuniętym na wecbl!ld stanowtsklem lalltury przeworsklej, Był 
to nlewtelkl obiekt, złotony z kllkunastu grobOw jamowych. StanowtskD zostało całkowicle mtnczone w co:asach 
wsp<lłczesnych. 

Badania me bę~ kontynuowane. 

ODRY, gm.Czarek 
woj. bydgoskie 

tln1weraytet LOC!zkl 
Katedra ArcheoloiJll 

Badania prowadzUl mgr Beata G<!raka 1 dr Tadeun GrabarcZyk 
f autor sprawozdania/. F1na.neowa.ł UL 1 WKZ w S,.:Sgoezcr;y. Dwa• 
dztesty sezCil badali. Cmentarr;ysko płukie 1 kurhanowe kultury 
wtelbarskiej. 

Przebadano obszar 100 m 2 odkrywajile 7 grobOw /nr 523-529/, w tym 6 11o:kieleto~ych t l ctalopalny, 
Badania prowadzono w południowej c o:ęśd cmentarzyska. 

Wszystkie odkryte pochOWki pochodzą z okresu pOfllorzymsklego. W•rOd odkrJtych w tym roku matel'la· 
łOW majdują a1ę m. !.n. zapl.nk1 z podwtnlęt'ł notą oru w:y~~oq pochewq, a takte br'IJ:OWB oatroct. Ta c&t'4! 
cmentarzyska pochodZ1 z końcowej fazy jego utytkowanla. 

Dokum1111tacja 1 matertały majduj'l a1ę w Katedrn Areheol.ocU 'U4 
Badanla będlt koa.~IIOWaDS. 



OKOLONIEC, gm.Kloclawa 
woj. konińskie 
Stanowisko l 

PARCHANKI, gm. .Dotbrowa Bl.skup1a 
woj. bydgoslde 
Stanowisko 12 
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p&~rz 

okres lateńsld 

Unlwersytet lm. Adama Mickiewicza 
Instytut Prah1storll 
Zespół Badań Kujaw 
w Poznanlu 

Badania prowadzU zesp6l pod k1erown1ctwem doc. dr hab. Aleksandry 
Cofty•Bronlewsk1ej. Finansował Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. 
Pierwszy sezon badań. Osady kultury amfor kulistych, przewor
eklej /p6my okres rzymski/, z okresu wczesnego średnioWiecza 
/fazy AB/. ślady osadnictwa p6fnośredn1owiecznego. Cmentarzy
sko kultury przeworaklej /olaes p6fnolateńsk1/. 

StanoWisko- znane w Uteraturze jako cmentarzysko kulturyprzeworsk1ej pod nazwą Parchan1e-Parcele 
- stanowi element rozległego przestrzeBnle zespołu osadniczego clągnącego się wzdłut odgałęzienia dollny 
Parcbanl /por. stan. 12a/. 

2 
Przeprowadzone badania- szczeg6łowa 1nwentaryzacja poW1erzcł:n1owa oraz aondrle /194 m l • wyka-

zały całkowitą dewastację nekropoli. Rozproszone pozostałości grob<lw w postaci przepalonych kości 1 !rag• 
ment(Jw ceram1k1 rejestrowano tylko na poWierzchni i w warstwie. 

Poąadto odkryto serię ob1ektOW osadowych następujących ugrupowań kolturowo-chronologlcznych: 

• kultura amfor kulistych • l jama, 
- kultura przeworska - 2 budynki mieszkalne zagłębione w ziemię, 2 jamy, 5 dołk(Jw posłupowych, l rowek 

/badany częściowo/, 
- okres wczeBnego iliredn1oW1ecza • l budynek mieszkalny zagłęblony w ziemię, l palenisko, 2 jamy, l dołek 
posłupowy. 

Materiały przechowywane są w Instytucie Prahlstorll UAM w Poznanlu. 

Badania nie będl\ kontynuowane. 

'PARCHANKI, gm. Ilottrowa Biskupla 
woj. bydgoskie 
StanoWisko 12A · 

PAWŁOWO~ gm.Czerniejewa 
woj. pozna11sk1e 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Początk(Jw PaAstwa Polsk1ego 
w Gnietnie 

Badania prowadzU mgr Czesław Strz~ewsk1. Flnansowało Muzeum 
Początl<Ow Państwa Polsk1ego w Gniefnle. Pierwszy sezon badań. 
Osada z faz c2-o okresu wpływow rzymskich. ślady osadnictwa 
wczesno- i p(Jfnośrem1ow1ecmego oraz z okresu nowo:tytnego. 

StanoWisko odkryto podczas badań powterzc.bnlowych na terenie niekiego cypla, u podn(J:ta wschodnięj 
krawędzi dollny Wrześnlcy. Osada zajmuje prawdopodobnie obszar ok. l ha. Wykop o pow. 60 m2 zlokallzo· 
wano w dostępnej do badań p(Jłnocno•wschodnlej części wzn1es1en1a. gdzie zaobserwowano Uczne ślady znlsz• 
czonych oblekt(Jw. 

Pod warstwą spiaszczonej pr6chn1cy ornej odsłonięto w Większej części wykopu zwartą warstwę plasku 
ze spalenizną, 11e śladami Wielowiekowej orki, w ktOrej odkryto resztki zniszczonego paleniska, zapewne 
związanego z osadnictwem wczesnośrednioWiecznym. Pod tą warstwą wyrOtuiono fragmenty dw<lch obtekt(Jw 
mieszkalnych wgłębionych w ztemię oraz 4 paleniska, w ktOrych wystąpU materiał z okresu p6tnorzymsk1ego. 
Chaty były usytuewane na os! W-E, a Ich spągl alęgały do głęb. O, 7 l O, 8 m od powierzchni pola, W jednej z 
nich odsłonięto ślady po 4 słupach oraz palenisko, a w drugim obiekcie - ślady po 3 słupach. Z tego okresu 
pochodzi te:t. ceramika znaleziona w warstwach II, Ila, Ilb. Na ro:t.nych poziomach tych warstw stwierdzono 
występowanie śladOW orki radłem. 

W obiektach oraz warstwach datowanych na p(Jtny okres wpływow rzymskich znaleziono 2. 040 fragmen
tOW naczyń glln1anych, 940 bryłek polepy, 180 ulamk(Jw kości zWierzęcych, zwęglone drewno oraz 4 przęśllld 
1 2 clętar !d tkackie z gllny, fragment skręcanego naszyjnika /?/t zap1nkę grupy A VI 2 z żelaza oraz drobny 
ułamek blaszki miedzianej. WśrOd naczyń przewstają formy garnkowale kształtu jajowatego, baniastego, 
bec~a~łkowatego, donicowatego, lekko eliOwatego 1 misowatego, o powierzchniach gładkich 1 n1er6wno wygła· 
dzonych barwy brunatnej, sporadycznie zdobione nakłuCiami paznokciowymi. Mulej llcznte występują fragmen• 
ty naczyń cienko·\clennych o poWierzchniach gładkich t miejscami wyśWiecanych barwy czarnej l ctemnoczar· 
nej, rzadko barwy jasnobrunatnej. Przewstają wśrOd nich czar !d, misy 1 nac~ynta dwnsto:tkowate. Były one 
często zdobione tłobkam! poziomymi, ukośnymil łukowatymi, bruzdami, dołkamit wgłębieniami, nacięciami 
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1 nalductami, nakłuciami stempellmwatyml., siatkowym stempelldem kollstym, w.ałkam1, guzkami oraz nacię
Ciami na krawędzi. Znalez1ooo tez ułamki nacEyti mlnl~owych oraE czarek toczonych na kole. · 

POtnlejsze osadnictwo na tym wzniesieniu reprezentuje 36 fragmentow naCZ:yt; r. okresu wczesnoAred
n.l.oWiecEnego, w tym 7 z faz C-D /?/, 9 "faz D-E l 3 z faz E-F, jak rOwnlet 2 ułamld nacEyti "pOlzlega 
średnioWiecza, 80 fr, naczyll z XVI-XIX w. l ułamek szkłabutelkowego z xvm. 

Badania będą kontynuowane. Materiał trOdłowy znajduje alę w Muzeum PocE'!tkOw Pa11atwa Polsklego 
w Gnlefzlle. 

PIOTROW; gm. Zadzim 
woj. sler adzkie 
Stanow IBko l 

Mu~eum ~ chealogiczne 1 Etnograflcate 
w Lodz1 

Badania prowadzU mgr Gabriel Rycel /autor. sprawozdania/ przy 
udziale mgr. Wojclecha Slc11!.sklego. Finansował WKZ w Sieradzu. 
Drugi sezon badali. Cmentarzysko kultury przeworaklej z pOtnego 
okresu rzymskiego 1 wczesnośredniowtecme cmentarzysko szkie
letowe /XI.·XJJ. w./. 

Prace stanowUy kontynuację be.da.ó ratowniczych, rozpoczętych w 19114 r. Przebadano obszar 750m2, 
Odkryto 11 grobOW z pOtnego okresu rzymskiego, w tym 2 popielnicowe l 9 jamowych. Z uwagi na maczne 
zniszczenia oblektow w trakcle głębokiej orki, uchwytne były jedynie &pUl grobOw jamqwych oraz przydenne 
partle popielnic, Jedynym zespołem. ktOryzachował stę względnie dobrze był grOb pOpielnicowy nr 33. 
W skład wyposaten1a wchodzUy: 2 flbule Zelsme AV, sprzączka itelazna, nolt~ grzebleli ko4c1any, szpila · 
kościana, 2 klucze telazne, spręltynka l okucle zamka skrzyni. 

Odkryto rOwnlet kolejne wczesnośrednloWieczne groby szkieletowe w liczbie 7. Zmarll pochowani 
zostali w pozycji wyprostowanej na plecach, na lln11 E-W, z głową na wschOd lub na zachOd. Wyposatente 
grobOw męskich stanowUy nolte telazne l osełki kamienne. natomiast w grobach kobiecych występowały no:te 
:telsme 1 kabłączki skroniowe wykonane z br'lZU-

Lącznle w trakcie dwOch sezooOw badawczych odkryto 20 grobOw ludności kultnry przewarskiej z m w, 
n. e, oraz 30 wczesnośrednlowtecmych grobOw. s~ldeletowych datowanych na XJ.-XJJ. w. 

Materiały z bada6 znajduj'! atę w Muzeum Archeologicznym l Etnograficznym w Lodzl. 

Badania zostały ża:kallczone. 

PODRZECZE 
woj. leszczy6sk1e 
Stanowisko 3 

. 
PRUSZCZ GDANSKI 
woj. gda.óskie 
Stanowisko 7 

----·-. ··- - -
patrz 
epoka br'!":'l 

MuEeum Archeologiczne 
w Gda.ósku 

Badania prowadzili mgr mgr Małgorzata 'ł'uao:y6aka 1 l\Oroaław 
Pletrzak. Finansował Urz'!d Miejski w Pruszczu Gda1iskim. Drugi 
sezon bada6. Cmentarzysko płaskie z okresu halsztackiego, z 
młodszego okresu przedrzymskiego kultury oksywskiej~ z okresu 
wpływOw rzymskich 1 wczesnej fazy okresu wędrOWek lud6w kultury 
w1elbarsk1ej. 

Kontynuowano prace ratownicze zapoczątkowane w 1984 r. Przebadano 35 arOW, na ktOrych odkryto 1 
wyeksplorowano 204 obiekty, w tym 188 grobOW, · 

W częAci południowej cmentarzyska znajdowały się obiekty halsztackie • 15 grobOw, z których k1lka 
posiadało obwarowania kamlenne ora~ 7 nieokreślonych oblekt6w /jamy?/ zaw1eraj'!CYch ceramikę 1t okresu 
wczesnohalsztackiego. Najciekawszy z grobOw, datowany na okres Hallatalt C, przykryty brukiem kamiennym, 
zawierał 3 potłuczone popielnice z dwoma otworami katda i pokrywami obejmuj'!cym1: w jednej z poptelnic 
znajdowała slę szpila brązowa z profllowaną głowką. 

Groby z młodszego okresu przedrzymskiego występowały na całym obszarze cmentarzyska. Wydzlelooo 
35 datowanych grobOw ciałopalnych, w tym 25 ja~owych t lO popielnicowych., Ponadto z tego okresu poebodą 
3 groby szkieletowe z zachowanymi szczątkowo kośćm.l.. Dwa groby zorientowane były na osl N-S z głow'l od 
południa, a jeden -na osl E-W z głow'l od zachodu. W jednym groble były 2 zaplnk1 brązowe odm1any D, w 
drugim • :telazna klamra zaWiasowa, trzeci gr6b zawierał ułamki zap1nk1 1elsznej. 

NajUczniej repreze~towane są groby z okresu wpływow rzymskich /23 jamowe, lO poplelnlcowych oratt 
73 sttldeletowe/ datowane na fazy od B1 po B

2
/C1 lub og6lnle na ten okres, 

W pOlnocnej części badanej partU cmentarzyska odkryto 6 grob6w szkieletowych z kolieowych fa.z młod• 
szego okresu wpływow rzymskich 1 z wczesnej fazy okresu wędrowek ludow, bogato wypo~ych. Z lnwenł&J'u 
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tych gr-obOW na s~czegc5lną uwagf zasługuj~ a Identyczne zaplnld tarczowate z grobu 150 posiadające na tare.z
kach srebrne blaszki pozłacane z bogatą ort1ament,ą.. W n1elrt6rycb grobach występowały po 3 naszyjniki slda· 
daJ'łce się z paciorków szklanych 1 bursztynowych. Ponadto w dw<Scb grobach odkryto pucbarki szklane tle 
zachowane, Jeden z ruch zbll_~y jest do t)t>U E-2:i!4/&r.247/, drugt, z grobu 250, do typu E-228. Odkryto 
ponadto importowane misowate naczynie gllnlane, toczone, o czernionej poW1erzclm1. Obszar przeznae.zcmy 
pod zabudowę został przebadany, 

Materiały przec:h~ywane Sił w Muzea.m Ar~glcznym w Gdańsku. 

Badania zakollczoao. 

PSARY, gm.JemleJno 
woj. leszczyńSkie 
Stanowisko l 

Polska Akademia Nal.lk 
Instytut Historu Kl.lltl.lry Materlalnej 
Wojew6dzki Ośrodek Arcbeologlc:zno• 
Konserwatorski 
w Lesznle/TrzebU1ach 

Badania prowadzU dr Benryk Mamzer. Finansował WOAK w Lesz• 
ole oraz IBKM PAN. Szc5sty sezon bada1i. StanOWisko hutnicze 1 
osada z okresOW pc5tnolateńsk!ego 1 wpływc5w rzymskie: h. 

Badania prowadzono w połudnlowo•wschodnlej partU stanoWiska. Zbadano fragment pc5tnorzymskiej 
osady. W jej obrębie natraftono na 2 czworokątne pomleszczen1a. owym. 3 x 3, 5 m 1 3 x 4 m, w odległodcl 
ok. 7 m od stebte, Były one zagłębione w calec do głęboko<lc:i 30•40 cm 1 po<>tadały ściany wzmocnione kon• 
atrukc:ją słupową. Identyczne usytuowanie pomleszcz~ /na lln11 NW·SW / pozwala s'łdztć, U stanowią '?ne 
pozostałość regularnej zabudowy, Na południe od nlej, w odległrJści ok. l m. natraftono na 3 czworokątne 
pomieszczenia o znacZnie mnlejszych rozmiarach /ok. l x 24 20 m/, oddzielone od siebie p,rzestrzenlą ok. 
2 m. Postadaly a> e kierunek zabudowy analogtc:zny do popnednlego. Ponadto natra!J.ono na rOmego rodzaju 
jamy o olejasnej funkcji, pałenlska, dolk1 po słupach. Lącznle zbadano 27 oblelrtOW, Rozpoznaną część osady 
datować mo:tna na podstaWie ceramiki /wśród ktc5rej wyst'IJ):Uy r61Vnlet ułamki nac:zytl toc:zonycbj na la.zę 
Cl.=_C3, 

Zbadano r6wn1et kotllllkę pieca dymarskiego ze stosunkowo dobrze zachowanym klocem mtla o lliredn, 
50 cm. Kotl!nka usytuowana była w obrębie plecowiska nr IV, badanego w poprzednich latach. 

!\OSTEK. • g m. Gołda~ 
woj. suwalskie 
Stanowisko 2 

Państwowe M.tzarm Archeologiczne 
w WarszaWie 

Badanls prowadz1ł dr W. Bnez1ński p~ wspc5łudz1ale mgr Gruy
ny Iwanowsldej. Trzeci sezon badań /drugi suon badań PV.A/. 
Osada z okresu wpływOw rzymskich, wędrówek ludOw I wczesnego 
średnloWlec:za, poło~na. w s~tedztwle grod~lska. 

Badania były kontynuacją prac prowadzon,.::b. w roku 1974 przez IBKM PAN oraz przez PMA w 1984 r. 
W pierwszej fazie dokollc::tono zaczęte ja1. w roko ubiegłym sondowanie terenu przy pomocy wterc:e11.. W obu 
sezonach /1984, 1985/ wyka>ano ł!łcznle 325 Wierceń. UmotltwUy one w sposc5b precyzyjny określenie zasię• 
go występowania warstwy kulturowej. Zlokalizowano ją przede wszystkim w bezpośrednim sąsiedztwie walc5w 
grodziska oraz we wschodniej c:zęśc:t badanego obszaru, ktc5rego powterzc:hnla wynosi ok. l ha. Centralna t 
południowa x:zęść płaskowytu, na ktc5rym prz)t>uszćzalnle =ajdowała się Ósada. okazała się jałowa pod wzg~ę
dem arc:heologtc:znym. 

Badania w 1985 r. objęły powterzchnię 120 m 
2

• W pc5łoocnej partu osady zal01;ono wykop o wym. lO x 
lO m, w miejscu gdzie wlercenla sygnalizowały obecność obiektu l warstwy kulturowej w postset spalenizny 
1 polepy. Odkryto tu palenisko wykonane z gllny 1 nleltcznych głazCiw. Mlało ono kształt owalny 1 średn!cę 
ok. 70 cm. Znajdowało slę a>o w warstWie kulturowej o m1ąbzośc1 od 30 do 40 cm. Za.rc5wno w W)t>ełnlsku . 
obiektu, jak 1 w jego najbltltszym otoczeniu znajdowały się llc:zne fragmenty c:eramlld, polepy oraz ślady spa• 
lentzay, Innymi obiektami odkrytym! w lym wykople były nlewtelk1e jamy oraz drugie palelllako /? / wykonane 
z gllny. 

Eksploracja ,.-arstwy II, zalegającej bezpośrednio pod hl.lmusem dostarczyła znacznych tlośct c:eramlkt 
z pO:tnego okresu wpływOw rzymskich /naczynia z wyodrębnlon~ c:yllndryc:zaą szyjką/; okresu wędrc5wek 
ludOw /naczynJ.e donleowale o cbropowac:onej poWierzchni/ oraz nlelt~nych fragmentów ceramiki wczesno• 
dredntowtecznej, zdobionych ornamentem rytym i stempelkowym. Poza tym warstwa kultl.lrowa : wypełniska 
oblektOw charakteryzowały B1ę znlkom'l zawartości'! ko<lc:1. 

. W sezonte 1985 dokończono rOWnl.et eksploracji domniemanego obiektu mieszkalnego. ktc5rego frag· 
ment z paleolsidem badano w 1984 r. Jest on poł01;cmy w odległości ok. 60 m na =mdnte od wałOW grodzlska. 
Wyn1k1 badań nle potWierdziły S'Ugestl1 o tstnleo1u 111' tym mlejscu budynku. Było ~o raczej palenuka otoczone 
nleregalarn'ł w zarysie 1 c: Lenką waratwą spalenizny, zawierającą nleWlelk:te Uośct c:era.m1k1 wc:zesnośrednlo• 
wtecsnej; 

Materiały •11 prsec:howywane w Dstale Arc:beoJoati BałtOw PMA. 
BadaDla będlt lrootynuowane, 



RÓZYCE-STARA WIEŚ 
woj. sk1ern1ew1clde 
Stanowisko 3 

. 
SANOK-BIALA GORA 
woj. krołllleńslde 
StanOW1Bko 3 

SIEMIECBOW, gm. Widawa 
woj. s1eradzk1e 
Stanowisko 2 

109-

patrz 
okres la1eósk1 

patrz 
wczesne łrednlawlecze 

Muzeum w Pab1an1cach 

Badania prowadzUa mgr Marta Ja:td1;ewslca. Finansował WKZ w 
Sieradzu. Trzynuty aezon hada11. Osada ludności kultury pne
worsk1ej z pOtnego okresu wpływow rzymsldch. 

Kontynuacja badalt na 'WED1es1en1u zw. •Ptekło• • .ok. 3 km na południe od ws1 Stemiech6w. 
2 

Na przestrzegnl 380m odkryto l du:t'l/1,20 x 2m/ jamę zaeobow'l oraz dalsze trzy chaty nr: XXIV, 
XXV, XXVI, budowane na planie prostoqtnym, o konstrukcji słupowej. Wymiary chat: szerokość od 2 do 
3, 90 m, długollć od 4 do 5, 80 m. Inwentarz stanowiła ceramika ręcznie lepiona i toczona, kości zwierzęce, 
przęśUid gllniane, fragmenty przedmiotow telaznych, polepa - czyl.i zabytk1 charakterystyczne dla pOtno
rzymsk1ef osady w Slemiechowte. 

Do przebada.nla pozostaje najelalej .na pOlnoc wyBIIJil.ęta częłć stanowiska oraz ewentualnie tereny zale
sione w części południowej, 

Zabytk1 majduj'l atę w Muzeum w Pab1an1cach. 

STROSZKI, gm.Nekla 
woj. poznaliskle 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologlcme 
w Pozna.nlu 

BadaDla prowadziły mgr Ahcja Gałęzewska i mgr Ewa Stelmacbow
ska. Finansowało-Muzeum Archeologiczne. Czwe.rty sezon bsdaJI. 
Osada z okresu przedrzymak1i>go 1 okresu Wjiywow rzymsk1ch 1 
osada wczesnośrednlowlec=a /faza B· B/C/. ·--- ~ -

Badania prowadzono rOwnolegle we wschodniej 1 południowej części stanoWiska, zajętych odpoWiednio 
przez osadnictwo z okresu wpływow rzymaldc;h 1 wczesnego średnlowiew. 

W obrębie strefy osadniczej z okresu wpływOW rzymsk1ch poszerzono kn wsc~wt poWierzchnię 
przebadanil w latach 1982-1984. Zbadano obsze.r o pow. ok. 17 arow. Odkryto 2 obiekty mieszkalne /p0łzte
m1ank1 o wym. : 1-3, 6 x 3, O m; 2 • 3, 2 " 2, O m/, 58-produkcyjno-gospodarczych /duty o~ekt/ o wym. 2, B 
x 2, 4 m/ ze skupisk1em tlnll :tel. 1 spalonych belek drewnianych wewnątrz oraz z pnylegającym do niego 
palen1sk1em kamiennym, 9 palenisk cechujących eię du:tą frekwencją :tu:tU :teJ..., 8 jam z wsadem gliny oraz 
Innych typow jamy 1 paleniska z zastosowaniem lub bez konstrukcji kamlennych, 13 jam poełupowych f w tym 
11 ZW11łzanych z p6ł:ztem1anką/, sknpisko kamienil 7 skuplak ceramiki. 
W obl.ektach, warstwie kulturowej, warstwie gleby ornej stwierdzono !r. ceram1k1, polepy, kości zWierzę
cych, :tu:tla :teJ.. oraz fr. nota, rr. ły:tkl gUnlanej, 4 przęśllk1, 3 kamienie podkładko we, 5 rozcieraczy, gla
dlrlk kamtenny oraz billej nieokreślony przedmiot kamienny. W jednym z oblektOw mieszkalnych znałeztono 
br'lzowlł zapinkę z gro:ebyldem na głOWce, pozwalającą na datowanie tego zespołu na konlec II w. n. e. Material 
ceramiczny uzyskany llcmle z obu oblektOw miesz)<alnych posiada nawtąZanla w ceramice kultury W1elbar• 
sk1ej /m.In. fr. naczyrt zdoblon·ych polami wygładzanymil chropowaconymi/. Ujawniono takt.e pojedyncze rr. 
ceram1k1, ktOre mo:tna WilłZać z wcześlllejszym osadnictwem kultury'przeworsklej niodazego okresu przed
rzymskiego i ewentualnie początku wczesnego okresu wplywOw rzymsk1ch /!acetowane krawędzie/, 

W wyniku badart rozpoznany został generalnie typ zagospodarowania przestro:eol na osadzie, Dute 
obiekty /zapewne w Większości mieszkalne/ występujlł regularnie, w układZie szachownicowym, we względ
nie rOwnych odstępach / odleglollć między obiektami w tym samym szeregu wynosll40·50 , a między obiekta
mi z dwoch Slł"ladujących ze sobą azeregOw - 25 - :35· m/. Uchwycono fr. 3 sąaladujlłcych ze sob'l szeregO\V, 
Szereg! te mają kształt łagodnych łukOw, co uWanmkowane jest ukształtowaniem poW1erzcbn1, Przestrzeń 
między dutymi obiektami, była miejscem działalności gospodarczo-pro<llkcyjnej mieszkallcOw osady, a 
zwłaszcza związanej z produkcjlł :telaza. 

W obrębie wczesnośrednioWiecznej strefy osadniczej badaDla koncentrowały Blę wzdłu:t krawędzi wy• 
blerzyska. Przebadano obszar ok. 4 ar.OW; zlokalizowano l zbadano 7 palenisk, 7 jam. k1lka jam pasłupowych 
oraz zakuJiczono bada.nla 2 ·oblektOW mieszkalnych. Uzyskany materiał zabytkowy to Ucme !r. ceramiki, 
kości zwierzęcych, bryłek polepy, a ponadto grzebie6 rogowy l rr, przęślika. 



STRZELCE OPOLSKIE 
woj. opolakle 

- ttp-

Muzeum Sląsb Opolsklego 
w Opola 

Badanta prowadzUy: mgr Ewa .Matuszczyk! ElW!ra Hale /autorld 
sprawozdanl&/. Finansowało Muzeum ŚLąska Opolsklego w Opolu. 
Pierwszy sezon badań. Domniemane cmentarzy&ko kurhanowe z 
okresu "'!>ływ<lw rzymsklch. 

StanowlSko poło2ooe jest po lewej strODI.e drogl gruntowej Szymlsz<lW·Strzelce Opolslde, w p<lłnoa~o
zacbodn1ej częśd nlewtelk!ego lasa zwanego "Llplec•. Badanta miały na cela zwerytlkowan!e zsm!eszczooej 
w archiwum Muzeum śąska Opalsldego w Opolu /przedwojermym/ 1 funltejonującej w llteraturze !nformacjl 
w ww. lesie kurhanach z okresu wpływOw rzymsldch, z lrtOrycll jeden, znajdujący Blf w n1e1stn1ejącej już 
partU lasu, został amatorsko rozkopany w 1818 r. 

Przebadany "kurhan" posiadał kształt zbllżony clą kollatego, o średnicy u podstawy ok. 8 m 1 wyso· 
ko4c1 O, 70 m. Jego nasyp m!ał c harsirter dość jednal.1ty 1 przedstawlał stę następująco: pod warstwą darni 
o grubości 35•30 cm wystąptła warstwa ptask:u z nlewtelką domieszką prOcbnlcy, pod n1ą warstwa pr<lchntcy 
z domieszką plaslbl tworz'lca w pozlom!e zac1emntente kształtu zbllżonego do koltstego o średnicy ok. 4 m. 
Bezpośrednio pod n14 wystąpił piaSek calcowy z soczewkami gllny zalegający na sUnie zwietrzałej wychodni 
skały wapiennej. 
OprOcz drobnych kawałk<lw węg1elk<lw drzewnych oru hl!tej oleokreślonego przedmiota telaznego, lrtClre 
wystąpUy w wytej ·opisanej warstwte nadcaleowej ole znalezlano w obrębie nasypu "]mz,hanu" tadnego materta• 
lu zabytkowego, jak r0Wn1et 1nnych 6lad<lw ewentaaloego pochOwka. W zWl'łzku z powytszym lnterpretacja 
przebadanego obiektu nastręcza powune trudnoś d , nalety chyba jednak wykluczyć, te powstał oo w sposOb 
natnraloy. 

Badolnta będą kontynuowane. 

SULEJOW-PODKLASZTORZE 
woj. plotrlrowslde 
Stanowisko 49 

TARNOWIEC, gm. TarnOw 
woj. tarnowakle 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne średniowlecze 

PP Pracown!e Konserwacji Zabytk<!W 
Pracownla- Arcbeologlczno•Kanserwatorska 
w Tarnowie . 

Badanta prowadził mgr Andrzej Szpanar. F1nsnsował WKZ w Tar· 
nowle. P1ąty sezoc bada4. Oaada Wielokulturowa. 

Przebadano obszar 2, 5 ara. W trakcle eksploracji odsłonięto 7 o.b1elrtow. Obielrt 23, zapewne resztld 
spichlerza, prostokątny. wym. 2 s 2, :; m. uchwycooo ślady 4 słupow w narotach. brak palentska, Ma terlał 
ceram1co:ny datuje go na fazt- BJ.Cl .okresu "'!>ływow rzymaldcb. Podoba1e motna datować obiekt 29, w zary
sie prostoqtny. ale t;piko na poziomie 40 cm; P.ODI.:tej majdowala S1ę wrzeclonowata jama B11gaj'łca do głębo
ko6c1 70-80 cm. Ob1elr:t 24 • chata na planle zhl!tonym do prostokąta, o wymiarach 3 x 2. 5 m. Materlał cera• 
m!czny datuje ten obiekt na p61:ną fazę wczeanego średn!oWlecZ"a. Na uwagę zasługuje znalezlcna na dole 
oblelrtu grzechotka glln1ana zachowana w cało6ct. Z tep okresu pochodzi rown1et obielrt 28, lrtOry jest praw• 
dopodobo!e śladem po palen1ska. 

Oblelrty 27 1 24a to ntewtello:1e jamy z materiałem lalltofy łutycldej z fazy halsztacldej. 

Oblelrt 26 b~ pozostałośclą po prostokątnym, · naziemnym domostwte o wymiarach 2 x 2, 5 m. Ceramlka 
datllje ten obiekt na pOlni! fazę okresu przedrzymsklego J faza A3/. 

Badanta będą kontynuowane. 

TYSZOWCE 
woj. zamojslde 
Stanowtsko 25 B 

WARSZKOWO, gm.Sławno 
woj. ałupslde · 
Stanowl&ko 28 

patrz 
neollt 

Uniwersytet 1m. Adama Mickiewicza 
Instytut Prah!staru 
w Poznanin 

Badania prowadzill mgr Wlodztm!erz Rączl<owsld autor sprawoz
dania/ l Słswom1r Baldera. Flnansował WKZ w Słupsku. Drugi se
zon badafl. Ślady osadoletwa Ludności kultary amfor kullstycb, lnd
no6c1 kultury łu:tycldej f pomorsldej oraz osady ludno6c1 kultory 
oksywsldej, grapy dębczylisklej 1 :t wczesnego średn1ow1.ecza JVUI 
V1n w. l X-XI w./. 
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Kontynuowano badania ratowmeze t:apocz'łtkowane w raka 1984. Celem badafl było określenie stanu 
zachowaola BtanoW1sk:a n1Bzcr;onego przez_ eksploatację plaska. Stanowisko polotooe jest na wysokim brzegu 
dollny Wieprzy, bezpośredo1o na połudo1e ąctwB1 Warukowo. 

2 
Prace prowadzono na powierzcłml. 803m . Zarejestrowano 36 oblektow z rOmycb jednostek kaltnrowo-

chrooologtcznycb. 

l, Kllltura am!or knllatycb • pojedyncze fragmenty ceramtk1 na złotu wtOrnym. 
2. Kllltura łutycka/-1>omorska • liczne fragmenty ceramlkl na zlotu wtornym. 
3. Kllltura oksywska • 14 -oblektOw, w tym: l p1ec z konstrukcj'l kamienn'l komory, 4 palen1ska,_4 ziemlanki . 

/? / , 3 jamy o oleokreślonej funkcj1. 2 jamy po słupach. · · 
•- Grupa dębczyiiska z pOtnego okresu wpływów rzymskicb - l jama o oleokreślonej funkcji. 
5, Kultura wczesnego średnlowtecża - 14 oblektOw. Materiał ceramiczny por;wala wyrO:to1ć 2 fazy: 

a/ VU/VID. w. - 5 obtektow, w tym: 2 z1emlank1 /?f, 2 obiekty o oleokreślonej funkcji oraz pojędyncze 
naczyo1e odwrOcone do gOry dnem wypełniane kor'!, 

b/ X -XI w. • 4 obiekty, w tym : l E1em1anka, l palemsim oraz 2 obiekty o o1eokrdlonej funkcji. 

Bll:tej chranologU pozostałych obi eklOw wczeanośredniowiecmycb /palenisk i ja~/ me mama obecnie 
określić. 

Podobnie n.te da się obeenle ustallć chranolog11 pozostałych ob1ekt0w. 

Materiały znajduj'! się czasowo w lnstytucte Prah1stor11 UAM. 

Ba~a będ'! kontynuowane. 

WĘGIERCE, gm. Pakość 
woj. bydgoskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet lin. Adama Mickiewicza 
Instytut PrahlstorU 
·zespOł Badafl Kujaw 
w Poznao1u 

Badaola prowadzU zesp6ł .pod kierunkiem doc. dr bab, Aleksandry 
Cofty•Broniewskiej. Pierwny sezon. badali. Ftnansowal WojewOdz· 
ki Zarr;'łd Inwestycji Rolniczych w B1dgoszczy •. Oaado1ctwo E epokl 
neoll_tu-/ osada ludności kultury ceram1kl. wstęgowej rytej, obot:oWl• 
.ska 1 gr6b ludnośct grupy m'łtewakiej lalltury pacharew lejkx>watych/, 
osada E".okre811 wpływow_ rzymsldcb. 

Stanowisko usytuowane jest na kalm1nacjli stokach c;i. -ter~"ioego otocEClilego od p6łnocnego wachodu. 
wschodu 1 połudma obszarami podmokłymi. Pokrycle- gleoowe stan~'! czarne ziemie. 

Badaola z uwagi na r.ozległollć prowadzon)'Ch na ~erenl.e stallowiska robot melloracyjnych. miały cha• 
rakter ratowmczy l prr;ebiegały dwuetapowa. Etap pierwszy obj'!llnwentaryzac;ję trOdeł archeologl.ct:n~ 
zwłaszcza obiektOw wt:lemn)'Ch, ujawnionych w rowach melioracyjnych. W ebi.}:J!.e drugl.m·wytypowanJIO ze 
względu na szczeg6lne walory pot:nawcze, obiekty poddano ayatematycmej ekaploracjl.~ · 

Og6łem na stanoWisim zarejestrowano 50 obiektOw z trzech faz osadniczych. a włrOd nlcb: .5 obl.ektow 
kultury ceram1111 wstęgowej rytej, 2 obtekcy kult=ypucbarC!w lejkowatych /faza mB/C- poupa ~weka/, 
29 oblektl)w z okresu wpływow r~:ymakicb oraz k1lkanakle obl.ektOW o n1eokrefionej tymc.-asowo chrollolog11 .. 

Systematycznej eksploracji poddano 18 obieldOw rozkopuj'łc 235 m 
2

• 

P1erwsz~ fazę osado1cz~ wyznaczaj'ł obl.ekty kultury ceram1k1 wstęgowej rytej, ws~:yatk1e o charakterze 
osadowym /jamy/. 

Druga faza osado1cza wl'l~e slę z d~:lałalnollct'ł ludnośct grupy m'łtewaklej kultury pacbarOW lejlrowat)'Ch. 
SpaśrOd dwu rol:kopan)'Ch olńektOw jeden jest jamą. drugi natomiast • grobem ludzld.m z poch0wll1em azkieleto• 
wym. 

Trzecta, najlntensywniejsEB faJta osado1cza przypad_a na okre!' wpływOw rJ:ymSkich 1 Wl'łte Blę z oaad
mctwem ludnoścl kultury przeworskiej. Odkryto 21 jam o bll:tej nlelq)recyzowanym cbaraktert:e. 3 jamy o 
domntemanym charakterze produkcyjnym, 2 piece, ziemiankę. gl1nlankę /?/ z wkx>panym w nl'ł piecem wap1en• 
niczym f?/ oraz poch0wk1em psa. Fazę tę reprezentuje nadto czytelna na całej powterzcłml. litanawtaka waratwa 
kulturowa. . ' 

Pozyskane materiały przecbowywane będą w Zakładzie Prabl.storU Polski UAM w Poznantu. 

Wskazana jest kontynuacja badafl. 

WJCBORZE, gm. Stolno 
woj. toruńskie 
Stanowtsko 24 

WIENIA WKA, gm. Horoclło 
WOJ. zamojsk1e 
Stano.w1Bko 6 

patrz 
neollt 

patrz 
neollt 



WlLKOWICB. 1111. Wartlmwtce 
woj, alerads~e 
StanoWlako A 

'WLADYSLAWOWO 
woj, gdlu'lllld.e 
Stanowl.Jiko ł 

WOJSZE, fili. Czerw1D 
woj. oatrołęclde 
StanoWl.Jiko B 

1ft-

pat-.. 
okres balaztac~ 

patrz 
wczeme Arednlowtec:ze 

Konserwator Zabytk()w Archeolog1cznych 
w Ostrołęce 

Badaala pr-adz1ll mgr Juliusz Korsak 1 mgr Ewa LenckoWska. 
FJ.Dansował WKZ w Ostrołęce.! Towarzystwo Pnyjac16ł Ostrołęld. 
Pierwszy sezoon badaA. Karhan t;ypu rostołcldego z pOtnego okresu 
Wpływow rzymak1ch. 

Oblelrt znajduje s1ę w obszarze 41•73 AZP w środkowym blegu rzeld Orz i w141'e się bezpośrednio z 
kUkoma stan-Jakami z epold wpływOW rzymskich. Teren wok<lł obleidu płask:1. Komora grobowa zapadnięta. 
~redn1ca przy podstaWie 25-26 m,•ysolroł(! do 2, 5 m. Wykonano pom1a.ry oblektO i dok<:nano podziału na 
ćW1artld •edhlg l1nu N-S i W-E. OdczysscEen1e bruku rozpoczęto od ćW1artk1 B fpohldn1owo•zacho<iuejf o 
stosunkowo łagodnym stoku. Odsłan1ęto płaszcz katn1enny na całej ćwl.Jirtce. Płaszcz kamlenny na stokil jest 
meco przerzedzony, na 9 m od środka układa się wyramy pierścieli z da1:ycil katniem w podstaWie kurhanu 
o n1ew1elk1ch r<lłn1cacb w ntwelacj1. Na zewnątrz p1erectenla do 13 m od środka uło:Łony jest chodnik zew
nętrzny z ckobnycil katn1enl w 8 zwartych nieregularnych skup!skach. 
W szczel1Dach tn1ędzy katn1enlam1 na całej badanej powterzchn1 natra11ono na ł5 ułamk:Ow ceram!ld nowo:tyt
nej 1 z okresu wpływOW rzymsldch. \ltykonaoo rysunek 1 zdjęcta odsłoniętej ćwl.Jirtld. Wykop pozostawtono 
otwarty. Planuje s1ę odsłon1ęc1e pozoetałych trzech ćWiartek 1 zbadan!e obiektu w całollct. 

Materiały znaJdui'ł atę w BBDZ w Ostrołęce. 

Badanta bęclit lo:aotynaowane.. 

WOLA RANIWWSKA..STECE, gm. R""-:t6w 
woj. rzeszowaide 

Muzeum Okręgowe 
w RzeszoWie 

Stanow1Sko 22 

Badan1a pr-adzUa mgr Anna Barłowska. Finansowało Muzeum 
Okręgowe w RzeszoWie. Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
przeworsktej, elementy mez:ollt:y<:zne , neollt:y<:zne /kllltura cera
m1ld dołkowo-grzebykowej/ oraz ślady koltury hl:tyck!ej. 

StanoWisko poło:tone jest na teraale rzek! Lęg /dopływ Wisły/, po jej lewej stronie, w odległości ok. 
150m oa zacbOd od drogi prowadzącej r; Woll Rant:tawsldej do Wllczej Wol11 mostu n~ Lęgu. Odkryte zostało 
w 1984 r. w ramach badal1 AZP. Jest w znacznym stopola zntszczcme pracatn1 ztemnifmi związanymi z eksplo
racją plasku. Stacjonarne prace badawcze rolEpOczęto od oczyszczenia zniszczonego prafiln piaskowni długości 
97,5 m. Zarejestrowano WIJibD.1 wyeksplorowano 22 w znacznym stopniu zmszezone obiekty /jamy/. Następ• 
nte zalo:Łooo wykopy oa przyległych do piaskowni polach ornych. Og6łem przebadano ok. 300 m2 poWierzchni 
stanowiska. Łącznie l"yeksplorowano ·36 ob1eldOw lub lch częąct /Jam/ 1 lO palentsk znajdujących stę w oblek• 
tac h lub poza n1m1, Większość obtektOw nieruchomych wtązać nalety z kultur 'l przeworską, rOwnl.et materiał 
ruchomy reprezentuje w znacmym procencie tę knlt.'urę. Mater!ały starsze znajdują B1ę w wtększollc! na · 
wtórnym zło:tu, 

Uzyskano głOwnie mater!ał ceratn1czny z nac.zytl garnkowa tych, a tak:Łe w niewielkim procencie z na• 
czytl wazowatych ostro profllowan,c.h o czerntonej błyszczącej poW1erzchn1. Poza naczyniami znaleziono fr, 
przęślika 1 duty clętarek gllntany f grzędz1dło lub ctę:tarek tkacki/. 

Material ruchomy starszy, to w dutej Uości zabytki krzemlenne mezolityczne, w tym wtele form na• 
rzędz1owych, kUka form młodszych f neolitycznych/ wraz z fragmentatn1 naczytl .pos1adających cechy zbilione 
do cech kultury ceram!ld dołkowo-grilebylrowej/ornament odctskOw grzeblenta w ukośnych bruzdach/ oraz 
ceratn1ka reprezen,tująca kulturę ła1:ycką. 

Materiał znajduje stę w· Muzeum Okręgowym .w RzeszoWie. 

StanoWisko jest ·zagrotone zn1Szczentem, badanta poWinny być kontynuowane. 

WOLA SKABBKOWA, gm. Oatęc1ny 
woj. w łocławskle 
Stanowisko 2 

Bl.uro Badali 1 Dokumentacji Zabytków 
we Włocławku 

Badana prowadzti mgr Arb.d1nsz Boronz1ak. Finansował WKZ we 
Wlncławku. Pierwszy sezon badań. Osada kultury przeworsldej 

·z akr- wplywow rZ71DSkti:h. 
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StanowJ.ako odkryto w trakcie bada11 AZP. Pol.otobe )eat na rozleel)'ID w)'ll,l.ealenm majdu1>łc)'ID atę 
między dWiema podmok:łyml dolinkami, ~przy drodze z OaięClDa do Woli Skarbkowe,. Zało~ono li w,t.opOw 
o ~cznej po'Wlerzs:.bnl 125m2 • Wykopy nr l! 2 uaytuowarie nad trzeg!.em zaraata,,.cego tr~ ;jeziora zwane• 
go Płasklm Dołem, niedaleko miejsca, gdzle w czaate kopaDla dołOW gollpOdarcz-ych odkryto dute Uoillci cera• 
miki. Wykopy nr 3, 4,5 zało~ono na południowym stoku WyDlealłiDl.L Wejillcle z praąomi na kulm!nac'ę oll:a%ało 
się niemo~ we z powodu opObńonycb tmw, . 

Na po'Wlerz!'hnl objętej pracami odkryto częillci dwOcb oblelrtow mieszkalnych typa zlem!aillrowego 1 'PC!ł• 
Ziemiankowego. Odsłonięcie ob!ektow na całej pow!erzcbD! okazało a!ę 111emot.l!we z wytej podanych względow. 
Ponadto odkryto 2 jamy odpadowe. Wypełniska oblelrtow mieszkalnych atanow!!a tr.u.natno-br'!"'W& 1 ciemno• 
11zara ziemia za'Wleraj'łca n!e'Wlelk!e 1loillc1 ceramiki. W jamach WY'Bt'IP!ła br'łzowo-brunatno-azara ziemia 
zaw!eraj'łca cla~e 1lollc1 ceramik11•lro6c1 zwJ.erz,.t. W jamie nr 2 fwyłmp nr 4/. na głęboko•c! ok. 40 m od jej 
stropu znalezlano przęlłllk glln!any. OgC!łem w trakcle bada11 pozyakano maczne Uo•c1 ceram1ld. naczyniowej, 
kolilei ZW!erz'!t, ~uf.le t.elazne, drobne fragmenty skorodowanych, nieokre•lopych przedm!ot.Ow t.elamych -oraz 
dwa przęillllkl. W •wJ.eUe mater!ałOw· osadę nalety datować na okres wpł_ywow rz)'IDaklcb • ll/W w. n. e. 

Mater!aly znajduj'ł a!ę w aurze Bada11 1 DokumBIItacJ! ZabytkOw we Włocławlat. 

Badania będ\ la:intynuowane. 

WYSZEMBORK . 
woj, olaztyl!.ak1e 
StanOWisko 3 

ZAKRZOW 
woj. tarnobrzeakle 
Stanowisko l 

auro BadaA i Dokumeotacj! Zabyt.kOw 
• w Tarnobrzegu 

Badan1a prowadZił mgr Kr.r:yutof GarbacE. Fl.nanaowało BBlDZ 
w Tarnobrzegu. Drugi aezon badaA. Oada z okre8U wpływow rzym• 
alńch. 

.. • 
. z 

Kontynuow&DO badan1a rozpoczęte w 18~. · Załot:mo dwa wykJapy o btCZDeJ powierscbid 48 m , Zakoli• 
czono eldplorację oblelttu rowkowego o w~ ok. 3, 51< 3 m. W waratw!e lalltarowej, a w acE.,alllołcl ~
ku znalezimo fragmenty .ceramlkl. polepy, ~c! óru drobne węgl~ drzewne. W aumle w,.bplaro•ano 8 jam 
o charakterze ra!eazkaln"ym i goapodarcz)'ID o rOf:nym at~yceola matei'lalu." archeologicEnego. Na uwagę 
zasługuje jama nr 4, za'Wleri.j'łC& w aUDi e prEepalonefw"ir"atwu.a~amikl, polepy, a tald:e węgle 
drzewne 1 fragmBIIty lro6cl. -

Jamy •11 najprawdopodo.bnlei c~:ę•clll jedne; Wi~k~~go obiektu. ·o -Cit)'m lhrladcEI! odkr:yte w .obydwu 
wykopach rowki. Zaatęg obl.elrtu Dle ;jeat w pełll1 mot.llwy do utaleala" ae wqlfda na llllae ..UIICSellle etan-
W!aka. . . . 

Materiały po opracowan!u ZOIItaDII prceb&&De do Maeeum Okrftow-.o w -~doBI!Al'11111, o~ dom• 
mentacja złof.ooa w Blurze Ba~ i Dokamctac:11 Zabyti<Ow w Taroobrze&'lo ~ · 

Ocalała ca~ć ~ bęćlz1e prsedmlotem claln)'Ch baAiatl. 

ZAPOWIEDNIA, gm. Pysclry 
woj. k0D1111111:1e 
Stanow!ako ·:; 

BaAn1a prowadził mer lOM! Kapa.U.. FlDUieowało lluewn 
Okręgowe w KOD1.D1e. CzwiU'ty aeE«l bada4. Cmeo-..zyako etalo
palne J.qclno•d. kultury prze-wcreklej z aia'en_ wpływ~ rzymaklcb. 

2 
Kontynuowano prace badawczenadrodu lemej praeblep.ji!Cej pr~:es; atanOW!aitQ. PrabadaDo obazar 

"171 m , na ktOrym odkryto li grobOWi 7 popielnlcowycb. l jamowy, l D!eokrellll.cny w wJillku a!lDe&o miucze
nla. Watępna analiza na podatawie wypoaahn1& waltuu;je na: 2 groby mę~e, 3 lmblece, l dziecięcy, 3 voby 
nieokreAlone pod. w~lędem płci. 

W 6W1etle uzyaka.nych mater!ałOW wydaje się. .f.e odałontęto wachodD11!·1 zacbodD111 gra111cę cmentarz)"" 
ska, Kaztałt 1 wyposaf.eD!e grobOw typowe, Na uwagę zasługuje wyatępow&Dle w obn radujach grobOW allll1e 
przepalonych pac1ork0w szklanych. · 

W warstwie c1ałopalen1a wyeksplorowano wiele materiału ceramicznego i przedmlotOW metalowych.. Na 
pow1erzcbn1 cmentarzyska zebrano k:1lka fragmentow ceratD1k1 terra S1g1llata. Uzyskany materiał po~wterdza 
wcześniejsze ustalenta chronologiczne, pozwalajęce datować atanoW!slro na fuę Bz i B2/C1 okrHu wplywOW 
rzymsk1cb, 

Rosnący po obn &tronach drogtlaa ull1emo~WU. przeprawadzenie badaA w eeZOllach naatępo.ych. 

Materiały 1 dokumentacja majdu1'1.S1ę w Muzeum Okręgowym w Kon!n1e. 



ZA WISZYCE, gm. Głnbc..yce 
woj. opolelde 
Sta11oW1ako W 

ZI>t.ARÓw~ rm. Sochaczew 
woj. all1ero1-lck1e 
Stanowlsko I 

- ,.,. -
patrz: 
neoli t 

Pa.l!.atwowe Muzeum Archeologiczne 
• w WarszaWie 

Badania prawadztl mgr Zblgnlew Nowakowall1 przy wsp<lłpracy 
dr.Katarzyny Czarneckiej t mgr. Jacka Andrzejowskiego, pod 
merytór)"Cmym kierownictwem dr Teresy Dębrowsk1ej. Ftnan· 
sowalo PMA. Trzect gezon ba.dal'l. Cmentarzysko kllltur'JLprze

-wqr~~kiej z okresu wpływOw .-zymskicb 1 wędrOwek ludOw • 

. z nwag1 na posto;puj.,:e zn18aczeme·stanow1aka bac:larua lmncen~owały stę w c:zęśc1 połwlniowej 1 za• 
choGJ.Iej - llajbardst!lj zagrMooej - ara• pOI:nocnej. Przebadano 481 m , odałanlaj'lc 83 groby ciałopalne /"' 
tym 6 popleln!cawycb/ oras i oblektOtir n1eokrenanyc:b. , Uclnryc:an<> południowy skraj cmentarzyska. W ..ryn1la> 
bada4 jego dolna aramea c:branolog1cma została przesunięta na fazę Bz /np. g.-Ob 64a • telama klamerka 
esowata oraz g.-. 89 - br'łzowa ·zaplllka zblltooa do typu A. 99·100/. Z mł<>dezego odctnka ~ pochodzi g.-. 61 
z telaZD'ł zaplD.q V g.-. Almlgr.a. 8, jak rOWnle:t gr.122 z brązową zapillką podol:lnl! do A. 137 /nieco inaczej 
ukształtowana na41ra/. Z młodszej fazy okreau pOtncriiJIIDłłldego poebodą m.in. g.-ob;y. g.-. 50 z :telazD'ł p6ł· 
okrubt eprll'łczq na .,.ce 1 profilowanymi guzkami na jej koocac:b; zdobioną ornamentem metopowym oraz 
er. 60 1 73 Z p&ClorJram1 Jmbookt&edrycznyml. Bardzo C1eka""ł jest pop1eln1ca Z gr. 64b, O cechach naczyfl 
z razy &.J, pos1adajltea pny lrra-wędst wylewu dwa m1n1atarowe naczynka 1 ucho / ft"agmenty identycznego na• 
cs,ma poc:b<><iz'ł s gr. s•c/. Z g.-. 64 znany jest gllD.1any zoomorficzny uchwyt naczyni.&. Gr . 88 za-wierał 
oprOcz :tel&mej tały, krze-o z ogniWkiem /naWlD.lęty na mm bt"ązowy drut/ 1 zawieszką z n1tam1. W g.-. 95 
znaleziono :telam'ł apriUICZII:ę " bardzo masywnym kolcem., ktOrej rama wylmnana została z szydła /kottce 
z!Jtczono prses-wzajemne alrrr:cente/. Gr.107 za-wierał szldany paclorek z wtoplanymi t0łtym1 oczkami, ft"ag• 
ment br'łzowej zap1DII:1 z podwlnlo;tll nMlat 1 :tel&zay W1&1orek Wladerlrowaty. Elementy uzbrojenia znaleziono 
"trzech grobach: er- 99- erot etrsaly; fraamentytmiiC&y /J. 9/ .. g.-,931114 /wraz z telam§lg!Jt/. 

- W gr.l03 "popielnica• -wypełalona tOłtym plaall:1em przylrr;,ta była stojącym na n1ej nsc:z,nlem f oba 
toczone/. W jamie znajdawały a1o; traamenty nacz,ma •terra &1glllata• z częłctowo zachow&O'ł .aygnatar'l war
ntatu oru traammt nlrl&neao /11ałeao/ nacz,,ma s :tOłt'ł mtą. Kośct wyet~y>1ły jako b1ałe plamk1. Pop1eln1-
ca z gr.l07 prs".ryta b.Jła "'lablt,m~ naA cllropowaeonym naczJIDlem., zd w g.-•. 114 dwoma płaak1m1 lram1e• 
nl&m1. 

- . 
W er. lU m.ct twors,ty sbl~ brelrcjt / ap- były w woreczku/, na ktOrej znajdowały al~ zabytki! 

~·-· sliplnb ablUona do A..l3'f. łelalłne otw:la nlratulld. II::IDc:s dwuso;bny. epr~t,rum, arzebieli -wtel<>
e&fłclo1Py. 2 pr.,.ullłl 2 •c:hlebl1 j&eltdłcM•. 
Ucme .. eroby małe. pl:ytll:1e • n1e-wlellat no.cl'ł m.ct1tragmentow ceram111:1 oru da te /maJ'lC8 CZ\!IIto 
ponad 2 m-~c:1/ podobnle uiJo&o w:JPO.Ucae. W 20 grobach ennerdzcao obe<:Do8ć azkła ..- poatac:l !rag
mentOW_piiClarltOW lnacz:7ll. SU W Q-fr&IIDIIDty kDśclanycb g.-seblen1.. 

- Matertały ElołCDo w PMA.. 

·· Badula bo;dlł lloDt;Jna-e.· 





BABOROWKO. gm. S.:amotuly 
woj. poznafiskle 
Stanawtslro l c 
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Knoaerwaior Zabyti<Ow Archeolopcmyci! 
- Hu:eum Archeolog1czne · 
w Poznania 

Ba~ proWackiła mgr Hanna Pawlaczy\< pr.:y odElale mgr Danuty 
Butk1. Finansował WKZ w J>oman111. Pierwszy aemo badaA. Osada 
w c zesnollr e Oń owiec ma.. 

StanoW1skD oddalorm jest o~ 50 m ns połudnl.e od stacji kolejowej w ~borOWI<u. Usytuowane na pia*'t
czystym Wyaleslenla C1'lill'lCym Się ldllcaaetmetrowym pasem na oS1 SE-NW, tworz,ce rodzaj wyspy otoczo
nej podmoldym terenem. 

W czerwca 1985 r. prz:eprowadzooo badan1a ratownicze. W ZW1ąz:~ z ciąeł\ eksploatacj'ł p1allka wylrooo 
py .:lokalizowano na krawędE1 platnicy. Lączn1e przebadano obszar100m / ulotono 4 wykopy po 25 rzl.f. 
Pod darnl'ł /warstwa JA/ wystąpUy dWie warstwy naturaloe: lb - Ciemnobrunatna pr6chn1ca o mi'ltazośct ok. 
30 cm, n - calec w po·atacl jasnotółtego plaska. . 

Zarejestrowano" obeCDość 9 oblektOW, w tym dwie d~e jamy osadnicze. Zarysowały się one jut w warstwie 
pr6chn1cy 1 wkopane JJ,ty w calec. Me.terlał mobilny pozwala datować te oinekty na fazę B wczesnego 6rednlo
w1ecza. Póza obl.ekU,mi w warstwie I występował materiał zawleraJ'łCY oprOcz ceramiki wcz~OIIredn1oW1ecz.; · 
nei r<lwnlet materiał kultury ~ycklej • 

. Materiał trC5dłowy ZDajdaje B1ę w Mtu:enm Archeologicznym w Por:nan1u. 

Ba?anta wmny byt koot~uowane. 

BARDO 
woj. wałbrzyskie 'pp :Pracownie Knoserwacjl ZabytkC5w 

Pracownia Archeoloelczno-Jtooaerwatoraka 
OddZiał we WrocłaWiu 

BadaDla prowadził zespC5ł: dr Juzy B,omanow /llierownft/ mgr 
Zblgn1ew LlssaJ<. mgr Wiesław Plazesałowald. F1nanaował WKZ 
w Wałbrzychu. Czwarty sezon badaA. Wczemołrednlo~lecme gro-

·dZiBko kasztelall.skle. · 

- ---- -Badanla ,kCllltynuowaoo w wykopach: IV na arach 99;'too-t.lCJ~;i1ln-vn na arze 164, 

W wykople IV wyeksplorowano 18 ob1ekte5Jo,-W:l'P"łn1alro oblektOW stanoWiła szara 1 czarna prOchnlca, 
polepa z llczn)'nll fragmentami ceramlkl orar; 1ro•c1 zWierzęce. O b1ekty ugłębl.one były w W&rlltwę plaska, ' 
k:t6ra na aracb 102, 103 nie StanoWiła calca. Warstwa ta· o m1~ttszoścl 40 cm zawierała wyro'by krEemlemu~ 
~:e środkowej epoki kamienia. Eksploracja do calca została doprowadr.omr w lQ!rople tym_na arach IIII, 100; 

W wylropie VII eksplorowano nawar&tw1en1a kulturowe zawtera;ll!ce fraementy cft-am111:1, m.d -r:wle
'~"'ęce oraz wyroby metalowe. 

Na koronie walu ZOB.tal załotooy wY)<op vm w CeW rozpo.znan1a &ytnacji stratYI1"&ftcznej wam. Prace 
badawcze nle zostały zalcadczme w wylccple vn i VIII. • 

Badania będę lro!ltyn~wane. , 

~DKOWICE, gm. Sobetka 
woj. wraclaW8k1e 

WojewC5dżk1 Ośrodek 

Archeolog1czno•Konaerwatorsk1 
we Wrodawtu 

. 
Badania pr•owadłl!ła mgr Bal1na Sledzlk-Kam!Jiska. Finaosował 
WOAK we WroclaWlu. Drugi sezon badaA. Kr'łg kamienny. WcEe• 
ane śred·moW1ecze. Arednlowtecze. okres nowotytny.· 

Obiekt znajdaje się w odległości o. 02 łan D.a pOlnocny tachC5d od grodziska !lU p~zy atrumiellla spływa• 
j~tCym ze zbocza ge5r y Ślęsy. Kru o kształCie owalnym. wydłatooy jest po l1n11 pC5łnocoopołndn1e, zbudCI'I\'any 
jest z głazow gabro. Od zacbodu układ ksm1en1 jest zwarty, dobrze czyteloy, zaś od wschodu zarys kręgu 
wyznsczają pojedync,~;e głazy let'łCe w odległoAct O, 5-1-1.5 m od 81ehle. PraWie po środka kręgu znajduje 
się głu z zagłębleniem w płaszczybil e. W)'nllary kręgu wynosz~t ok. lO " 20 m. Na terenie objętym kręgiem 
we wnętrzu znajduje B1ę obnlteme, w obrębie kt<lrego gromadzi stę woda. wyeksplorowal1•my tam 11<?me 
skorupy naczy;l gl1nianych, lrośct zwterzęce zall w obrębie ukiadu kamieni wyznaczaj,cych kr'łg, l1czne roz
myte węgle drEewne oraz grudki polepy. 

Na terenie przyległym do kręgu zalegało ok. 2/3 odkrytych tutaj nłamkow nac~ ihn!lll·,.Ch, w ukre
sie techn1k1 Wykonania analogicznych do ceramlkl odkrytej na grodzisku /faza starsza/ oraz na łalrhanach. 
Na zewnątrz przy A.chodnl.ej granicy kręgu odkr;,to takte paclorek ceramicEny 1: guzkami zdobl.my hlał7JD1 
n1ehlesk1m a&ldtwem. me maj'łCY a:naloill na teNJDle Polllkl.. Sz."..,gC!lną uwagę zwraca stratwana naw~llll 



wnttraa Jlr9au. Odkryte w.a.ratwy Dle pcNil&Gojlf w og<Sle r01'.łołonyeh ucz~~tkOW organicznych w poetaeL prOch
Dlcy, ;1 .. 1 to .u- o aabarwtea.Ja prawte btaławym. W :nrllpOm a poor~szym!. odkryclam! w rozwa.taniach na
uych D&ldy uwtiglfda!ć ot>ecn.,.ć u6dełka pGlaującego pr:oy uroczysku /? / u podstawy grod.zLska 1 bę~cego 
elemmtsm składowym aupoła oada:lcz•o w ~cach.. 

Materiały majda;l'ł stę w WOAK. 

BlSJCUPIN, 1m. ·G.-awa j 
woj. b,.:IJoalde 
Stanowtalm 2a 

. 
BOCHEN, gm.·Lowtca 
woj. eldemtewlclde 
Staoowleko 13 

. 
BOLKOW, gm. PolSee 
woj. ezczec14alde 
Stanowako l 

BRZEZlE, gm. Pl.aaeccno 
woj.- kallaide 
StanC!l'fl.alm 29 

BRZEZlNY•RUDCZVZNA 
woj. aldemlewtclde 
Stanowtalm 2 

patrz 
epoka br'łZU 

patrz 
okre& wpływOW rzymeldch 

patrl! 
paleollt 1 mezollt 

patrz 
okres halsztacld 

Mlzwm Reetonalne 
w Brzezinach 

BadaDla prowadził dr Benryk Wlldak. Flnanaował WKZ w Skier• 
nllł'Wlcach. Pl.erwuy sezon badaA. Osada wczemołl'edn1o'trl.ecma 
/VIn-XI w./. 

Staoowtalm 2, wtelollulturow~, pałałone ~eat w odległo6d ok. 2 11m na pOlnoc od mtaeta, na wysoldej 
terule prawego brzegn dollny .Mrcnyey. Skarpa 1teruy jest w tym m!ejacu przecięta od strony poładolowej 
1 pOlnocnej głębok1m1 ~ Skarpę, l pou"owy.otula m1ękka Złeled u•ctaetego laliile Osada wczemojrednlo• 
wtecma uplaiiOW&ła alę na nlewtelldej pr~~eatr:&mt m1ęd&y dwoma parowami. 

Odkrycia aunowlalra dolocaano w 11182 1'. podczas badali powterzcbalowyeh w ramach AZP. Prace 
rato-1Cao-k<maerwatoralde mlały cbarakter ~l'lltępny, a 1Ch celem było: ror:pomanl.e typu &dow o•dnlctwa,. 
, .. talanłe ;leao chr'folol!11, Z&alfl'll •- aachawanta obl.ektOW archeoloetcznyeh. Lltcmle przebadano 
powle'!'zcbnlę 95 m • Na obazarse tym odkryto: a/ dom nr 1, b/ pale111aka nr l l 2, c/ ;Iedą jamę odpedlrow'ło 

., S&czae6l!ut owaeę zwraca dom nr l, oat't dłu.ł•"'ł aorlenliowany na oat S•N, proatoątny, oaztemny z 
palmlaldam '!'8-JtlrE, o wymlaracb 3, 10 li • . m. Śctany pohadnlaw,, wachockll.11 1 za ch~ tworE;yi s&kielet 
k<matrllkcjl 8łupowej, po lrttlrym pozoatały •lady dołkOW poałupowych, a •cl.allę p<llnocn'ł twonyła oajprawdo• 
podotiDlej ~trukeja .UD>l.lcowo-~Jrvwa. . • czym pr-aemawlaj'l •lady epalallej belki poztomej wyznaczaj Ił" eJ 
zarYli tej •elany. Podłogę stanowtlo ldeplalm udep~J,. ztemt. Palmtalm domowe l ar l l kollat e o średnicy 
120 cm, usytuowane było w pobUłu narołalka połudnlowo-wachodnleeo doma. Zbudowano je .. m""'lelld.ch 
kamleni polnych. Po•rodlal: mlało kotliną-o uemsc:r ~ cm,.głęboltojct 15 cm. wyiołCIIJt ph.ild.m1 kam181lla-
m1. . . 

Chronologl.ę domu 1 osady okreJlaj'l alamld naczyd ,u.iuan;vch. Jedne z Gleb poebodą z naczyt\ lepto• 
nyeh ręc..me, a etylem swym oclpowl.adaJ'l ceram1ce z l ollre• wcseanouedolowtec:mego; druete natom1aat 
maJ'l bnegl bardzlej wychyloDe l obtaczane, 1 nawt'ł"GJ'ł do ceramlld z pocąt.lm m okreJJU wczesnojrednlo• 
'W1eczneto. • ' 

Materiały 1 dolmmenłacja majcloJit al~ w ~11eum Reetonal.D,ym .,; BrzeZlnach. 

Bacanta powtnrl)' być kan&Jtn~oWane • 

. 
BYTOM ODRZANSKI 
woj. stelonoll(!ralde 
Stanowisko l 

Poleka Akadem1a Nauk 
ln.atytut BistorU Kultury Matertalnej 
Zakład Archeolo1!11 Nadodrza 
we Wrocławtu 

Badania prowadzUI mer Sławamtr Motdztoch l mgr Bo:tena SkrzJ'd· 
łowatca. Ftaanaowa.ł WKZA w Zlelonet GOrze. Drugi sezon badali. 
G.rodstalm /7/ Ycaaanoilremiowtecme /X/XI·XID. w. f. 
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Kontynuowano prace za.ldadaj., wyi!Dp w zac.bodnl.ej częłct llt&Dowt.ab;·proetopadle do w)'kopu z roku 
1984. Przebadano ok. 500 rr?. Dotnlnowal aldad warstw ~glcmy do atwterdullleeo w plerwazym aezon1e 
badań: waratwa orna, waratwa osadnicza, datowana ogClnle na X/XI·XIn w., calec, • 

Odkryto og<lłem 36 ob1ektow. willrod ktOrycb jedynie trzy zidentynkowano jako palen1N:a. pozolitale 
to jamy o n1eokrellllonej funkcj1. Wyj'!lek etanowił obiekt nr. 73, kttlry r.awterał prOcz ceramUr:1, ~e,telaz
ne, fragment atop1011ego meta.bl, telamy not)'k 1 przectnak • n1ew'!1Phwte illlady dz1ała1Doect prodałc~ej, 
Potwterdllił atę 1 jeszcze wyrał.nlej zarysowal podzlał oatedla. na. częlllć produkcYlą i mteazkal.n"' 

. Ceramika, w 1lolllc1 5, 974 fragmentów, w tym 559 ułamll:<!w brzegów i 282 ilłamkow dcm naczy6. ata
noWi materiał chronologicznie je~rodny mteazcz'ł"Y 111ę w przedl:l.ale cza&o'!ym .od kollca X po p'*'wę XIU 
wtem. Znalenono równ1et k1lkadZ1ell1'4t fragmentów ceramllt1 p6tnoillredn101fiecmej oru 68 alamk<!w cera-· 
m1k1 kultury httycldej. 

Odkryto 86 zabytla5w specjalnych, w tym <&7 przedmlotOW t.elamych. Ciebwaze z nich to: okiagonalna 
głoWica mlecza zblltona do wydzielonego przez Głoeka typu Iz, bwałld. clrutow brltzowycb. ka.bbtczek z br'4• 
za, 9 .noty, krzesiwo, grot strzały łuku, przeclnak" fragment pratniq• gl.1n1anej, 

Znalen0110 17 8 tut.l1 t.elamych, co potwierdza domysł o funkcjon-ant u produkcji batn1czej na tere-
nie oaiedla. · 

Materiał zabytloowy oraz doltummtacja prac •'ł priechowywane w ZU:ładzie Archeologu Nadodrza 
~ PAN we Wrocławiu. · 

CHALA WY, gm. Brodn1ca 
woj. pOUlańslde 
Stano'W1ako 15 

C}JMIELNO 
woj. gdańalde 
Stanow18ko l 

"PatrZ 
neolit 

:Muzeum Archeologiecne 
wGdańam · 

Badania prowadztła dr~~ LepOWna /mKM PAN/. Konaultan· 
teml>~-dceo1h' bab. Władysław Lo11111sk1. F1nanaowało :Muzeum 
kcheologlczue w Gdańaku. Ósf111aezon bada11. Grodziako wenanot 
lllredniowiec me. · 

Po roCEDej przerwie kont,nuOifano prace w wyiiDpie m ... Bkaploro- ccęlllć wytoópa b:rła ua,mOifa· 
na na zachodnim akiollie ro.z&yp18b waht. 'K<mlec w)'lropu /na przestrzeni ołooło 2m/ wcbodzil w fosę. 
W otręb1e badanego odc1Db /3 z 14 m/ zetrano lr:DlejDe nawaratwtcmia do glębokolllct 3 m w Jeco częlllct 
lllrodkowej oraz ł m w foate. o~gaj'łC calec. Rok 1985 jest 6afll1lll aeZODem bada4 l &arazem ostatnim 
plerw.,.eeo etapazaplanowanych prac. · 

. a. u8talono azerokolllć prceclpc>la waht Da 7•8 m. Zachowałoatę oeo do w,..okołc! ·l, i m. Stopa flmdamento
wa opterała 111ę na -ało'!"'ych ellDach cale .. Górn'ł częlllć wznleiii.ODo z lhnY f IM'bei'O *wtru. wanaCDla• 
j., potętnytn1 blerwtonam1. zach01fanytn1 Da dhti'Oillc1 od 2, 5 do s. 5 m; 

b. foaa atęgala do pębokolllc1 3, 70 m. Drobne bmlml.e wyŻnaczajJl rCit.ne zmtcmia,j,ce 81.1! po&lomy dn .. 
Ekacentrycme odchylenie foey od l1n11 wału •upruje. 1t jako fosę w,brz,..taDo pqtkl ju, 'lf7lloblooy 
przez wodę w;,pływaj'łC'ł ze Radeł. Badanie oaadOw w toku. 

CZEKANOW 
woj. aiedleclde 
StanoW1Bko m 

Puatwowe Muwm Arcłleolol!cue 
w Warua111e 

Badania prowadztła mer Bar~ Zawad&b•.Aatoatk; P!Du-ało 
·P.MA w Warazawte. Czternaat7- t.llia4. ~1 sX•:II, XII• 
XIII w. oru kultliry trac1n1ec:ldej. 
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BadaDla ~skcnre pr-lidscao na.~ ... m, do ~ego odDoili. ~ oeadll1cnro otWarte od 
VD do XlU wtelm l~ce s1ę w rMn,.:h panl&:lacb Czelaa.n-L . 

W:ylmpy badawen -o łącznej powterzcbn1 220 m 
2 zalo~o w chr6ch punktach w odleglolłc1 ~ 

400 m na p6łnocny zachCSd od stanowilika I • cmentanyaka nk1ele~ego, po oba atronach drogi wtodlłcej 
· prset: wte•. Z tego terenu pocbodą, znalezione wczełnlej. zabytki i ceramika z XD w. 

Wykeaplorowano 16 obl.ekt<!W całych l we fragmentach, z ktOrych cztery pocllodo:ll z X·XI w., dwa z ma• 
terlałem od X • cpOZ'Itll:u XIn W. , ostem z XD - poczlltlm XlD W, , a dwa repreaentujt .illlltarę trzc1nlecą_ 

Jamy w planle owalne z pa.len1elr:am1, o wymiarach od 70 do 3, 5 m dlugolłc:1, 40 cm do 2 m szero
kolłcl zalegały na glębok~ć ·ad 5Q cm do l, 2 m 1 były dobrze czytelne w pratUach. Uzyabne msterlaly. 
140 kg ceramlk1, l<olłci · Z11'1erzęce, n:tel tela=y, polepa oraz 75 przedmlot<!W: z telaza: aprzllczk1, groty 
strzał, note, szydło; lr'ł"U: kabłęczelr alrroalowy; knśc:11 rogu • szydła., lghl., opr"'lWira, l~; przę4l11r 
z gllny, łupko wolytlakl.ego, wapienia. dyaze gl1nlane, t;agment pisanki. z tOłtą l z1elonll polew,, kamleń 
tarnawy l Jnne. Charakter jam jest mleazkalno-pre><hkcyjny. 

Tegoroczne badaDla prlQDloały mesw,lde lnteresuj'!ce dane do poszerzenlll wtedzy o oaadnlctwte 
w Czekan-le, Odkryc:1e dalaz)'cll oblektow osady, która jest wspOlczesną cmentarzyalm,stwarza Interesa • 
jącą 1 rzadki! okazję zbadania mlejsc zamieszkania ludzi, ktOrzy żostall pochowani na stanOWlllkn l. Zotle 
:aelazne 1 dyaze gl1nlane wskazuJOl na produkcję telaza na miejscu, pisanka l zabytkl z rO:towego loplm wo
lyńskl.ego akcentujll dodatlrowo, etwterdzone na cmentarzyalro kentakty z Rustą. Istotne jest r6wnlet odkry
cie dw6cb j•m, w ktOrych wyatwuJe materlal z X•XI w, · 1 xn-xm w, W świetle wyn1lrOw badafllat obleg
łych 1 tegorocznich mot~ "pr,ześledzlć knmplekaowo ciągłość osadnicą w CzekanoWie od VD do polowy 
xmw. 

~tertaly l dokumentacja majduJ'IIIlę w PMA ~WarszaWie, 

Badania będą kontynuowane, 

CZERLEJENKO, gm. Kostrzyn Wlkp, 
woj, poznaliskle 
Stanowisko 2 

CZERMNO KOLONIA, gm. Tyazowce 
woj. zamojskie 
Stanowtako ll G 

patrz 
n eolU 

Mnzenm Okręgowe 
w Zamościu 

Baclania prowadzll mgr Andrzej Urbailskl, Ftnansował WKZ 
w Zamolłc!u. SzOsty sezon badal1 fwl1czaj,.c baclania prof. dr. 
Konrada Ja:tdtewsklego w 1952 r. l doc •. dr. Jana Garby w la
tach 1976-"ln!lf, Rellkty pomostu drewnianeJo z okre., wcze
snego średn!awtecza. 

BadaDla objęły odc1Delr szcz'łtkOW pomostu· drewnimago lącz,cego podgr-odzie z terenem na drugim 
brzegu Huczwy. Po melloracjl poziom .za.bagnloaej ~kl obni:tył stę, co spowodowało odslon!ęc:1e piooowyeh 
pal!. Pale zgrupowane 8'l po lr1lka obok steh!e i tworz'ł ctw dwu rzęd<!W odległych od slebte o około 3 m. ~ 
W wykople o ·wymiarach 8 s a m znalazł się oprOcz ślsdćw pomostu przylegaj,.cy do niego z oi:D stron teren. 
W tralrc!e elrsploracjl odałonlęto tkwtące w waratwle torfowej pale picoowe 1 pochylone z zewnątrz w Ich kle• 
runka pal~ olrnlłne atBDOwtące pierwotnie wzmocnienie pomostu. Pośrodlro mlędzy rzędami pal! na glębokoś· 
c:1 30 cm zalegała waratwa z zawarto•cllł narego piasku, z której pochodZI wtększość zabytkOW odkrytych 
w wykopie. W nlłej zalepji(Cej warstwie torfowej l poza rzędami paU tkwlly bezladnie meobroblone fragmen
ty drewna rO:tnej wtellrośc:1. Pcoadto zarejestrowano 4 plaskle deakll o~gl'ł Idoclę c 3. prostokątnym! otwo• 
ram! poebodące z gOrnej parW pomostu. GOrna część pomostu uległa całkowitemu m!szczenlo na badanym 
odclnkn 1 prOby jego relronstrokcjl "a'l obecnie n1emo:tl!we, WalrOd wydobytego mater!alo zabytkowego na owa· 
gę zaaloguJe pra~e c~cle zachowane naczynie glln!ane, ktOre datować motna na okres XI • połowa 
xm w, oraz fragmenty branaoletek ezklan,cb analoglcme do znanych z wcześnlejsz"ydl badal1 w Czermnle. 
Cały zeap<ll mater!ałn ceramicznego 11nne zabytkl odkryte wśrOd relllctOW pomostu pozwalają datować ten 
obiekt ·w szerolr1ch rainach chronologicznych od X do połowy XID w. 

Materlały 1 dolrumeatację z badail zlotcno w Muzeom Okręgowym w Zamościa. 



DĘ.BCZYNO 
woj. koszal1.6alńe 
Stan-lako 53 
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Unlwera)'tet lm. Adama l.nek1eWlcza 
w PoZillllllu · 
lnat)'ttlt Pra.bl.atorll 

.Badau!s prowadElll: tngr Andrzej a!rorsld 1 Marta Ml•k1ewtcz. 
FJ.nanaowal UAM :w Po,zoaotu. Drugi sezon bada11. Stanowisko 
wielokulturowe. Elemmty koltur pucharOw lejkowatych 1 amfor 
kullatych, osada lndn.,.cl knltury łutyck1ej /"lmltury pomoraldej? 1. 
kultury okaywaldej, elementy p-upy1!ębCJ:;ytlsk1ej, osada wczesno• 

· hednlowlecma VUI? l • vm w. Cmentarzysko szkieletowe z XI• 
~~ . 

Kontynuowano prace stawłając &oble nutępuJ'lce cele badawcze: rozp<>manle or ganl.zacjl przestrzen
nej zachodniego 1 p6łnocnego· sektora cmentareysk:a, przy bezpośrednim nawiązaniu do ubieglorocznych wyko
pO..; określenie zaBlęgu, układu przestrzemego 1 ewentualnego stopnia mlszczen1a wczeOnlejszych śladow 
osadnictwa przez jamy grobowe; poszerzenie dotychczasowej bazy trOdłowej dla analiz specjalistycznych. 

2 . 
· L!lcznle rozpoznano powlerr:cbnlę olroło 31.1 m , rejestrując 3 nowe groby szkieletowe 1 poeMwek 

sr:k1eletowy w jamie o charakterze gospodarczym. prawdopodobnie nle związany chronolog!cmle z utyŁkowa
nym w XI•Xn w, obiektem. Znalezlooo tet. 112 oblektOw-/homo•l heterogenicznych/ funkcjonalnie związanych . 
z osadami, tm. 25 jam gospodarczycb 1 /lub mieszkalnych, 2 piece gospodarcze, l palenisko, 1 jamę -maga
zyn plasku, l jamę - magazyn odpowiednio wY,.elekcjooowanego t.wlru 1 81 ja,m poełupowych w grupach stano
wiących domniemane pozostalości po ·koostrukcjach naZlellll!,eh oraz zarejestrowane bez kontekstu. Ze wzglę
du na: zarysowujące slę dwa podstawowe zagadnlmla dotyczące osady Wleloknlturowej 1 cmentarzyska. wstęp
ne wyniki omówione zostan'ł osotco. 

A. Osada 
Bazując na wstępnej analiZie makroskopowej materiału przede wszystkim ceramiemego oraz krze

mlennego tegoroczne znaleziska zaliczyć mot.na do k1lku jednostek kulturowych. 
l. Elementy kultur pucharów lejkowatych 1 amfor k:ullstych -brak oblektow; stwierdzono jedynie fragmenty

r yc my m aterial ceramiczny ! .krzemienny Iw wypehllsk:ach oblektOw z okresu rr:ymsk1ego, wczesnośred· 
nlowt.,czc ego l w I w. nat. f • ktOry z pewnymi zastrzetm!ami na podstawie cech technologlczn)'Ch zaliczo
no do tycht.e kultur neolitycznych. 

2. Kultura łut.ycka / kultura pomorska/?/ -zarejestrowano l piec gospodarczy ż pelnym zestawem naczyń 
•stoiowych• • fragmenty około lO naczyń; be.)O.dzo rozdrobnlooy, niedlagnostyczny materiał ruchomy na• 
letący do tej grupy rozpoznano te:t w pdlmejszych obiektach. 

3. Kultura oksywska • j<;dynym obiektem bomogea1cznyrn jest palenisko, natomiast pozostały Inwentarz cera• 
miCZD'Y {odpowiadający znanym regulom technolog1cznymf-.stwierdzono .w "mleai:anycb• ol:llektach stałych 
zaWierających elementy od kultury pucharów lejlrowatych ilO '!CZetm~ednloWlec~:e. 

4. Grupa dębc:r;yńska z potnego okresu rzymskiego - l piec gospodarc~:y i l jama posłupowa. przy c~:ym okreś
lony zbl6r tr. ceramiki o cechach techno-styhseyt:zriych potnego okresu rzymskiego rozpomano w obiektach 
zallczanycb do rOt.nych jednostek kulturowych. . 

5. Kultura wc~:esnośrednloW!eczna • lączole 105 obiektów o strukturze flmkcjonaln'ej: 23 jamy go~odarcze 
l/lub mleazk:alne, 73 jamy poelupowe będące elementami domnleman"YCh kenstrulccj1 s~wych i/lub po...,_ 
stajlice bu rpzp<>znawanych kootekatów. Anall:za makrosiropowa Inwentarza ceramtca>ego 1: obiektów pol:• 
wala wydzielić zasadniczo dwie grupy: 1/ ceramll<a ręcznie lepiona, naWiązująca do typa DzledEice /?l 
lub .do ceramlk1 częściowo obtac~:anej w gOnlej atrefte naczynia • typ S~:czecln /?f; 21 oraz w warlancie 
ceramilń doskooalaEej pod wz1lędem technl.cznej obrObld powierzchni nacEynla. Orcanlzacja przeetrzenna 
jam o powierzchniach u:tytltowych 4, 5 • $. 3 MI-. brAk pcu:ostalołci po naziemnych kalatrnkcjach słupowych 
przy nich oru: pochOwek ukleletowy w jednej - ob. 6 - wakazoje na clekawy uldad okolnlcowy o apecyflcz• 
nym w;ypoaa:tenlu. Dato_wanle oblektOW z teao sektora .. da11: VUf/łf - vm w. 

a C in m tanyalro 

Znaleziono następne 3 groby azlńeletowe w naturalnym układzie anatomlc~ym w jamach r: wyramymi 
śladami aliudowy /szalunku lob dodatirowymi elementamllronetrultcj1 dreWnianej zabeEplec&aj"'ceJ przed osu
waniem slę plasku. Na szczeg61Jlą nwagę zasługujor. charakterystyczny kształt jam p'obowych • o wymiarach 
2, 77 x l, Ol, gr6b 8 • z czterema symetrycznie rozmleszc~onyml p(!ijm~tyml niszami po obu strooach dłut• 
nycb bokOW jamy; częściowa kremacja zwłok /? 1. po ktOrej-aldadanp wyposaUnle; apecy:llcma kalatrakcja 
nosldeł; ślady spal.enlmy 1 nasiona lrw!atOw w jamie .• pozostalości po uroceystośclach pogrseoowych; ogro
dzenie /lronstrukcja słupowa • 7 alup(iw oraz wlcą>ane plooowo regularne belki wypehllające przestrzeń pomlę• 
dzy nimi/ o -.rym. 4, lO x 3. 97 m, w obrębie ktOrego centralnle usytuowano gr6b li; w p-upie wyposat.enla bu
pośredniego brązowe lcabłączld akroniowe odm. A, wg H. Kbl:lca-Krenr: 1 typ m c, wg K. MualanoWlcE; w eru
ple wyposat.enla grobowego not.e t.elazne, w tym jeden w pochewce organl.cm"j okutej obulitronnie ~ebrn"' 
blaszką. · 

Materiały znajduJ'ł illę w ln•tytucle Prahls.tortl OAM w Poznanlu. 

Badania będą lrootynuowane. 



DO BR 'YN MAL Y, gm. Zalesie 
woj. b1alskopodlaak1e 
Stanowtako vm 

DROffiCZYN 
woj. b1alostock1e 
Stanowisko l - osada zacbodDla 
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patrz 
okres lateńsld 

Państwowe Muzeom Archeologiczne 
w Warszawte 

Badanta prowadzU mgr Andrzej P1otrowsk1Jautor sprawozdan1a/ 
przy wsp6łpracy mgr Kryst,ny Krzeczkowsk.o.ej 1 Hanny Lęgowlec• 
klej. F!nansowalo PMA w Warszawie. S16dmy sezon badań. 
Wczesnollredmowteczna osada podgrodowa /XI-xm w./. 

Kontynuowano prace badawcze na terenie stanoWiska polotonego między murem sem1nar1um duchow
nego, a korytem Bugu. Badanta prowadzono na terenie ćWiartek C l D ara 63. Otworzono dwa wykopy o łącz-
nej powterzehal 45,25 m2, , 

Stwierdzono lstn1en1e trzech warstw kulturowych o ml~szoścl 30•75 cm /warstwa I/, 45-60 cm 
/warstwa nj tl0-35 cm /warstwa mj. Warstwa I charakteryzowała stę barwą clemnobrunatno-azarą, w 
IdOrej występowalyjszczegoln1e w gornej partU/ bardzo llczne, drobne grudld polepy. Poni:tej zalegała war
atwa n o barwte brunatnej l brunatno-jasnoszarej, a pod nią warstwa m • szaro-jasnobrunatna. Calec two
rzył szarawy, sUnie zbity piasek. 

. Podczas eksploracji odslontęto szereg większych 1 mniejszych, słabo widocznych zaciemnień. N1ek1e
dy w Ich granicach znajdowały slę drobne gradkl polepy. Odkryto r6wnie:t dwa plece: 1/85 l 2/85, znajdujące 
slę na obszarze .ćwtartkl C. Plec l f 85 m! al kształt owalny, zorientowany byt dlu:tszą osią na klerunku p6l
nocny zach6d • południowy wschod, częściowo zniszczony w partU poludnlowej. Jego wymiary: 82 x 115 cm. 
Plec 2/85 o kształcie podkowiastym, usytnowany został cfr.Itszą osią na Iderunku pOlnoc•paludn1e. Rownle:t 
1 on zachował się fragmentaryczole w południowej części. Od strony pOlnocnej do pieca przylegał bruk slda
dający slę z lotno ulll1onycb kam!enl. Wymiary pieca 2/85: 6(1 x 75 cm. Wymiary bruku: 90 x 130 cm. W pOł· 
nocno-zachodntm narotniku ćwtartkl C odkryto fragment jamy o wymiarach 50 x 470 cm. W przekroju zary• 
sowala slę ona nteckowato, dochodząc do głębokości 107 cm od poZiomu jej odsłonięcia. 

Wśr<ld zabytkOw, kt6re zostały znalezione w trakcle eksploracji obu ćwtartek wyrOtnlały slę: 3 przęś-
11k1 wykonane z rOtowego łupku, plomba ołowiana, stllus :telazny, fragment wędzidła, no:te, s1ek1era: telaz
na, a7d<'ba brązowa, srebrny szOstak Jana Kazimierza z 1661 r., wyrob.f z rogu i kości - 2 grzeblenie dwu
stron:,e. okładziny, oprawki, hetka oraz bardzo du:!.a liczba gwotdZl :te1aznych. 

Material masowy stanoWiła du:ta llość ułamkćw naczyń i kości zwierzęcych. Wśr<ld ceram1ld domlno
waty tragmanty pochodz'łce z garnlcO'ir typu drohl.czyńsldego. Bardzo mało było rellkt6w naczyń z cyllndrycz· 
ną •mk'ł. a do zupełnle sporadycznych naletalyulamkl miseczek o kształcie zblltonym do sto:!.ka z odciętym 
wterzcbołklem. Chronologia. odkrytych oblekUiw 1 zabytkOW: XI-xm w. 

Materiały 1 dokamentacja znajdują s1ę w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawte. 

Q.&.SKI, gm. antewirowo 
woj, bydgoskie 
Stanow.1sko 18 

GNIEZNO 
woj. poznańslde 
Stanowisko 15 

patrz 
okres lateńsld 

Muzeum PoczątkOw Patlstwa Polsld.ego 
w Gntetnle 

Badania pod lderunldem dr Gabrieli .Mlkołajczyk prowadził Tomasz 
Sawicld /autor sprawozdan1s/. Finansowało MPPP w Gnietrue. 
Pierwszy sezon bada.fl. Grodzisko wczesnollredniowieczne, pOtne 
średniowiecze, czasy nowo:tytne; · 

Na podstawte_ wyn1k6w badali uzyskanych przy pomocy radaru do wykrywania atruktnr podpowterzcłm1o
wych, zastosowanego w 1984 r. przez PracoWnię Teledetekcji Kl"akowsklego Przedsiębiorstwa Geodezyjoego 
w obrębie grodziska. załotooo wykopy kontrolne w sąsiedztwie kośetola św. Jerzego 1 w jego wnętrzu. Ze 
względu na rozpoznawczy charakter wykopallaka i bezpteczeóstwo konstrukcji kościola posłu:!.ono się pięcioma 
niewle1k1m! sonda:!.am1 zlokalizowanymi w mlejscach przypuszczaloej obecności obiekt6w /relikty architektury/ 
uprzednlo wykrytych przez radar. Trzy sonda:!. e /nr 1-3/ wyznac?:Oilo po południowej stront€ kościoła św. Je
rzego. Ich zasięg od pOlnocy ograniczało betonowe wzmocntenle fundamentu ściany południowej kościoła, a od 
paludnia mur oporowy. Długość eondaty wyoosUa 3,4 m, szerokość 1-2m, powierzchnta 4-8m2. 
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Sandat l /wschodni/ - połotony w pobli:tu przypory południowa-wschodniej kościoła Św. Jerzego zawierał wy
stępujące do głębokości ok. l m pod powt!'rzchnl'l terenu warstwy niwelacyjne z rnater!alem nowotytnym 1 
średniowiecznym. W obrębie tychte warstw, na głębolrołct O, s-o. 9 m odsłonięto dwa nowotytne pochOWkl 
szldeletowe. Pon!tej, na głębokości ok. O, 9 m odkryto pozostałości fundamentu prawdopodobnie budowll ro
maflsklej składające B!ę z warstwy bryłek zaprawy gipsowej o ml'łtszoścl ok. 40 cm 1 zalegających pod ni'l 
k1lku warstw niewlelklch kamleni polnych łączon:ych zapraw'! l gllną. Stopę fundamentu uchwycono na głębo
lrości l, 5 m. Obok 1 pod fundamentem występował gliniasty p!ase)<, ktOry przykrywał kamlenie polne ulotone 
na wzór bruku bez .W:yc!a zaprawy. Spore szczellny między kam!eniamt pozwoliły stwterdz!ć przynajmniej 
2-3 warstwy kamieni, między ktOrym! znaleziono ulamld cera.mHd datowanej wstępnie na przełom VU/Vill w~ 
Po zabezpieczeniu obu konstru'kcj1 sandat zasypano. · 

Sandat 2 /środkoWy/ • znajdował ą!ę 2-4 m na zacb6d od sondatu l, Sytuacja .stratygraf\cma podobna, jak w 
soodatu pierwszym. W obrębie uowotytnych 1 średniowiecznych warstw niwelacyjnych 1 w górnej partU gl1n1a• 
atego plasku odsłonięto w całości lub częściowo 9 nowotytnycb poch6wkOw szldeletowych występujących na 
głębokości O, 5 • 1,2 m. Zajmując całą powterzemię soodatu, na głębokości 1,4 • 1,9 m, zalegały kamlenie 
polne przykryte grubą warstwą gl1u1astego plasku /analog1cZn!e jak w sondatu 1/. Najwtększą m111tszość war · 
stwy kamtenl stwierdzono od strony ściany południowej kościola Sw. Jerzego /przynajmniej 4 warstwy kamie• 
n!/. Od tego miejsca zaznacza s!ę apadek 1 jednoczesne wykllnowywan!e slę tejte warstwy w klerunku połud· 
niowym. Kamlenie zabezpieczono, sandat zasypano, 

Sandat 3 /zachodni/ • połotony 3-4 m na wsch6d od narotnlka przypory południowo-zachodniej kościola Św. 
Jerzego. Sytuacja stratygranezna podobna, jak w sandatach l 1 2. W obrębie warstw niwelacyjnych 1 .w gl1u1a
stym plasku, na głębokości O, 4 • l, 4 m znajdawala s!ę jama zaWierająca bezładnie letące kości Judzlde 
f wtórny pochOWek zbiorowy/. Na głębokości O, 3 • O, 9 m odkryto część fund&mentu zbudowanego z kam! en! . 
polnych 1 ceg1eł /w tym got:ycklch/ ł'!czonych zaprawą wapienną. Pod glinlastym p!asldem, na głęboko6c1 l , 7 • 
l, 9 m wyllląp!ły kamlenie polne zajmujące p6łnocno-wschodn!ą część wykopu. Bezpośrfidnlo pod n!m! zalegała 
warstewka spalenizny z drobnym! ułamkami ceram;k! z X wuku /?/. Calec uchwycono na głębokości l, 6 • 2,lm. 

Sumując, w omóWionych sendatach natra.1l.ono na pozostałośCi nowotytnego cmentaru.: Szld~ety spo- · 
czywały na llnll E-W z głową od zachodu. Zarysy jam grobowych były słabo czytelne 1 tylJro ·w lh110cb przypad
kach zachowały B!ę szczątkl trumien. N!e zdołano ustalić zasięgu warstwy kamleni o nie znanej dotąd funkcji.. 
Wykraczala ona bowtem poza obręb sondaty. Przypuszczalnie warstwa kamient.zalegała na dutym obszarze 
!Ju !J.ułudntowej stronie kościoła Św. Jerzego. Uiycle wąskoprzekrojowego śWidra w miejscach rza.dnego ulo 
ten!a kam!enl pozwollło w ldlku punktA.ch f sandat l-2 f stwierdzić obecność spalenizny o ml'lt.Bząśd 3-4 cm 
zalegającej bezpośrednio poo kamtenlami oraz występujileego pod n!ą calca /?f,· co potwterdzają spostrzete-
n!a z sondatu 3. ·--

. • . 2 
Sondat 4 - połotony po p6łnocnej stronie w1elokątnej apsydy kościoła Sw. Jerzego. PoWierzchnia 9 m , Eksplo
racja_ doprowadzUa do ponownego odsłonięcia na głębokoś d o, 4 m części p6lkolletego, kamlennego fundamentu 
apsydy romańsklej. Apsydę tę odkryto po raz pierwszy "C 1927 r. podczas wykopalisk biskupa Antoniego Lau
bltza. W trakcle obecnych badafl natrafiono takt e na warstwy W11półciesne; nowotytne, na częściowo uszko
dzony pochowek /nowotytny? /1 na warstwy wczesn_ośredn1owteczne /XU. w./. Pracę przerwaną na głębokośd 
l, 7 m me oBiągając stopy ftmdamentow.ej apsydy romaósldej. Wykop zabezpieczono do czasu dalszej eksplors:
cj! w 1986 r. . 

Wewnątrz kościoła Sw. Jerzego przy wschodniej krawędzi południOWego·f11sru chOru wykonano wykop 
/nr l/ o powierzchni 2, 5m2• Płytko pod posadzką odsłonięto część masywnego fW>dameńtu fgotyckl? / usytuo• 
wanego na lln11 N·S. Fundament zbudowano z kamleni polnych, kawalkćw cegieł 1 dutej Uośc! twardej zaprawy 
wapiennej. Motl!wość rozpoznania układu warstw była ograniczona, gdyt wspomniany fundament r:ajął-prawle 
całą poW!erzchn!ę wykopu. .Odnotowano jedJn!e obecność warstw przemieszanych zaWierających 3 sllnle usz-
kodzone szldelety ludzkle. · 

Materiał zabytkowy majduje B!ę w MPPP w Gn!etn!e. 

Badania będą kontynuowane. 

GQRA, gm. Pa'b!edz!ska 
woj. poznafiskle 
Stanowisko l 

Uniwersytet ~in. Adama Ml.cldew!cza 
lnstytut Exah!storU 
w Poznan!u 

Badania prowadz!ła dr Hanna KOI!ka•Krenz z zespołem. Finansowa
ło M<tzeum Arcbeolog1czne w Poman!u. Trzeci sezon badall/1957, 
1958, 1985 r./. Osada wczesnotlredn!ow!eczna /VI/Vll- TX/X w./. 

StanoWisko zostało zarejestrowane w 1934 r, w trakcle badafl poW!erl!:cbnlowy<:h, jako grodzisko pierś· 
c!en!owate, załatane na nieWielkim wzgórzu przy zachodnim kraflcu jeziora Góra 1 wypływającej z mego Cyb!
n!e. w 1957 1 1958 r. w czaB!e prowadzonych badań ratowniczych /teren eksploatacji plasku/ odsłonięto kUka 
oblektow, w tym jedną p6łz!em1ankę. · 

w wyniku badań powlerzchn!owych z 1st 1982 1 1983 stwierdzono na tym stanowtsku obok materiałów 
wczesnośredniowiecznych ślady osadnictwa z mezolitu, schyłkowego neolltu, wczesnej epokl brązu, wczesnego 
okresu lateńsklego ! okresu wpływow rzymskich w postaci fragmentOw ceram!kl. Stwierdzono rOWn!e:t pozo
stałości grodziska datowanego wstępnie na fazę B·C 1 osady przygrodowej z fazy A-C. 

Badania w 1985 r. miały charakter ratowniczy, gdyt wzgórze jest nadal dorywczo eksploatowane jako 
p!aśn!ca. W związku z tym zalatano p!ęć wykopów w zachodniej c2:ęścl stanowiska, na terenie częściowo znlsz• 
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2 
c 11011,.". w;ybieranlem plasku, obejmuJile bsdan1am1 136 m . Pod b~usem odsłonlęto ctwte warstwy kulturowe, 
lrtOre zachowały atę tyłlro w pOlnomej 1 połudnlowej partU wzgOrza. W jego centralnej częjct obiekty kulturo
we wystllJ>Uy bezpOśrecmto pod humusem. Warstwa pterwsza zwtązana jest z osadnictwem wczeanośrednlo
wtecznym. druga zawlera ąlllter!ał młodszy, z okresa wpływOW rzymsldcb. 

· Odałonlęto lO obiekt-, z ktOrycb dwa to p0łzlemiank1 w kształcie wydłu:l:onego proatokąta na oB1 E-W, 
z wyjActem w kleranku jezlora, oałon1ętym daszidem opartym na ałopkach. Wypelnlsko 1cb atanowUa ciemno
brunatna ztemia z węg1elkaml drzewayml, kotlćm1 zwterzęc:yml, ryblmi ośćmil du:l:ą 1lotlc1ą !ragmentOw ce
ramlkl, . w tym te:t pra:l:ntc, a tak:l:e zarejestrowano w nlcb no:!: e telazne l przętlllld gllnlane. Jeden obiekt to 
palenlako, pozostałe zaj byty jamaml. W warstwach kulturowych tak:l:e llcznle wysti!Plła ceramlka ł kotlet 
ZWierzęce, a talde no:l:e, przętlllld. az)'dla. oaełld l ogniwkowe krze&lwku telazne. 

Clu:-onologię stanowiab ustalooo w oparcto o ceramikę. Wtększotlć fragmentOW pochodZi z naczyit 
ręczllle lep1onfCh 1 ręcznle leptonych gOrll obtaczanych, słabo protl.lowanych, mezdobtonych. StWlerdzono tet 
obecnotlć naczy11 podobnych teclmlcznte z płytldm ornamentem /te:!: nlekompletnym/ pojedynczych zygzaków 
1 nleregal.arnej Un11 fallstej wylmoanej narzędztem kllkuzęboym, a tak:te doskonalszą tecbn1cmle ceramikę 
zdoblon'l. Materiał ten pozwala datować wstępole tę osa.dę na fazę A/ B- C/D wczesnego llrednlow1ecza. 

Materiały znaj<llj'l atę w M.lzt!llm Archeologicznym w Poznanlu. 

Badania będli kontynuowane. 

GRODEK. gm. .Jabłonna Lacka 
woj. siedleckle 
Stanowisko l, Grodzisko 

Uniwersytet Warszawskl 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła dr El:l:ble ta Kowalczyk. F1nansował WKZ w 
Siedlcach. Konsultacja doc, dr bab. Marla Ml.tlldewtcz. Czwarty 
sezon badań. Okres wczesnośrednlowtecmy 1 średnlowleczny. 

Badanla prowadzone były w wykople I, zało:l:onym w 1984 r., na wale grodziska, w jego północnej, naj
lepiej zachowanej części, na poładniowym stoku nasypu. Stwierdzono. U wał zbudowany b:yi w konstrukcji 
dreWnlano-kamlenno-ztemnej. Odałontęto trzy segmenty /skrzynie?/ o szerokośc1 ok. 90 cm l ntewlelkl frag
ment czwartego segmentu, zachowane w poetael negatywOw odcltlnlętycb w zbitej gllnle, wypełnlooycb częśc1o• 
wo pr0cbn1c'lo rzadziej zbutwtałym drewnem. Segment pierwszy, drugi l czwarty wypełniała glfua z dtl:l:yml 
wtrętami wiwlanltu, segment trzecl wypełnlony był zgllntonym ptasklem, w ktOrym, na calej badanej powterzeb
Ill występowały du:l:e l bardzo du:l:e kamlenle polne, z tenilencj'l do Ironcentracji w centrum trzonu nasypu oraz 
ok. l, 50 - 2, 50 m od środka jego podstawy. Humus pll!rwotny wystąpił na głębokośct ok. 4 m od współczesnej 
korony nasypu. W jego wypełnlsku znaleziono dwa fragmenty ceramlkl.. 

Dol<tunentacja majduje atę w IA UW 1 WKZ w Siedlcach, materiały w IA UW. 

Badanta będę lrontynnowane. 

GRODZISK_ gm. Grębk<lw 
woj. atedleckle 
Stanowisko I 

Unlwersytet Warszawsld 
Instytut ArcheologU 

Badania prowadZił mgr Wojciech W rOblew sld, konsultowała doc. dr 
bab. Marla Mlśklewlcz. Finansował WKZ w Siedlcach. Trzeci se
zon bada6. .9rodzlsko wczesnotlrednlowteczne. 

Badan1am1 objęto majdan grodSI.elia, obszar majduj,.cy stę na wacbOd od drogi przeotoaj,.cej grodi:!Sko 
z pOlnocy na południe. Prace pro-dzone były w czterech wyll:o~cb o kolejnej numeracji: Vl, vn, vm 1 IX. 
W sum1e bsdanlaml objęto obszar o btcmej powlerzcbn1 107, 5 m • 

Wytrop VI o poW1erzclm136,25 m
2 

usytuowany był najdalej na zacbOd Odsłontęto w nlm praWie w ca
łotlcl wczeanotlrednlowteczną pć5łzlem1ankę. Qlllekt ten oznaczony kolejnym numerem 15, rysował Blę w odsło
ld4tej częllłcl, jako nler!lgularny prostoqt o w:ymlarilch ok. 3 x 4 m, orientowany mmej Więcej dłntszym bo
kiem na o &l N -S. Na zewn'ltrZ pć5łZ1emlanld ujawnlono 18 tnlenle śladOw 3 / cp najrpn!ej/ słupOW stanowt'łc ycb 
prawdopodo"bnie pozostałotlć konstrukcji dachowej oblektu. W gOrnej partu wypełn1ska zwracało -agę nle<"e
guralne rozsypisko kaml~, ktOre być mo:l:e tak:l:e pochodziły z konstrukcji dachowej, stanoWiąc według 
wnelklego prawd~dobletls~a element przytrzymuj'łCY uszczelnienie dachu /np. mchu/. P<lłztemlanka, o 
1ntensywme czarnym kolorze w:ypełn1ska, miała przeclętną głębokolić ok. 30 cm. Jed)'irte pOłnocno-zachodnl 
narotnlk był macznte /ok. 90 cm/ pogłębiony, stanowiąc coś w rodzaju ptwnlczkl.. Pozyskano znaczne Uoścl 
ceraml.kll kotlet zWierzęcych. Ceramika pochodziła z naczy11 wypalanych w atmosferze utlenlającej, dość 
atlnle obtaczanych, zdobionych ornamentem rytych l1nU fallstych, bądt tet rytych tłobkOw dookoloycb. Cera• 
m1ka datuje okres lego utytlrowania lla XI-xn w. W pOłzlemlance znaleziono tak:l:e 3 gllnlane przęśliki tkaclde. 
Jeden zachowany częściowo zdobiony jest na całej powlerzcbn1 zewnętr=ej rzędami nacinanych kresek. 

Wylrop vn o pow1erzcbn133, 75m
2 

usytuowany był w bezpośrednim sąsledztwte wy'kopu Vl, na wschOd 
od ntego. W trakcle badaJ!. odalonięto tu pozostalośct dw<lch oblektOW. Ol:tekt nr 16 to odsłonlęta częściowo 
p<lb:lem1anka /ok. 2, 5 x 3 m/. Na zewn'łtrz ujawnlono tstnlenle 4ladow po trzech slupach, pochodz,.cych praw· 
dopodobn1e z kaDJitruk-cjt dachowe~ OblekŁ o ctemnobranatnym ~ska mial głębokość ok. 30-40 cm. 
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W Jeeo środkowej partU odlllonl.ęto 110tnlen1e zwartej warstwy polepy o gruboś'ci ok. 2 cm. W trakcle bada:l! 
pozyakal>o bardzo da:te UoAci ceramikit lmłci Z:111'1erzęcych. Cały materlal ceramiczny związany jest mew11tp• 
l1-wte o: lr:altur1l przeworalai l datuje cr:aa ~kowania E1erptank1 na faJ:Y A 3-B1 okresu wpływe5w ro:ymaldcb. 
OprC5co: tego w stropU• ob1eld.u znaleziono dn:ty gl1ntany pnęlillk tkackl. 

Obiektem nr 17 zostala nazwana odałontęta częściowo jama goepodarcza datowana materlałem cera· 
mlcznym podobn1e jak obiekt nr 16. Opre5cz sporych Uoolci ce:ramlk1 kultury przeworaklej 1 kości o:wterzęeych, 
wśr&l ktC5ryeh znaleztcno takte dobrze zachowany re5g tara; w atrapowych warstwach optaywanego obiektu 
znajdowano talde pewne Uolici drobnych kawałkOw t~la poebodącego z wytopu rady darniowej, 

w~ vm mlał t)poWO sonda:towy charakter. W:fi<Dp ten 'o powterzcbnl 12, 5 m 2• a&ytuowany na pC5łnoc 
od wykop<lw VI 1 vn orteatowany był j1l:at.SJ:Ym bokiem na 081 N .S. Został on zało:tony na tereme gdZie jeucze 
przed 1939 r. prowadzono tzw. regulację grunta p.ocl aEI<ółkę aadownlc"'l- ProJil'adzone na wykople vm prace 
wykacały znaczny lltop1e6 zntszczllllia pierWotnego układu warstw, 111e w)'la'ywaJ'Ic p.rEy tym jednocześ111e :tad
n,.:h rel11rt0w ladzłliej dztalslno6e1 o-dntczej. 

W~ IX uaytaowany był najda!ej na poładnle, niedaleko styku poładlllowego 1 wacbodn1ego wału gro
dZiska. Wykop ~en o powterzebDl 25 m był usytuowany d~azym bokiem na ost N•S. Odałootęto część kolej
nego ob1ekta /nr 18/: NZeworak'! jamę goapodarez'b El.okall.zowan'l pny pC5łnoenym proruu. wykopu. Obiekt 
ten cbstarczyi zntkom)'Ch llo4ict matertała ceramicznego. W wykop!e IX odllłontęto taldekUkajam poałupowych, 
wkopanych na słęt>okość przectętnte 15-20 cm w gl1111ane podło:te. .ślady po ałupacb układały atę w przybl1:tenlu 
na oa1 N•S.: W pobl1.:tu jam znajdowano mlkome ~et drot:u,.:h nlecharalrterystycznych ułamkOw cersmlld. 
Wydaje atę, :te jamy stanoWl'! pozostałość iloldtrukc~ jaktejś budowl1 słupowej, bltdt te:t ogrodzenia. 

Badanta preyntoały dalne informacje o zabudowie wnętrza grodziska. Trzy obiekty /nr 16,17,18/, a 
t&kt.efprawdopodobme/ rąd ·zactemn1eti poałapowyeb z wykopu lX poebodzt z osady koltury prt:eworsldej dato• 
wanej ua przełom er. Osada ta /co najmDlej dwufaz<iwa/ była zabudowana dość tntenaywnte. . . 

Tylko jeden obiekt /nr 15/ pochodZi z czue5w funkcjonowania grodziska. Dostarcza on jednak cennej. 
1nformacj1 o 18tnten1u 1rc~anolłredn1ow1ecmej nbÓclowy tak:te we wllchom1ej partU majdanu, co mo:te wskazy• 
wać na fakt, :te grodzi81m b;yio stale zamleazldwane w trakcle jego u:tytkowanta. 

Badanta będ'! kontynuowane. 

JA.KUSZOWICE, gm. Kazimierza Wielka 
woj. Ideleeide 

JANOW POMORSKI., gm..Elblu 
woj. elbl4alde 

·-
patrz 
okres wpłyWOw nymaldch 

B.aro Dokumentacji Zabytk:Ow 
w ElbJ.uu · . 

Badama'l>l'ówadzU mgr Marek Jagod~tl.ll8kl. Flnansował WKZ w 
Elbl'!gu. Czwarty ee1:on badaA. Oa"!ia pruska wczeanośredmo• 
wleczna /IX·X w. n. e./. 

Kontynuowano badanla w częlicl południowej osady, gdzte nawl'lltuj'lc do ub1egłorocznego sondatu 25 x 
2m otworzono wykop o wymiarach 15 x lO m. Rozpoznanie tego odclnka połotenego w etrefle wyramego obo1-
:t...ua terenu W1"l%ało stę z okrM1en1em charakteru czę6clowo odsłonlętyeh w ub1egłym roku oblekt<lw. Wyni
kiem badali b;yio odałontęcte 6lad<lw po łodZiach. WyrC5tntooo cztery obiekty tego typu, kształtu soczewkowate
go, W)llełn1one niewtelktml kamle111aml, węglem drzewnym, kotoćmi ,..,.lerzęcyml oraz fragmentami ceramiki. 
W pronlach poetadały one wyramy nieckowaty kształt ze śladowo zachowanym w uajnitBIOym miejscu ldlem. 
Wymiary oble~tc!w: długo6ć ok. 9-12 m, nerokość ok. 3-3, 5 m. głębokość ok. 30-50 cm w środkowej czę,ct. 

Ekeplorację obl.ektC5w prowadJtOno wzdłu:t profll1 metod'! wybierania w:fpełntska cienktm1 waratewkaml 
w celu odałonięda domniemanych bart 1 den łodzt.. 

Odkryto fragmenty posr:ycta łodz1, niestety w bardzo zntazezonym 1 szez.jtkowym ata111e, wskazuji!Cym 
tylko na klepkowy charakter konlltrakejl, W obrębie łodz;t, jak re5wntet w Ich pobll:tu, odkryto du:t'lllość, 
znajdowanych tak:te w ubiegłorocznym aoodatu, nttC5W do łą~ klepek łodzl. Istotnym o&l'!gnlęetem było 
te:t wydobycle z ~"ci dziobowych f głe5w111e dwC5eh ob, nr l 1 2/ łodzi 23 fragmentC5w dtrhemOW arabakic b. 
.Poza tym odkryto 3 odwa:tnlk1, 2 skandynawskie llbule rownoramlenne, l1cme fragmenty nacEyti azk1anycb, 
paclorki szklane, wyroby bursztynowe /p1ook1, paciorki, wtstork1 w kształcie toporC5w ltp. /, fr~enty gr~te• 
btenl rogowych, paclorki z krwawnika, płacidła ołoWl&De oraz liczne zabytki telaEne m,tn. młoteczek dotnl• 
czy, ciosło, przeclnald, szydła, kllkanaścte sztabek surowca :tel&znego ttp. Analiza pro!U1 N•S wykopu oraz 
kontynuowane dalej odWierty geologiczne potwterdzUy .wcześniejsze apoatrzeltenle, l:t w badanytu sondatu 1 
W'}'kopl.e odsłoolęto fragment dawnej lln11 brzegowej jeZiora Dru:tno. 

Badanta będ'! kontynuowane. 

JEGLINIEC, gm.Szypliszki 
woj. IlUWaleide 
Stanowtsko l 

PUistwowe Muzeum Areheolog1cme 
w Warezawie 

Badanta prowadr;lła mgr Gratyna Iwanowaka prr;y wap<lładzlale mv 
Anny B.tner•'WrOblewak1ej 1 Jronealtacjl mgr. Marlana Kaczytialde&o. 
Finansowało PMA w Warszawte. Drugt sezon badali. Grodl:l•ko 
wczeano6rednlowieeme. 
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BadaAla były Jrontynuaejlt prae " 19&& r. Miały na eelu wyja&nl.<o.11e charakteru nlewtelldego naiiJP~ 
dzte.l4cego majdan groodZUIII:a na dwie częld /o rtnnlcy poz1omllw ok. 2 m/ oraz dalaz10 ro~':loznanie obu parW 
majdanu. 

Wyltopallska objęły powlerschnlę 6 5 m 
2
• W połudntow~, poło"oD.ej wy2:ej, ezęśct majdana zało:!.ono 

wykop o wymiarach 5 X 2, 5 m w parW przywałowej. Uchwycono fragment zalegającego ta:!. pod powterzclm.lę 
ornę zlemt dwuwarsnrowego bn1lto kam.teDDego, o mtą"szolłd ok. 30 cm, pod ktOrym wystąptiy ntlde ślady 
warstwy zawlerejęcej bardzo drobne ułam.kt węgla drzewnego. Materlał obejmuje ntewlelJG! llolłć małycl> !rag· 
mentow cera mtkt 1 kolilei oraz ldlka przedmlotow metalowych. m.In. :telamy gr-ot strzały, pterlllclell brązowy, 
J>Ob!czcny z kOłldem. 

Drugi wykop obejmował częlłdowo nteW1elk1 nasyp dzielący ma,)dan na połowę. Pod warstwą szaro· 
bruDatoego humusu snrlerdzono występowanie clemno:!.Ołto-pomaraliczowej gl1Dy calcowej, obecnej na terenie 
całego majdanu, pod nlą - ntew'łtpllW1e naturalnej - jaBDokremowej gl1Dy z wapleDDyml. -utworami. Stratygro at!.& 
1a nie potwierdza sztucznego pocbod1:enla owego nas;n.a.. Poza tym w omawlanym wyJropie udało Blę uehwyctć 
prawdopodobnie ślady obiektu 7, eksplorowanego fragmentarycznie w ubiegłym sezonie. Ma-teriał masowy ma
leziony podcus eksploracji stanowiły koold. Poza nlml wyst'łPlłY pojedyncze ułamki ceraml.k1 oraz 4 przedmlo· 
ty telazne, w tym 3 groty strzał. 

W północnej części - połozonej DU_ej - mejdana kontynuowano ekspl.orację wylropa o wymiarach 5 x 5 m, 
rozpoczętą w roku ubiegłym. W jego połudn1owo-wschodnlej partU odkryto ldlka warstw bruka kam le!mego, 
nle tworz11cego zwartej, jednolitej płaazczymy. Na totnlast w zacbodolej l północnej części wykopu wystąptle 
ciemnobrunatno-czarna warstwa kulturowa o nlewtelk1ej ml'ł:!.azoścl , średnio 10-20 c111 f w jednym miejscu, 
przy profllu p6łnocnym - do ok. 50 cm/. W jeJ obręble zarejestrowano ldlka zac1emnte11, rOWnle:t o nieznacz
nej mt~szośd. A.Qalogl.czna waratwa wyatąpUa w kolejnym wylmpie /o wymiarach~, 5 x 5 m{, sąB!aduj'łcym 
z omawlaDym. 

W trakcle bada4 poładnlowej czętlcl majdanu uzyskano bardzo liczne zabytld wydzi elone: kilka z elaz
nych grotOW strzał, szklany paclorek ze złotli wkładką oraz wyjalkowo du~~~ U<>.łć dl'<lbnych przedmlotow brą· 
zowycl> m.In. dwte z aplnk1 podltoW!aste, kilka zdobionych zawteszel< l blaszek. a tak:!.e serię ornamentowa
nych pierdel en! romycb typów, w tym łal'lcuch zło:tony z 14 pter1ct..nt. wyl<on:mycb s taśmy brązoWeJ, Zabyt• 
ki te pocbodzą praWie wył'łcznte z clemnobrunatno-czarnej war R . .. ·y. To.." -z szyły lm nieliczne fragmenty 
ceramlld, głCWnle wczesnollrednlawlecznej. tak:!.e wcześn1ejszej oraz kllkadztestąt ntcwtelklch ułamkow 
kostnycl>, w tym daty fragment czaszki ludzkiej. 

Sondowanie przy pomocy wterceil najbUtszych okolic grodzisiaL njawnUo występowanie warstwy kultu• 
roweJ na dole wąwozu, przebiegającego od jego zacbodniej strony. Stwterdzono rOWDte:!. obecnodć polepy 1 
fragmentów ceramlld w pobllsktch kretowlnacb. Ml\!.llbyśmy Wlęc tu do czynlenta z trzecim panktem osadni
czym, lBtDie]'łcym w bezpollrednlm sąsiedztwie badanego obleklu. Pierwszy punkt został zarejestrowany na 
palu przylegej'łcym do grodziska od strony południowej, dragi - usytuowany od pOłnocno-zachodnlej strony 
grodziska - charakteryzuje Blę ogrciDDlł 1loś cl'ł ceraml.ld z okresu wędrowek lud."., Została ona odkryta w 
trakcie tegorocznych badaA-powterzcbDiowycb. · 

Materiały znajdują alę w PMA w Dziale Arcbeologll BałtOW • 

. Badania ~dlt lamtynuowane.. 

KALISZ• ZA WODZIE 
Gredzisko 

Polska Akademia Nauk 
lustytllt HistorU Kultary Malerlalnej 
'KaliJilde Slanowlalro Arcbeologtczne 

Badania prowadz1ll mgr Tadeu~~z Baranowald, mgr Les:tek Gajew
ski. mgr- Malgorzata Gula, mgr- Urazula Kobyllllaka; opiekę nauko
Wił sprawowall prof. dr hab. WHald Henael 1 prof. dr bab. Slanlsław 
Tabacsyileld; aczeatnt.czyll mgr L,.Słupeckt, Sława Nowl.ilaka, 
M. KrakÓwlak oraz studenci arcbeologll UŁ l UW 1 mlodziet z OHP. 

· Flnanaowal WKZ w Kaliszu. Pomocy udzielało Muzeum Okręgowe 
Ziemi Kallaldej, Trzeci sezon drag!e10 etapu badal1. Grodzisito 

· wczesnośrednlowteczne.. 

We wscbodnlej csęld grodziska badano prz...1trze4 wewnętrznil pomiędzy fundamentami. p<Słn.ocnej 1 
południowej łclany kolegiaty, odsloal.ętyml w latach szełćdz1esląt,cb. Odkryte d- obiekty, wstępnie okreś
lone jako rowy ranilamentowe, być mo:!.e dWI'łtynl starszej od znanycl> pozostałośd. kolegiaty. Wyat'IP!la ta 
znaczna liczba płytek ceramtcznycl> fpoaadzkOWJ!Ch? f analogicznych do znaleztonycb w rejonie zntszczonycl> 
grobowcóW odsłGillętych dawniej w abeydzle kolegiaty. Przy północnej d danie kolegiaty./ od wewnątrz/ natra
nono na grób dziecka /XD-XIII wiek? f pochowanego w trumnie z desek, Głowa slderow-ana była na zacbOd, 
ręce wyciągnięte wzdłu:!. tułOVfta. Poza drobnym! fragmentami :telaza t brązu brak było InDego wyposazenla. 

W tym rejonie njawnlono te:t warstwę pocbodz'łC'ł zapewne z Wieka IX, lecz doldadnlejszycl> danych 
dostarczyć mej'ł następne aezooy badawcze. 

Kontynuowano prace w ""ęłcl na południe od pozostał<>.łd kolegiaty, Uzyskano tam mtędzy Innymi dwte 
monety srebrne • najpeWniej krzyt6Wki oraz plerśctonkl szklane t Ich ll'agmeruy. W romycl> częściach gro
dziska ujawniono stosowanie plecionek dla amacnlanla grąsld.ego podło:ta. Uzyskano te:t fragmenty naczy6 
gllnlanycb llu.ltury łu:tycklej 1 przeworaktej. zalegające jednak przJPUazczalnle na wiOmym zlozu. 
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Podjęte zostały tJtudla arcblteklooJca:ne nad oblell:tami w rejanl.e lroleg!.aty, co w J>Obłczentu z ak1......ru.-any
m1 badan1am1 archeol.og1cznym1 pozwala na wyonm~.ęcte ·h!potez co do k1llm,. dotycllczaa me .",..<imlanych, 
fa.z budawl1. - · 

Materta.ły majduj'ł 111~ w Kal1all1m 8tanow1alm Arcbeologl.cm:rm IBXM PAN. 

PrzeWiduje a1ę kalt;,rmowllll1e badaJ1. 

KARTOSZYNO, gm.Krokowa 
wo~. gc;lańsk1e 

Stanow1ako·7 

PP Pracowme Konserwa~ Zabyti<Ow 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
Oddr1al w Gdallalm · 

Badania prowad&111 mgr Alfred Szpldrzyl\ald 1 mgr Z litgniew Żuraw
ek1. Fl..neneowała Elektrawola J'!drowa Żarnowlec w budowle. 
Szllety &e&Oil badail. Osada Jraltury pomorsjr:iej, osada wczeano
jredn1o111ee&na Xl•XII w. 

Badan1a były kaltynuacją prac z raka 19M. Pracam1 wylmpallskowym1 objęto 13 00 m 3 pow.1erzcbo1 
s~owteka. Wykopy badawae zlokal.l&owano w centralmij 1 połudnl.owej Iw częlict zoluczonejl partli stano
lfl.slm. OgOl:em odkryto 1 w yelcaplorowano pooa.cl 130 rMnego typu ob1elrtOW • wśrCld kt&-ych w,..CS.t.niOilÓ: k1lka 
ziemlanek, fragment y kalstrultcjl słupowych, paleniska oraz l~ oblelrtOW lpalen1slc? l o dotychczas bl1t.ej 
oleokreślonej funkcjl, z lrt6rych jeden na pewno datować moma na czas trwania kultury pomorsk1ej. Zbudo
wane b;yiy !l• plan!~ lroła w przekroju stot.kowate, -..,pełnione spękanymi kam1en1am1, . zawsze z jednej strony 
wypełn!.one spalenizną 1 węglami drzewnyrm. · 

MatertBJ:y oraz dokumentacja 11 badali majdują Się w PP PKZ OlGdallak w Pracowni Archeologiczno• 
Konserwator&k!.ej. 

Przelfl.duje e1ę kontynnację bedail. 

KLEPACZE 
woj. b1ałoetock1e 
Stanowako l --

WojewCldzk1· Kon&erwator Zab~w 
w B1ałymetóka 

'Badanl.a prowadz1la mgr Bal1na Karwowska. F!.naneował WKZ w 
Blałymatoku. Trsecl sezon badań. Cmentaro:yska wczesnolirednto
Wieczne typu ma-z-lecldego~obam1 w obstawach ka~emych., 

KOiltybUowiLDO prace wylmpal1akowe w południowej części cmet~tarzyska. Przebadano kurban nowot.ytny 
poeadolflony na wczelio1ej funkcjonuj'4Cym jut cmentarzysku mazow1eck1m. Ponadto wytyczono k1lka wykopcsw 
celem uchwycenla p6łnocnej l wschodnlej gramcy stanoWiska. Og6łem przebadano ole. 20!1 m2 pow1aro:chn!. 

Wyekaplarowano 78 grobów azk!.eletowycb" których 50'Yo etanoWiły groby dt:1ectęce. 34 groby posado
Wione były w warstlfl.e t.Cliłtego plasku l groby nowotytnel, pozo81ałe zali podabale jak w latach poprzednich, 
zalegały w war•twte pamara6czowo-trunatnego t.lfl.rku. Uldad 1fl.ęlau:o6c1 z olch • na os1 ·W-E z głow~- na 
uchod. Na uwagę zaaługuje grOb nr 106. Usytuowame-nk1eletu sugeruje_ tt. zmarłego pocbowano w poz)'C;I1 
w,Pro•towa.nej na brzuchll, twarz~ do z1em1. 

Obstawy grobowe Eo1.8zczooe, Tylko w nlellcznych W)lplldkach 'fragmentar)'Ct:n1e &&chowane bruldl b• 
m1eane. Zarys jam grobow::pch udało •tę uchwycić jedyme w wypadku groba nr 53 110'1. 

W;,poeat.ente grobowe to jedJIIie 2 111lnle apatynowane monety oraz pterjcloael< br'lltOWY· Na badanym 
obazarza wyekaploroW&Do rOWolet ldlkadz1Hl.Jtt fr&IJDentOw ceram1k1 wc.zemo6rednlow1ecmej 1 łredn1owlecz• 
n e). 

· KOCANOWO, gm. Pottedziaka 
woj. pocna6Bide 
Stanow1alro 13 

.( 
Jtilnaerwator ZabytkOw Archeoloeleznych 
w Poman1u 

Badan1JI pP-adzU m.sr Czesław Slz'zyt.ewald. Fl..nan110Wał WKZ w 
Pomao1u. Czwarty &et:oa bada11. Cmentaro:yela:> .z olcreeu wczeano
jr edlll.olfl.ecznego. 

Zalcollict:ooo ekaplorację pazolitalej • pohulmowo-w&chodn1ej 1 p6ln0Cilo-wschodnlej części wzgetzL 
W wykopach o pow1erzchn1 171,9 rrl- odkryto lul:no let.'łCe fragmenty kośCI azkleletu ludzldego we wkopie 
wap6łczesn:rm arat: l szk!.etet lud.zlń, częściowo uazkodzoay. Swym usytuowaniem na oSI NINW·SISE odttep 
od kleranlai ułot.enta pozoatałych 26 azkleletcsw. odlr:rytych w latach 1981-198ł. Jednak mimo braku11rt:y nim 
W'I>08den1a, mot.na rOWnlet. ten grCSb Jltczyć z_ cmentar&yaklem z fazy D-E wczemego średn1o1fl.ecll&. 
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Nle atwlerd110110 netomlut •ladOw po clalaaych erobach ladnołd Jmltary pomarakl.ej z wczeomego pod

okresu przedraymakl.ego. .4c:mle wl~c w latach popraednl.ch odkryto 8 grobOW z ·tego okresu. 

W tralrcle lr:l.ih.lellllch prac ~all•IID•:rch zrekanatruo•ano groby akrz~la>we, uz~ lch 
konstrukcje lalmleDDe. N atomlUt Muzeum Pler•azycb Plaatow aa Lednicy dodatkowo omala>wało mlejaca 
polo~enla azldeletOW poc:hodz'łcych z oll:rea11 wczeeu~redD1oW1ecmego l saaoapodarowało term cmmtarzy
aka tworz'łc n1eW1elk1 •rezerwat•. 

KONDRATOWICE, 
woj. wrocławaltU 
StanowlJIIm lO 

KOPOJNQ. 6m. Za&OJ'OW 
woj. konlllakle 
Stanowieko 8 

. . 
KRAKOW..Stare Mluto 

patrz 
okres wpływOW rzymsiO c· 

Palr" 
neo:llt 

Min:eum Arcbeolagic..ne 
w KrakoW1e 

Badao1a prowadzll mgr EmU Zaltz przy W8p&udz1ale Tomuu 
W1cbmaoa. F1D&Deowa.ło Muse11m Arcbeolo&1czoe w KrakoWie. 
Oaadalctwo wcze.,ol6redolow1•cme, p(lb>o•redolowteczoe 1 z 
czas.", nowot:ytoych. 

W 1985 r. prowadzono prace archeologiczne w wykopach budowlanych 11Datalacyjnych na teren1e Sta
rego .Mlaata. Clekaw .. e w~ uzywkaDo w naatft>uJ'łc~cb punktach: 

a/ W. Kanonlen 3, BadaD1a praYildzODO we WD\Itl'Dl badynim frontowego, odałanlaJ'łc dwa bruki wyko
lUIDe z kamleD1 wapiennych ulo2oaycb na poda;ypce p1aalm /datowane na XVI•XVII Wiek craz nawaratwlenla 
wc:zemoUedn1oW1ecme /rx-xm. Wiek/ 1 nowotytne /XVI•XVR Wiek/; 

b/111. Kanonlcza 9 tU. Kantyn110wano badania rałDWIIlcze w wykopach blldowlanych Wykonywanych w 
zwl'łZkll z podbljantem funclamentOW oflc;yny p<lłnoc:nej 1 zachodniej. UzyskaDo nereg nowych danych odnomte 
ulalztaltowan1a zacbodnlej kraw~r:l. terasy uednlej oraz poaadaw18Dla wczemo..-ecln1oW1ecmego wała obron
nego 1 mlejaldeao muru obronnecoo 

c/ ul. Senacka • }eEdn1a. Nadzorowano kolejne oddnld w,!ropu budowlaneeo, atW1ardzaJ'łc obecn~ć 
boptych nawaratwtell pO.f:no- 1 •c:zemol6re<ln10"'1ecmycho 

d/ ul. Bracka ł • jellidnla. W w~e lnatalacyjnym zadokumentowano nawaratWlenla p(l.f:nol6redn1o
Wlęcme 1 nowot:ytoe, w tym dwa postomy brukOw w;)'kooanych z droboych kamleni wapiennych / m.1D. z tłucz• 
Dla/ oru 3 postom}" lmllatrukcjl dr.wnlanych /nawterzclmia. ultcy? f; 

e/ ul. SEpltalna łO. W wylmpte budowlanym uaytuowanym we wnętrzu p1Wil1cy pod podworzem stWier
dzono pozoetalo4c13 ezklelet"." ludzkichuło~coych w poz]!:j1 na wznak, wyprostowanej/?/, na oll1 SW-NE 
1 E-W. W B'łll1edztw1e azkieletOW wy&t'łplly drobne ulamk1 naca)'6. J11ntanych 1 azklaoych oraJ: grudki zaprawy 
1 okruchy cegieł. Wydaje a1ę, 1e powytsze szkielety pochodził z zachodnlej krawędzi cmentarza z•tązanego 
z kościołem p. w, ~- Krzyta. Dla.łować je motna na czaayuowo:t.ytne. 

Materlały zabytkowe 1 dokumentacja z bada4 przechowJ'Wll!le Bil w Dztale KrallDwa Przedlokacyjnego 
M.lzeum Archeologlemego w Krakowie. 

KRAKOW -STARE MIASTO 
Plac Wtoany LudOw 
KośctOł WW. Świętych 

Muzewn Archeolog1czne 
w Krakowie 

Badant'- pro•adz111 mgr Tereaa Radwailaka, mgr :Marek C wetach 
/autor aprawozdanla/. Nadzor naukowy aprawo•al doc. dr hab. 
KazttDler" Radw&Mkl. F1D&Dsawało Muzeum Archeologiczne w 
Krakowte 1 KZA m. Krakowa. Przedpole p<Słnocnej czę•d Okolu. 
Trzeci sezon badali. W cze110e •redn1oW1ecze, okres nowo t :ytoy. 

Badania mlały na celu uzupełnten1e uzySkanych ju1 •)!lll«<w, a zakres prac wykopallslrowych b)i 
ograniczony termiDem zakoilczeDla badail. Kośc16l WW. Śwtętych, dzlalaj n1etatntejący, naytiiOwany b)i przy 
W. Grodzkiej, w mtejacu jei wylotu na obecny plac Wl.oany LudOW /dawniej plac WW. !lw1ętych/. Oblelrt ten 
j~st wzmiankowany w trOciłach z koilca XIIl Wlektl, znane aą te:t. pOtnlejsze przekazy dotyC!;'ICe poazczeg61-
nych faz jego budowy do momentu ro.zb10rki, kiOra m1ała m1ejace w latach 1835-1842. 
Prace prowadzono w W711:opach o ł'tcmej powterzchn1 45 m2, Objęto ntm1 południowe t połudnlowo-zachodn1e 
partle obiektu: 
- na zewn14trz rel1kt"."lJołudn1owego muru nawy /wytrop V a/ • kontynuacja badali z uh. r., 
• •e WDttrzu nawy, prsy jej połudn1owym murze /w,~rop V c/, 
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-w ez"c1 pałudnlawo-zaebodniej obiektu, w rejonie akarpy~tnejfwykx:Jpy: Vle, Vlla, Vllb/, 
• w rejonie wyst~pawania rellldOw wtety fwykvp Vill/. . 

Wykop Va 
S~atygrafla: jak w wykopie V z ub.r. 

W Wyniku rozszerzenia wykopu V odałanięta dalBzy ocielDek muru poładn1owego nawy, leąey na zacbOd 
od skarpy nr 2 oraz zachodnie lleo skarpy nr 2. W partlach lleowycb obu murow, na głębokości l00-175 cm 
wys!J!pUo 6 n1ee14głycb warstw wapiennych kostek romal1&kich /wysokość warstw 8-12 cm, wymiary kostek 
15 x 8 cm - 15 x l :t cm/. PoeadoWlone są one na murze z kaml"'!l łamanych, męgaj~teym do głębokollei 360 
cm. W poludniowej czę•el wykopu uchwycono mur krypty ze 6ladam1 W'łtkOw ceglanych /zapewne rozbudowa 
pałudn1owego zaplecza kolleiola po roku 16'16/. · 
Na głębokollei 340•420 cm odałoolęio dala ze Wkopy grobowe cmentarza przyl<o~clelnego. WllrOd nich zwraca 
uwagę pochOWek zaWierający szczątki kobiety i n1emowlęc1a /grOb nr 20/. Prey głowie azkieletu kobiety, a 
takte na samej czaszce odkryto fragmenty ozdOb w postac1 drol:lllutkich korallkOw szklanych naszytych f? f 
na kawalki płOtna. w jamie grobowej znaleziono ła.fne fragmenty naczyll wczeano6redntowlecznych. 

W;ykop V c 
Stratygrafia: . 
D - 40 cm • hwnua wapOłczesny, 
40 - 3-łO cm - waratwy gruzu/ zasyptako we wnętrr:o krypty/, 

340 cm - c!lec. 

Odsłonlęto pOmocne, W""'llętrzne lico .południowego muru nawy na przestrzeni około 2,0 m. Na odeln· 
ku długo• d 9 5 cm odkryto fragment muru z wapiennej kostki romańskiej, zalegajlłCY na głęboko• ci 9 5-150 cm. 
Fragment ten d~any jest z ·s warstw /wysokość warstw 11-12 cm. wymiary kostek! 8 x lO cm - 18 x 12 cm/. · 
Ponl:tej, lico muru zbudowane ;jest z kamleni łamanych o zagładzonej po~erzchn1. Na, głębokości 230-240 cm 
W}'StąpUa Odsadzka o uzerokotiel lO cm. Stopa muru majduje się na głębokollici 360-370 cm. W zachodniej 
części wykopu odslon.tęto kamienny fundament tllara skleplennego dostaWlony do muru magistralnego kościoła. 
WllłZ&Ć go motna z załoteniem sldeplenia·koleblroll'ego w pocz~ttku :lrVIll w. Panadto odkryto zmszezone frag
menty ceglanych lictan krypty. 

WYkopY: Vlc. vna. vnb 
Str atygrafla: 
O - 40 cm·- hwnua wapOłc.:esny, 
40 • 200 cm - gruz ceglano-waptenny oraz ko4cl ludzkie lamo 1 we wkopach /o Ja: es nowotytnyf, 
2DO- 230 Clll - nlecl.Jłełe por:lnmy plasku, polepy l spalmimy na w tOrDym złota /okres nowotytny, 6rednlo-

wlecze/ ·- -
231>- 340 cm - seria n:warstwiel\ wczeano6l>edn1owlecmych, na głębolro•ct 270•290 cm poziom oai.dntczy 1t 

palentekaml, · 
22o- 350 cm - wlrop fandamentowy przy skarpie nr l, .. 

OdałOillęto połudn1owo-zachodn1'ł akarpę narotn~t kościola /a~-;;,._ l/ do głębokości posadOwienia 
stopy fundamen~owej /350-360 cm/ • .Dute fragmenty muru -.r:fkanane &1\ w lJcu z regularnych kamleni wa• 
plennych l plaskoweowych o wymiarach 16 x 8 - 31 "' 16 cm. Elementy te wyst~tPUy powytej odsad.:ki funda
mentowej, na głębokollei 120-230 ~ Przy akarple zarejestrowano wkop fundamentowy, a w nim denar W!a
dyalawa Lokletka. 

Od p6lnocnej atrony skarpy /wy'ł!Dp Vlc/ odkryto fundamenty zacbodn1ego !llurub&wy wykonane z b• 
mleal.a lamanetro l ,fragmentOW cegieł. Relikty te Glł "Dajprawdopodol:lllej pozoatałoś cli! oskarpowania ko6c1oła 
od atrony zachodn1ej /XVflw., ul włalclwy mur nawy został rozebrany w laiach .l835-1842 /uchwyc<ioo jego 
Degatyw rJIIU1ltcy 111~ Yyr&~e W -·~~b vuzowycb./. 

&dania nawar...,.ell wcz.,...,.redlllowtecm,.:h 1 *"edn1awl~llllycll /w '~kopy V1la l VUb/ atanowlły 
uzupełnlena z ub.r. Oda1onięto dalue part1e wczemolrednlowtecmep ponomu oaadnlczeco /~ab, 
jamy(, ponadto _,_erdJ:ono prz~c1ęc1e teCO po&lomu przez wkop fwlCiamsatawy przy akarple l, 

Wyk"" vm 
Wikop dcUllł połotelll.e rellllt<IW panocno-zachodnleco naro&alka wlety (Od'iaytego podezaa t.ada.ó 

w 1961 r.·/. Jtoronę lllllMl ochw,1eaoo ll& trłębo!a»c1 .<ł<l·IIO cm. Hu- Ebadowany jest z kamlelll. wapteanycll ~
czonych ~'ł U." cli! zaprawy, "!' ktOrej w,at1!plły eliMichy cegieł. W1eta wymi8111ana ~:ostała w 151111 r. jako 
DDW&. 

Prace zostały u.koflczone. W wyniku badall · ,.,..an1~tó twterd.:enie o wtOrnym ~yciu budulca romal!• 
·skiego w okresie przebacłowy gotyckiej. Na takle atanowtako wpłynęły: obllerwacja faktury murow, zble:tnołć 
poztomow polepy, ewentualny jj}ad ~aru z 1306 r., z poziomem llp'll!U w'ltku kostkowego w mul'lte.nawy 
/wykopy Vll'!~ ~b, Vb/, znalezienie denara Władysława Lokielka we wkopie l budowanym przy skarpie na• 
rotnej l, ponadto przeclęcle szkieletu przez mur nawy /grOb 5/. Przypomnieć warto, 1t analiza architekto
niczna kościoła przed ostatnimi badaniami Wl'tl'ala gotyckie relikty oblekto z połową XIV l XV wieku. Z pot
niejszych faz kolleiola odkryto pomleuczenie -· kryptę, itapewne z rozbudowy w XVD w., nie lt&maczooe na 
planach z XIX w. 

W toku prac uzyskano IDtere&ujlłCe zabytJd rucbome, w tym: kolekcję ceramiki w~e&nogrednlowiecz
neJ, monety, wspomniany zespół ozdOb z grobu nr 20, trumnę bogato zdobiallil ćWlekaml,o: grobu nr 8. detale 
architektoniczne l lnne fragmenty wystroju kościoła. 

Zabytki zostały złotaoe w Dziale Krakowa Przedlokacyjnego MAK. 
.... 
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KRAKOW•WAWEL 
Rejony VIII, X, XI, XIV 
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K1erownl.ctwo Odnowienia Zamlm 
KrOlewsldego na Wawelu l Pal!.stwowe 
Zbiory Sztuld na Wawelu 

Badania terenowe prowadzU zespOł Pracownl Archeologicznej 
KOZK. Autor sprawozdanla dr Zbignlew P!.anowsk:l.. KonsaUacja 
naukowa prof. dr hab. Jerzy T. Frazik. Flnansowało KOZK. 
Trzydziesty azOaty sezon badali.. Grodzisko /głOWnie IX-XIII w./, 
zamek gotycki. 1 nowołytuy oraz rellJrty osadnlctwa starołytuego. 

Rejon VIII :. nad Smocz§ Jam5 /m~ Stamalaw K,;."teł/ 
Kontynuowano nadzOr archeologiczny robOt budowlan}'Ch zw!Jl.:anycll z urządzanlem rezerwatu 

archeologiczoo-archltektonlcanego. Prace lroncentro_Wały się w rejonie wyjścia z jasldnl.. Wykonywano prze• 
kap na korytarz łlłcz'łCY rezerwat a auatrtacldm szybełl_l zejlłc1owym. Prace prowadzono w obrębie dwu zes
połOW nawarstwleń XIX•Wie<:znych: austriackich zasyptak z połowy XIX Wlelm oraz warstw z okresu Wolnego 
Miasta KrakOWa /lata 30-te XIX w, /, Anallza Wiłtka muru pOlnocnej ściany szybu zejściowego pozwoll.ła 
stwierdzić Jednofszowo•ć tego obiektu, pochoda'łcego z okreaa tortyflkacjl zamka w latach 1850-1853, 

Rejon X - koło baszty Sandomtenldej /rp.gr Andrzej KllkJ.l.óald/ 

Kontynuowano badanta zespołu budowli romaóal1ch na wykople 15/77 ·85, przy apsydzie rotundy oraz 
w częlłcl południ-o-zachodniej w:ykopu, pomiędzy rotund'ł a narotntldem budynku prostokątnego. W poblUu 
apsydy wyekeplorowano dwa wczesnoMednlowtecme pochOWki, natomiast po zachodnlej stronie łW1ątynl 
kontynuowano ekSplorację nawaratwleii wczeanolłredntowtecznych, a takte pochod"'łcych być mo:te z okresu 
staroSytnego /epoka br'łzu/ • zalegaj,cych nad powterzchnl'ł skały, Odczyszczano z zaprawy fragment funda
mentu rotundy, odalanlaj'lc W'ltek muru, nawt§ZUJ'łCY w pewnych partlach do technlld opus aplcatum. Odsło• 
nięto takt e dalaz,., niewlelld fragment poludnlowo•wschodniego narotnlka budynku proatoątnego, 

Wstępna analiza materiału zabytiiiDwego, pochodzącego z poziomu utytkowego rotundy wskazuje, l:t 
pochodzi on z XII w., co zdsnlem A, Kukl.1J1sldego mota stanowić przesłankę dla ewentualnego przesunlęcta 
datowama •wl§tyn1 z XI na Xll stulecie, 

Rejon XI, plwntce pOłnocne skrzydła pałacu krOlewsld ego/ Janusz Flrlet, mgr Zblgnlew Planowsld/ 

Przeprowadzono badania archltell:toniczne r;mterzaJ'łce do odsłonlęcla lldenty!lkacjl fragmentu muru 
wczesn~redniowtecr:nego o W'!tku opus splcatum, znanego z dokumentacji archiwalnej. Na odclnlm ok. 3 m, 
odsłonięto reeztk1 wspomnianego muru, posadowionego na skale, zachowanego w obrębie gotycldej lictany 
działowej pomiędzy piwnicami. Mur ten jest zlokallzowany na llnll rekonstruowanej przez A, Szyszko- Bohusza 
zachodniej Iletany palatium ka1'!1ęcego /tr:w, •a al! o 24 słupach"/ l atanowi najpewntl!j fragment najnl:tszej, 
fundamentowej partu tej •etany, Nlewtelk1 odc1nelr. tego muru wykonany jest z płytowych kamtent wapiennych,. 
kładzionych w Wiłlitu opua aptcatum. U:tycte materiału płytowego w całym wspomnianym murze wydaje slę 
~adczyć o wczesnej, być mote jeszcze przedromal\sk1ej, metryce budowU. P!.wnlce pOłnocne skrzydła 
pałacU wydr'lfone zostały czę•ctowo w skale, co doprowadziło m.In. do Zniszczenia fu!ldamentu apsydy głOw• 
nej IIIDłc1oła Sw, Gereana. 

Reja> XIV, stok pOłnocno-wachodnl /Lesław Lakwaj/ ·~ 

Prace obejmowały nadzOr arch.eologtcmy szyblkOW rozpoznawczych genprojektu przy zewnętrznym, 
auetrlacldm murze obronnym, wtercenla na stoku pOlnocnym i po stronie wschodniej pałacu /rejon XV/ oraz 
wykop werytlk:acyjny przy wewnętrznym lica !Duru austrtacldego /pogłębienie do skały wykopu 3/1965 r./. 
Mlały na celu zbadanie kon!lguracjl skały w tej partU Wawelu, sposobu fundamentowania muru austriackiego 
oraz nawarstwleń domniemanego wału obronnego, ktOry atwterdzono w wykople 4/65 na terenie austriacldej 
drogi doju:dowej do kaponiery przy IIIDiictele ŚW. Idziego. Okazało Blę, te austrtackl mur obronny z lat 1850-
1853 postada eolldny fundament spoczywający na plaSku calc~ym lub skale, Został on wykonany w szeroko• 
przestrzennym wkopie fundamentowym, niazcz'lcytu m.In. pozostalości starszego, XVI-wiecznego muru · 
obronnego u podstawy wzgOrza, Wkop został zasypany zlemtą zawierającą w dolnej partli ma terlal wczesno
średntowteczny. PorOwnante sekwencji nawarstwteJI, zalegając}'Ch w wykople 3/65/85 z zalegającymi po 
zewnętrznej stronie muru, w wykople 4/65 pozwala przypuszczać, te warstwy Interpretowane daWniej jako 
wał pocbodz!ł z akcj1 budowy muru obronnego w połowie XIX stulecia, 

Rejoo XIV przed pOlnocną elewacj! pałacu /Janusz Flrlełl, mgr Zbigruew Pianowsld/ 

Rozpoczęto akcję werytlkacji wyntkOW badatl przeprowadzonych w 1!)21 r •. przez prof. A. Szyszko
Bohusza na obszarze przy pOlnocnej elewacji pałacu kr0lewsk1ego, pomiędzy Wletaml Zygmunta m 1 Sobie· 
sldego. W 1985 r. prace objęły wscliodnlą częacr wspomnianego terenu. Odsłontętn szereg murOw, pocho• 
dz11cycb z rOtDych .okreeOW hlatorycznycb oraz relikty najstarszego walu obronnego; przebiegającego po 
krawędzi wzgOrza /a nie jak dotychczas B'ldzano • u jego podstawy/. Okazało stę, 1t najstarszą budowlą 
mlirowan'l w tym rejonie jest tzw. • aala o 24 słupach", tj. budynek przed• lub wczesnoromańskiego pala
Ilum kstątęcego. Dolna. kondygnacja tej budowli była najprawdopodobniej sklepiona, a sklepienie wspierało 
stę na gęsto rozmteazczonych podporach /kolumnach lub tllarach/, ktOrych fu.ndamenty zostały poprawole 
z1nterpretowane przez A. Szyszko• Bohusza. Na obecnym etapie badali budynek palatium datować motna 
ortentacyjnle na olt. połowę XI w, Po pewnym czasie, przypuszczalnie u schyłku XI w, przybudowano do 
nlego od strony wschodn1ej drugą budowlę, złotoną z korytarza przylegającego do wschodniej ściany" sal!", 
zakończonego od pdłnocy wystającym na zewn,trz, niewtelk1m ryzalitem oraz wtększłlgo pomieszczenia 
wachodnlego, w obrębie ktOrego znajduje slę duty, prostokątny, wolnostojący fundament, zapewne romatlsk1. 
Po rozbudoWie kompleks pałacowy oaiągn'łł długość 43 m, Funkcjonował on najdlutej do przełomu XIll/XIV 
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Wieku, ~edy wzniesiono na jego resztkach gotycki mur obronny pomiędzy wlet'l Lok1etkuw'l a zredukowaną 
kapl1c'l Sw. Gereona. Za panowanla Władysława Jagiełły zbudowano obronne przedmurze, wykor 10ystuj11c miej
scami fundamenty romańskie. W XVI w. na rn!ędzymurz~ powstała piwnica, mieszcząca zapewne urządzenia . 
wodocl'lgowe, poł11czone z kanałem w p6łnocnej ścianie pałacu, Wlod'lcym na strych zamkowy. Inne fragmenty 
murow pochodzą z XVll•XIX wieku l wlątą slę z robotami forty11kacyjnymt prowadzooyml w tej części zamku. 
Badanta wymagają kontynuacji, jednakte jut na obecnym etapie motna stwierdzić, lit Xl·XII•wteczna rezyden
cja kslątęca na Wawelu była znacznie rozbudowana, składała s1ę m.In. z okazałej kapUcy S w. Gereooa, komp• 
leksu pałacowego, _rotundy NP Marli, wlety obronnej, ceUarlum, a takte zapewne Innych, n1e rozpo>:nanych 
dot'ld budowli. 

KRASNYSTAW 
woj. >:amojsk1e 
Słanowieko - Zamek 

KUNICE 
woj. legnlck1e 
Słanowieko 1 

LACHMlROWICE 
woj. bydgoskie 
Słanowisleo 3 

1.4D, gm. 4dek 
woj. koo111skie 

patrz 
potne średniowlecze 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres haiaztack1 

Muzeum Arcbenlog1czne 
·w Pot:nanlu 

Badania prowadzUy mgr mgr KrystYna Lutowa l Marta Zeylandowa 
/autorka sprawozdania/. Finansowało :MuEeum Archeologiczne"' 
Pomantu. .Dwudziesty eezoo bada4. GrodEieko wcEeenojrednlo
wteczne /VID•Xlll w./ • 

. _...-

Rok 1985 miał by~ ostatnim se>:cnem systematycznych' •ykopallslc na grodzisku. Załotono DC:Ifly wykop, 
ktory miał zamko'!ć przeclęCle wału "' pOlnocnej części grodziska. Na głębokollici 50 cm w p6łnocnęj częllicl 
wykopu zaczął ukazywać &lę "piasek wałowy", Nad Dlm odkryto lutno-kl.łka IragmentO.. oEdoboych płytek cere• 
mlcznycb, odkrywanych 1 opublikowanych ju:!. wcześniej. 

Na tym! prace przerwano z powoda du:!.ej fali powodziowej, ktOra odCięła grodZisko. W zW111zku z tym · 
prace będ'l jeszcze kontynuOlfane. · 

USOWICE, gm. Prochowlce 
woj. legnlck1e 

LU~Z. ·gm. Wołow 
•oj. wrocławskie 

patrz 
okres wpł)""Ow rzymskich 

WojewOdzid 06rodek Arcbeologl.czno• 
Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr In t, arch. Ewa!LutynteckaFlnaneował 
WOAK. Pierwszy sezon bada4. Relikty osadnictwa kultury łu:!.yc• 
klej, umocnleti obronnych z okresu wcEesnego średniowiecza oraz 
średnioWiecza. 

Badania prowadzono w sektorze A fogrod wachodni/t B /dzledzlnlec pałacu opata/, w 7 wykopach, 
przy czym część z nich miała charaider sooda:!.owy, słanowiły bowiem wkopy pod kanaliZację desZCEOW'I• 
zakładaną na dzledZIIIcu pałacu opata. 

Sektor A. w wykople n. pierwotnie o Wymiarach 4 X 8 m załotonym przy wewnętrznym licu muru 
obWodowego rozpoznano 2 układy stratygraficzne. Młodszy wyznaczały warstwy niwelacyjne, ml'!:l.&zoścl 4 m, 
zalegające między murem obwodowym a stokiem wzgorza, na ktOrym wzn1es1ooo mur obwodowy. Na podsta• 
Wie ceramiki występującej w warstwach tego zasypiska jego powstanie datujemy na XV w. Starszy układ atra• 
tygra!lczny, ruestety zaburzony przez pótnl.ejszy wkop, nie przedstawia się czytelnie. Warstwy r.alegaj11ce 
zgodnie z nachyleolem stoku występują na odcinku 7 m. Od dołu wyznacza ten układ zgrupowanie gliny, slda• 
dające slę z 3 warstw, mlą:tszoścl l, 20 m. Powytej rozdZ1elona owym wkopem zalega na długości 2, 80 m 
warstwa spalenizny mlątszoścl 0,16-o, 30m, a na niej warstwa przepalonej, &Jileczonej glinY,, ml'!:!.&zol!Cl 
O, l 0-0,20 m. Zakładamy, te odkryto pozostałości bl1:tej rueokreślonych pod względem konstrukcyjnych 
umocnień obronnych. Przedstawtają Się one skromnie, odbiegają boWiem od typowych reUktOw wałOW, Nle 
mo:tna wykluczyć, :te wyznaczają tylko fragment posadowionych na a toku umocn1eti, ktOre w swej zasadntcEej 
częśCI znajdowały &lę na jego krawędzi, Przedlutenie wykopu w kierunku zacbodnlm w celu wyjallinlenla teJ. 



- lr:West11. aa.dlugoold 21 m odclnk1em o neroltołd od l do 3 m me prz,n!Dsln roZW1'łz:an1a, gdyt stwierdzono 
znlszcaenle pierwotnych na-retwie6. 

W ~e n, o wymiarach 4 x 12 m. aał<>2onym po obu stronach muru obwodowego, nle wystąplly 
rellkty domntemanego wału. W jego wschodnim odctnku. poło2onym po za..nętrznej stronle muru obwodowe
go, wyelosplorowano częłclawo do głębolrokl 4, 5 m nawarstwlenla nlwelacyjne zWiązane z barokową przebu
dową klasztoru. W· od<:inku zacbodnlm tego. wytcopn z warstwy zasyplakowej przy murze obwodo..-ym pozyska
no bll:tej me określon'ł monetę arebrn4., lrtOriJ w zakreale styl..1styk1 wyobrażenla motna odnos1ć do schyłku 
Aredn1ow1ecza. 

Sektor B. W wykople I, o wymlarach lx 14 m, poszellllnym w pOlnocnym krańcu o oddnek 3 x 3 m, 
stwierdzono uleganie pod waratw'ł z olcresn pOtnego 6rednlawtecza, na głębokości l, 20-1,30 m warstwy o 
metryce wczesn.,.rednloWlecmej, zawlerajiJcej ceramikę z 2 poł. X w. - pocz. XI w. /? /, o mią:tszo6c1 do 
o, 60 m. W jej Bp'łgtt oraz w kolejnej, ostatnlej warstwie wystoy>1ły takt e .fragmenty naczyó kultury łn~yck1ej 
z potnego okresu epok1 br'łZU l okrcsn halsztackiego. 

w wykople IV, załoionym w oclległo1Śc1 8-10 m od elewacji pałacu opata. o Wymiarach l x 72 m, bę
dącym wkopem pod kanallzację deazczOWll stwierdzono obecność warstwy epalenimy z przepaloną brunatni! 
zlem1'ł za-.rleraj'!C'ł i!lady zwęglonego 1 zbutWlałego dreWna. Warstwa ta występuje na długości olroło 24 m, 
o alągając m1ejscam1 mią:tszość O, 60-o, ąo m. Szeroko41ć tej warstwy, uchwycona w wykopach IV a /4 x 6 m/ 
1 IV b /l x 8 mf, ,.,.,_osi olroło 12 cm. W wykople IVa zaznaczaj' slę w warii!Wte pogorzellakowej 3-4 pozlomy 
zwęglonych belek. ulotonych poprzecznle do dlugo4!c1 warstwy. Interpretujemy Intensywną warstwę pogorze
llakową jako pozostaloolcl spalonych umoenied grodowych. I w tym prSypadku podobnl.e jalr w odnles1enlu do 
domnlemanych relllrtow umocnleJI obronnych odkrytych w wykople n, motna wnosić zastrze:tenla o bralrn 
e-.rldentnych pawt,..zatt z lnnyml warstwami, tworącym1 bardr:tej złotcme 11tr-.1ktury pozostałości umocnleJI 
obronnych. Zwraca uwagę wprawdr:ie fakt, te na kraAcach warstwy pogorzellakowej występuje Ellwsze war
stwa gllny, z tym. :te n1e nos1 ona 41ladOW oddziaływania oJinla, co prsy tak IntEnsywnej warstWle pogorzeli• 
skowej powinno było zaznaczyć slę wyratnl.e, gdybyprzyj'łć, te ..-arstw •. gllny stanoWiła ;D.!>ezpieczen1e przy
ziemia wału, a tym bardziej, gdyby byia gllnlanym plaszczem wu.._ 

Nie rozstrzygnięto jednomacznle kWeat11 chronologicznej pr>::ynalctno4!c\ domnlemanych umocnleJI 
obronnych. Brak ku temu na obecnym, rozpoznawczym etaple, ~&d.'.Ó :>ewnych przesłanek. Sldonn1 jestelimy 
datować je na okres wczęsnego Arednlowtecza. PrzemaWia za tym wystfUnenle nlellcznycb ekorap n:>.czyó 
llrednlowtecznych w warstwie umocnleJI obronnych w wykople n oras ob~ość pod umocnlenl&ml obrormyml 
odkrytymi w sektorze B f wykop IV, IV a 1 IV b/ warstwy z materiałami kultury lu:tyc;k1ej, przy braku warstwy 
z materiałami z okresu wczesnego lłrednloWlecza. lrtOra zalega bezpollrednlo nad warstw'ł lrnltary 1utyck1ej 
w wykopie I 1 Ia, w obrębie grodu. Tea ostatnl fakt wskazywałby, :te powstanie warstwy z okresu wczesnego 
średniowiecza ma związek o:e wznleBlenlem umocnleti obronnych, nast>tplło we wnętrw otoczonY-m umocnle• 
nlaml obronnymi. · 

W wykopie IV 1 IVa odsłonlęto częściowo zachowaną WzlC!IIIlUI parl1ę budowli. Mary grubolici O, 70 m 
wzniesiono z kamlenta polnego 1 cegieł. Odałon1ęty częlictnwo rzut b<idowl1, pozwala na jego rekonstrulrcję, 
ma wymiary Jrwadratu o boku 30 80•&,00 m. Wnętr•e budowli wypełniało gllnlane rumowtslro, częlłc1owo wy
palone na lrolor ceglasty, fragmenty konstrulrcjl drewnlanych /belld/ w bezładnym uldadz1e. Z wnętrza budow• 
l1 WJ1lkliplorowano fragmenty pOillouednloWlecznych naczyó. 

Badania będ'ł kol)tJnuowane. 

.. 
LUBIN, &m- Ko6c1an 
woj, isHcs)'118kle · 
Stanawiala> l 

Pobka A.lrademta Nauk 
lnst;,tut BiBtorU Kultary Materialnej 
Zaldad Arc:beolocU 1f1ellropolsll1 
w Poomaniu 

BadaDla Jll"-.cau pro!. dr laab. zaaa KiarDatowslaa 1 doc. dr· bab. 
'8ta1sław ltarllatooillłd. F!.nsDsoorał WKZ w l..e&mle. Ó.my aeSOÓ. 
badU. Ze~ ••n:bUaktmiJcZDO-oudouczy klanton benedykt;7D.,_ 
/XU•pol.XIII w./. 

Prace prowadliCO o po połucmwwaj &trema llokloła f sektor I/, po atron1e ~ej / eektor IV f oraz 
w ruewielldm zakret11e Wewtuttrz zacbodolej cżęolc1 llllwy !mol dola 1 w1nf1111trz wie:ty f sektor XIV/. Najdekaw
ue rezultaty utyslaano w tym oatałnlm selrtnrze. Odałon1ęto bowtem relikty nale~e do k:lllrn kolejnych faz 
budowy w ramach U !uy romalisklej /7JI-pol. XIII w. J. Najstarszym rellkfem jest zalelfaJ'łcy w pOłnocno
wscbodnlm narotnlka obecnej wte~y fragment fundamentu o zary&le lrołlatym, być mo:te jest to fundament 
wtety analogicznej do odlcrytej w naro:tmlm połndn1owo-zachodnlm murów obwodowych. Wskazuje to zarazem 
na fakt, 1~ w pocz,tkach n fazy_romańsk1ej koactOł byi krótszy 1 od zacbodu otaczał go mur obwodowy. 
Dopiero w następnej podfazie /lla/, W11ltącej alę z pobudowaniem klasztoru, z pOlnocnej strony nawę przedlu
tono i do budowanej parW wzntes1ono emporę wspartą na fllarze środkowym. Szerokość empory w:ynos1la 
olmło 3 m • .Jako podstawę pod -.rle:tyczlrę schodoW1! wykorzystano część wspomnlanPgt> kol1stego fundamentu, 
poazersaj'łc go nleco. Dopiero w następnej podfazie /llh/ przypadającej być mote jut na początki XIU w., 
dobudowano od zacbodu - wtetę w obecnym jej kształCie. Pod emporą na oal koaldola znajdowal stę grobowiec 
obudowany drewnem 1 -przykryty grubę płyt'ł z zaprawy, w ktOrym pochowano męzczyznę lat około 25. Nie
stety grOb został wyrabowany. 

Wykopy po stronie połndntowej /sektor I/ na-.rląz.ywały do odkrywek w ublegcybh sezonach. Ujawniono 
dalu'ł częolć muru rOWnołegłego do poładnlowego muru I ntątym, uzyskując cały zarys budowli o wymiarach 
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wnętrz:a 9 x 3, 5 m, kt6ra b;yia pod:t1elona na dwa pomieszczenia o wymiarach ·3, 5 :x 3, 3 m oraz .J, 5 x 4, 5 m. 
Budynek ten był wznoszony rownocześnle z murem poludOlowym l śwlątyn1, fundamenty jego były posadowto• 
ne we wspOlnym szerolroprzestrzennym wkople, na ktOrel!'o dole zalegała warstwa spalen1zny. Nasuwa to 
przypuszczenie, l!. e prace budowlane zostały przerwane na etaple układaDla fundamentow, Ole były zatem 
dokończone w I fazle. W n fazle romańsklej teren ten został zniwelowany, a do prac budowlanych powrOcono 
tu dopiero w m fazie romal\sktej. Na południe od ww. budynku odsłonięto rozległą płytę wapienną, nad ktOrą 
zalegała warstwa zawierająca hczne fragmenty łupanych kamleni gran1towych 1 plaskoweowych • być mol!.e 
był to "plac budow)"'. 

Po stronie pOłnocnej eksplorowano część p0łnocno-wschodn1ą zabudowal'l ld;lsztoru gotyckiego. Natra
fiono tu m.tn. na pozostałość dobrze zachowanego pleca piekarniczego z XIV w. Ponadto prowadzono prace 
w sektorze IX odsłantając zachodn1 wewnętrzny mur kru:tganka, szereg pochOwkOw zakauńkOW w olręll!e · 
zachodniego skrzydła kru:tganka. Nie natrafiono natomiast na pozostałości muru pOlnocnego 1 śwtątyn1, ktOry 
wg rekoostrukcjl w101en przebiegać w tej parW. Nale:ty :tatem sądzić, U podobnie jak na południu prace 
budowlane I fazy zostały przerwane /stWl.erdz:ooo warstwę spalenizny/ . ·. 

Z hcznych zabytkOW ruchomych na Wymienienie zasługuje znalezienie piaskowcowej bazy n1ew1elk1ej 
kolumny /być mo:te z ll!forlum/ oraz po raz pierwszy kilku fragmentOW wttral!.y. 

Mo:tna zatem stW1erdz:1ć, U b1e:tący sezon przyn10sł nowe wa:tne elementy dla rekoostrukcj1 dziejow 
architektuRy klasztoru lublflsklego. 

LQDYGOWO, gm. Kls1el1ce 
woj . . elbląskie 
Stanowisko 2 

LO SOSNA 
woj. białostocki e 
Stanowisko l 

patrz 
okres halsztacki 

·centralne Muzeum Wl0klenn1ctwa 
w Łodzi 

Bada.n!a prowadzU mgr Jacek Moszczyllskt. Finansował KZA w 
Białymstoku,. Pierwszy sezon badsfl. Grodzisko wczesnołredn1o· 
Wieczne /Vill 1 IX/X- poł. xm w.;.· 

Celem badań byłą uzyskanie wstępnych wiadomości na temat grodziska. Połol!.one jest ono na wzg6rzu 
będącym punktem kul.mlnacyjnym rozleglejszego olegdyś wyn1es!en1a /obecn1e prawie całkowicle zn!szczooe• 
go w wyniku działalności gospodarczej/. W części zachodn1ej-.grodZ1slro-&ostało zruszczone przez wybieranie 
:twlru. Mo:tna przypuszczać, :te zruszczeniu uległo ok. 2()'f. obiektu. Mlejs~e to jest z natury obronne, od 
zachodu zamknięte rzeką Losośną, z po.:ostałych ll"tron otoczone bagnami, Srednica grod.:tska *zdłut. l1nU 
pOłnoc•połudn!e wynos! około 70 lll, w.:dłu:t 11011 wschOd-zachOd /do obrywu/ w . .YtJoB1 około 65 m. 

Wykop o wymiarach 23 x 3 m zało:tono w południowej części grodz1ska wzdłu:t l1n11 pOłnoc-połudnle". 
Usytuowan1e w ten sposOb wykopu podyktowane było sytuacją jaką zaobserwowano w obrywie po stronie u• 
chodniej. Chclan.o w ten sposObuchwycić zarOwno obiekty będące po wewnętrznej stronie walOW, sam wał, 
jak rOwoteJ!. sprawdzić funkcję ob1ektOW Widocznych w obrywie, u podnOta wału. 

W części pałnocnej wykopu udało stę uchwycić zarysy dwOch oblektow m!eukalnych .:orientowanych 
na llnU E-W. Pochodz1 stąd Enaczna ilość ceramlkl przem!es.:anej wskutek .:awalen!a się samych olllektOW 
oraz częściowo wału. 

Badania wału grodziska ujawnlły fragmenty spalone koostrukcj1 drewnianej. Był to wał drewniano• · 
ztenmy. Stan zachowaDla odslonlętej parW wałOw Ole po.:wals w tej chw1h na .nkreślen1e ich Jrooetrukcj1. 
ZnaleEtono ta 11czne fragmenty ceramiki oraz kości zWierzęce. Na podstawie przeprowadU>Dych badali mot.
na mOwić o co najmnlej dwOch fazach ialn1en1a grodu. 

oprocz ceramili i kości zwierzęcych badania wykopsllakowe przynlosły W.~e k1lka nbytkOW metalo
wych: zawtes.:ka dzwonec.:kowa~. fragment kabłączka, klamerka do paska i bl!tej Oleokreślone frasmenty 
blaszek. Dotychczaęowy stan badań pozwala okreśhć chronologię m&Jez!onej ceramlkl na vm 1 fX/X • poł. 
xm~ -

U podnOta wału natraflooo na obiekty pochod~ce prawdOpodahole z okreau halsztacklego. 

z ~dali powier.:chniowych pochodzl spora llość ceramlk11 .:tul!.el świadcząca o lnten•ywnym osadn1ct~ 
wte wokOł grodz115ka. &dania wykazały dut.e walory !lOEDawcr;e atanoWiska nr l w Loaośnej. 

Materiały oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 

PrzeWiduje a1ę kontynuację badsfl. 

LEKNO, gm.Wągrowiec 
woj. pilskie 
Stanowtsko nr 4 
J grunty wst Tarnowo Pałuck!e/ 

Konserwator Zabytk:Ow Archeologicznych 
w PUe 

BadaDla prowad!:U dr Andrzej Wyrwa przy wspOłncklale mV Ewy 
Sprtnger. F1nansows11 WKZ w PUe, Uruwers~et lm. Adama J.ftc• 
klewi.cza ZMW. Drugi sezon badań. Osada przygrodowa lub pod• 
grodzie /? J, osada przyklasztorna /ok. rxj? /-XV w. 1 n .. tępns/. 
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W nawl'lzanlu dcrbadaJ'I z 1983 r. lraDt,nuowano sandatowe pra ... wylcopallskowe. 
Stanowiem nr 4·w Lelmle /numeracja wg W, HensU./ olcre6lane jest w llteratW'ze )-ko podgrodZie lub 

osada przygrodowa • .Jest ono usytuowane po zacbodolej stronle jeziora lelm~klego t na zachód od stanowi
ska nr 3, Teren jest wydłutonym owalem rozciągaj'ICym stę na l1nl1 E-W. Granicę pOlnocną stanowiska two
rzy połodnlowo-zacbocltl brzeg jeziora, połudnlow'l - okretlla za.alęg pola uprawnego ob . .B. Witta, zachodnią 
• pas zarojll clągll'IC)"Cb alę· na l1nl1 N-S przed bagnistym obilitentem /obecnte podmokła btka/ od strony za-

, chodnlej. Granica wschodnia w;ydzlelona jest urnowOle l stanowi j'l llnla arowa oddzle!JJ.j'łca stanowisko nr 3 
od atanawlaka nr ł, blegD'Ica na llnll N ·S między pierwszym a clrug1m hektarem /l ba - stan. nr 3/. Ku.l.ml· 
nację atanawlaka nr 4 stanowi nlewielkl garb terenowy /wys. ok. 11 m - wg repera na stanoWisku nr 3 o war
tolłci 11, 95/. Garb ten biegiile na llnU N-S. Grunty stan. nr 3 l ł są obecnle własnością prywatną ob, a Wltta. 
Celem badaJ'Ibyło uczegCiłoweze rozpoznanie jego charakteru /osada przygrodowa czy podgrodzie?/ 1 spre
cyzowanie jego cbronaloiU. Badanta prowadeona metod'ł sondaty. Wytyczono dwa wY~:<opy: 

~o długo.cl 5 m 1 ezeroko6c1 3m. wytyczono w arze 59 A-B /3 x ł m w arze 59 A l 3 x l m w arze 
59 B/ w pobllłu umownej 1 zacbodniej granicy stanowiska nr 4, przy palile zarośll od stroay wschodnlej. 
Eksplorację prowadzono wararwami kulturowymi, a w Ich ramach warstwami mechanicznymi. 
Warstwę I stano'Wtła azaro-brunatna, do•ć Uusta zlem.lll prOchniczna /humus/. Wydobyto z niej du.te llości 
ceramlkl naczyniowej, w wararwie tej występują droboe frłuczefJ/1 większe fr. cegieł rozwłOczone prawdo· 
podobiile z rumow!aka na stanoWieku nr "3, dute fragmenty :tu.tla :telamego. Znalezlano te t fr. porota, fr. 
przedmiot"" telaznycb" Jrojcl rorlerzęce l rozwłOczon.}'Ch kolłclludzldch. W trakcle eksploracji warstwy I 
zaobserwowano występuj,.ce na jej paw1erzclm1 clemae plamy, ktOre określono jakn obiekty kultW'owe -
obleltt nr l 1 nr 2, wcbocl&'lce w wararwę n. 
Obiekt nr l występuje na •P'łP warstwy I 1 atrople n przy ~:achodnlej łclanle wykopu, atanoWi go szaro
brunatna Ziemia hnmuao- z drobinami plasku. Z "obiektu" wydobyto matertal cera:m.lczny 1 oateolog1czny. 

Obiekt nr 2 atanowi ciemno-brunatna /brłf(U>Wa/ zl.emla pr<lchnlco:a przemleaz.:na z marglem 1 drobnymi dro• 
binarni gllny, wcbodz1we wscbod01~t •clanf wykopu; odsłonięto go tylko czę4c1owo, brak materiału zabytkn
wego. W ezę6c1 •rodkowej wykopu na gł. 1(1 m zarysowal się owal azaro•brunatnej prOchnicy z drobinami 
plasku. Znaleziono w niej !r. ceramlk1 naczyniowej. "Obiekt" zalegał do głęboko6cl ok. 9, 7 5 m. 
Warstwę n w wykopie I atanowi azaro•brnnatna pr<!clml.ca o (!Cielenia tOłtym z Olelicznymi drobinami węgla 
drzewnego, eruclkaml gllny - wszyalko przemle&zane z drobtlozlarn1atym plasldem calcowym. Eksplorację 
w wykople zakofJ.czono. 
Charakter odsłoniętych "obiekt""" na obecnym etaple badafJ. ze względu na bardzo mały obszar eksploracji 
jest trudny do okretienla. Nle natraflono na :Ładne konstrukcje clrewnlaDe. Cbronalog1a warstw zostanie 
ustalona po anallale materiału ceramiemego l zabytkOW wydzielonych. Z wararw pobrano prObid geologiczne, 
iohtlologlcz.ne, dendralog1czne ltp. · 

~ o długołcl 5 m. azerokołcl 2 m naytuowano w arze 54 ćw. B na 3 ba alatkl arowej. Wykop ten poło
tony jest na kulminacji prbu terenoweeo blegn!lcego przez atanow18ko nr 4 pollnU N•S . .Badania prowadzono 
wararwami meebanlcmyml. w ramacb wararw l<uliW'cwych. · 
War.twa I /bumua/ staDowi ct-.nno•lrunatna prOcbnlca z dutą Uołcl'l ceramiki naczyo1owej, drobnych okru
ch"" cegły, ko6cl zw1ercęcych 1 ludzkich oras przedmlotOw metalo.,.,h, azkła 1~. Występają tet oleruchy 
Intensywnie prcepalonej cJ.1ny fpo~y/1 drobiny Wfgll drzewnych. Polepa z warstwy I atanoWI fragmenty 
obiektu r:alegaj'łc•go w waratwte n. gdzle doatala a1ę w wyniku głęboklej orld /przemieszanie/. 
Wararwa n. Stanowi j11 azaro•brunatna procbnlca z drobinami polepy 1 soczewkami popiołu. WyrO:tmono j'! 
ze względu na zakłOcema epawodowane wyatępowantem w niej du.tych płaszczyzn polepy barwy ceglasto
tCiłtej, Watępnie ok:rdla 8lę, te polepa ta atanoWI prawdopodobnie "podłogę" /? / blltej jeszcze Ole okretio
nej budowll. Dotycbczu odalomęto tJII.ko jej fragmenty: "lłclanf" pOłnocn'l, wschodni'! i narotnlk pOłnocno• 
wacbodnl. Pozoatale czę•clfnleelaplorowane/ kontynuuje się w lderWlku południowym 1 zacbodmm. Polepa 
w eksplorowanym wykapie ma ml'llt&zodć od 7 do lO i Więcej cm • zalega na szaro-brunatnej z1em1 prOcbnl· 
czej. Gllna /polepa/ ma. barwę t6łt'l• brunatn,, ceglast'ło Widoczne są na nlej ś!JJ.dy odctskOw traw 1 słomy 
oraz dZiałaata ognia. Na Iderunku E•W została ona zniszczona przez głęboq orkę /ślady bruzd o szer. ok. 
20 cm/. Ze względu na zbyt m~ płaszczyznę obeerwacjl nte ustalono jeszcze dokładnie charakteru 1 zna• 
czenla odełon1ętego obiektu, pełniejsza odpowledt będzie mo~llwa doplero po aastępnych sezonacb. Pod 
"podlonw w częłcl południowo-wachodniej zalegania polepy znaleZiono skuplako słomy lmterzwy? 1. W git
nie znaleziono takt e bryły łutła. Z warstwy w;ydobyto date Uości ceramild naczyniowej kośc1 zWierzęcych, 
łusek rybich i przedm1otOW metalo)lrych. Pod "podłonw zaobserwowano cienką warstewkę ciemnoszarej 
prOchnicy z dut" llodci'! zwęglonego drewna. 
Warstwa W plaazczysta prOchnica barwy szaro•brunatnej. W warstwie tej odsłonlęto kUka skupisk ceramiki 
naczyniowej. WokcSł jednego ze skuplak występują aoczewld popiołu 1 fragmenty zwęglonego drewna. Z war• 
stwy tej wydobyto lualt1 rybie, ko6cl zwierzęce ltd. Eksploracji w wykople ze względu na złe warunld atmosfe
ryczne nie zakutlczono, 

Badania będą. kDntynuowane. · 

LEKNO, gm. Wurowiec 
woj. pllakla 
Stanowieko nr 3 
Grunty wal Tarnowo Paluckle 

Konserwator ZabytkOw Archeologicznych 
w PUe 

BadaD1a prowadzU dr Andrzej M. Wyrwa /archeolog, h1Btoryk/ 
przy wspOłpracy mgr Ewy Sprtnger l archeolog/, m~r El:tb1ety 
Mucha /antropolog/, mer .Beaty Wtdelsklej l antropolog/ , mgr. 
Ludwika Fljala / plastyk/. 
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Flnanaowal1 WKZ w P1le, Unlwers:ytet 1m. A-Jama llłlck1ew1cza 
_ w Poman1u, Krajowa Rada Akademicka ZMW. Cr;warty sezon ba
dań. Klaeztor-<:yate,.ald- n poł.XD-XVTn/?/, cmentarzyelro 
szkieletowe • ok. xm-XIV w1ek /? /, ,.el1kty romalisldej rotundy 
-ok. Xl w. /?/, gr-Od wczesnojredul.oW1eczny- rK/?/•Xl/1/. 

W naWiązaniu do beda11 z lat 1982-1984 lroot:ynuowano prace wykopaliskowe w zacbodnlej/seldor A/ 
1 wschodnlej f sektor B/ częoic1 pocyateraldego ob1ek1u sakr-alnego. Badano talae cmentarzysko lłltldeletowe 
oraz warstw y kulturowe sprzed osadaletwa cyetersldego - grdb wczesnooiredn1ow1eczny 1 rellldy.,.omalisldej 
rotund y. · , _ _ . 

W tr-akcie bada1l poc yater- sklego obiektu sakralnego odałool.ęto: l. prosiokąta e przęsło preEb1tertalne, 
2, p6łokr-ągłą apsydę, 3. clalBze fragmenty maru poładniowego ko6ctoła, 4. fragmenty lllW'll pOlnocnego koł• 
ctoła oraz 5. fragmenty fundamentow przylegaj'łcych do muru p6łnocnego lrołctoła cyster-sldego 1 prostoqt• 
nego przęsła prezb1ter1alnego o blltej jeszcze nie ola-dlonym charakterze. 

~rzęsło ma wymiar-y/ oirednto/ ole. 6, 65 m dl. 1 azer. 6, 4 m. L11czna jego powlerzclmla wynoat ok.-
42, 56 -m • Fundamenty pret:blter1um wykonane •11 w w'łtku opus emplectum, ich azerolrołć waha a1ę w gr-a
nicy l, 80·1, 70 m. Od strony uchodalej /wnętrza lrołctoła/ jest ono umlmięte fundamentem pod łuk tęczowy 
o azerokooit:1 ok. l, 5 m . Kamlenie w fundamentach ł'łczone .B'ł zapraWił wapleDQII barwy białej 1 naro•tOłtlt: 
glln'ł- Mlędt:y kam1en1am1 znajduJ\ Bl.ę rOwnlet grudld zaprawy ro~wej 1: g1psu jutrycbowego. Fundamenty 
zalegają na głę~ć ok. l, 33 m. Wkopane ą one w warstwy wałowe, a prt:ede wuyatldm majdanowe gr-odu. 

Prezb1ter1um koiłctoła cyateraldego od strony wacbo<kllej zamknięte jest pdłokr-ui'ł apaY'CIII. · Apsyda -
ma kSztałt l/2 ellpay, jej ol>WOd wynosi ole. 13m. Wnętrze apsydy w;ypełnlone jest dnlt)'JD11 6re<k11mi otocl:a· 
Jąml. granttowo-p1askowcowym1. Dotychczas n1e nawatono. aby kamlenie te były~cione upraw'ł wap1enn'ł-
4czy je prawdopodobole azaro-t&ta gllna analog!. c ma f makr-oak<:Ypowo/, jak w ftmdameotach przęsła prez• 
b1ter1alnego. Odałool.ęto rOvmlet dalue częoid. ftmdamentOw poludalowego 1 pOlnocnego koiłetola wraz z p&• . 
nocno•wacbodntm narotnlldem. W sektorze wacbodnlm !nndameoty te maj'! at:erokollć ok. l, 90•'2, 00 m. Wy• 
konane S'ł z otoczakOw gran1towo•p1askowcowych. łączonych zaprawił wapienną barwy białej. między kamie• 
nlaml majdują atę rOWnlet gr-udld drobne zaprawy rotowej. Całolłć wykonana jest w w11tku opus emplectum. 
Wg obecnego stanu badali zaawatyć jednak nalety, 1te między szerolrołc1'ł murOW w sektorze wacbomlm l 
zacbodnim istnieje du~ rotmea • sektor wacbodnl l, 90, sektor zacbodn11,30-~.lO m. Wstępn1e .prz:ypun• · 
czać nalety, :te motamy tu mleć do czynlenia z ldlkotna fazami budowy lub pnebudowy lrołctoła czy telt z 
wczealn1ejezym1 konstrukcjami uchUekton1ct:nY.Jnl,. na k!Orycb został pobudowany lrołct& cyaterald. Kweaue 
te zostan'ł prawdopodobnie rozW1'łi:&D8 w trakd.e daluych bada!\ przez poł'łczente ct:ęśct wacbodnl•j 1 ~:achod• 
n1ej badanego obiektu. Obecnie nale:ty te dane traktować jako lnfortnację watęprl'ł. 
W nawie glOWnej odałonlęto duty !r. zaprawy wapiennej, k10rą watępnie tnterpre'tujemy jalco pozostałollć wy
lewu pod posadzkę ko6c1oła cysteraide go. Zaprawa mabaMI_ę-!'lał'ł • ~zywa na grut:owl&ku - po<!l;lock"łC)'ID 
prawdopodobnie" z rumow1Bka rotundy lub bezpooirecln1o na elenmo-brunatnej z1em1. ' 

W dalnym c1uu odsłanlano rotundę. Odki"Yio praWte pełen jej plan. N1e " odałon1ęto tylltÓ fragmentów,. 
w których przeb1egaj'ł lł_W1adk1, Nle posladamy rOWnlet pełnego jej obr-am w częlłct wacbomlej, boWiem na 
jej fundamentach zaleg&JII fundamenty prostokątnego przęsła prezbltertJY!!ego. 
Rotunda łeknełlaka wg obecnych obserwacji w korpuste ma plan zbUtany do nieregularnego koła, azczeg6lńle 
w częśc1 pdłnocno•zachodnlej korpusu. Nie znamy tet pełnego obrazu apsydy rotundy t6 wt:ględu na zakłe5cs
n1a spowodowane przez mur pod łuk tęc1:0wy, Wymiary korpusu 1 apsydy rotundy podane w •Informalorr:e -
badaola 1984" dotychczas n1,e uległy zmtanom. 
Fundamenty rotundy zalegaj" na głębokość <1k. l, 2 5 m. Wykonane Bil z otoczakew gr-an1towo-p1aakowcowych 
łęczonych zaprawił z g!.psu jastrychowego na dzlko. Szczegdłowy skład r;aprawy rotundy łelmeóaldej 1 jej 
wldclwollcl zostaną przez dr, SI., Sk1b1.6sldego ~stalune /analtzy fizyko•chemlcznef . Odsłonięto takte tr. 
ml.lMI rotundy /w apaydt:1e 1 przy czę6c1 pOłnocno-zacbodnlej korpUIIU/. 1/Iur w apsydzie wyatępuje 1n Bl.tu, 
a przy pOlnocno•r.acbodnlej części korpusu jest przewrOcony w Iderunku pOłnocnym. Jest m wykonany z łu
panych pł:yt plaskoweowych układanych na zaprawie jastrychowej przez cał'ł grubość muru ctenldml warstwa• 
m1, tecbolką zwan'ł opus tncertum. Fundamenty rotundy wkopane zostały w wusnyy majdanowe grodu. 

W- dalszym c111gu badano rOWn1et relikty konstrukcji wałowych gr-odu. W Jil.lku punktach przebadano 
fragmenty majdana. W trakCle eksploracjl w ylropu .Vlp 1 IX c1:. pdłnocno-wschodn1ej o81'łgn1ęto pozlom calca. 
W wykopach tych wyodrębniono Vll wuatw kulturowych; war-stwa I - humus, na - war-atwa gruzowiskowa 
powstała w czasie n1szczen1a kośctoła cyatersk1ego /?f, llb .- waratwa budowlana /?/z okr-esu budowy ro· 
tundy /?/, m-Vl- warstwy majdanowe gr-odu, zaJdCleone przez badowę rotundy 1 lrol!cloła cyateraklego, 
war-stwa vn - calec. . 
Z warstw ID·Vl wydobyto dute 1lolic1 ceramlld nact:ynlowej, lcolict zwierzęcych f wg anal11:y pale<>zoologlcz
nej wyatępają tam kollei oiw1n1, owcy, kozy, bydła, n1el1cme Jrolic1 konla, psa, auen, zajęca, n1edttr1edt:la, 
ptakOW o,.az ryb/. Odsłonięto takte dalsze lllady konstrukcji drewnlano-ztemnych, Na częliclwacbodnlej wała 
zaobserwowano intensywne ślady działania ognia. Konstrukcje dreWniane maj11 char-akter przekładkowo
rusztowy. Wydob:yto rOwnlet p6łfabrykaty 1 nar-zędZia kolictane, przęlillk1 gl1n1ane, clętuki do ateC11tp, 
BadaDla grodu są w faZie pocz'łtkowej l będą kontynuowane w następnych aeEOnach. 

Badano rOwnlet cmentar-zysko szldeletowe, Wydobyto w br. 18 azldeletow. Obecne badan1a odno6D1e 
populacjl łekneósldej potwierdzaj'! apostrzeten1a z lat obległych. W roku b1et11cym w opar-d.u o wartolłć 
wskafnlka szerokośclowo·dłngoliclowego czanek męsldch ohllci:ODO przypuszczalną chronologię badanego 
cmentarzyska. Przy Wielu zastr-zetenlacb / mikr-oewolucyjnych 1 migr-acyjnych/ populacja z cmentut:yaka 
w Lelcnle na obecnym etapie badati mot e być datowana w pr>tedt:lale chronologicznym od Xlll dd XIV Wieku. 
Spostrzeten1a te będą weryfikowane w trakcle dalszych badaJ\, 
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w trakcle wykopallak wydobyto dute llośd. ceriUI11k1 naczyniowej, budowlanej, fragmenty szkła wttra
towego, monety wczesnośredniowieczne oraz kości zwierzęce l ladzkie. Wydobyto rOwnl.e:t bardzo du:te 
Uollc1 ornamentowanych detall archltektoolcznych, wykonanych z gipsu jastrychowego. Ornament został wy
konany w formie wypukłych relle!OW rollllnno-geometrycznych 1 zoomorficznych. Na kilku z mch zaobserwo
wano d lady malatury. 1łll:tsze dane /chronologia. typologla l Ich charakter/ zostaną podane po szczegelłowym 
opracowanlu. 

Badania będlt kontynuowane. 

LODZ 
ul Chaelanowicka 103 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 1 Etnograficzne 
wLodZI 

Badania prawadzU mgr Mleczysław G<lra. Finansował WKZ w Lo
dzl. Pierwszy sezon badali. Osada otwar~ /XI-xn w./. 

Prace wykopallakowe w Lodzl, ·przy ul ChoclanoW!ckiej nad rzeką Ner koncentrowały slę na oba za• 
rze pOl poło:tcoyeh na wysokim cypln nadrzec mym, około 2 km na zacbod od zajezdni tramwajowej. 

Istnienie stanowiska aygnallzował dr Benryk Wlklak, kttlry podczas hada:d powierzchniowych w 1971 r. 
na obszarze·p61 w Choclano'llflcach, oatraflł na llc:me ulamld naczyń gllnlanych z okresu wczesnego średnio
wiecza. W 197~ r. mgr Wleaław Stęptell z Odrodka Bada:d 1 Dokum-mtacjl ZabytkOW w Lodz! wykooał sertę 
zdjęć lotniczych celem zlokallzowanla osady. Wytypowano wtedy do stacjonarnych badali pole Ei. Wojtaslka. 
polotone nad N erem. W 1980 r. mgr Mleczysław GOra dokonał na tym polu Ucznych wierceó ręcznym .Wid
rem 1 zlokallzował pod warstwą orną 3 jamy osadnicze. 

Efektem tych badali byio potwierdzenie obecności w tym rejonie mewlelkiego skoplaka osadniczego 
w postaci 3 wczesnośredniowiecznych jam osadnlczycb z Xl•Xll w. Byiy to w rzud.e płaskim dute nieregular
ne ellpsy o wytnlarach 2 x 3 m l głębokości dochodzącej do 8<) cm od poWi erzchni ziemi. Zawartość tych 
jam stanowUa czarna, przepalcoa ziemia. W Ich wypelnlskacb znaleziono znaczne Uośd. ulatnkOw naczyń 
gllnlanycb, kości zwierzęce, gllnlaną p<iepę. węgle drzewne oraz fragment przęlillka gllnlanego. Pomlmo 
:te jest to materiał wyra1nl.e szczątkowy, śWiadczy jednak o lstnlcnlu w tym miejscu średnioWiecznej osady. 

Badania będą kontynuowane. 

LUSZCZOW, gm. Uchanie 
woj. zamojskie 
Stanowisko l 

LYKOWO, gm.Dygowo 
woj, koszal1Jia1<1e 
Stanowisko 2 

patrz 
epoka br!łzu 

Muzeum Okręgowe 
Konserwator ZabytkOW Archeologicznych 
w Koezallnle 

Badania prowadzlll mgr Henryk Janacha /autor sprawozdania/ 
t mgr Frand.azek Lachowlcz. Pierwszy sezon hada:d. Osada przy• 
grodowa okres wczemołrednlowtecmy /TX-X/XI w./. 

StanoWisko poło:tooe jelit na pdłnocno-wscbodulm brzegu rzeki Paraęty, w odległo4c1 750 m na poład
lllowy zach6d od skraju wal Lylmwo, l. 250m napOmoc od PGR Poczern1no 1 olroło 250m na poładniowy · 
wach6d od grodElall:a w Kłopoto'llfle stan. l. Osada zajmuje leidco kopulaste wzniesienie w pradollnle rzeki• 
Paraęty, ayatemat]'Cznle nlazczone prza rzekę. W ciągu S lat woda zntazczyła około 7-10 m •ynles1en1a 
l tyle t et przesanęla &Woje lroryto na. p(!!nocny w schOd. 

Oa~da o:oetała odkryta w 198~ r. przez dwOch m1eszkallc0w Lykowa R. Pawlika 1 R.Pt/:"QW!cza. Uchwyt· 
na wtellro•ć zacbowanego wm1ea1en1a 1 oaa.dy wynoal! długolllć na N -S ca 50 m, a makiiymalna azerokolić na 
W-E 30 m, zd makaymalna -.,.okolić w atosan kU do pawlerzc.bnl wody rzełd Paraęty wynoSI ca 3 m. Od 
atr~y pOlnocno-echcxhlej l'łdu oeada była prawdopodobnie otoczooa foa!l o 82(8rokośct przes!tło 4-$ m, ktO
rej reaztl<l uchwyccoo na dłagollcl ca 35 m 1 głębokoś d ca l m. Od strony południowo-zacbodniej bronlooa 

. była bezpośrednio wodami rzeki Plir&ęty. 

Zakres prac badawczych był stosanlrowo nle~elkl. Przeprowadzcoo je od strony koryta rzeki. 
W odsłoniętej częatcl wyrO:tnlono następuj'łCY układ nawarstwlell: • warstwa I, to Ja&ny drobnozlarolsty pla
sek o mlą:tszo~c1 do l m. Bez materiału zabytkowego; - warstwa n, to Intensywna spalenizna o ml~azoścl 
ca 30-50 cm, z resztkami spalonych belek oraz licznymi ruchamytni zabytkam: •Jt postaci ulamk6w naczyil 
gllotanych 1 kodc1 ZWierzęcych; • warstwa m, to szaro:tOłty sypki ptasek z zacleksm1 spalenizny o mlątszos
cl ca 50 m; -warstwa IV, to drag! układ Intensywnej spalenizny zmieszanej z plaskiem, wśrOd ktOreJ można 
wyrO:tnlć fragmenty .mocoo spalonych belek. Podobnle, jak w pierwszeJ wystąptły tu dość U.czne ulamk! na
czyń gllntanych. Spalenizna zalega na dutych głazach kamlennych przesypanych plaskiem L resztkaml zacte• 
kOW wspomnianej spalenizny. Podło:l:e z gla.zow lcam1ermych zalega nawet ponl:tej obecnego poZiomu rzełd 
Parsęty. StanoWiły one prawdopodobnie wnoen1en1e terenu pned niszczącym działaniem rzełd. 
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Z przebadanego fragmentu wydobyto praWie 4c80 ułamków rotDych form naczyA. w tym 64 wylewy. 396 
z par~ brzuAcC!w 1 20 den. GłOWnte pochodzą one z nac~:;ró ręcmte leplonych 1 alabo gcsrą obtacr;anych. Repre
zentu)'ł naczynia o keztałcte jajowatym. do6ć chńych rozrn1arow, o kaztałcle beczułkowatym, dwuato:t.Jmwate, 
baulaste wlęksJ<ych 1 mntejszych.rozmlarOw. Ntektesre fragmenty bogato zdoblcoe pasmamll1n11 zygzakowa• 
tych l faltstych, por;lomyml bruzdaml., atempelkam1 l komblnacjaml pnazczeg6lnych .wątk:Ciw. Dna przewa:t.nte 
grube bez wyodrębnionej stoplrt 1 ze stopką. Na kUku llilady odclskOW os1 koła. Z przedstaWlonego uldadu na• 
warstwleli mozna '?'oB1ć, :te mo:temy tu mleć do czyoleola z dwoma fazami osado1czym1. 

Osada połotona na zapleczu grodu w KłopotoWle, pn przeciwnej stron1e rzeki by.łs z n1m ściśle zwtą• 
zana.. :Mo:tllwe, 2:e wlą:te slę ona z cmentarr;yaklem kurhanowym po przeciwnej atronle Parsęty w Kłopotowi e 
/stan. 2/. a tak:te wzmlankowanym płasld.m cmentarzyaktem w LejlmWle /stan. 2/, dawna nazwa Lylmwa, n1e 
zlokallzowanym jeszcze ściśle w teren e. 

MAJDAN NOWY, gm. Wojsławlee 
woj. chełmskie 
Stanowisko l 

MIELNIK 
woj. białostocki·e 

MOROCZYN, gm. Brub1eszOW 
woj. zamojskie 
StanoWisko 2 5 

NABOJKI, gm. Drobi. czyn 
woj. białostockie 
StanoW1Bko l "Mog1łk1" 

patrz 
neollt 

patrz 
okres wpływe!w rzymakich 

Pallstwowe Mluenm Ar~olog1czne 
w WarszaWie 

Badaola pl'OWadńła mgr Ludgarda Dłpgopolska 1 mgr AndrJ<ej 
P1otrawllk1. Flnansawał KZA na woj. bl.ałoatockie. Tnec1 sezco 
badałt"'" Cmentarzysko z grobaml w obudoWie kamieonej /Xll
xm w.[. 

--
Prace kcocentrowały atęprzede wszystkim na -;_&ch . .,_;; ir.~ 23 groby. Częlllć grobC!w, tak 

jak w latach ubiegłych. uległa dutemu ml.azczentu_ przl'Z '!ybleranle kamleni brukOw l obudC!w ~b pnez głę• 
bokie wkopy. Dotyczy to grobC!w płytkich ora.t: grobOw głębok1ch. Wuyatlde groby zor1Eiltowane były po oal 
E-W z Większym lub mntejs~ym odebyleal-em na pC!łnoc 1 połudnle. Zmarll w nich podlowan1 układant byll 
głowamt w atrcoę zacbodntą, jedynie pochowane w groble 49 małe dzteclll? głową aklerowane było w stronę. 

wscboclrl14. 

Na og61ą llczbę 23 grobe!w tylko uelllć poB1adlalo ~auen1e. Do •bogato• W)'pOBdonych grobC!w 
zallczyć nalUy grC!b 55. Pocbowana w n1m kobieta W)'pOBUCila była w 2 plerllle1ook1 lrązowe, unaznteę trą· 

· zową, 3 ka.błączkl lr111zowe .arar; 8 ll:abłltcz- cynowych 1 nM ~elamy." Poza tym odkryto 4 aMe &elazne, 
ktlłko :telame, 2 k<llka brąr;owe, 2 plerlllctoakl. 2 zauai:Dlce lrlłr.o•e oraz fragmenty aUnle skorodowanych 
kabłączkOw c ,nowych f pactor Id: nk~e. Ogałem na cmentar.zyaku ocłkr.yto 6'1 erob<lw. 

Zabytki majdują Blę obecnle w PMA. 

Badanla będą looat~ane. 

NIEDOW ,· gm. ZIIOJ"nlec 
woj. jeleulog&-sll:l.e 
Stanowlalro l 

Wojew4dzll:l. Ólllrodek 
Archeolo&lcmo-ICoaMl'Watot'U1 
we WrocłaWiu 

. 
Badan1a· prowad&1.ła mar Bal1.Da Sled&irKamlllldla. F!DaDaował 
WKZ w .lelelll.ej G6rze. Drugi aezon bsda.6. Grodzlala> z IX-XI w, 

Kontynuowano . badaola we wnętrzu erodzłaka. Og6łem pl'&ebadano powlerzcbalę ok. 2 ar6w. Stwter• 
dzono obecoolllć zabudowy prt:ywalnej oru •bruku" mmlennego na majdanie. Na stropie calca odkryto 2 jamy· 
gospodarcze, l ziemlankę o charakterze mlear;J<ałnym /przy pOłnocno-zacbodnl.em odd.Dku wału/ oraz l 
obiekt w:r:lemny, zbadany częlllctowo /przy połudo1owo•wacbodn1m odd.Dku wahf. Jama nr l, o wym!arach 
o. 75" O, 75 m zagłęblala b)'ła w calec D& O, łOm. W pobll:tu tego ob1elrtu odkryto ł jamy po alupach stanowią
ce pozostałośCi po zadaszen1u, Jama nr 2, o Wym!a.rach O, 6" 1, 2 m zagłębiona była w calec na O, 15 m. 
Jamy w przekroju plonowym m1ały kształt nteckl. Wypełalsko stanawiła c1emna prOchnica z drobnymi kam1a
n1aml. W stropie wypełnlska jamy nr l majdawały lllę 2 chńe głazy zamył!;ajllłce praWie całkeWlcle ot-trGr. 
Obiekt nr 3 stanowił wztemną ezęlllć 1:1em1ank1 ketaltu prostoqtuegu o wym1a.racb: 5,0 /N-S/ na 4,0 m /E·W/, 
zagłębl.coej w calec do l, 25m, 1: boku krOt&zej liielany połudn1o-wej znajdowało B1ę wejlllc1e do badynlal, o ue• 
rokałcl O, 90 m 11,2 m dłngolllcl, u.ll:ęblone w calec do 0,20 m. ŚCI.anka wachodnla oru: zacbodDla w ctłlllel 
wz181DI1ej obadowalile były warata-Ił :l&WacJjną: gilny z pt.aak1em.. uA w cr;ęlllc1 przyzletnne.J lllc1anlt1 wr;mocnl..,e 
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b,ty oltladsi!Uł Jnanl--.. W ziemiance w:yrMntODO 2 poziomy u:tytkowe. Starszy z nich z palen.tsldem o wy
miarach: l, 'f z 2, o m za&łębl.onym w k:otllnce na głębokość O, 50-0. 50 m,, zbudowano z kamlenl. Zlokal1zowa
ne b,to pod dclaną wschocinl.ą obl.ektu. Palen.tek:o otaczała w_aretwa pr6chnlcy z: plasld.em, o ml~szoścl do 
O, ?O m. Pozlom młodszy w postaci sypklej pr6cbnlcy o ml~szoścl 0 ,20..0,40 m wystąpił w stropie obl.ektu, 
t~e z p~ulsld.em przy ś"clanle wscho<hlej, 

Za"llfllrlolllć kulturową " obl.ekt6w stanowiła ceramika, kości zwierzęce, pojedyncze grudy polepy. Cera
.mlka z obiekt6w oraz z warlitwy kulturowej b]ła zrMnJ.cowana teclnologtcznJ.e: grupa starsza datowana jest 
na IX-X w,, grupa druga konlec X, XI w. Dość liczną · grupę stanowią wśr6d zabytkOw z telsza elementy 
uzbrojenia. &t to: przepalo':'Y grot wł6czn1 z Qkrągłą tulejq, ze ZD!szczonym l1śc1em, grot strzały z trzple• 
niem 1 z lldclem o sylwetce romboidalnej, w części dolnej pogrubiony, zalrollczenle zaznaczone jest wałecz
kiem poprzecznym /typ m wg. typalogU A. Nadolald.ego/. Drugi egzemplarz to grot bełtu kaszy z czworobocz
ną tulejką i kolcem f typ I wg typologU A. Nadolsklegn/. Jedna z ostr6g t elamych repre-:entuje wg typalogU 
Z.Hllczer6wny typ I, odmianę l, datowana jest na X do l pał. XI w. Ostroga druga t~e z telsza nalety naj• 
prawdopodobniej do n gr. technicznej odmiany B /wg typalogU J. 2:aka/. Datowana jest na IX w. W b1etącym 
sezonie badawczym odkryto 16 eztnk podkowlai<Ow z .telaza.. Zabytki. najezęśdej odkrywane były w pasie przy• 
walnym '!arstwy kulturowej oraz na bruka kamiennym. . 

z dot:yohczasowych obserwacji wynt)r:a, :te gród zam!eezkl.wany był w .dwu fazach. Faza starsza repre
zentowana jest przez obiekty nr 1,2,-3 1 datowana na IX, X w. /początki/. Druga faza- strop warstwy kultu
rowej - obiektOw dotychczas nie odkryto, datowane jest na schyłek X 1 początki XI w. W XI w. grOd został 
zruszczony potarem l potem ju:t nie b,t. zamieszkały. 

MaterWy tr<klłowe znajdują B1ę w WKZ w Jeleniej Gtlrze. 

BadanJ.a błdot kontynuowane. 

OBKAS, gm. Kamled Krajedak1 
woj. bydgoskie 

Untwersytet LOdzld 
Katedra ArcheologU 

Badanta prowadz111 mgr Alekaander Andrzejewski i mgr Madej 
Trzclńakl. /autor sprawozdanJ.a/. Ftnansował Ulllwersytet LOdzld 
i Untwersytet Warazawsklw ramach problemu "Wisła". Drugi 
sezon bada11. Osada wczesnośrednlowiecma /IX-XIU w./. 

Badanla skoncentrowano w pOłnocno-zacbOclntej częśd osady, wyznaczaj'lc do bada.fl teren o og61nej 
powierzchni 650 m2. W trak<:ie badaA uclrwyccno pOłnocno-zacbodnl kranlec osady oraz jej część p61nocn~~o 
Odkryto, częściowo, trzy oblelltym!eazkalne oraz pięć jam. Jeden !t obtekt6w tnJ.enkalnych posiadał podptw
nlczenle, Chronolog1ę obiektu wyznaczono materiałem ceramiemym na IX-XIU w. Obok Ucznie znalezionych 
fragmentiiW ceramtkl. wyeksplorowano tak:te note telame. okncla telasne i przęśllk. W połudnlowo-wschod
nlej częśd badanej powterr;chnl natrafloao na ułamki ceram1k1 neolitycznej /kultury pucharow lejkowatych/. 

Badaula będlt lmntynuowane w przyszłym rokn. 

ORLE; gtn. Mrocza 
woj. "" bydgoskie 
Stanowisko l · 

OSTR~KA 
Grodzisko •Stare Ml.asto• 
osada przygrodowa 

patrz 
okres halaztackl 

Wojew6dzk1 Konserwator Zabytk6w 
w Ostrołęce 
Towarzystwo Przyjaci6ł Ostrołęki 

BadanJ.a prowadzU mgr Martan Majka. Ftnansował W KZ w Ostro
łęce. Plerwszy·sezon bada.fl po przerwte. Osada przygrodowa • 
wczesne średntawtecze l średniowiecze /2 poł. XII -XIV w. /. 

- l 
l 

Prace pr9wadzone były we wschodulej częllld przygrodowej. WJko!r, długości 13 fu l szerokośd 2, 5 m 
usytuowany wzdłut klerunku wech6d,zach6d stykał się profilem zachodnim z wykopem nr 3, przebadanym w 
latach ubiegłych. Pfofl.l wschodni odległy był o l m od skarpy opadaj'lcej kn starorzecza Narwt. Lączme 
przebadano 32, 5 m . Osada usltnowana jest na paztomie około 210-220 cm polll:te.j najwyższego. punktu na 
koron1e grodzlell:a /przyjętego jako punkt "0"/. Bezpośrednio pod humusem zalega warstwa przetnJ.eszanej 
czarnej ziemi z nlellcmyml ob1ektaml nowo:tytnymli pOtnośrecittowtecznymt. Warstwa ta oznaczona jako 
Nr l o m1ą:tszolllc1 od lO do 15 c~ m1ała charakter jednollty na całym wyknpte z wyjątkiem narotntka pOłooc• 
no•zachodntego, gdzie odełonięto reeztk1 obiektu mieszkalnego z gl1nlanym tokiem 1 ceramlką z końca XIV 
1 p<ICII'ltku XV w. Była to ceram1ka "atwa••tocsona na kale oraz cb:obno połamane kol!lci zwierzęce. Na pozo• 
atałytn obuarze w warstwie tej natrałlono na ceramikę analogtczn'!. do ww, .kości zwterzęce t pojedynczy 
p0611Uelasny. 

• Waratwa nr D, zale~j""a od poatorma ocł -230 do -265 cm, chanktoryzowała Blę tntensywnte czaru'! 
llleml\ H łladam! lipalentsny 1 WN!elbml d.--,-mt.. ZaaltiZłcea W ulej ceram1lta łwtadczy. :te tę wę 
~&budowy datować ~a aa :xm w. Jla&ran-~~~ttilul o ... ""' Dlll.eUII:al.- ego. ~dlo male"'-0 k1Jb ,_.at 
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:telaznych. no:tykOw, fragment dłutka, sprzączkę oraz drobne ulamld kDśd. zwter:zęcych. 

Warstwa nr m została wydzielona· od poziomu na ;głębokollcl -265 cm do -.290 cm, a miejscami do 
·310 cm 1 była niejednorodna w swojej budowle wewnęt;rznej, WystąpUa tu ceramika obiaczana, barwy bru• 
natneJ 1 kollei zwierzęce oraz Wlelka ilość przepalonych, niewielkich kam1en1 polnych. W .warstwie tej 0 
ciemno-szarym kolorze, natraftono na dwa oliekty, z których jeden jest prawdopodobole pozostałoścl'l budyn
ku mieszkalnego z wyleplanym gllną palenisklem, a drugi głębolro wkopani! w calec jam'! gospodarcz'l, wypeł
nioną calkowtcle c'!'arną ztemią ze spalenizną 1 węgłami drzewnymi ze śladami sadzy. Był to ju:t' drugi tego 
typu obiekt na terenie osady przygrodowej. Głębokość jamy od stropu d.o dna wynoB1la nieco ponad 150 cm, 
średnica w stropie 2, 5 m. W wypeln1sku jamy znaleziono ceraJ;n1kę, przy śd.anach nieliczne gMldki przepala~ 
.nej gllny, przepalone drobne kamienie. Ułamki ceram1k1 obtaczanej, barwy clemno•brun&tnej d&tować motna 
na Xill w., kllka zaledwie ułamkOW ceram1k1 toczonej jest pOtnlejsze • XIV•wlecznego pochodzenia, · . 

W najn1:tszej ·warstwie calcowej, ktCira pojawtła slę miejscaJn! ~ poziomu -290 cm, czyll o ok. 80 cm 
pool:tej, poWierzchni z1em1. W strople warstw caleowych wyr..tnle dała slę eauw&:tyć warstwa pierwotnego 
numusu, B1ln1e przemytego l pozbawlonego zabytkOw. Nl.tej wyst'!pll B1ln1e za.U!lazlooy plasek, mlejscaml 
z konkrecjami telaztstyml, przechodz'!CY głętńej w jaBDo•tółty, bardzo drobny piasek rzeczny • 

. . Wytej oplasny układ warstw nie wyatąpll na obszarze aru F•9, przy wschodnim protlln wykąlu. Na 
obszarze tego aru at do stropu warstwy m odaloo1ęto przemieszane warstwy n&sypowe· szarej zlemi l :t6ltego 
plasku. Wskazuje to, te w Xill w. nast'IP1ło poszerzenie terenu osady przygrodowej poprzer; r;a•ypanle czę•d. 
starorzecza. wschodniego kDryta NarWi.· Stwierdzono, te na ter eol. e nasypu nie iatnlały .w czasach pO~ ej• 
szych jaklelrolwtek stałe budowle, przynajmniej w grantc&ch wykopu nr ._ Być mate uz:yakana w ten epo•Ob 
przestrzeil słat)ia celom lepszej organizacji obrony oru celom gospodarczym, me wymilgaj'!Cym ...,Udniej• 
szyd) lronstrukcjl. Nowo powstała stroma skarpa była prawdopodobole zwteticzoos pallsadJ!. · 

Wszystkie cztery oblekty • w tym trzy mieszkalne l jedna jama gospodarcza. mldclly alę w zachod• 
niej częśC1 bad&nego w Beltonie 1984 obar;aru, blltęj fosy oddzlelaj'!cej osadę od gr6clka wWd.wego. Naj•tar• 
sza ceramika znaleziona na przehadanym.terenl.e _d&towans j:ostała na drug"' polowę m w. f waratwa m/, w . 
ktOrej tet Wy&t'!p1la ceramika Xlll·wleczna.. 

PrzeWidzlane jest w przyazloścl przebildanie terenu stromej alrarpypodgrodz1a oraz p6lnocnej czę•d. 
osady przygrodowej • 

. 
OSTROW LE1lNICKI, gm. _Lubowo 
woj. poznafiskle 
Stanowisko l, w.ykop 1/83, ll/85 

Sadania pr~wadzllLmgr.Edwlll.D&l~d.cXPWaki, mgr ~anąu: G6reck1, 
mgr Jacek Wrzeal4a~"';'-e~zyako, wały Jrodowe, apjdan, 
podw~e~ ~~~~z~ lro6cióła-arodowsgo. · 

Stanowtslro 1. Wykop I/83. W 1985 r. kontynuowano ba.danla wykopallalrowe na wykople załotonym_w 
1983 r., zlokallr;owanym na poładnie od kapllcy palailum 1 blegD~~cym napoludnie w •~ę brzegu jeziora: · 
Prace w bletącym roku skoncentrowano na odCinkach: A., B, E, F. N& odCinku A polotoreym w ąB1ecjztJrle bp• 
llcy pałacowej eksplorowano w dalazym Clljgu kolejne pochOwki cmmtarza. wczeanośrednlowleczne go /prr;y• 
lrośd.elnego/ usytuowanego na wale grodu starszego. Odkryto tut&j t&kte l palenla)<o oblotooe kam1enlaml. · 
Wspomniane 4 groby 1 palenlskD zalegały w warstwie l!lb /brunatno-cza.rnej prOcmlcznej Zlemi/, Dad kt6r"1 
zalegały młodsze od niej nieregularne skuplaka węgll drzewnych, pozoatało,cl zn1Bzczooych palenisk?, l pa .. 
lenlako tkWiące w warstwie llb - sypklej BZ&rej zteml przemieszanej ,. poptołem. węglem drzewnym l kred"' 
jez1orn11- Na odCinku B polotonym na wale młodszym eksplorowano w·aratwę m, brunatno-czarnej, prOch,. 
nicznej zleml z fragmentami węgli drzewnych. Na zewnątrz wała arodowego /odCinek E/ natraftono na kon• 
strukCje drewniane, które prawdopodobnie motna ł'lczyć z droA b1egD4C'I duolaola grodn /w konetrukcjl prze-
kładowej, słabo zachowane/, a tak:te zWiązane z palisadą 1 falochronem. . · 
Ostatni z przebadanych w 1985 r. odCinków /F f pozwolll na odslonięd.e warstw .pPr:,uewowych oru war•twy 
spalenlznJI będącej najprawdopodol:nlej lmntynuacj'l .drog1 z odeloka E. 
Cnronologlę omawlanych warst'l! motna zamkn'!ć w obręble fazy D-E okresu wczeenego •rednioWlecr;a. 
W tolro badati znaleZiono ląc znle 13 zabytkOW, m.ln. fragment tama~ osełkę kaml.eim'!, otrabl.ane porot.e, 
slrobel, telazny 1 9 fragmentow nieokreślonych przedmlotow telaznych. 

· Stanowlslro 1. WyJrop ll/85. Tegoroczne badanl& wykopallakowe objęły w ramach wykopu n wn:ętrr;e na-
wy 1 prezbiterluro lmśclola grodowego na Ostrowie U.dn1ck1m fary 2 W, ~. d, l W, cw. c, d, O cw. d/, 
podwale far l N •. cw. b/ -na pOlnoc od kościola grodowego or&z majd&n grodowy w partU·wschodn1ej od knll• . 
d.oła /ar 4 E, cw. c, d/. Badanta są lrontynuacją prac. z 1983 l 1984 r. _ 
Na sekwencje stratygraficzne omaw1allych wylropOw składa slę łącml.e 9 warstw kulturowych o ml'ltsr;ośc1ach 
od 4 cm /!•sza warstwa spalenizny • lroścl6ł grodowy/ do 80 cm /warstwa l - majdan grodowy/. W W)'ekaplo· 
rowanych warstwach zaleg&ły: 3 domostwa, l otńekt gospodarczo-mieszkalny, poziom u:tytlrowy oblekin 
mieszkalnego, 2 paleniska, resztki fundamentu t>ądt jego negatyw_ zwli!ZanY r; knśclolem Fodowym .oraz 8 wl&D• 
pOW z których 2 związane są ze słupami od rusztowafl /okres WTnoszenl.a lro4c1ołaf., jede11 jest atarazy od lro6 • 
d.oła grodowego zaś 3 kolejne są wkopami wsp6lczeBDyml. - · · 

Spalirod wytej wynilen1ooych oblektOW najbardZlej znaczliCe ZWl'!zane •"'.z .kDIIclołem grodowym. PrC!• 
kop przez kościół pozwollł boWiem na odsłOD1ęcle w cz~ścl prezblterlmn ko•cloła.resstelrfunclamenta n~
nego z murem zewnętrznym kościoła. Fvndament •ldaclał .aię z kamleni o dość cnaemych rozmiarach oru 
wlelklcb br)i martwii'Y wapleanej, spocz,.....j'ICJch na gllnle. Z kolet w roza,p1a]al fmcla-ta w ucboclale-j 
•c:1aa1e·nawy kojcloła tkw1ły drobne bmleaie oraz trJłk:l martwtą._lladllo..., ~111 ...Seclabr» łlllti'OW 
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ko4c1oła udało stę odkryć 2 słupy od rusztowaDla zaś we wnętrzu nawy : :>rezb1ter1um 2 warstwy IIJ'alenlzny 
związane prawdopodoimis z olii-esem :mJazczenla ltołctala. Chroaolog1a fwldamenta 1 jego rozsyplaka umyka 
slę w obrębie !azy D okresu wezesno4redn1owieeznego, podobnle jalr chronolog1a &łupóW od rueztowal11 obyd· 
wu ww. !lPalentm. Zar6wno Więc wzn1ea1en1e, jalr l zn1szczente ko4e1oła grodowego, ko4e1oła o marach ka
miennych/! f nast'U>llo w prlleclągu trwania fazy D okresu wczesnego trednlowtecza. Kolejne z odlcrytych 
oblektOw to poziom llt:ytltowy obiektu gospodarczego f wraz z palenlsktem/ zlokallzowany na podwalu, obiekt 
mieszkalny z ogranlczaj'IC'ł go podwalln'ł kamlenną odkryty na majdaole /ar <l E ew. c/ czy tet 3 kole;,1e 
obiekty o ścianach wylo:tcmych gl1n'ł bądś tet drewnianych /a:r <l E cw. e l d/. 

Chronologia odkrytych na majdanie ohlelrtOw zamyka się w <>bręble fazy D-E okresu wczesnego średnio
Wiecza. W tolcn badU znaleziono 36 zabyt)<(lw m. tn. 5 przę4llk0w gllnlanyeb, l przę4llk z łupku, 5 noty, 
3 obręcze od Wiadra. grot strzały, monetę, aterp. 

W ramach prac Zespołu Interdyaeypllnarnego do Badad Ostrowa Ledniekiego kontynuowano prace {pod• 
wodne/ zwl'łzane z relUr:taml tzw. mostu gnleblietlsldego, pobierano prObid do badań paltnologtcmyeh, kontynuo
wano badania gleb na wschOd od jeziora Lednleldego, okre4lano suroWlec budowlany kościola grodowego. 

Materiały z badań wraa z dokumentacją majduj'ł .Blę w Mlzeum Pierwszych Plastow na Lednley • 

. 
OS~ CIM 
woj. blelskte 

PP PracoWille Konaerwaejl Zabytl<Ow 
Pracownla Areheologlczno-Konserwatorska 
Oddział w Krakowie 

Nadzor sprawowal Ryszard Naglllc pod lderunklem mgr. Teollla 
Dębawaklego. Finansowal Urząd ll.nejskl w O.wtęe1m.1ll. Drugi 
sezon bada11. Zamek /XII-xm w. /. 

Kontynuowano nadz6r archeologiczny obejmujący prace ziemne prowadzone na terente wzgOrza zamko
wego f <l wyłropy we wschodniej cz'l'cll 2 w centralnej/. Odtworzono przenteg ol!Wodowyc.C murow obroanych 
w pOlnocno-wschodniej części. 
W centralnej partU zloka.llzowano, chronolog1czn1e młodszy od wtety, mur kamlenny /kamJ.efJ łamany na za• 
prawtej o grllbo.cl ok. 2. 5 m, kt<lrego lln1a przebiegu pokrywa B1ę "' przyblUenlu z zarysem marow obecne
go pOlnocnego skrzydła zamku. 
Ustalona została korelacja warstw archeologicznych względem najstarszej latnlejącej blldowll zainlm - czworo
bo<: mej wlety obronnej. 

Materiał a:rcheologiczny /traimf!llty ceram1'4/ w Wlększołe1 datowany je11t na xn-x:m •. 
Nadzory będą llnntynuowane. 

PARCHANKI, am-lliłtrowa 8skupla 
woj. b,.clll<>łl~ 

Stanowlalln 12 

P ARCtiAHKI, 1110o Dlfbrowa lblmpla 
woj_ b~IIO'IIU ' . 
.StaDÓot'Ullo 12A , 

PA ~o. łJil. c .. ndeJewo 
woj •. pom.Uida . 

PIASKI, am- Zduny 
woj. lr:alla,ld.a 
Stanowtem 1· 

patrz 
okres wpływ<'w rsymaldch 

patrz 
epoka br'łlN 

Kolo Are.beologlcme pn:y Llceum 
OgOlnokaztalc'łcym 1m. H. Kołłąlaja 
w Krotoaz,n1e 

BadaD1a prowaclzlł mgr Dl.an1Zy KD.uillll:l. FtnaMowal WKZ w Ka• 
llszu. Dzleal'lty suoo badatl. Grodzisko wczesno4redn1ow1eczne 
z ta.9 D. 

Celem badU b;,ło: 1/ zskolkzente elc.aploracjl. wykopu ar 4-ł ćw. D obejmującego partlę wjazau do gro
du oraz walu; 2/ dalsze rozpoznanie majdaDa poprzez zakończente eksploracji wylropo. Jar 47/ ćw. D oraz 
ftOWotalotmych: /ar <l7/ ćw. C ar 48 ćw. D, /ar 46/ ćw. A; 3/ okrełlen1e rozmtarOw grodu poprzez zalo:!.e• 
nle wykop<'w: /ar 1-ła/ ćw,C częlłć połumuowa 1 ćw, D część poludniowa po zewnętrznej stronl e walu w prze-
dhdenlQ ltnU wykopOw. · 

f Ar «/ ćw. D • W)llrop obJ'łl naro:tnlk wału od strony wjazdu na majdan. Paruę wjazdu wypełniały osy
plekowe waretwy planczyste z du:t'ł domJ.eszką apalenizny 1 skorup. W wale na azerokolłc1 wykopa Wldocme 
trzy st011y. Szerokolłć 1eh u podwallrty olrrdloao na trzy metry. Od strany wjazdu wałlicowany był drewnem 
'"'łdąc a tromatnej barwy pla.Uu o sserom.c:1 oltoło .1 m. 
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Na majdanie pod warstwe.ml denudacyjnymi zaW1eraj'!Cym1 r<!wnlet. al<orupy wczesiiOilrednlowteczne 
odał011lęto rummnslm kamieni. NtekttSre 1: nlch zalegały na calcu. Warstwa odpowtadaj'!Ca pol1omaw1 oead
nlctwa charakteryzowała stę d~'l Uolic1'1 slmrup, a w wykople ar -48 ćw, D dttą 1loAc1'1 1tiarna fzetru:.o 
kUlr:a kUogramow /. . 

W wykopie f ar 4 7/ ćw. D • /środek grodlt1ska/ - odkopano konstrukcję drewmanil z desek 1 b1erw1on 
zaJdadanych na zapadkę oraz w gOrnej parW dla uczegOlnolid mleazczanych na wpust. Mlała ona podwOjne 
ściany l wkopana b)'ia na głęboko li~ około 1,1 m -od pol01omn osadnlcr:ego. Wnętrze tej skrzyn1oYatej Jr:cn• 
strukcj! m1ało rozmlary l, 7 s l, 2b m. a r:ewnętrzne 2, 5 s 2m • .z zewn'łtrlt Wltm&CJ11ana b)'ia lmłkam1 wbl• 
tymi w naro~nlkach 1 po bokach. Wewn11trr: majdowala stę rumowisim desek, belek. kołi<Ow or&ll" dno clrew
nlanego naozynta, fragment drewnlanego· talerr:a 1 r:doh1onego rowkami nacr:yna clrewn1anego, kawalld smu• 
ra. lamleje rozh1et.nolić co do interpretacji ot».ektu: piwniCa lab studnia. . . ' • 

W odległolict.2 m od tego obiektu odkryto fragmenty bndowh naziemnej /ar 4'1/ ćw. C. W nlej było 
palen1ako wylepione glin'! na ktorym stały jesr:cr;e nacltynla uchowane frsgmentarycmte. ROwntet. .U.dy za
budowy odkryto w wykople ar 48 ćw. D, EkBploracja w)iropn nle została zalmAczona, przerwa.D.il f'ł na por:to
mle osadnlczym. Zebrano z tego polt1omu kl.lllanalicte kUogrsmOW 1t1arna zalepj'łceeo warstw'ł o ml'ł~azoolct 
do 3 cm na powierzchni praWie całego wykopu. 

W Wykopie /ar U/ ćw. A od&łonięto częlłć wczelłnl.ej odllr;rteeo obiektu o charakteru p0łziemtmk1. 

Dotycbc~sowe rozpoznanie grodu wskazuJe łla to, ~e zabudowa wnętrza grodu lr:cncea.trowala e1ę w 
lłrodku. majdanu, nie było jej pod wałem. 

W wylmpach /ar lU/ ćw. C 1 D częłć południowa odałonlęto zewnętrm•llco wała, ktOre at.1p1ow1ły 
re~e uł~one kaml.en1e· o lłredn1cy do O, 5 tn. Zewnętrzna lłrednlca grodn Wyt1081łaby zatem około 105m: 
Rownoczelinle pro-dzono rozpoznanie oudy przygrodow~ /at.2/ ~ystuJltc prace melioracyjne. Odkry-
to dala&e obiekty zapewne mleszkalne. . 

Badanla będ'ł la:mtynnowane. 

PIOTRÓW, gm. ZadZim 
woj. ateradzk1e 
StanOWisko l 

PLOCK•PODOLSZYCB 
Stanowako 1 - -

patrz 
~Ja:ea wpływow r~ymalll.ch 

)(n~enm Hazowleek1e 
-w Płockn 

Badania prowadziłincr'-..Tomiii: Kordala. Finansowało Mlzeum 
Mazo"!l-ttckle. 'LPłockn. Drugi sezon badali. Cmea~zyalm wc~:e• 
snośredn1owteczne /XJ.•XD w;/. 

2 . . 
W trakcie badań ratoWniczych spenetrowano obsr:ar o poWlerzcłul1 430 -m , .,. częlłd s'ł81acluj'łcej od 

połudn1a z blok1em nr 3. Wys~Uo tu dalszych 18 grobOw, w tym 2 dnectęce, uaytuowanyeh w 3 rr.ędaeh na 
o B! N-S. W wtęknośct przypadkOw jamy grobowe b,ty poibaWione obudow kamlemych. Wyj'łtek atanoWl'ł 
gruby 4-4 1 48 f dzl.ed1ęcy/, w ktOrych wyat'IP1ły fragmentaryczne bruki, wyliciełaj'!Ce dna jam grobQwy'ch. 
utworzone z nieWielkich kamleni polnych. lnteresnj'IC)'Ql zjaWlakiem było pojawtenle s1ę, .,.. zachodniej czę6• 
c1 cmentarzyska, na DieWlelldej głębokośc1 ok. 50 cm, owalnego r:ac1emnlenla o Wymiarach 1,45l[ 1,2 m • 
1 mi~szości 2 5 cm. Obiekt ten. rozpośderaj'ICY się wokół du~ego kaml.enla. dostarcz,t 2 Dlewielklch ułam• 
kOW naczyń. wap(lłczesnych cmentarzyakn i ntezhczon)'Ch 'Węgli drzewnych, bez .U.dOw apalentmy, 

Materiał zabytlmwy zaaadnlczo potwierdzlł wczeBQ'ł chronologię cmentarzyska /schyłek XI. - pterweza 
połowa xn w./. Nowoiłcl'ł b,to wyat'!Pienie w kilku grobach ceram1k1, najczęściej w .postaci wylew O.. naczyń. 
spoczywaj'ICych w rejonie c.qszk1lub między kośćml nog. Po raz pierwszy rOwn.te:t r:nalelt1oao osełkę ka• 
m1enn'ł z 'otworklem do zawieazenla na pasku oraz 2 p1erśctonk1, wylccnane r; drutn hr'łzowego, pokrytego 
mechanicznie cienki\ warstw'ł lll'elra,, r; końcami llt:ylmjlłCyml się 1lufnym1. Cennym r:naleziek1em jest ll
CZ'łCa l? sztuk kolia szklanych paciorkO.., z ktOrycb na uwagę zasługuj'! wielobarwne pac1ork1 tr<ljgr&Dia&te. 
bardzo zbli:tone do okai:Ow lcruszwtck1ch. Całość materiału zabytlmwego uzapełn1aj'ł kabqczk1 slr:rol1lowe. 
br11zowe arebrzone 1 c;ynowe, grot włOcmt z ostrzem lllłciowatym oraz ller:ne no~ t.elazne. 

lilatertal 1 cloknmentacja majOuj'ł stę w Mxu:eum Mazowieckim w Płocku. 

Prace bęcSil kontynuowane. 

PODEBLOCIE, gm. TrojanOW 
woj. Siedleckle 
Stanaw18ko l "Zamek" 

Uniwersytet Warszawak1 
Jnatytut Archeologu 

Badania prowadEUI. prof. dr hab. Jerzy G'18sowak11 mar' Andnaj 
Gołembn1k. Price realizowano w ramach programu "Wtala•. 
Pll\tY aer.on bada11. Grodlt1sko wcze~redniowteeme /JX..:s:JI w./. 

W IIUQn1e 1985 prace wYI<opa.llftDwe 8koaeent:rowsne były ns atanoW1sku l, na terele o~ · 
jalaD JII8CIIr~e 1 liS -uętraym stolru Yała grodu. Celem badań było uatalea1e prubl.ep, okr~e 
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fllllkcj11 clraoologll. kauotrukcjl drewnlanyclt oddnaJ•eych po"lJ..aU N • V., S·E c;ypel skarpy f badania 1982 •8-4/, 
a tal:te po"W14&anle tch ze atrat;nrra.fl• czytelną w .,,..ople przednającym fosę i stok wału. 

Ogałem elalplorowano cztery wykopy o ł.lcznej powterzcbn1146 m
2

• W wykopach X, XII l XID, zgodnie 
!" zalo~en1aml odałcnl.ęto ionatrulr<:je drewnlane. Od strony polodniowej fwymp X/ zachowane są w bardzo 
złym stante. Na bardzlej cz~elny uldad natra.tlono po ortrenie peliłnocnej /w~y XII 1 XID/. Odsłon1ęto tu 
llct~y wzn1e111one w kmortrulrcjl ~:rębowej zachowane na wysolcollć trzeciej belkl wte6.ca. Stwierdzono. te war• 
litWy &p18azczonej gll.ny 1 p1asln1 zalegaj~e po atronte ze..mętrznej ltonatrukcjl zostały doli dosypane. Niestety 
z uwagt na p6fzllejaze niwelacje /ostatnia w XX w. f nte apoaOb jest okredllć wyeoko6cl owego nasypu. Wydaje · 
stę, 1~ w przeszlolici wraz z kmatrultcjam1 tworzyły jedno, najprawdopodobniej obronne załozenle. Wepom· 
n1ane niwelacje untemotllwUy beą>ollremJ.e powt..,ante tch z warstwami zadokumeDtowanymt w !oBle 1 na sto• 
ku wału. W wykopie, kt6ry je przeclnal /nr XI/ wydzielono trzy bloki stratygratlczne: a/ warstwy ruwelacyj· 
ne w;ypełnlaj~e r6w o szeroltollct ca 5 m 1 głębokD6ct ponad 2 m, b/ namullaka fosy , /trzy fazy/ biegnącej 
r6wnolegle do odległych o ca 7, 5 m wspomnl.anych lconatrultcj1 dreWnianych 1 c/ r6wnlez r6wnoległe do losy 
Jconatrukcje drewntane wzniesione na stoku. Konstrukcje te ą rOWnoczasowe z nasypem plaakDwym tworzącym 
koronę walo 1 B'ł zapewne pozoatalollctam1 naziemnych ob1ekt6w mieszkalnych. Połączen1e tych trzech blokOw 
stratygrallcznych mo~llwe będzie po dokDnan1u szczeg$owej anallzy matertalo zabytkowego. Wstępna jego 
anallza pozwala datować odałontęte oble~y na okres od IX do kallca XII Wieku. 

Podobn1e jak w latach u~egłycb. ocż&leztono eałe naczynia gllntane, przędllk1, :telazne not e, groty 
oraz zdo~one plytkt rogowe. 

Materiał tea wraz 11: dommentac~ majduje a1ę obecnie w IAUW. 

PRZEMYSL 
ul. Kraslilaktego ł9 

Muzeum Narodowe Ztemt Przemysklej 
w Przemytiu 

Badanta prowadzili mgr Andrzej Kopersld /autor sprawozdania/ 
l mgr Adam Kostek. Pierwszy sezoo badali. Cmentarzysko szkie
letowe. Okres wczesnol!rednlowtecmy /XI•XII w./. 

W wykopach pod rury kanallzacyjne odkryto mocno zntszczooe przez koparkę, połozone r6wnolegle do 
steble w jednej llnU, dora szltlelety ludzkie. StanOWisko polotone jest w obręb! e ll181dej terasy, na lewobrze~ 
Sanu, w p6łnocno•zacbodn1m rejom e mlaata, na parcelt przy budynku Kraaliisklego 49. Szkielety odsłonięto 
w lictanach w'jkopu, na głęboleości ok. 200 cm. Przy groble 2 częśCiowo byi uchwytny zarys jamy grobowej 
o· mocno zaokr'łglonych brr:egacb. Groby były orientowane na llr.ll SW·NE. Zmarll zlo:ten1 byll w pozycji 
wyprostowanej na wznak, ręce były wyctągnlęte wzdłu:t tułowta. Głowy skierowane były ko południowemu za• 
chodowi.. W groble l natra.tlono na dwa srebrne kabłączkt skroniowe, jeden przy kręgach szyt, drugl przy 
prawej nodl:e, przy ntm majdowal alę fragment mocno skorodowanego przedmiotu zelaznego - no:!: a /?f. 
W groble 3 przy lewym ramiealu wyst11p1ł srebrny p1erśctonek, znaleZlano te:t. droboy utamek wczesno6rednlo• 
Wiecznej akorupy. Na drobnych ko6c1acb palcOW rękl Widoczne były 6lady &lełonej pat~y. 

Kahł4czk1. altroniowe reprezentu~ typ o esowatym uszku, ktOre B'ł datowane na koniec x-xm w. 
Piedctonek ma prostą kollat'ł formę, o 6clentonych, n1e stykających stę kollcach. Forma ta występuje pow• 
azecbnle w XI-xm w. Odkryte. groby wyda~ stę być fragmentem szkieletowego cmentarzyska rzędowego typu 
nieprzylco6ctelnego, k«<ry watępole mo:tna datować na XI·XU wtek. Byłoby to jat p1'łte cmentarzysko tego 
typu I z tego oltrełłll I:Dajduj.ce a1ę po drugiej stronie rzekt, po przeciwległej ortrenie wczeanollrednlowtecr:ne
go grodu z rotund'!- 1 pallatlum. 

Konieczne jeat prowad&ente aystematyc~:nych bada6.. 

PUSZYNA, gm. Korfaatw 
woj, opolakle 

Konserwator ZabytkOw Archeologicznych 
w Opoln 

Badanta prowac:IL1ll: mgr Klemena Macewtcz, mgr Sylwia Wuszkan, 
mgr Krzysztof Spychała /autor sprawozdania/. F1nansowało Bl.uro 
Dolmmentacji ZabytkOw w Opolu, Pierwszy sezon bada11. Grodzi· 
alro /X•XD i xm-xrv w./. 

Grodztslm polotone jest w lesie, olroło 750 m na zacbOd od drogi z Plechoctc do Grabln,Y, blisko Jcra"
wędzt lasu l łąkt, olrolo 75 m na wacb6d od c1eku, około 600 m na południe od mostu na rzece Sctnawce. Za• 
bytek zajmuje obaEar około 18 arow. Jeei to grodnsko atotkowate, ntztnne w kształcie zbll:tonym do koła, 
otoczone foa'ł 1 .wałem zachow·mym w atante szczątkowym. Wykop aonda:towy o wymiarach S, 5 x O, 5 m zało· 
:tooo w liroelkowej cz:ę6c1 atotka po lln11 NE·SW. Na głęboko6c1 około 70 cm :dokałlzowano pozostałości ławy 
fundamentowej obiektu naziemnego. Stwterdzooo, :te wznteslooa była na plasku calcowym, ze specjalnie przy
tranaportowanej gllny, umocntooej kamlentami polnym!. Na podstawie obserwacji mo:tna przyouszczać, :te 
wykop ujawnU fundamelit Wiety /? / lub tnnego budynku, w kt6rego wnętrzu ograntczonym ławą fundaro entową, 
w~ano d<lł pelol'łCY funkcję p1wn1czk1lnb magazynu. W tym:te dole ulokowano następn1e /w nteokrejjlonym 
caaste/ wtelk1, plaski. ełaz narzutowy. Konatrultc;ja naziemna wlety uległa epałen1u 1 prz:ewr6cUa s!ę w stro
nę polodn1owo•u.chodn1'1, Eo&tawtając_ •lad grubej warstwy &;pałentzny. Odkryto k1lkadz1ea1'łt ułsmkOw naczyll 
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gll.n1anycb. Kllkana.ścte z n!ch zdobl<mych było dookolnle l1nl'l proat'll !allst'lo Fr!'gmenty naCZJII. datowane 
na x-xn w. przemieszane były z 1nnym1 ~-XIV w. 

Zabytki. zoatan'l prz~e Maeum ~ska Opma"k!.ego w Opolu. 

Nle przewiduje Blę dalszych badatl. 

PULTUSK•MIASTO 
woj. cleebanowalde 

RA~. gm. Tuchola 
woj. bydgoskie 

patrz 
pOtne średniowlecze 

Uniwersytet ł!.Odzld 
Katedra Arcbeologl.l 

Badanta prowadziła Pomorska Ekspedycja Archeologlc~:~~a UL. 
Autor sprawozdania mgr Mactej Trzc111sk1. F1Jl~V180Wal Uniwera;y., 
tet LOdzk1 oraz Urz:'!(l WojewOdzkl. w Bydgoszczy. Siedemnuty 
sezon bada11. Grodzisko f z 2 pol. XlD w./ • atolica kaaztelanll. 

Prace wykopallakowe alroncentrowano·w południowej czę6cl wyspy grodowej. Celem Ich było nchwyce
nie dalszego c111gu sieci drotnej w tej C'!'fśc1 wyspy oraz wyjdnienie spoeobli budowy przeprawy ua· ~d stały •. 
Usytuowanie wylropOW Jogolem 162,5 m2/ pozwolUo rOwnlet uzyskać profll na l1n11 E· W przy pohldn!owej 
podstawie ,stoku wzniesienia, na ktOrym powstał grOd kaaztelaflakl. Ract'lt. . · · 

W wynlku badań uchwycono dalszy odcinek drogi biegnącej między wacbodn!m bneglem jeziora a pod• 
staw'! stoku walu grodziska. W wykopach zlokalizowanych w najbard1:1ej na południe wydłutonej części wyspy; 
w poblltu obszaru podmokłego, dzte~.otcego obecnie teren grodziska od l'!du stałego, odsłonięto daw0'111nlę 
brzegową, a na mej przycz<!łek mostowy. Lln1a brzegowa wydaje Blę być tworem sztucznym, a wtęc~jeat to 
najprawdopodobniej ślad odcięcia pOlwyspo od l'!du stałego. Odkryty fragment przycz<!łka sugeruJe tstnienie 
przeprawy mostowej w kierunku lądu stałego. Odclnld drogi l dawna llnia brzegowa datowana je~. ułamkami · 
ceramiki. z xm w. 

Badania będą kontynuowane. 

. 
RACIBORZ 
woj. katoWickle 
Zamek-Qstrog . 

RACOT, gm.Kołelan 
woj. leazczyil.ak1e 
StanoWisko 18 

REJON DOLNEJ WIEPRZY, gm. Darłowo 
woj. koszal111skl.e 
CISOWO 
Stanowisko 3 
ZIELNOWO 
Stanowisko 7, 8, 9 
KOWALEWICE 
Stanowisko l 

._....... 

--·---
. patrz , . . 

potne średniowlecze --
patrz 
n eolU 

Muzeum Okręgowe , 
Konserwator ZabytkOW Archeologicznych 
w Koazallnle · 

Badania prowadz1ll mgr Benryk Janacha faotor sprawo'IA'Jama/1 
mgr Franciszek Lacbowtcz, przy udzlale płetwoourkOir z ldnba 
"KRONOS" w DarłoWie. Finansował WKZ w J(oa&allnle. Pierw.,.)' 
l dMIIl aum badań. LOdt dłubanka wezeBDośrednlowlecma. 
ślady o~adniC ze z m ezolltu/ neolitu 1 wcze•nej epoki. telaza. 

Rejon dolnego biegu rzeld Wieprzy na odcinku Kowalewtce•Darłowo, jest bardzo boga~ w zeb)'tldl 
stanoWiska archeologiczne. W końcu 1984 r. w ciągu 1985 r. dokonano na tym odcinku, zwłaszcza Cisowo• 
KowaleWice dalszych odkryć archeologicznych. Odkryciom apreyjało to, :te na wspomnianym odctnlat rzeka 
Wieprza jest odc~yszczana, częściowo regulowana, a umocnlenls brzegowe konserwowane. Poatanowt<mo 
przeprowadzić rOwnte:t w określonych miejscach tego rejonu badaola podwodne oraz poszukiwawcze w czt'• 
ciach przybrzetnych 1 brzegowych. 

Stanowisko 3. 
Badania podwodne • zostały przeprowadzone w rejonie Cteowa, prr.y pomocy płetwonurkOw ldnba PTTK 
"KRONOS" w Darłowie. W grudn!u 1984 r, natra!1ono nadlady łodzi, ktora r.alegała w mulletym dnie rzeki 
w odległości 300 m na wschOd od mostu na Wleprr:y ł11czącego dwa odctnk1 drogi polnej prowadz,cej z PGR 
Cisowo w klerunku południowym do łąk 1 p6l uprawnych. Podjęte niez11locznie z płetwonurkami badaola nie 
zostały w pełni zrealizowane z uwagi na zaistniałe złe warunk1 atmosferyczne /zima - mróz l •me g/. PODOW• 
nie prace podwodne podjęto w czerwcu 1985 r. W wyniku tych prac łOdt dłubanka została wydobyta s rzeki, 
a podwodny rejon jej zalegania przebadany. Wydobyta łOdt wykonana jest z jednego pnia drzewa dęboweeo. . 
Długość jej wynosi 340 cm, szerokość 56 cm, a zachowana wysoko6ć 36 cm. W przedniej częilcllCkhl· .... t• 
rzona jest w przegrodę. C&ęść rufowa pęknlęta. Burty częściowo uszkodzone·. Badania dna rzekliile potwl•• 
dzlły lstnlen1a tiladOW an1 o._dn!ctwa anltnnych zabytkOW w tym rejonie rzeld. LOdt znajduje atę ."-
- v.., ......... l'-' ~ 
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Nalety w~, te w lalaCh 30-cydl bleł't<'f!(IO stultlda w rejoale wa1 ZlelDowo, tj. w odległolłd 
ok. 2 1r:m Od omaWlanego o<lllrycl& w 11:1enmlm wscbodnlm wyd<>I>Jto ~ cma rze111 Wieprzy lDJl.ą dłubB.Dkt /etano
wl.sko 9/. Dłuba.Dlr::a ta }est rOwnlet wykaaaaa • jednego pnia drz:ewa d'bowego l jest dłutsza od omaWlanej. 
Jej długo•ć ~ 46~ cln. Jelit ona r011D1et bardzo mocno wo.zi!DdzOZ>a l m1szczana. Og<llnle datowana jest 
na olaes wczesno•rednloWleczny. L6cU ~e 111ę w zbiorach Muzeum Zam!mWetro w DarłoWle pod nr tmr. 
MD/Dll!/105. 

Inne badania: 

Przeprowadzone badania arcbeolog1cme trzegow ltoryta rzekl Wieprzy na odcinku wylronywanycb prac 
zabezpieczaj~~Cycb 1 konserwacyjnych. tj. od Ciaowa do KowaleWlc, w mtejac.ach wybranych, pozwohły odkryć 
dalsze ślady osadnictwa pradziejowego. W r-ejonie lmrytan:a rzeld • Zlelnowie stw1erdzono łlady osadoletwa 
mezolltyczno/neolicycznego 1 oaady kultor l' łutycklej z wczesnej epokl telaza /stanowisko 7, 8/, a w Kowale
wicach ślad osadlllctwa kultury łu:tycld.ej /8tanowtslto 1/. 

PrzeWiduje się tu dalBą korlt,auację badail. 

REJSYTY, gm. Ryehllld. 
woj. elbl'!skle 
Stanowisko l 1 2 

Milzewu Zamkowe 
.. Malborka 

Bad&nla prawadzU dr .Antoni Jan Pawłowsk1. Fl.nansowal WKZ w 
Elbluu. P.lerwazy sezcn badań. GrodZisko /XII w./ 1 osada przy
erodowa. 

.Celem prac było rozpoznanie umoenleli warownych grodo. zabudowy znajdojącej się plerwotnle na 
majdaOle oraz uśclłlente cbronologU obiektu. 

Wstępne prace przepro-dzOI>O w 1984 r., zaJdadając dwa wylmpy scnda:towe, or:naczCJDe symbolatnl 
1/841 U/84. W 1985 r. wytyczono kolejne dwa wykopy- m/85 1 fV /85- z ktorycb pierwszy zlokalizowano na 
majdaOle w parW przywałowej, a drulll przecinał wal. 

W wykDple ill/85 odkryto relikt p<5łZI.emlank1, kte5rej pC5łnocna część wchodziła w wal, stanoWl'!C ro
dzaj kazamato. W p<5łnocno-wscbodnlm naratu p6łztemlank1 znajdowało 81ę palenlBko z obudową kamlenn~ 
Prawdopodabale dach tej budowli o łdanach słupow)'Ch tworzył c:bodn1k obrCDDy oblegajliC Y zbocze wewnętrz• 
ne walu. · 

W wykople IV /8S, przecl.naj,cytn wal, stwterdzono dwuetapowc>jlć jego budowy. W pierwszym etapie 
był to wal niewtelldeh rozm!arOW /szerolm6ć podstawy około 5 m. wyaolmść około 3 m/ wykonany w kCJDstruk• 
c;jl przypomlnaj~~Cej skrzyntow'ł z·obllcowq lt:aml.enną wewnętrznego zbocza. Natomiast pe5.tn1ej został rozbo· 
dowany w lmnstrulrej1 przeldadlmwej, po kte5rej uchowały stę otwory po zbutwiałych belkach ulotonych rOWno
legle i prostopadle do krawędzi wału. WytOlary rozbudowanego walu oyły następuj'!ce: azerp}rojjć podstawy 
około 15 tn. wysolfojłć od 11trony majdanu olmło 5 m, a. od struny fosy około lO m. Trudno obecnie wskazać 
pow6cl taJe znacznej rozbudowy obwodu warownego. Ze względu na n1eW1ellde rozmiary wylmpOW zalo:tonych 
dotychczas na. majdanie nie motna jeszcze okreruć jednoznaczme charakteru zabudowy 1 jej rozplanowania, 
Jak rOwnlet ewentualnej dwutazowc>jld zasiedleOla grodu, odpowiadajliC ej zarejestrowanym dwom etapom 
budowy Qbwodu ·warownego. 

W trakcle eksploracji p6łz1emlank1 znaleZiono lr:Ukuet ulamlc<lw ceramlld ręcznielepionej o grubych 
_. elankac h, z gruboZ1arn1at'! domieszką ml.neraln'ł. wypalonych w atmosferze utleniającej oraz ułamld naczytl 
obtaczanych niemal na cal ej Jeb wysolrojc1. Zdobnl.ctwo 1 tecbnologta naczytl obtaczanych nawlązuje do cera
mlld z terenow Mazowsza 1 Zletnl Cbełml.Jisklej, Być mo:te badany obiekt jest rell.ktem grodu polakl.ego znaJ
dującego Blę w strefie pogranicza. polslro•pomezaJiskl.ego-1 został wzntesl.any w celu obrony terytor1om państwa 
polsklego. Na obecnym etaple badd problemy te mi1B>:'! pozostać otwarte. GrOd ten funkcjonował w Xll "'•, 
a jego zniszczenie /ul&gł apalentu/ nast'!Pllo przed ll&;ięclem tych terenowprzez Krzy:takOW. 

W wykople I/85 zalo:tonym na osadZie przygrodowej odkryto fragmentarycznie budynek słupowy z pa• 
Ienisklem z obudow'l kamlenn'ł. Niestety znikoma lic.: ba ułamkOw naczytl w dodatla> małocharakterystycznych 
uruemo:tllwta precyzyjne okrełlenle chronologiJ tej osady • .Mot.emy jedynie przypuszczać, 1:1. odpoWiada ona 
cbronologu grodziska. 

MaterWy 1 dolmmentacja znajduJ'III1ę ..- M.tz'f'U" Zamkowym w Mal!"'rlm. 

Badania bęci'! kon~wane. 

ROCBY, gm. Zduny 
woj. kallakle 
StanoWIBlm l 

Koło Archeolog1czne przy LlcE!UDl 
Oge5lnokszta.lcącym .1m. a Kołłątaja 
w Kratoszynie 

.Bad&nla prowad%11 mer DlanlZJ' Ko8111sk1. Fl.narulował WKZ w Kall
•- Czwar~ sezon bada:d. Cmentarzysko wczesno&rednlowteczne 
z fazy D. 

Obok cment&rSJ~~ka badanego w poprsalnk:b truch lmlejtrJocb sescaacll a pocb6wkam1 c1ałapaln"m ja• 
mowymt odkryto lrarbsay. Na powterzebai l ha jest tch ocL lł do 11. BoZ!Dlar:Y 1c1r ~ ~ ad 1, 5 
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do 2m, trzy uEnane r:a pt-awdopodobne meJ'ł wyaoi<Wić ld.lkudl:ieaięctu centymetr6w, trednica ich w;ynoal 
olooło 15 m. Badania tegOt"oc.zne o cllarakter-Ee aoodUowym miały na celu określenie charaktet-u. obiektOw 
jak ilcb datowanie. .· 

. Kw-ban l, Sonduowy wykop popt-owadzono od W1et-Ecbołll:a ku podatawie atoku kul"banu. Plet"Wotna~ego 
BEet"Oko6ć w;,nolllła l m, a długo6ć _lł m. W trakcle badali poszer1:0ny został w put~ &Eczytowej 0 l, 5 m • 
W t.6ttym S)'pldm pl.aalm kul'banu malezlono dt"obne llłamld cer-am1lc1 starot.ytnej /lut.ycldej? f ot-u wc~:esno-
tremlowtecznej z fazy D. · 

W centrum lmr'hanu na glęboko6cl 80 cm odBlonlęto altklel.et do6ć mocno r:etlały ułot.ony Sło'W'ł ku 
wacbodowl. Zachowały stę loo6cl czanki4 ąk ulot.onycb W~<dlu:t tuluwta, kollct· m1edn1cy 1 nog. Siady po~:oata-· 
łycb to brunatne smue1 w plasku. W poZlómie azlc1eletu, na wyaoko6c1 paaa le:tal not t.elazny, a w pobllt.u 
atOp fr-agment puydenny naczynia_ datowanego na far:ę D, O, 2 m głęblej pojawlła stę wustwa Ebutwlel!ny o · 
mi'tłszo6ct k1lku mi.Umetrow opada~• wraz ze atolc1em lmr'bauu. Najprawdopodobniej jest ona poEOatałołcl'ł 
dokłacinlej nleokrełlonego układu behk. Głęblej występował mowu plasek w,dmowy. W partU a~:czytowej 
Oll1'łfllllęto głębokolić l, 3 m. . 

Badanla:~d't IIDntynaowane. 

ROSTEK" gm. Gołdap 
woj. euwalalde 
Stanawlllko 2 

SANOK-BIAŁA OORA 
woj. ~eóakie 

·sb.nowtaku 3 

patt-E 
okres wplywOW rzymaldch 

Uaiweraytet Jag1elloi!sld 
Instytut ArcheoloiU. 
w Krakowie 

Badanla prowadztl dr Hcbał Puczewaki przy wapOłpracy mgr 
Barbal"y Chudzti!akiej. Finansował WKZ w Kr-ollnle, UM 1 UJ. 
Pierwszy sezon badai!. O~ada wielokulturowa, głOWnle wczesno-
6redn1oW1eczna /Xl/:Jm - l poł. xm. _w./. · 

1 { 
StanoWlałtD lety u poc!Dota _GOr Słonnych-;ia cyP!owatym stotlm napływawl'lf n1ew1ellc1ego cieku. usy

panym u wylotu bocznej dol1nk1 do dollny Sanu. Teren llkansi!IIU. Boziropano 312 m • ujawniajliC 21 jam osa
dowych 1 43 dolld poelilpówe. Zebrano ponad l. 900 fr"agmentow naczyi!. w tym>Dkoło 90 1o pocbod~:l z wczes
nego 6redn1oW1ecza" a takte lnne zabytkl. Znalenono m.l.ll. fragment t~rlal kamlłlllllego /na wtornym złotu 
we wczesnoilirednlowtecmym ottelll::1e 6/ oraz 6 odłuplc<lw krzemleanycb llldytowych/?/, ktOre mot.na dato• 
wać na epok~ kamienia, głOWnle młodaz'ł at po epokę br'łm •ł'tCJ:nle. Pnewa:taJ'IC'ł czę6ć jam.pnhlatorycz• 
n-ycb atanowUy oblekty walcowate lub lelda> rou.zer-zaj'łCe slę ku dołoWi, o 6rednlcy 100-lłO cm, z płaskim · 
doem atęgaj!lcym do giębolra6c1100-125 cm /obiekty 7,ł3,J.ł,l5,20 1·10 oraz t:apewne 11/ • .Tama 3 o formle 
proatoqta 1 wymtaracb 120 x 96 cm była pozoatało6c1'1 palentalca. Więkaaa częile! omOW1onycb oblektOw po.
cbodzl zapewne z epolc1 br'łr:rl lub wczesnej epoki ~elaza. W jamle 17 oraz w podglebiu aralet:lono ł'tcZnle 4 
ulamld naczyi! graf!lowyeh fw tym bne&/ lmltnry latei!akiej. Na okres wpływow rt:ym8kich trzeba datować 

· denar &drlana fwyat'fPlł na wtornym złotu we wczeanollredn1oW1ecmym ottekc1e 6/1 parę ul.amkOw cerami• 
lc1 atwej. OdałOGl.ęto 4 jamy wczesnołredll lowteeme /nr nr l, 2, 4, 6/ o z:aryste proatoątnym 1 wymiarach 
od 4110 x 200 /ob. 2/ do 380 x 190 • 220 cm f ob. ł/, atęga3'!,ce do głębo-et U•BO cm. Wok6ł obiektu l t-oz• 
mieszczone były dołll1 poalupowe. W wypełnlalm obiektu 6 natraflano na monetę rEymaĄ dwa paclorki ezlda• 
ne. dwa not.e t.elazne, 1>rzę611k z rOtowego łupku. oaełkę kamientlllo fragment neolitycznego topórlca kamlen- · 
nego 1 ?74 ułamki naczyil. Pac1ot-lc1 nklane odkryto takt. e w obiektach l 1 2, a w jamie l W:fSb!pU ponadto 
fragment naczyma szklanego zdob!ooeco wałidem plaatycznym. Ceramikę wc~esnośrednloW1eclr:D'ł cbat-akte
ryzv,je F.ofUOWanle krawędZi naczy6" a wtrOcl w4tkOW zdobniczych przewataJ'I odctslc1 radełka Ot"aElln1e 
poziome, fallste i ukośne nactęcla. 

SKIWY .MALE 
woj. blałoatockie 
Stanowtako l 

WojewOclzkil Konserwators ZabytkOW 
w Blałymstolm -

Badanla prowadzlla mgr Barbata lofac1ukiew1cz-Cz:arneclca. Finan
sował WKZ w Bl.a1;1matoku. Trzeci sezon badań. Cment&l"zyako 
wczeanośrednlowtecme typu ma.zoWleckiego E grobaml w obucie• 
wach b.ml.eanycb /XI·xtn w./. 

Badania anocentrowano w połudn1aw~·w.Cbodn1ej czę6c1 cment&l"zyaka. w celu okrdlenla jego r.aalę
gu. PrEebadano obBltar o powterzchnl 225m 1 odał0111ęto 7 arabowych ob!ektOW. W trOci nlcb 3 poatajlaly 
dobrze zachowane obudowy kamienne, wewn'łtrZ wypełnione brukiem. zoataly jednak dokładnie spenetrowane 
w czasach nowotytnycb. naatępnle st&l"annte pt-zywrOCOilo lm p1erwo!n'ł formę. Na głęboko6c1 O, 5 m p0111tej 
poziomu brulm, jednego E grobOw, znaleElano fr. nacz;,nla z ZleloD'ł polew'ło Mamy tn najprawdopodobn1aj 
przykład dz1ałalno6cl dE1eW1ętnastowtecznych •m1lollnlk<lw at&l"ot.ytnollc1" • z tego boWiem okrua pocbocl&ll 
najstarsze wEmlanld o cmentart:yllku. W)'pełnt.ska spenetrowanych grobOw atanowlla c1emno-nara E1emla, 
przemieszana E !frobnym twtrem, w kt<lrej zalepły nlellczne azcq_tld kostne. Ich zaw~ć Jml.tarvwłł llła-
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nowUy:pr~lłlDd z Ju:plla woł14Jik1ego, maledlli tragmeDl o.:doby mallDJn,l&'atll'j or;u: ldlka :tela.mycb potdz1. 
Posoatale ,., groby pozl».'(f101le b,ty jall:l.ehkolwtell: lllad61r. nladcąc:yeh o obecnolłc1 obuchwy launll!llllej, 
d&tęld csemu najprawdopodoblllej"D1e zostały spenetrowane. W jednym w,wadku uldad szldeletu został naru• 
.,.ony w trakcle orli!., pozostałe pochOWid zachowały 81ę w 'llkła~ pierwotnym. tzn. zorientowane wzdhU 
o&t_:S-W, z _csaazq sldero'lian• na zach6cl. · • 

W;,poa:tenie grob6W tej czę•ct cmeatarzyalla jest wyraJnie ubohze 111:& pozostałych. odkrytych dotych· 
oną na tym ob1eke1e. Uzyskany z nich material zabyt..,wy stan~ nel1cme fragmenty ceram1k1, 2 przęilll· 

. 111. 9 po~&t :telamych, 2 fragmenty br•zawll'j spYącs'lt\ do paaa. 2 nof.e ~lazne oras 2 fragmenty prsedm1o· 
tOW :telai:nych. • 

Badanta prowadzone aa stanoWili.., l w latach 1983·85 zlokallJ:Owane na otrzdu f.W1rOWD1, okrdl1ł:y 
połndnlaw~wschodn1 zalilęg cmentarzyska .oraz potWierdziły wezelłn1eJsze ·ustalenia c~ol.og\cme IXJ.-
XUI w. 1. Przebadano og<Slem 19 ob1elttOW grobowych, ich charakterystyCZJl'ł cecluJ jest wyraf:ne zr!l't~cowa• 
n1e pocbOWkOW JiDb1ecych 1 męskich: tak pod względem :formy 1 wtelkojjct grobU, . jak l jego w;,posatenla. Groby 
'kobiece s• znaczn1e wtę.ksze 1 stoau~o bogato w,polla:l011e, w odrOf.nl!!OliO od nteW1elll1cb form groMw mę
sldch. poBladaj'tllych jed,nte sporadyczD1e skromne cfary. StanoWialta zoatało w ZDacmym stopnlD zdewastowa
ne w czasach nowo&ytnych 1 wsp<Slczellllych, w wtęlrazo6c1 zachowały 81ę jedynte głęl1ej uaytnowane pochOWid. 

Badanta zall:o4CZOilO. 

STROSZKI, gm. Nelda 
woj •. pazodeide 
Stanowtall:o l 

SULEJÓW -PODKLASZTÓRZE 
woj. piotrkowskie 
Stanawtall:o 4a 

lfozeam ArchaoloJ11cme 1 Ktnograf1czne 
wl..odzt 

Badanta prowadzU mgr lfleczyaław GCira l autor sprawozdanta/. 
F!.Danaował WKZ w P!.otrll:owte Tryb.. Osaela otwarta fXJ.-xm w./. 

/ 

Prace prowadsoDo na ob .. arze p6l przylepjltcych od pałnocy da ldautora w Salejowte-Podlddztorzu. 
w rejonle wyeokie! terasy, tuf. nad starorzeczem P!.l1cy. GłOWDą awagę alderowano na rozpornańle terenu na 
p<Slnoc od przyll:laaato~ej drogt pol.nej w 1l:18ruDlra do łąk 1 rzek1 P111cy, nazywanej przez mtejscowych dron 
na Iwan. Anallaa trodeł b1storycmych, w tym tall:te map. wak:azywala na bardzo atar• metrykę tej drogt. 
O&Ołem pr .. lle6ano ob .. ar 4 arow. Pozoatante do przebadan18 draga,. paładnlawa atrona p<!l przylegaj..,-ych 
do tego szlaku drof.nego. . · 

Natraftono oboli: tej drogi. na 4 wczelllloffedntowteczne jamy oaadn1cze. W ich w:ypełnlsll:ach znaleńono 
2 cale .. nacaynta gl1n1ane, 3 nof.e, ostrogę, uydło, hcme gwotdzte telame, 3 oeełld, 7 przęlłllkOw. w tym l 
-ptenny, a pozostale z gliny, fr. kamleanego f.arna rotacyjnego, fr. gllnlanego C1ę2arka tlau:ldego, alamld 
nacz:y!l illnla.nych, fr. polepy, przepalone IID6c1 zwierzęce 1 fr. węgll. drzewnych. 

Watępnie podjęto te:l prelby przebadania wapomn1anej droJ11. Cztery rowld sondaf.owe, ktor-e w rOtDych 
I'IUitjscach przecięły ten obiekt. me ajaWD1ły etratygraflcmego występuwanta warstw ll:altarowych. W jednej, 
n& ogOł alln1e przemteezmej ztemt, ·często z gruzem. znajdywano rOf.ne l<altarawe zabytk1RrcheologtCJ:ne od 
olcreau wpływOW rzymskich at. po wepOłczeiiDO•~. Z clekawszych malez1sk wymteni~ nale:ty ołamk1 naczJ'll 
gl1ntanych z okresu wpływ!'J' rzymaktch 1 weaeanego jjredn1owtecza, :telazny bełt do ll:oazy z XIV w., poth:l
czone gl1ntan' ll:afle ~ XVI·XVU w. 

Badarila będlł llontynuowana. 

SYPNIEWO 
·woj, ostrołęckie 

PP PracoWD1e łtmlserwacj1 ZabytkOw 
Pracown1a ArcheoloJ11ezno-ltonserwatorak:a 
Odd&tał w WarszaWie 

Badanta JrawadsUa mgr Urs~ Perll.kowalra-Puazk:a.raka. Ftnan• 
eował WKZ w Ostrołęce. Dzi-tąty se)I'OI1 badaA. CmEiltarzysll:o 1 
ollllda podgrodowa /Xl-XUI. xvn-xv.n w. l. 

. , Badanta ll:o...;entryaiy 81ę w ~wlartce pOłnocno-zachodntej cmentarzyska. Wytyczono trzy wylmpy o 
ł•cme~ powterschn1 75 1!1 • Wyeksplorowano 95 grobOw. Lęczna l.lcHI~ grobOw na tym stanoWiska wynolli 1. 100, 
Stw1erdzono dnty procent ZD1szc~en1a pochCiwkOw spowodowany a:lytkowantem terenu dla celOw rolntczych. 

W-arze 48 ~w A atwterdz~.wyatępowante dzteW1ęc1u warstw pochOWkOW, w pozoatałych wykopach 
sadoll:nmento~ od trzech do azóc1D waratw. Częjj~ poch(lwkOW występowała w trumnach. .Miały one kształt 
proatoqta lub trapau zwę:tonqo w nogach zmarłego. W ldllm przypadkach przy tranmach znalezlano pot• 
cble. Inn• formą grobu b,ty pocbdwki w jamach grobowych bez trumten. Zmarll. byll. układant w pozycji 
wyprostowanej na wznak, wzdłał <>G wschod·zaclK!d, gło-. na zacb.Od. ręce Wof.one wzdłuf. tałowta. u ntelrtO
rych zmarłych &lW1erdzoao 11ło:ten1e r•ll: Da Ja>jjctach mt..mlcy lab na pter81ach. Zdarzały a1ę jednak odclcyie
n1a od tej -~. Zmarły z pobU nr l, 025 b,t" lllołc87 a podkurezooymt nogami.. 
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NajllcZill.ejsz~t grupf r:abytkOw w,..ttpuJ'łeych na. stanowlłlm stanowUy mouety pocllod"'ł"e r; XVD w. 

W,atępowały one lutno ~ pochodr;Uy se ~czonycb grobOw lnb stiiDOWlły wyposahnle grobowe. W _pocbOir· 
kach w,..tępowały najczęśc1ej po trzy 1 był:y 1tnajdowane pOd cr;aszq np, grOb nr 976 1 l. 007; w oki:lłicsch ~•
~ z j,rawej strony zmarłei'O - groby nr l. 041• l. ()i! l; w olrollcach obojczykOW - grOb nr l, 013. 

WyposU.ł!llle zmarłych stanowiły: scpllk1, pacl.orld. ar.ldane, psc1orld 1t karneolu 1 llryeztału gOrskie
go np, groby nr l. 006, l. 087. Zmarły z grobu nr 1,05'1 był wypasuomy w ~elam'ł ldarmę do pass 1 p~erllc1o
nelt na prawej ręce, 

W1ękazość pochOwkOw tego sezonu moma datować na XVD 1 XVIII w, ~':.akt ten me wylduc!l'a w,..tępo• 
w-ma w tej czę6c1 cmentarzyska pochOwkOw datowanych .na Xl•XID w, o CZJm m~te llw1adcz;yć wypoaueme 
erot>Ow nr 1,0751 1,087, W zasyptakach jam grobowych stwierdzono wyatępowame tragmentow ceram1k1 •. , 
l<t.Ore pochodził ze m1BJ:CZC11y<:h ohieldow mteazkalnych osady przygrodowej datowanej na XI·~ ··· 

Materiały 1 doknmentacja majduJ'I 81ę w Pracowm.ArcheoJ.octczno-~aerwatorsld.ej pp PKZ 
0/Waruawa. · · · . . ·. . 

Badanla. będą kontynuowane. 

. . .· ; . 
SLADKOW GOJUO". gm. Zg1erz 
woj. lOdzld.e 

. 
'I'ARNOW 
GOra ~- Marc1ua 

. 
TA.RNOW -KLIKOWA 
Stanowlako l 

patrz 
wczesne llredblowlecze 

.PP Praco'WD1e Konaerwacjl ZabytlcOw 
PracoWnia Archeolog1czno-Kontlerwatoraka 
w TarnoWie 

Badanta prowadzili mfl' Andrzej Cetera 1 mgr Jerzy Okotlaki 
/autorzy aprawo~tdarl4a/. Ftnansowal:WKZ w. Tarnowie. P1erwuy 
sezon bada4. Oaada wczeiiDOIIrednlowteema /2 pol. X -w./, . ..--

S1anoW1slro zajlllU'je szczytowił częllć wyodrębnlcmego, odosolmlonego -..:p11ea1en1a w dol1n1e ~llcla 
B.ałej do Dunaje&. Zostało <mo odkryte w trakcle bad~~lB~_r. - - · ' 

2 . - - - -- ; 
Przebad8no 150m • odkrywaJ'łc dwa mleazkalne obiekty wczeenÓIIredn1oW1ecme." Były to na%1emne 

budowle na planle proatoqta o wJnllarach po 5, 6-r%, 5 m; zertentowane po oa1 NW-sE, JednOl'l>clne na całej , 
m1~s1tollcl /ok. 30 cm/ wypełnialfa tworz)ia clemnoazara pr0chn1ca z domtes~ą pl.aakn 1 drobnego ~wtru. · 
Llcznle zna.l.e.z101ly matertał 'pozwala datować domostwa na drug'ł połowę X w. Zwraca uwagę ~a Uollć rOt-
DOl'odnych znakOW garncarald.ch na dnach naczy6. - · 

'I'ARNOWlEC, gm. 'tarnow 
woj. tarnows1de 
StanoWlsk;o l 

TRUSZKI ZALESIE, gm.Kolno 
woj, lomAyi'lskle 
Stanowtalro l - erodzlsko •omp• 
Stanowl.alro 2 - osada "~a Wtelta" 

patrz 
okres wplywoW r~Jm&Jdch 

Uniwersytet Wars~awald. 
ln.etytut ArcheologU 

Badanla ~aditlll mgr mgr Ewa Marczak fantorb ~~prawozda· 
nl.a/ 1 Jacek WY'\ock1 pod lderunldem pro!. dr, bab. Jerzego G'ł• 
uowaklego. FlnanBował WKZ, w LomAy. Pierwszy sezon badal!.. 
Osada wczeanollredn1oW1ecma. Dritgl. sezon bada4 • grodziliro 
wczemeś'ednlowtecme /XI-Xll w./. 

Stanowl81ro 1 • grod81alro "'kop• - po~cme jeat w odległośc1 około 500 m na połudnrowy ~achOd od 
ostatnich zabudow~ wa1 Truazkt Zalea1e. Tegorocme prace S'ł "kontynuacj'ł bad&JI. z ubl.egłych aezonow. 
Mtały one na celn: 1. odkryde w cal .. c1 obl.ektu mteszlralnei'O fp6b;l.em1anld/ z naromtka polndn1owo-schod• 
mego wykopu l, 2, ustalenie zasięgu występow~ ob1elrtOW mteazkalnych 1 gospodareitych na majdanie vo· 
dzlB.ka, 3. zdobyc1e podstaw bardzlej precyzyjnego datowanlłl P'Odz1slra. ł. ollrdleme r.al11 cbsrakteru ba• 
danego obiektu. "2 

Wytyczono 5 w~ w poludnlawo•wscbodn1ej częśd majdanu o l'łcznej powterzchn1100 m • 
Wczeanollredn1oW1eezna warstwa IDalturowa zalegała pod clenq warstw, humusu na glębulrolld olroło.20 czn 
od powterzchn1 z1em1. Jej mt!łłezollć dochodz1la do 60-7«1 cm. Na odkrytej powterzchnl natra1l0110 na 6 ol .. k· 
tOW o układzie przeatrzeDDym, w tJm na 2 pOłzlemlallld.. Jedna z 111ch majdowala alę w obrfble. wyla:lpOW I, 
II. IV, drop. l odkryta cz~c1Dwo/ ·w Jlbręble wykxlpu m a podnOq walow w częlld polndn1awej majdano. 



Wlellr.o'ć oc~J~:r7tego w ca1o6c1 oblektca WJIDoiSI.: 4" S m. Por:a llamlennym brakiem, który stanow1ł llpltg obiektu 
natraftcno na 3 łlady po drewn1allych llłapach. Kmstrukcja otllelttu z wykopu m jest analogiczna. Przy profllu 
_połudn1owym wykopu m natraft011o na palea1ako, o czym łwladc""ł regulanńe uło:tooe kamlenle. duta 1lo4ć 
węgll dr•-DJ"Ch. przEpaloa.& loMcl zwterztce 1 zaellalmj"'a 1lollć. lusek rybich. Fuala:j1 trzech pozoatałych 
oblelrtOW me udało a1ę uatellć. s, to prawdopodoboi e pot:on ało6el oblelrtOW goepodaro; J"Ch. 

Prace w prs&clwtd.enr1e do poprzecm1ego aaJ:ODU dostarczyły licznych znalezak ruchomych. Do6elowo 
Jlrs-&uJ'I fragmenty ceramiki. la:>6C1 zwierzęce, _luakj. rybie, llawałb zwęgl<lllego drewna,. fragmenty meta• 

· !owych blaszek, pOlwytwory 1 wytWory z IoMell rogu. Na uwagę 21a.słu.gu~: 2 fragmenty sierpa, S no:ty :telaz• 
DJ"Ch, 8 hacsykOW na ryby, 3- gllnlane przę6llk1; 2 kamlenne Ollełki. l kośelany grzebień. 

Na podetawle malntoo)'Ch ubytkOw ruc;ho~h sprecyzowano chronologię obiektu na XI-XII w. 

Staliowtsko 2 - •oora Wteta• poło:tcne jeet na ,erze nazwanej przeo: miejsca...- ludno6ć -wie:t'l•, 
•Wlet~•; •gor'l Wle:tow••· Jej poW1erzchn1.a obejmuje około 2 ha. · 

Był to pterwny aesco bada4 na tym etii!DowilllpJ. Prace miały na celn: l. weryma.cję bada4 powterzch
n1owycb przeprowadzcoych w 1984 r., 2. WitaleDla ~jli chronologU etanowtslla oraz ewentualnych~
zall" ze znajduj'lcym s1ę w pohU:tu grodziskiem. 

2 • . 
. W tym celu zało:tcoo 4 wykopy o łiłct:nej pow1eri<Cbn1 90 m • Wykop I wytyczcoo na poładDlowym stoku 

go.-y. W jego obrętlle natrJfiono na S oh1elrt6W. Były to jamy owalne, nieregalarne. Pow1erzclm1a tadnej 11: 

mch nie przekraczała l m • N1e zawler~y one :tadnycb za.bytkOW ruchomych. Wylr:l>py n, m, IV wytyczono 
na zacbodnim stoku GC!ry Wietowej. lOały one charakter aoadatowy. W t.ch obrębie natraftono na 7 oblelrtow 
0 układzie przestrzennym. Dwa z nich /ob. 7 1 ob, 8/ m1ałyprzesnaczen1e gospodarcse. Obiekt 6 :Jeet prawdo
podobnie umocn1eruem obraDnym oełanlaj'lcym gOr-ę od stroay zaebodDlej. Funkcji poeostałych oblektow ze 
względu na 1cb częlllc1owe odkr~le nle udało a1ę Wltallć. Przeprawachone badan1a doetarczyły hcmych sabyt
kOW ruchomych: fragmenty ceramikl/w tym 2 całe naco:ynl&/. lro6c1 zWierzęce, 'frapneot pra:tnicy, nM t.e• 
ta.my; ~an?' przęllllk. fragment IoMelanego grzebl.enl&. 

Stanow ako n1e jest jednohte chrcoologicmle. Poza obiektami wczesno6reclnlowtecmym1/1,2, 3, ł, 5, 
6, 7, 8/ natraflano na obiekt 9 z ceramikil łn*ycką? Cbrclll.alogll obl.ekttiW 10,11,12 nie ustalono ze wzelędu na 
brak danych. • 

Materiał i dokumentacja z obu atanmrlak m~~Jdoj'ł a1ę w b:etytucle Archeologl.l UW. 

Planowana jest kcntynuacją bada1i na obu atanatr1ellacb.. 

TUUGLOWY, gm.Rokietnica 
woj. pr!!emyakle 

Uniwersytet Jag1ello6.sk1 
lnatytut ArcheologU 

Badanl• prowadzlbl. dr bah. Marla Cabalalla. Flnarulował WKZ w 
Przeucyf.lu l tJ.J • .Tedena.aty Bez<lll bada4. Grodztsko wcseell0.6r&dD1o
Wleczne z VIU-IX w. 

Badaula na grod.r.taku zlokallzowano na podgrodl:lu U. Obszar lełi\CY między wałem zaporowym I a 
Wllłem zewnętrznym m został podalelony wałem proatopadl:ym na czę6ć wytaz11 pdlnocn'ł 1 nit&Z'I połudnlow'ł 
o powlerr;chn1 1. 800 -al-, at&nowli\Cej prcedbramle. KA:Ict)nuowauo prace rozpocsęte w roku ubległym badaji\C 
clultę Ziemiankę uaytuoW&n'l w poładDlowowacbodnlm narot.nllra wylropq I/84 oras przec1llajltc w cało6c1 wał 
prostopadły. W tym celu wytyczono dwa wyłropy pr~:,tep,.,e od pomdnla lwachodu do wykopu 1/84 oraz prze
cięto wał po stronie zacbodnlej wykopem 2 m ar;erok1m. 

Faza starsza. W południowo-wachodniej o;ętcCwytropu odałolllęto chl*ę-ztellli.Jlnlrę. Wylrop G. Lei>cz,U 
zniszczył na przestrsent l " 5 m 6rodkow'l partlę chaty. Był to bardzo dut.y budynek o Wymiarach 8, 4 x ł m 0 
oiSI. N-S. Środek chaty zajmowało racległe llpalemako; w poetael czerwono przepalonej ghny c1~11cej a1ę · 
wz~:t osi N-S na przeatrzm1 7 m. Ko!l~entracja cterwooej gliny, węell drzewnych 1 CEai'Dej zlemi wyatęPuje 
w dwu palenlak:ach. Jamy pa.leDlekowe docbodą do 110 w p6łnocnym 1 140 w poładniowym Jroflcu chaty. W kle
runku p<lłnocnym chata. kt6rej dno w:J*tępuje na gł. 100 cm wypłyca e1ę łaeodnie, za4 od południa bardzlej 
stromo. W "!f&r&twie wyat~~Plły hcme ułamk1 ceramlld bardzo rozdrobD1one przez wykop Le.ó.czyk:a. 

Faza- młodsza. Uzyskano przekr<lj prrez •aJ poprzecmy, ktorago zwarte lronatrulrcj.e rozel'lg&j'l a1ę 
na przeetrzenl ł m. Został on a1ln1e przepalony od · spodu 1 po Wierzchu. Zachowało ISI.ę nieprzepalone j'łdro 
w poetael smug tlelek jamo-:t6łtego koloru. W amupch wldocme ą belki poprzeczne 1 podłu:tne Izbteowej 
ktloatrultcjl. We wschodDlej czę6ci ~ykopu 1/85 odsłonięto lllady budynku w postaCi czarnej Ziemi bez wyodręb• 
n1onego paleniska. Nale:ty go Wl'IZ&Ć z czaaow11 zabudow11 przedbramia, zwlązan'l z okresem oblę:l:enta. • 
W warstwie wyatiU>lły niellem~ skorupy. 

TYSZOWCB 
woj. zamojslde 
StanoW!Bko 2 58 

WARSZKOWO, gm.Sławno 
woj. alupalile 
Stanow1Bko 28 

patro: 
n110l1t 



WE KLICE, ~ Elh1U 
woj.! e1bląhk1e 
ZeapOł grodzisk p.-uak1eh 
StanOWisko l i 2 

Qrodz11iko l 

Muzeum Zamlcowe 
... Malborku . 

Badania prowadzU dr Antonl Jan Pawłowski. Finansował WXZ w 
ElbJ.4gu. Czwarty sezon badali. ZespOł wczesnośrednloWlecznych 
sroclztslr prualdcb /2 pol. XIl - 1 pol. xm w. f. 

Celem prac wykopallskowyeh b,U. zweryflkowanle ustaletl badaczy n1em1eck1ch· f B. Ehrllcha 1 M. E ber
ta/. prowadz'lcych badania na tym ob1ekt::e w 1925 r. Grodzisko to l11czyl1 on1 ze wzm1ankowsnym przez P. 
Dusburga w "Chronlcoo terrae Prwunae• caatrum Wecllze, ktory to gr6d wznlelill pruscy Pogezanowle w 
koftc:u XII w. Po 1236 r. zajęll go Krzytaoy, a w okresie drugiego powstania pruBidego /1260-1274/ grod ten 
ponownie opanowall wojownicy pogezallscy. W trakcle badali weryfikacyjnych załatano dwa wykopy oznaczone 
symbol11Il1 I/85 1 ll/85. 

Wykop I/85 usytuowano w poludolowej częlicl majdanu człouu I. :t.nał on lO m długośct 1 2 m szerokoś
c1. Pod waratw'ł humusu leśnego w południowej częśclwylmpn znajdowało slę rozsypisko walu w postaci tłu · 
atej pr6c:lm1cy !.lltenaywnte nuyconej węglem drzewnym, pochodziłcym ze spalonych naZiemnych konstrukcji 
drewn1anych zwieńczających koronę walu Ziemnego, zapewne z kam1enn'ł obllc6wką wewnętrznej kra,·•ęd%1 , 
W pOlnocnej częśd. zalegała warst:wa glln1astej prOcbn1cy przem1enana z węglami drzewnymil grudkami 
prz"Ralonej gllny /warstwa pot.arowaf, pod którą znajdował slę bruk katmenny o ścisłym układzie, ułotony 
na gllnlastym calcu. W wykople tym nle sr.vterdzono taduych relikt6w pierwotnej zabudowy majdanu. Odsło
DloęC1e bruku kamlennego zarowno w wykopach z 1925 r., jek 1 w obecnym nasuwa przypuszczenie, te majdan 
członu l b)i nlemal w c:ałołC1 wybrukowany. Na podataWie dotychczasowych badań trudno wskazać J·eallzato
row owego bruku /mogą być Prusowie 1 Krzytacyf, jak 1 powodow. kt6rym1 slę lderowall. Problem ten pozo
staje otwarty 1 wymaga rozwi'łzan.la w dalszych badaniach. 

Wy!rop 0/8S załot.ono w nawlązanlu do wylropn D "' 19:5 r •• w ktOrym odkryto rellkl wlety drewnianej 
1 częś~ p0ł%tem1ank1. wchodz,.cych w skład obWodu waro-..nego od atrony pOlnocno-wschodnlej członu I. 
W obrębie naszego wykopu znala%ła się dalsza częllć p6łz1em1ank1 wraz z palenlsklem z obstawą kamienną, 
umieszczonym w naro.tu pOłnoCDo•wschodnlm. P6łztem1anka miała w rzucie poZiomym k~<ztałt proslokąta 
z ~aokr'lelonym1 narot.aml o dlagości około 4 m 1 szerokości około 3 m. Była ona zagłęt.lona w podlot e około 
o. 6 m. .Jej li dany zostały wykooane w konstru!Cćjl plecionkowej, po której zachowały się ślady w postaci 
negatywow kołkow. W trakcle eksploracji zas)'pl&ka p0łz1em1ank1 znaleziono k1lkadzles1'łt ułamk6W ceramiki, 
ktOrą na podstawie cech tec.bnlczno-tecbnologtc:mych 1 zdobnlczych·motemy datować na drugą połowę XII • 
plerwaą połowę Xni w., a Więc na czas przed przybyCiem KrzytakOW l !>Odboju Ziem pruskich. Dotychcza 
sowe prace wykopallakowe przyna~mnlej częliC1owo potwterdzlly-przehiPtotra Dusbnrga. Gr6d w Weldtcach, 
ze wr:ględn na wlelirość /około 2 ha/ 1 rozmiary obwodu warownego pełnlł pierwszoplanową rolę w wekllcldm 
kompleksie obrCIIID.ym, nalet'łcym do Poge~:anow. Wraz z pozostałymi dwoma grodami stanowił zapewne 
centrum obrann.e w walce z naporem krzy.taclrtm. Jednak:te około 1236 r. grOd ten został zdobyty przez Krzy
:tal<Ow 1 zm1en1ooy na garnizon Ich wojsk. W trakcle drugiego powstanla..prnsk1ego szturmem został zdobyty 
przez powatańCOW, wowczas najpewniej spalono go 1 po tym potarze nte został jut odbudowany f brak śladO\\' 
odbudowy/. 

Grodzisko 2 

Celem prac było dal.Jize rozpoznanie koo,_atru.Jccj1.obWodu warownego., przejazdu bramnego wraz z bra-
1I111 ara.: drogi prowad%'łcej do zalotmta grodowego. 

Zaknlic:zooo eksplorację pOlnocnej części wykopu 0/85, obejmującą fosę wewnętrzną, wal zewnętrzny 
1 fosę ~:ewnętrzn'ł. Fosa zewnętrzna miała pierwotnie około l, 5 m głębolrośd., a fosa wewnętrzna około 2, 8 
m. Nad fosami rozCiągał się drewn1any most, zapewne częśd.owo zwodzony, a w wale zewnętrznym wykona
nym ze twtrow o rotnej grubości w miejscu prz~azdu bramnego znajdowałyalęwrota drewniane w odrOtnie
Dla od W1J!:ty umieszczonej w wale wewnętrznym. 

Na podatawie wykopallak mot.na wydzlellć dwa etapy wznoazen1a grodu. W pierwszym z nlcb był on 
ołDczony tylko jednym wałem 1 (OBI!. W drugim etapte obwOd warowny został rozbudowany, podwy.tszono wow
czas wał wewnętrzny oru usypano wał zewnętrzny z z1em1 dobywanęj z miejsca fosy zewnętrznej. Wspom

-nlana rozbudowa mogła naatąplć w trzydziestych latach xm w. w czaale zagro~enla terytortum Pogezanow 
naporem krzytacldm. W trakc:le podboju Po&esan11 EOatał on zdobyty 1 spalany. Uzyskane dotychczas wyn!lct 
n1e wakazu;j..,aby. -tal on odbudowany. 

Materiały znajdują Blę w Muzeum zamkowym "'! .M.alborkn. 

Badania cza&Owo watrzymano. 



QGJlY. pn.Sdllm 
woj. elłWtH1e 
~tanow1fto 1 

,,., -· 

BadaDla pr-adzlł D1V ll1ec'"781aw Ha!tlm. F1Dansował WKZ w 
Bl.lil'łaa. Sl<llłm;:r -- badlm. Grodzlala> wcze&Dołrednl.-tec.zne 
/Xl·XD. •• ;. 

Podjęc1e, po długlej }Jrzerwte, llaclaA byto llaDHtweucJ'ł w,m.kCw ob.erwaq1 powterzcbulo",.,h dola>· 
nan,ch p61D'ł jellleol'ł 19M r. Stwterdscmo wowcua, :te erocb:1aJa> poldada bardzo obar.erne, około 5 ha pod• 
poodsle. 

Prace w 1985 r. ala>oeentrowmo na rozpos:nanlu DalltftiQJ'łCJCh p.roblemOW: l • -fi 1 koDlitrakcja 
wałOW obronnych podgrodzia, Z - rozpl.mowanle oad!W:twa, 3 • zapdnlenle przywtan1 grodowej, 4 • drogi 
dojud.,..ej na grOd. W nmle ...,mnano 230 odwlert.,..1 3 w,ttopy, 11tw1erdzaj'łC w obrębie podgrodzl.a zwar
t'~ zabudowę. w trzech rejonach, na prz•trz.u poaad l ba. W obrębie zwartej zabudowy waratwy knlturowe 
poala~j'ł m1~uolć od ~ do no cm. 

Umocn1enla obrome grodu • Węvach c1'łJD'ł alę na przeelrzem pm~ad 1. 000 m 1 zostały, przypasz· 
czalnle w XIX w. bardzo mocno zn1welowane w lrakcte prac rolnych. Dolikanale wla>mpoo.,..ane w teren, 
poa~ją zrDtn1cowane wymiary /od 5 do 18 m azero..,.c1u p~awyf, w zaletaolei od lolta.ln)'Ch warun• 
kOW. W trakcle wznonenla atoeowano Jran8trukcję: akrzyn10W'ł /•krf:Y111e o ·Wymlarach: l '10 :1: 100·105 cm/. 
przekładkową, jllk równle:t łllczony apoa6b badowy craz kam1emly rdzell wała. W twtetle dotychczasowego 
rozpoznania stwierdzić mo:tna, :te na at....,..an1e rota,ch rodzaj6w kooatrala:j1 duty wpływ m1ały wanmld 
naturalne terenu. Od wachoda i połucmta atwlerdzono 1JIInlen1e mew1elkl.ej foay zlokalizowanej a podoo:ta 
atolnl. Jej szeraltotlć wyuoaUa około 6 m. auł glębokolć me przekraczała 120 cm. 

W obrębie "Parowu Węgry" • datego -.woza, przyiegaJ'ł.Cego od pOmocy do wzgórza grodziska, 
zaobserwowano k1llta odclnkOW atarych dróg o Ideranka E•W. Stanowtły ooe przypuazczaln1e odcinek st:laku 
drotnego prowadzącego z Pomorza do Prue. U podaO:ta wzgórza grodowego, tut przy brzegu starorzecza 
Nogalu zaobaerwowano w lc1lku odWiertach ll.ady warlitwy knltarowej, które autor bada11 ~e z przyatanl'ł 
grodową. W tym mlejacu, przypuazczalnle 1aln1al wa:tny węzeł dro:tny kootrolowany przez załogę grodu. 
Z tym problemem B1ln1e W1ął4 alę odkryte w W)'kap1e nr lO ll.ady /!c<Jlelny o rozetaWie l, lO m/ drogi. dojaz• 
dowej na gród, prowadzącej z rejona przyatanl. wsdłu:t zbocza grodowego, specjalnie prz_ygoiDwaaą. W'łBką 
terasą. 

Matel'lał ruchomy me odbiega od wczdn1e:l pozyakanego. Warto jed,me zaala:entawać obecno•ć me- • 
wlelldch złd:t mar &la i dalszych :2a:tl1cp1ec61o;do wypalanla wapoa, a ~e ll.ady czarnej metalnrg11. 

W świetle najnowszych wynlkOW nale:ty dokonać powa:tneBD priewartoiC1Ówarua dotychczasowego · 
poglądu na gród w Węgrach. Nie apeln1al oo, jak przypuazczano do tej pary, t:yila> roll atra:tmcy, czy /po 
odkryciu w 1984 r./ dińego refagi11m dla 1adnolct, zeapoln llc!t'łCI!IfO ponad 30 oaad, ale przede wazyatklm 
był bardzo wa:tnym centrum oaadnlct:ym. goapodar=;ym. mll1tarupn i adm1DUtrac;ńD:ym fpr"YJ>uazczalnle 
Iraaztelanta/prz:yna1e:tnym do PomorzaGdWklego. 

Badanta bęą Jcontynaowane. 

WIE LEN' 
woj. pllalde 
Zamek 

PP Pracowme Koaaerwaq1 ZabytkOW 
PraooWJila Archeolog1c2IDO-Konserwatoraka 
Oddztał w Szczec1Jl1e 

Ba~ pr.;;;.adzlł TDiV l!:ugelll.un WU10Ck1 /autor aprawozdama/. 
przy udlliale mgr Anny Uc1echowak1ej-Gawran. Kaoaultacja prot. 
dr hab. · Zofia B1lczer•K'Ilrnatowall:a.. F1nana010ał WKZ w PUe. 
Drugi aeŻon bada11. Grodzt.ala> z okreau wczeanego lredntowteczL 

Ba~nta koncentrowały a1ę w obrębie wykupu z 111M r. Odalonlęto kolejne nawaretw1e111a zawtereji!Ce 
obiekty mleazkalne l goapodarcr;e oraz du:t'ł Uolć Cfl"am1k1, kolłcl, a tak:te przedmioty z rogu, poro:ta, koł
et, akdry l :telaza. Doprowadzooo do całkoWitego wyekaplorowan1a odsło111ętych w rolni poprzednim atudni 
drewnianych. W obrębie atudnl nr 1 zbudowanej w kcoatrukcj1 na tzw. rozpór zaobserwow-ano tmą technikę 
budowania partU &pllgowej, gdzie zastoaowano w,ldadnle 6c1anek wewnętrznych uerok:lmi deskami umoco· 
wanyml do 6clany poprzec mytni. :tebraml. Stacmta nr 2 zbudowana w lo:matrukcj1 węgłowej przy wylmrzyata• 
n1u materiału rozbt.Orkowego w awej partU apuGWej poa1adala cembrow1.nę wylalnaną :r; szerokich, grubych 
1 puowanych desek wbijanych w ptaezczywty calec, W jeJ W)'pełnieku znaleZiono drewniane, klepkowe Wiadro 
s obręczarnt :telaznyml, kabłJtklem 1 11cmym1 fragmentami lal!.cuchOW telaznycb.. a tak:te dutymi fragmen· 
taml kołowrotu. Takt e ze atudnl nr l pochodził fragmenty zWiązane z drewnianym kołowrotem. Na zachód 
od atudnl .w obrębie generalnych warar:w v-vm odalcnlęto atoaunk.,..o dobrze zachowane fragmenty chat. 
Zbudowane w konstrukcji ałupawo•ramowej, w jednym przypadku uzupełnla)'łco z pleC1ooką, w drug1m zapew· 
ne w konatrukcjl wieńcowej. W obydwu przypadkach zachowały 81ę dreWIIlane podłog1 częśCiowo podwOjne ze 
•ladami napraw. Poza Wym1en1onym1 kooatrnkcjami w oarołn1ku połodnlowo-zachodnlm odełon!eto fragment 
konatrukcJ1 moncy być dron drewnian'ł- Ekaplarację nawaratwieA dopr.,..adzono do poZioma c~ca. Wydo
b)ty material ceramlc:tny s warar:w nadcaleowych pozwala Wlltępnle <latować początek lamlenia tych nawar• 
II:Wień na konlec XJ w, b'łdt prr.elom XI/xn w. 
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Poza badanlam1 w wykopiegłownym prow~ono <:lągły nadzór nad pracami .ztemnymlw pt'lfJ11c:ac:b 
pałacu iw obr~tte wykopu pod sldad opał~! w północnej częłct dnedzlflc:a. Zarejeatrawano tu nawarstwlenia 
zw14Zane z okreaem ilredn.lowlecmo-no,.o:tytnym. 

Badania w Wlelen11:1 zostały zakotlc:zone. 

WIENlA WKA. gm. BorodiD 
woj. za.mojskl.e • 
Stanawl.sko 6 

WILKOWICE, gm. Wartlrowtc:e 
,.o j. a1eradzkl.e 
StanOWl.ako l 

WLAD'!SLA WOWO 
11'oj. idańsk1e 
Stanow18ka.f 

patrz 
neollt 

patrz 
,.c:zeaneilredniowlec:ze 

Muzeum Arc:beolog1c:me 
w Gdańdu 

Badan1a prowadzU mgr Jan Kucharski f autor sprawolldan!.a/, 
przy wap(lłudz1ale mgr Janlny Kur.owskl.ej, mgr,ln:t. Wojclecha 
Roasy, mgr, Stan18ława Koatld, Konsultantem badali jest dr Bar· 
bara Lepdwua. Finansowal WKZ w Gdallaku ., Muzeum Arc:heolo• 
glc:zne w Gdańsku. Drug1 aezoo badali. ·osada z okreaa wpływow 
rzymeldc:b l •czesnego średnioWiecza. 

Badan1aml objęto południowił część osady. Załoł.ono 3 dalsze wykopy /V·Vll/ o bJc:mej powlerzc:hnl. 
1,25 ara. Eksplorowano do głębo)<olid 1. 8m od poW!erzc:bnl. W wyniku eksploracji odałomęto 7 ob1ektOw, 
w tym 3 paleDiaka oru bardzo llc:zne ślady po kołka.c:b drewnlanyc:h. W wykople vn pod wc:zesno6rednlo• 
Wlecmil waratw'l zalegał obiekt, ktOry na podstaWie ceramiki mo:!.na datować na. okres wpływow rzymskich. 
Z tego oatatnlego okresu pojawUy się tak:!.e kl.lkanałcte razy luł.ne fragmenty ceraml.k1. 

Z clekawszych zabytkOW mo:tna Wymlenlć!"" gllnlany prr:ęślllr. bryłki Oleobrobionego burszt~. nO:!. 
:!.elazny, :!.elazne gwotdz1e /w tym l od łodzi/. fragment a.IJ.ejkl• :!.elaznej oraz łupina orzec:ha ila..._eto, 

Pozyakano mDlej ·Dl:!. poprzednio ceramiki wc:zesn~n1oW!ec:znej, Kontynuowano Wlerc:Eilla ora:r. 
badania geofizyczne w oparc1u o czasomierz sejsmiczny €&.2-.Produla:jl..EGGN •Toru11 /1971 r./. · 

Badaola będą kontynuowane • 

. 
WOJCIECBOW-STARY GAJ 
woj. lubelakle 
Stanowlako l 

U~aytet lm. MarU Curle-Skłodow.sklej 
Katedra ArcheologU. 
w Luhlln1e - · 

·Badan1a pre>wadzU doc. dr Jan Gurba l mer Barbara Bargiel. 
Finansowal UW oraz UMCS. Plerwazy aezon badali. Wczeano
łrednloW!ecme cmentarzysko kurhanowe, illady osadnictwa neoll
t;yc:znego. 

W trakcle badiLII poW1erzc:bn1owyc:h w 1983 r. mgr L. Gajewski. odkrył wle81e"pod Nałęczowem na . 
wterzc:bo!'1DJ.e pooad dolln'l małego <:leku zwart'ł grupę ld.lkunastu knrhanow. zajmuj'lCyc:b obszar około l ha. 
Podatawy wazyatklc:b kopc:OW maj'ł kształt owalny lub okr~ły. rO:tnl'l się natomla-at zachowanymi wyaoko~cla
ml. Największy koplec • jak l samotny atoj'lC:Y nieOpodal • p081ada ok. 5 m wyaokolłcl. pozostale Bil znac:mle 
nl:!.aze od ok. l m do kl.licunastu nawet centymetrow. 

Wykopallakami objęto dwa kurhany, badajile je metod~ kwater, Średnica kopca I wynosi około lO x 11 
m, kopca n • 6 x 8m. zachowana W)'Jioko~ć o<\3ow1edn1o około l 1 O, 5 m, Uc:z,.c od pierwotnego poZiomu grun• 
tu. Obydwa kurhany lee<t obok siebie, rozdziela je n1ewtelkle zagłęttenie. tworz,c:e rOw, z ktOrego wybierano 
ziemię na usypali! e w1erzc:hn1ej nakrywaj'lc:ej warstwy kopca. Budowa wewnętrzna kop<:Ow przedstaWia się 
naatępuj'łco • warstwę zewnętrzną /I/ stanowi bardzo ctenk1 humus wspOłczeany o ml'ł:!.azolicl około !) cm. 
Warstwa n o ml'l:!.szośc1 około 30•35 cm zbudowana była z pyłu ·ptaazcz)'Jitego. PooUej wyrO:!.nlooo poziom 
gleby pierwotnej zalegaj 'l" ej na głębokollei f0•65 cm l stanoWI'lc:ej strop calca f waratwa mf, bfd'łcego sza• 
raw'l glln'l. przemieszaną w g6rnej części z pyletn ptaso:czyatym l przechodlt'lCTm w plaaek grubozlarn1aty 
z dutą zawartośc1'l tW!ru. W kurhanach me Eaobserwowano warstwy z ciałopaleniem; pra"Wdopodohnle mamy 
w. nlc:b do czynlenia z typowym pochOwkiem rozproszonym. Przepalone szc:zlłtkt kostne rouypano na pozio
mie owczemej powierzchni gruntu, przykr~aj'lc je następnie oleWielkim kopcem Ziemnym. Na tym samym 
poZiomie 1 w nasypie włallć1wym znalezlano tragmenty ceramiki., na podataWie ktCryc:b obydwa kopce moiim a 
datować od 2 połowy vm do 2 połowy IX w. Pooadto znalezlooo :!.elazlly not ,te l kullaty. roEc:lęty od dołu III"• 
być mo:!.e dzwonek z uprzęty koliak1ej. 

Nie stwierdzono •arazej waratwy l!nlturowej poprzeduj'łc:ej załoteDJ.e wcumom-edlll~ecmeeo 
cmeatarzYBlr:a., choć w na&JIPRcb kurhanOW występuj" bard m nlellc:zne matłii'2Ały aeolU,czaa. 



WOLIN 
woj. aacs~kle 
Stanowiato l, w ;,~lap ę 

-15%-

..P".sb Akademia Naak 
Iaat,tut BatorU ltaltury llaterlalDej 
Praeowma Archeolollczn& 
w Wollme 

BadaD1a prowadz1ll. doc. dr bab. Władyała.w Fll1pow1ak 1 mgr Je
rzy WoJtaalk. Finansowiał IHKM P .AN. Dr:leWl'ltY sezon bada4. 
U~cnleulanadbrzetne p<rtai/IX/X w./. 

W plerwasym etapie w ·połudnlowej. cz~ct -w;ykopo wyeksplorowano warstwy XV.X 1 :x:vn o !Jtcznej m1~
•zo•cl 30-ilo cm. miejscami grubuej. W oba wars twach /prOcłrllca, mierzwa z plasldem, wt!lry~.ą w war
atwie XVII talde torf/ wy&t'IPUY fragmenty dranic, belek l wbite kołki oru nlellczne kłody rzucane na trae
mentarycmle zachow&n'ł faszynę, oznaczon14 jalro warstwa xvm. ZnajdowaDO tu ceramllo:ę, ~Cl zwierzęce, 
fragmenty obuwia, skrawki ak<lry, przedmioty z rogU, kołcl, tel.sza, baraztyn, kołkl. do łodr:l. NU.ej zale
g&j'łca warstwa XIX • torf /mul/ z mierzw• -eksplorowana na. całej powterzchnl wykopu /5 x 20 cm/ dostar
czyła drewnianych konstrukcjl natrr;e:ta ~ postaCI dranic wbitych jedna. przy drullej. Dranice - przewatnie 
o trdjk'lłaym przekroju poprzecznym l długołel do Z, 5 m, tworzyły zwart• łctanę pal1aadow11 biegnąc 'l rawno
legle do biegu Dziwny, a na kr!ltldm odeinko - prostopadle. PalUada była umocniona zakotwtezonymi jarzm a
mi-odCll!gaml, le:tącymi poziomo. Zadaniem odcl'4!1(M było utrzymanie pallaady w plonie. Do nabrzeta pro
wadzUy uUce przechodz'łce w pomosty. 

Mlędzy oplaanyml konatrakcjami portowymi znalezlooo skorupy, kołcl, przedmioty z tel.sza, m.ln. 
sztabę-grzywnę dlugołct 50 cm 1 wadze 400 52 dkg. bursztyn, fragmenty wyrob!IV z rogu / grzeblenl.e, koOcl, 
clętarek do 8lec1/. 

Um!>cnlenta n.abrzeta-porta były osadzone w torfie / rrmle/ o ml'łtszałcl 60-110 cm. pod kt!lrym wyal'ł
plł plaaek rzeczny - calec. 

Odkr;Jte konstrukcje portowe elataje etę na TX/X Wiek. 

Badanla zoetsły zalrodcEODe. 

WOLCZYNY, gm. Włodawa 
woj. cbełmsllie 
Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 
w Chełmie 

BadaD1a prowadzU mgr StaDiaław Golub. Flnanaowało Muzeum 
Okręaowe w Chełmie. Ple.."ezy s e zon baĆiaJI. Osadnictwo z epoki 
kamieola 1 wczesnego 6redntowtecza. 

Stanowtalro odkryte zoatało podcsaa bada4 pow1erzcbnlowych AZP. P~one jest na wysol<tm, pl.aaz
czyatYm. zachodnim trzegu meancll'nj'łcego Bagn. Jest to wzg6ne ograniczone ze strony zachodnl.ej sosno• 
wym lasem. mo:te stanOWiło pozolitałoić CJIPla. 

.Po kontrolnej penetracji stwterdU~Do, ~e proces niszczenia jest wyj.tkowo szybkit zadecydowaDo o 
przeprowadzflllU kr'iltkicb badali ralowillczycb. celem stwierdzenia charakteru. chranologll oea<kllctwa, z 
pr!lb'4 uratow.nls zabytl<Ow z warstwy wchodEifCej w brzeg Bugu. Przebadano 19 m2 /dwa wykopy/. 

W wykople l na głębokołel 40 cm od powlerzcbnl natrafiono na jedyny obiekt. Była to jama owalna w 
planie o maksymalnej średnicy l BO cm, nieckowata :a-prom~~o glębokDścl do 88 cm, o wyraf:nych konturach. 
Zawierała ona jednorodny matertsł ceramiczny z okre1111 wczesnego średnlovrtecza /101 fr. ceramlkl na ł'!cz
"'ł sumę 208 er. znalezionych w tym wykopte/, polepę 1 fr. ~a oraz rr. kamlema? tamowego. Trudno na 
podstawie znalezisk Wnioskować o jaj c barakterze "/ ~eazkalny czy raczej gospodarczy/. 

Ogdłem w materiale zabytkowym wyat'!Pilo: 295 fr. ceramiki, 143 krzemlenie /..urowtec przewatnie 
narzutowy, z mal'ł l1czb'4 narzędzt/ • polepa, ntellczne kollcl. 

Jamę nalety datować na podatawie materiał~ zab;JtkoW}'Cb na okres wczemego llrednlowlecza • do 
X w. Pozoatsłe matertsły •'l dołć zr<l:tnlcowane od jmezollta do okresu brlpU, z domteazq ceram1k1 nowo
:l:Jtnej. 

Badania nte będ'ł kontynuowane, 

. 
WROCLAW-OSTROW TUMSKI 
ul. ltanon1a 

Untwera;Jtet Wrocławski 
Katedra Archeologu 

Badanta pr-adzone pod klerunkiem prof. dr. J!IEefa Kalmlerczy-1 
kaprzy wapdłudztale dr_ Barbary C zenklej oraz mgr. mgr. Karala 
Bymwskleao l .Andrzeja L1mls1ewtcza. Finansował Uniwersytet 
Wrocła-lr11 Konserwator Zabytl<Ow. Trzect aes<Xl bada4. Pod
g--odste wcze~recmtowlM:mego Wrocławia. 



W 19 85 r. lr:DntJD'IIOwano badanlaw obr,bl.e wykcpu m, odałanlaj'IC kolejne nawaratw1ea1a konstruk
cyp.e /C2, C3, Dl, El-5 oraz F l/ pocbo«!z'lce z 2 pol. X 1 poc~ XI w. TrMć warstw stanowlły relikty za
budowy poderodlila zarOwno o charakterze m1eazk:alnym, 1al< i gospodarczym_ Badynk1 wmoszono z. reguły 
w konatrukcjach pleclankowycb 1 zr'bowycb. Na bll:tsz'l uwagę za alugale obiekt z warstwy F l zbudowany w 
lrollatrukcjl m1ędzy8łupowej. Na tym aamym poztom1e odsłonięto talde dwte krzy:tujące a1ę ullce, przypon. 
czalnle wspOłwys~puj'lce z k1llmma nawaratw1entam1 konatrulrcyjnyml. Ponadto odkryto odcinek najstarsze
go, jak do tej pcry, wału na Oatrowte Tumskim. Starazego ntt. badane nawarstwlenta i datowanego wstępnle 
na Ironlec IX lub l pol. X w. Zoatał 011 wzniesiony na m1ejscu nte objętym wczetlntej zabudow'ł. 0 czym 
•wtadcą odsłonlęte u jego podnOta Alady orki krzyt.owej. Zbudowane 10 w lr:Dnstrukcj1 przekłsdkowej z licem 
umocntDDym potęt.nym1 bakaml. Do najctekawazycb ap<»rOd zabyti<Ow ruchomych nalet.'ł zabytk1 drewniane, 
l wiłrOd ntcb fr. radła. abakoa, bo,łato zdobiona rękojetlć lyt.kl, fr. luka, ngurk! koztołi<Ow oraz fr. jarzma. 

Badanta będ'l IIDntyn'IIOwane. 

. 
WYSZOGROD 
woj. płockie 
StanaWieko 2A 

Polaka Akadem1a Nauk 
Instytut HlstorU Kultury Materialnej 
Zakłsd Epoki Metali 
'!'Warszawie 

Badania, pod og<Slnym kierownictwem naukowym prof. dr. hab. 
Wojclecha Szyma48klego, prowadz.iji: dr Zbigniew KobyllJ\skl 
/autor sprawozdania/, mgr Marek Dullo1cz 1 mgr Andrzej Mosz
czyflakl. Ftnaosował WKZ w Płockn za poArednictwem Towarzy
atwa Naukowego Plock1ego. Uczeatnlczyll studenci archeologU 
UMCS 1 ATK oraz rysowniczka • Ewa Kuleczko-Glt.ewska. Pl'łtY 
aesao badati. Osada przygrodowa ze starsEych faz wczesnego 
Aredotowtecza /VI. VU w./. 

· SeZOIIII:o6cący plerwazy etap rozpoznawanta oaady przygrodowej w Wyszogrodzte, poświęcony był 
zakoóczentu eiDiploracjl oblektOW znajduj'lcycb Blę w zacbodn1ej czę•ct oaady, polotonej najbllt.ej grodziska. 
Zall:o6czono ekeplorację kwadratowej ziemlanki 5B, wypoaat.ocej w kamlenny plec w narot.nlku p<5łoocno
zacbodnl!n, ataoowl'lcej zapewne najatarezy z odkrytych dot'ld w Wyszogrodzte oblektOw /naczynie calkowic1e 
ręcmle leptone z drug1ej polowy VI lub pocz'ltku VU w./. Zbadano rOWntet. kolejn'l, Pi'lt'l jut ziemlankę tego 
t;,pu, oznaczoo'l oumerelJl 25. OprOcz tego wyeksplorowano wypelnlaka i ntewtelldcb" owalnych obiekt<Sw, 
nawJ4zllj'lcycb pod względem wytn1ar0W i kaztl4tOW częAct a tropowej do '!Y>"0ł.ntonej przez W. Szymaftskiego 
grupy I ob1ektOW z oaady w Szeligach, woj. płockie. Obiekty te w Wyazogz:odzie ole stanowill jednak grupy 
jednorodnej; r0ł.n1'l się m1'dzy ao~ lltQPillem zagłębienia, wyD:I1aram1, barwił wypełuiaka 1 llośctę inateJ'lału 
zabytkowegt. majdu)'lcego atę w w;,pelnlaku. Przebad &ho t'Owniet. kolejny, trzeci obtekt/nalet'lcy do grupy 
apecyflcmycb dla tej oeady 1 nte I'Dajduj'lcycb analogU na 1nnych atanowtskach tego okresu, obiektOW o trud
nej do ustalenta funkcji, kaztalcte zblit011ym do prostoli:ąta dut.ych rozm1arOW: .około 15m dlugotlctl 4 m 
uero~c1, głębo~ct około O, 5 m. Odkryto rOWnl.et. 1 zadakomentowano plan południowej CEętlcl wchodzące• 
10 w laa obiektU s. nalet~~Cego rOWnl.d do tej grupy, elalplorowanego jut w aezonte ubl.eliłym, L'lczna długość 
taco oblelttu W)'IIOal prawclopodobale około 25 m. 

Przebadanta anacmej pawtar&cbnl o11ady nmotl1w1ło obserwację relacji przestrzennych m1ędzy oblek· 
tam1, dZięki czemu a.twat.iuejiiZJDl <»l'I&Dl,c1em nauloowym tego BeZOilU bada1! jut uatalente: 1/ regularnoś· 
c11 celow~cl roztnleezc&eDta zt.etnlanek m1eazkalnych, 2/ ntejeduoczaaow~cl oblektOW oeadntczycb rOtoych 
t;,pow, wepQwyatępu)'lcycb w obr•• oaady. przy czym prz;,najmn!.ej ntelrtOre z kwadratowych demlanek 
reprez•ltuj'l ~taruy na tym atabGWisku epizod oaadntccy. 

· NajbardZlej eenaacyjnego odkrycia doatarcz)'ł obiekt U. W je., c&ę•cl zacbodlitej znajdowało się 
aba;)ldowate •wytrzuazente•, w ktOreiO wypeh>laku malenono 3 rozbite 1n altu dut.e naczynta lekko obtaczane 
przykrawędnle. Jedno z tych nacz;J6 zdoti1011e jaat ntewtelklcli rozm1ar0w rytem, przedataWlaj'lcym jetdtca 
f?/ na jalmlu /? /. Zarown0 motyw lkono&r&f1czny. jak 1 aam fakt zdobienia naczyota przedstawleniem ngu
ralnym, n1e majduje analogU na stanoWiekach z tego okresu w Europie Środkowej. 

Badanla oeady w Wyazogrodzle nte będ'l kontyn'IIDwan_e. 

ZA W ADA, gm. TarnOw 
woj. tamowiłkle. 
Stanowtako 1 

PP PracoWnie Konserwacji ZabytkOw 
PracoWnia Archeologtezoo-Konserwatorska 
w TarnoWie 

BadaDla prowadz111 mer Andrzej Cetera i mgr Jerzy Okolisld 
fautotzy sprawozdania/. Flnanaowal WKZ w rarnowte. Czwarty 
sezon ·badali. Grodziliko wczemmiredntowteczne. 

. 2 
Przebadano 888, 5 m • Badanta prowadzono wYilłcmie na podgrod~:1,od strony poludolowo-zachodoJej. 

Dolrol6czono -e~orację wylcopu z aezonu 198f na zntaECzOIIym wale /27 5 m /. Odałoolęto podatawę walu w 
poatacl brlłl:owo-pop1elateJ Uaatej gllny z ctoaam1 ptaakowca ctęt.kowtckleao. Wał paprudzala od atrony uw
o,trmeJ, zachocbl.ej, fou o -ar>erolrojct około f, 5 m 1 lł'bolr:o4c1 2, 8 m. W atrarygraru piClilowej w c10ęśd na 



-,,.. -
w~~eblkt od au .. -._. -.ła pod...,..... •-~ zoetałJ ... ,q poZiomy waretwy ~et
l/ we~~ o ~no6cl do 40 em w poetad c:lemoobnmlltnej sgl1Dlooej pr<k:.bnley z ~'ł 
1Wd4 Wfłil dr-J'CII. polepy, prupelooycll b.aale11 mater1ahl /m. JD. note l 2 telazne groty/; 2/ ła• 
:t ,ciał o ~~c:l do 30 eąa w poe._..l )ulaopopJelatej, ll .. tej ,Uny. W tej ostat:alej warstwle malezlono 
t)t.ko eeramUtf la:t)II:Jial. W praftlacll ełwtarclzono lełlllmle st:Jipl kulturowej warstwy ła:tyeldej z podstaw" 
wala. 

Waratwa wc:zeano..-edaJDwseema pollrywa znaem'ł ez:,.ć podstawy wała. Pod warstwę łu:tycą odalo
altło na waeblkt od wala 13 mewidklcli jam o Jllereplarll;p<:h u%Caltacll /alł!kłCrł! z mcb zawieraJ'ł materlał 
ła:trt=kl/ oraz ldllcadztesl'łl clołiiiiW pos)apow7dl, bfd'łcych najprawdopodoblllej ł.ladalll1 łutycldej zablldowy 
słapolfej. Pod podstaW'ł wala szero~ct olr. 5 m odsloalfło w polowie szerokołcl dwa oblł!lrty o rz:acte l<oll
stym, ,..edntc)' 1 m. Jłfbolde na l, 8 m. W oblektac:b treb emtralmf! majd.".a.ły alf słupy amocll1one launte
nlsml. Z warstwy wczesnołrednl~ec:mej W)'OdrftlnlaJ'ł lllf obiekty aenltalne, z kt<!rycb 3 przebadano w 
ealołel. Poilladaj4 on f! wymtary. 4, 8 s 1, 8 111, li, 8 s. l, 6 m oraz 2, 6 x 2, O m l zaełtblone były do 80 cm. 
Obole ceram11d malezlDDo w do~acb m. JD. note :telame, telazny uchwyt Wladra 1 szklany pactorelr. 

PodiJ'odzle przecttt• zostało po osi E·W w,mpem o wymtaracll 9ll s. 5 m. Nle anrterclzono łladOw 
zabudow)' podvodzls w ldsrualalaa zac.b6cł od wala. Jedynie w odleflołct 5 m aa z:ac:lu5cl od losy wala lu:tyc• 
lrlergo atwierdzoao obecD~ rOWDole&ł•J'Ia do lllsj zaatfblenia o azerollołd oltoło 3m 1 &łfbolmłd do 50 cm. 

Zacbodnls czfM w)tlopa doc:bods.l do miejDeF waha. JeF badaDla prz-ldzlaDe Sil na aaat~y rok. 

ZA WlSZ'YCE, J111. Głubct~yce 
woj, opolakle · 
Stanowisko P 

ltooaerwatoJo Zabyłke!w Arcbeologtcmycb 
w Opola 

s.danla prowaclz11 JD81' Jtrzyeztof Spycbala. F1aaaS01falo Blaro 
Dola&meatacjl Zabyłke!w w Opola. Pierwszy sezon badal1. o .. da 
wcwmołredlllowltiCma. 

St1111ow1ako odltryto wtom'ł 1885 r, w trakcle b8da4 p01flerzclm1"""""b. Połotoae jest około 150 m na 
poludniowy wacbOd od a~~:oay Zawtazyce.Qlu.bc~:yce, we wachodniej czfłct wyateateals 1 je&'O atolal apadaj'IC)'m 
w klerrunku p61nocno-waebodD1m 1 wachodnlm. Rowy mehcracyjne naraazyły 1 obiekt. Wyeksplorowano ma
terlal r.abytkowy z hałdy 1 pruprowad~:oao badani& lllweatarys.aeyjne. W)'koaano dokumentację opleowił l ry• 
aunkowlł• Odlcr)'lo tl'aJDienty aacsyll Jllnlallycb. Oblekł olcrdlono, jako wczeaaołredn1owtecZD!ł jamę r.aao~'ł· 

• 
Matenaly złotale bA w H&HUm llłjaka Opoulllego w Opolu. 

Badaala ale bt~ llont)'Duow&De, 

ZA WISZYCZ, gm. Głubc:zyc:e 
woj, opolakle 
Stanowisko W 

Z DZIECKOWICE \, J111. Zaldllatw 
woJ. tarnobrzeallle 
Stanowieka l 1 3 

patrz 
neoUt 

auro Badart 1 Doiramentacjl ZU>ytkOW 
w Taraobrseau 

Sadanta F"""adzll liliJ' Marek Florelr. F11laaaowa1 S.BI.DZ w Tar• 
DOirZSJQ. Dru111 HZOil badali, Grodzlako Z IX•X w. /atan. nr 1/ 
1 wapaczeeay mu ~blekł m1enltalny bl!dt kullawy /stall, ar Z/. 

Koni)'Duowano badanls maj41:e na celu okrdleals~r.aja Ironatrakcji wala odctallowefo oraz rozplano
wania zabudowy na majdallle. Prubadano Of6lem 114m /btczme wlatacb 1984•85- 184m/. 

Wzdha:t lcrawfdz1 połudntowaj 1 zaehodh1ej cJIPla, na ktdrym zaajdaje atę p-odnalco, el:\lrlerdzoao tatnie
nla walu o konatl'llkcjl kamlenno-ziemnej ora& bleJ114Cego po Jei'O wewnętrznej atronie rowu, Na majdanie od• 
lflonlęto 2 niedute jamy /w tym J•dn'ł bu matelaluf oras bardzo dobru zachowane pozostałołct zagłęblanego 
w ziemi bud)'Dku drewftl.aneao /obiekt nr 6/ o wylftl.aracb około 3 s. 3 m. .&d)'Dek.ten mial· podłogę wyleploalł 
gllną oraz ualowana drewnem lłclany. Wewn'łłrz odkryto tr.,menty ceramtlń, przepalone ko6cl 1 ZfbY zwte• 
rzęce, rdJ tara oraz materlaly krzemicne; 1111 stWierdzono natomiast 6ladow palenlaka. 

NajciekawaŻy obiekt 'odlcr)'lo w foele majdaj4Cej elf aa zewnlłtl"C wału odcinkowego. Na wypelnlaku 
foay, pod rouypUklem wala odsłonlfło bruk w kntalcle IIDllatego plerlłdenta o lłredntcy ~~:ewnętrznej 6 m 1 
wewnttrznaj l, 8-1,8 m, ułotony • rdłnej Wlelllolłel pl .. klcb lcamtennycb płyt, Płyty były dolłć lłct6le dopuo
wane do aleble, ale nie poł4czone 1&dn4 zapraw,. Wnttrze p1erlłc1enla ale było wybrulrowane. Na jego wew
n,tnnym obwodZie odkryto łlady po ukołnte wbltycb mileach drewalanrt=b, na lctdrycb wspterały a1ę pojed)'D• 
c ze, talr:te ukoilnie ulotone pla•llle kamienie. Zardwno w wypela1aku !oay, bez:polłrednlo pod jak 1 nad brukiem, 
oraa w sawnttrmym rozaypt•lru wala ale llllalecloao ładnego matanam zabytkoWeJo. 

W chwU1 obecnej nle jest motllwe okrelłl•le !.mlccj1 an1 cbroaolof11 bruku • brak jest do nt<>go analogU 
sarOwno archeologtc&nfCh, jak 1 etnovatlcanycb. Dane atrat71rat1cme waka~:ujlł, te mo:te on pocbodslć z 
wcaeaneao •redalowtecs.,lecs nte jeiiC teł wylrlllccoae, te powstal dopiero w cs.aMch aowotym~ 
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Wjród materlalOW ruchomych odkryto na grocll:uku Jwybj,cm1e w wykopach na m"jdanle/, poza cera
mlil'ł, datowan'ł og<!lnle na IX-X w. na uw~gę u.ałaguj'l malezlme w oblekcle nr 6 materWy krzetnlenne: 
fragment rdzeniA odłupkowego, podtęplee, odłupki retuazewane, odłupki IUeretuszowane, okruchy oraz suro
Wlakl. W rolw obległym w jamach zaW1eraj1tcych matertały wylJ!Czute wczesno6redn1oW1ecme t~e odkryto 
materWy krzetnlenne, w tym retaazowane wiOry 1 odłupki, fragmenty rdzeut odłupkowych 1 surowlakl. J~;st 
mało pra,.dopodobne, by wa~tyatk1e one były pozostalołclaml wcze6alejazego oaadDlctwa 1 do oblektOW v;cze• 
anojredD1ow1eemyc:b dostały alę prz)'l>adkowo. 

Badanla wsl<a.zuj'l na mot.llwo6ć wydzieleUla dwu faz wczeano6redn1ow1eeznego osaduletwa na terem~; 
grodziska. Faza l Wi'lzalaby 114' z grodem, najpewutej dwuczłonowym, ktOrego pozostałości'! jest wał odcln
kowy oraz odkryte w tym roku poEOatalo6cl wału okrętnego i rowu. Faza n to osada otwarta, lrt6ra funkcjo
nowała po zntazc~tenlo wa}Ow l za&}'panln rowow. Z tą raz'l Wiązałyby alęodkryte w roku ubiegłym jamy wko• 
panew wypełn1sko rowu blegn'lcego wzdłnt połudutowej 1 zacbodn1ej krawędZI grodziska. Trudno jest nato
miast w tej chw1l1 okre6llć, z ktOrą raz'l nale:ty łzj,ceyć jamy 1 budynek f obiekt n t 6/ odkryte w tym roku. 

Poza atanoW1ak1em nr l /grodzialdem/ badanlami objęto okolice uódełka blj'!Cego u at{lp cypla, na 
ktOrym znajduje s1ę grodZisku. W;ylcop sondatowy przy samym Ródełku przynlOsl wynik negatywny. Nato
miast ,. odległołcl około 30 m od 1z'Odełka, w profilu W'lWOEU wyodrębniającego cypel odsłonięto wycięty w 
skale rodzaj pOłklblłdt schodka o długołcl ponad 2 m 1 wyaokolicl ponad l, 5 m. Na dnle owej pOIId skalnej 
znajdowała się zwęglona podłoga z bierWion, na ktOrej le:t.U zguteclouy, lecz zachowany w całości garnek 
wczeano6redn1owleczny oraz masywny drapacz na odłupku z krzemieula narzutowego. Wypelnlslro obiektu 
twórzyl drolxly rumoa:t.skalny przemlenauy "'węglem drzewnym. Ze względu na fragmentaryczne odsłonię• 
C1e oblaktll trudno jeet określlć jego funkcję. ·W grę webodZ1 oblekt mieszkalny bąd~ kultowy związany ze 
u6dełk1em. 

Matertaly po opracowaniu EOIItaD'l zło:tone w Muzeum Okręgowym w Sandotnlerzu, dokumentacja w 
BB1DZ w Tarnobrzega. 

Badanla bęli'l la!Dtyuuowane. 

IZHIJEWO. gm. Zblczuo 
woj, toruftalde 
Stanowieku 3 

Muzeum Reglonalne 
w Brodutcy 

Badania prowadzU mgr Kazimierz Gr't1awsld przy współpracy 
mgr-, 'Mariana Mare1nlaka. Flnansował WKZ w Tornnlu oraz ZG 
PTTK. Pierwszy l ostatni seEOn bada11. Grodzisko wczesnośred
niowieczne vm-x w. 

Oblelrt polotony jest na wschodnim brzegu jeziora Ntskle Brodno na c;yplowatym pagOrku morencwym 
atęgającym 78 m n. p. m. odciętym od pOlnocno-zachodutej 1 połudnlowo•wschodnlej strony glębok1tn1 na 12-
15 m jarami dochodącym1 do jeziora. Dnem jaru po połndnlowo-wschodnlej strome płyute bezimienny clek 
wodny, ktO..y wpada do jeziora. Nlegdy6 zapewne pełn11 on funkcję molcr.!J fosy odclnającej połudnlowo
wecbodulą częł~ obszaru opisywanego oblektu. Po stronie pOlnocno-wschodutej grodz!ską znajduje się 
elipsoidalny język wynleslenla, odcięty suchą fosą. gd:tle Istnieole domniemana osada przygtlodowa. Sam 
obiekt ma lentalt ellpsoldalny /grodzisko pler6c1en!owate/. Jego rozmiary, liczile po korant e wału osiągają 
ok. 50 " 26 m. Wewnętrz grodziska znajduje się zagłębieole w kształcie kotllnkl przywalowej szczególnie 
zalegajlłce wyratole w partli południowo-zacbodulej c~ęśd majdanu. Majdan zd posiada w centralnej części 
oleznaczne kopcz_ylrowate, lecz łagodnie ukształtowane wyniesienie, Wał od strony pOlnocoo•wechodn!ej jest 
znacznie przewytezony na ok. 4•5 m względem majdanu 1 częśd przywsłowych, zaś w partlach pozostałych 
nieco Dl:tszy, maksymalute obuttooy w części połudutowo•zachodutej • gdltle wspomniana głęboka kotlinka 
przywałowa. W części polndn1owo-waebodn1ej wału citytelUle jest Siodłowate zagłęblenie sugerujące tstnienie 
tam wejścia /bramy/ na gród, · 

ZałotODo ł'lczute 12, a właściwie 14 w;ylcopow badawczych /i'lcltute z scnda:tatnl pomoCniczymi/ z czego 
!> wykopOW o wym. 5 " 5 m na grodzisku oraz 7 wykopOW 5" 5 m na osadzie przygrodnwej, pooadto l wykop o 
wymiarach 2" 8m w p(!lnoeno-wacbodutej suchej fo8le między grodem a podgrodziem oraz rów sondatowy 
1, 2 " 16 'f pomiędzy wyi!Dpam1 l l 2 na grodltlaku. Pruba~ano wylropal1akowo zatem łączną poWierzchnię 
ok. 310m • 

Stwierdzono występowaole naatępuj'lcego układu stratygraficznego na grodzisku: l - warstwę stanowiła 

prócbnlca /humus/, 2- czarna zlemla miętszoścl 20-80 cm, pod lrt0r'l wyat'IPU :tOłty plsaek /calec/. W wy
kopie l, usytuow.auym w mlejscu domniemanej bramy grodowej, przeclnaj'lcym prostopadle wał w miejscu 
zaklęśutęcla, odkryto nawantwtem a spaleutzny l azczętk1 przepalooych bierwion drewolanych w bezwładnym 
układzie/ rumoWisim/Interpretowane jako relikt wjazdu na grOd. Plautgratla tegot rumowiska wyznacza w 
przybllteutu drogę wjazdową na gród osl'lgajęcą szerokujć ok. 180-200 cm. W wykople 3 l 7 odkryto sporych 
rozmlarOw rumowisko kamlennego licowaDla wału /wewnętrznego skłoou/ w częlld pOłnocno-zachodnlej. Wy
kopy 2 1 8 załotone na grodltle nle ·dostarczyły ładnych Aladów stałych elementów osadniczych, a material 
ceramiczny tam zlokalizowany był lubto rozproszony b'ldf. to w warstwie próclxllc:znej, b11dt na atrople twlr
kowatego calca. W wykople 2 na głębokości 60•80 cm llcz'lc od powierzchni wykopu nstra!lono na pierwotny 
humus- poZiom naturalny. pagorka morenowego- zaadaptowanego do zalotenla grodowego przez owc:r:esnych 
osadnlk<lw. Pierwotny humus Edołano uchwycić takte w wykople l /brama/ wyratnie rysuj11cy się szczegOlnle 
w profllu pOlnocoo-wacbodntego wykopu. Nle ostratlono w obrębie grodziska tadnych atałych elementów zabu
dc:.".; y - jak chaty • których ślade!w spodzlewać slę nale:tało w partlach przywałowych w tzw. kotllnce. ROw 
aondatowy zalotooy pomlędey wylropam1 l 1 2 t et nie wyjaOn!l kwestlllstnlenla atalej zabudowy grodu, a tl't 
1 Dlntele wutoał w leweatU poznaUla cl'll" lromunlkacyjnego obiektu /strefa prr:ybramnaf wewnątrz uloten!a 

ł l 
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obroaneao. Wyatft>CQ,ey w obrfble erodsl•b raeaej lll*lo rozproBSOil) matllr1al ceramiczny og6lnie cylkD 
mOWl o uł)'tkowantu olll.ektu. a jńlt rozpatrywać tt kweattt w loalll~e ll1ldej Uołd pozyakane110 z grodzi 
ab lr:Datneeo matertabl zwler•tc:•IIO• to na obec:Dym etapie aDallsy obiekt t• rysuje alę nam jako t)lpcnre 
reluglum. Załoseme to wykara,.tywane jakU czas uleglo Zlllasczeala- c••IIO &dy wyrable majdujemy w 
rejoDle br&JXly- gdale napotybmy na rum'"'leko prsepak>Dydl bl.erwtDDl spore Uotld spalenlZDy. Materiały 
slokallaowane w obrębl.e grodu &atDJ'bj' alę w dołć eseroklm przedZiale cbrODDlogtcmym VIII-X Wlelm. 

o Wykopallaka na osadZie przygrodowej, IDlmo te prowadzone w otręlll.e 7 wykopow badawczych o ~z-
nej poWlerscbnl 17 5 m2, pozwollly DL odkryete saledwie 1 etałe110 oblekla oaadnlcseeo w poetael rellktOw 
pt5łz!em1ank1 /wykop 5 oraa 13/. Był to obiekt ..:ałołolly na planle zblltaoym do czworoąta o wym!aracb 
3, 5 s 5 m, saelfb!DDY w podłołe mas. do 150 cm llczote od powterzctmt wykopu. Wa.-.twa mmu1111 wep6lcze
mego była dojlć zr<l*Dłcowana l wahała alf, w atrel1e llZDawanej za domD1emaD.Ił osadę, od 10-25 cm. W 
centralnej part11 zaryiiU domostwa sadommentow.no rumowisko kamletmego palen1ab·odłlryte w lallltekjde 
sporej tlołct epalenłzny, jak 1 dutej Uołct fragmentOW ceram11d. W czętlct pOlnocao-wacbodnlej zary1111 re-
11ktow pOłnemlaDkl odkryto negatywy po ałupacb - zapewne elementacb la:>Datrukcyjnych zadaazenla. Zeep6l 
ceraml.kl. wyaUplorowany s omawtanego obl.ekla ogdlale datować motamy na olr;. vn-vm w. 

Pooadto dotlć Dlldych rozml&rctor jamę- o D1ez1cl'entyf1lrowanej tankcJ zlokallllowano w wykople 12. 
Zalegała ona w ptaescsyaty calec salecłwte na ełębolmłć 35 cm, przy czym jej lr:Dllaty zarya 0011111ał tlredmcę 
150 cm. o 

WykopaUska w pozolltałJICh wykopach: •· 11, lO, 11 D1e poswollły na uchwJICenle stalycb elementOW o•d
Dłczych- poaa lu1no rozpro .. onym materiałem Cltl"am1cznym ~tęptlj'cym jednak w mewtelldch 1lotlc1acb. 
Ich chronologlt wstępDla za~ć moSna w przedzlała VIII- IX w. 

Pr:restrzenle pomłfdsy zalałonymi na podgrodziu wyla>paml badawczym!, b:1iY poddane proapela:jt 
terenowej przy utycia szpil metalowych, ktOryml. soadowanb gran na głębolr:DIIć 30-fO cm. .MI.ało to na cela 
ewentualn'ł loll:al1zaejt aliaptek kam1enl moRcych tworzyć pozoatałojd po palen111kach - towarzyazoteyt:b 
zazwyczaj atalej ubudoWie m1 .. zblnej na olladz!e. Niestety wJ'Ińk tej proepekcj1 wypadł negatywme, co 
podrednlo wskazywać mou na D11cły a raczej W14tły charakter osadnictwa przygrodowego. Postulować mo:tna 
by na przyszłość przeprowadzenie w tym rejoD1e ayatematycm ycb w erceń przy ZUitosowanl.u 6Wldra ,.alo
gtcznego - co da pełniejszy obraz ał)'tkowanla te ~f:> teorerru we wcz e8tlym średnlowteczu.. 

RozpoZDanl.u strat:ygra.fll atrely fosy grodz!slr:a od atroay wacbodDlej mlalo alutyć załotlenle tam wyko
pu 9 przyjiDUj'łcego wym.lary 2 x 8 m, pOinlej poazerzouejf:> w partU przywalowej zewnętrznej grodZialta 
fwylr;. 9a/ o przeetrze6 1. 5 x 1. 5 m • w prof!.lD połudn1owo-wacbodn1m. Elnlplorowana tam jama /?f z ramo• 
Wisklem kamleDDym dostarczyła aporo materlału ceramicznego, ktOrago chronologię zamlm'łć by trzeba w 
pnedz~e olr;. vu-x w. o o 

Podaumow~ zwrOdć nalety uwagę, te jelit to jeden z wczdmejasych grodOW w tej czę•ct z1em1 
cbełm1-6ak1ej, czasowo loka.llsowanych jut w fa.zle B wczemego łrednlowtecza. Ssezeg6łowaze l.n.terpretacje 
co do c ofunkcjoaowama grodu w la:>Dtek*'le osaduletwa otwarte110 follada przygrOdowal znajdaJ'ł mtejace 
w szerszym opracowaD1u atanowlalta. gdzie azczefdło- anallza cbronolog1czno-przeatrzeana zespołu przy 
uwzględnieniu analogll podohnycb lltalloWlalr" pozwoh w snacmym stopD1u w7,jałnl.ć saeree Dłejamycb dot'!d 
kweatu. o 



Późne średniowiecze· 
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Muzeum Al-cbeolog1czne 
we Wrocławia 

Badania prawadr:U mgr Czesław Francke pod lderunldem doc. dr, 
bab. .Jerzego Lodowak1ego, Finansował KZA w Wałbrzychu, P!ęty 
sezon badal'l. Zamek llrednlowieczny /XIV-XV w.f. 

Kontynuowano rozpoznanle zabudowy wewnętrznej 1 przebiegu muru obwodowego zamku. Prace rozpo
częto t~e na podzamczu 1 w obr~e foŚy. 

Zamek zalo:tony na pl&me Dl.eregularnym zbudowany był z kamlenia ht;zonego zaprawą wapienną, Za
chował atę niemal wyhtczme w partU przyziemnej 1 fundamentowej. Hmo tak daleko poeuniętej destrukcji 
wteloletn1e badaDla pozwol1ly na odalooięcle ponad 3/4 długolei muru obwodowego oraz znaczną część zabu
dowy wewnętrznej zamko, Po oa1 dluł.szej zamek m1Bl około 36 m, a po krOtazej f w miejscu najazerszym/ 
około 29 m dłngolict. Odkryto pozostałolici cylindrycznej wtety, kttlra od wewnątrz miała 2, 3 m, a na zew
nętrz _lo, lO m lire<kllcy. Odałonięto zarysy 4 pom1eszczeó l htC%ęcy je ciąg komunikacyjny. · Ustalono wymia
ry dwOch pomleszczel'l. .Jedno z ntch mtalo bllako 35m2, a ilrug1e nieco ponad20m2 powierzchni, Ciąg Jro• 
mnntkacyjny miał około 13 m długolicli od około l m do l, 7 m sr:erokolic1. 
Pozlomy atytirowe poszcr:eg6lnych pomieszczeń znajdowały Blę na rOt.nych wyaoko6c1ach. Między pomieszcze
niem poło:tonym najnl:tej, a pomieszczeniem polotonym najwytej rOtnica poaadow!enla poziomów utytlrowycb 
wynoaUa około 2, 6 m. ' Odslooięto 3 otwory drzwiowe, 2 wnęld ścienne, l otwór oldenny 1 dolnę część akle
plenlą. kolebkowego. 

Na.uwagę zaaluguje stosunkowo bogato reprezentowany inwentarz ruchomy. L!lcznie, podczas wszyst
kich sezonów w;ykopallekowych pozyskano bllako lO . tysięcy ulamkOW ceram1k1, ponad l, 5 tysiąca wyrobów 
z telsza oraz znaczne Uolicl ktMid. Eplzodycznte wyat'IPlly ulamld szkła. Znaleziono rOwniet fragmenty 
dwóch figurek gllnlanycb. Ceramlka, to przede wszystkim fragmenty garnk6w; dzbanów, pucharów, ~. 
miseczek, amfor, patelni l pokrywek. Pos1adane ulamld pochodzę głOWnie z naC%y6 wykonanych z glin telar 
zatych. leplanych ręcznie 1 obtaczanych oraJO-Wypalonych w atmosferze utleniającej, Podstawowę grupę cera
mlld stanowill ulamld zdoblane pł'ytldml wygładzanymi tłobkam11 ornamentem w postaci motywOw malowanych 
czerwoną farbą. . . 

WlirOd W)'l'obOw z telaza. pod względem częstotllwo4c1 występowan1a, na czoło wysuwaj'l się gwot
dzle, następnie groty bełtow kusz, podkowy, ostrog1, noł.e, klOdldi strzemiona. Do wyj'ltk6w naletą przed
mloty z kolie!. Sit to m.l.n": fujarka, kość ~ gry, płytka do gry, okładzina kołelana z nitem 1 W1Biorek. 
Zamek jest datowany na ~ataw1e ':"'atsrtała zabytkowego. 

Badania ' będą lmatynuowane, 

. 
~KOWAGORA 
woj. piotrkowaide 
Dwór 

Polaka Akademia Nauk 
instytut B1atorU Knltnry Materialnej 
Zalliad ArcheologU Polald Srodkowej . 
w Lodzi 

Badania prawadz111: mgr Magdalena Blomberg 1 dr Marian Głosek 
'/k1erownlk .... utor aprawozdantaf, Finansował WKZ w P1otrlrowte 
Trybanalaldm. Trzeci aezoo badad. Dwor pOtnośredntowteczny. 

l 

Celem badali b:Jło ujcUilante chrooalogll obiektu i wyja6n1enie formy "!ewnętrznej zabudowy dworu. 

Badania sknplly a1ę głOwnie w pomleazczeolu pOłnocnym. Nlewtelld.e wykopy aondał.owe zalotono takte 
w pomieszczeniu poludniowym oraz ąa, r.ewnętrz ~lektu, przy naro:tnlku poludn10wo-zacbodntm. 

Ucbwycono waratwę osadn1c~ą w pomleazcr:eotu j>Ołnocnym, a matertal w niej zawarty pozwala dato
wać ją na XV w. Stwierdzono rOWnleł., te mur działewy pomiędzy pomleazczen11Lml pOlnocnym llirod'Jrowym, 
jest posadowiony na warstw1e kulturowej, w ktOrej stwierdźono obecno6ć ruchomego materialu zabytkowego 
z XV w, 1 znacznie wytej fundamentowany, W zachodnim murze ol1Wodowym zaobserwowano przemurowanla. 
Polegały one na zamurowaniu ~odOW umleazczanych w grnbollic1 murOw, htczących pierwsze piętro pomlesz• 
czen1a środkowego z parterem pomieszczenia pOłnocnego, Z zamurowanego cl'lgu komunlllacyjnego zostawlo
no n1Bzę w mar u; wraz z otworem wentylacyjnym prowadzącym na zewn'llrz obiektu. Resztki podobuego otwo
ru wentylacyjnego zachowały Blę rOWnteł. w śclante wscho<kllej tego pomieszczenia. Sądzić motna, :te przemu
rowanie nast'!Piło jedDocr:elinle z postaWlen1em .4clany dzlałowej pomiędzy pomleazcr:enlaml pOlnocnym 1 6rod• 
kowym. - . 

W pomieszczeniu pOlnocnym odałoiuęto we wszystliich czterech narotnlkach pachy sicleplenta kolebko• 
wego, Podobne pachy odllłontęto rOwniet w pomleszc&enlu'J>oludntowym. · 

W wyniku odgruzowania w pomieszczeniu południowym przelotóW okiennych pierwszego piętra odsłonię• 
to w nich lawy blegn,ce wzdłuł. glllow. · 

Na zewnątr!t obiektu, ;rzy naroł.n11m połudnl.owo-zacbodnlm W~llClllo wytrop, klllry m1al na celu 
sprawdzenie, czy 1atnteje tu przypora. Wynik tych_ badaó był negatywny. W efekcte, na zewn'łtr!t obiektu pr&y
pory b]ły tylJro przy naroł.ntkacl;l pOłnocno-zachoaum, p,Ołnocno-wacbodn!m l połudntowo-u.chodntm. 

z ruchomego materialu zabyt~wego r:.nalaztono ulamld nac&;li gl1nlenycb, fragment bfla, nOt l vot 
bełtu. - '" - ._....:.--



ae:DKOWICE, gm. Sob(lllla 
woj, wrocławslde 

. 
BYTOM ODRZANSKI 
woj. ztel...iogOralde 
StanoWisko l 

CIESZ m 
woj. b1els.kie 

- 160 

patrz 
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M>zeam w Cleszynie 

Badanla prowadzU mgr Wiesław ~ue. Finansował WKZ w Cieszy• 
nie. ZespOł średnioWiecznych studni. 

W trakcle penetracji w:yltopOw budowlanych w otiręble Starego Mlaata w Cleazynle, atwlerdzono przy 
al. Szerokiej, na głębokoecl 4 m od wapjlłczesoego pozioma ulicy, &lady lronstrukcjl drewnianych, zacbowa
ne w postaci czworobokOw. Bll!taze oględziny w:yltazaly, :te w wykople znajduję się 3 obiekty, poło:tone w 
kUkumetrowych odstępach. ZnaleZlako majduje Blę w bezpo6rednlm sąsiedztwie nlelstn1ejęcych mur6w 
miejskich. 

Eksploracja oblektOW, dla ktOrych ze względu na konstrukcję przyjęto roboczę nazwę •studnia•, 
ujawniła dutą Uoeć zabytkOw ruchomych z XV 1 XVI w. 

Studnia 1: o wymiarze l, 35 x 1,35 m, głębokoecl 3,14 m; cemhrowtna wykonana z surowych okr'łglakOw 
~ych o usdnicy 15 cm, kładzionych na Ulłb. Wypełnl.sko stanowtły warstwy azczętkow ro6ll.nnych 
z du:t'ł Uoś.clę pestek czere6nl, ko6cl zwlerzęt domowych • śwtnla, owca, kr6ltk, ples, 20 naczyll ceratn1cz
nycb, głOwnie garnkOw, duty fragment naczynia szklanego or az klepkOWe naczynia drewniane. 

Studnia 2: o wymiarach 1,25 x 2,05 m, głębokości 4,40 m; cmP.browina, jak w oblekcle nr l, Wypełnlako 
stanowiły tak:te szczętld ro6llnne l zWierzęce. Wydobyto 48 naczyll gllnianych, głOwnie garnkOW niezdoblo• 
nych, polewane kuhldl patelnie. Wyroby z drewna reprezentuję 3 naczynia klepkOWe, fragment talerza dla· 
banego z rytem na dnie, 2 kopyta szewskie, fragmenty 3 butOW skOrzanych, Clekawostkę było zachowane w 
całości jajko kury. 

Studnia 3: o wymiarach 1, 45 x l, lO m, na głębolooścl 1, 40 m; cembrowina, jak w poprzednich obiektach. 
Wypełnlako stanowiły małe Uoścl azczętkOw roAUnnych 1 ZWierzęcych oraz ceramika w postaci naczyll ku
chennych, ktOrycb wydobyto 26. 

Typologlcznle nie odblega,ję od pozoatałych małezlon,.:h naczyń na oblakcle ł l 2, 

Odkrycie wy:tej wytn1en1onych studni, ktOre alutyły prawdopodobnie jako przechowałnie proW.kt6w, 
wlę:te slę z wcze6n1sjszym dokonanym w 1969 r. o kl.lkanaścle metro.. na poludnie od obecnego stanowiska. 
"Cirup• amatorow natra11ła wowczaa w poiilleszczentu bocznym zakryant loo4c:loła ~w. Krzy~ na pojedynczy 
obiekt, z bUtony charakterem l konstrukcję do obecnie odkrytycb. Znaleziono wtedy ldlkadZleBl'!t oaczyti ce• 
ramlcznych oraz ldlka DllCZyf\ drewnlllnych. 

Nalet;y &lfdZlć, :te obecnie odkryte stucble /?/ to tylko część Większego zespołu w tym rejonie miasta. 
W miarę prowadzonych w tym rejoole _robOt nalety Blę Uczyć z dalszytn1 odkryciami. 

Badanla na tym etapie r.akoóczono • 

. 
CIECRANO W PP PracoWnie Konserwacji ZabytkOw 

Pracownia Archeolog!. c zoo• Konserwatoraka 
OddZlał w WarszaWie 

Badana prowadził mgr Tadeusz Pawllcld. Finansowało Clechanow• 
alde Towarzystwo Naukowe. Jedenasty sezon b•da11. Zamek Ared-. 
Dlowteczny /z poczętkuXV do XVll w. f. 

Celem prac było odsłonięcle kam! ermego bruku, ktOrym wyłotono dcedzl.nlec zamloowy na początku 
I{Vl w. . 

Teren dzledzt:dca m• powier~chnlę ~iroło l, 600 m 
2

, z czego eksploracją objęto około l. 470 m 2 . Zało
•ono 60 wykopOW vi Większości D Wytn1arach 5 x 5 m. 

Badania pozwol!Jy zweryfikować ubiegłoroczne przypuszczenia o stanie zachowania bruka. Stwierdzono, 
~e jednorodny bruk pokrywał cały dzledZlnlec, pn:ylegajęc do Domu Do :tego, wschodniego 1 zachodniego muru 
pbwodowego 1 dochodząc do śclan"y zabudowaJ\ gospodarczych pod kurtyną południową. Zachował się on w ata• 
111e nlenarnszonym prawie na całym dztedz1:dcu. Większe ubytld, spowodowane między 1nnytn1 nowotytną 1 
P~'ł dzlałalnoiłcllł bodowlanę. stwierdzono wokOł wejśclll do Domu Do:tego 1 na zacbOd od niego, oraz w 
~zęAcl 6rodkowej 1 południowo-wachodniej dzledzUica. Lęcznle atanoWI to około 2m m2. Powterzchnla brukn 
jest wt&-nle pofałdowana, a rOtnice poZlom1w dochodzę do olooło l m. 

. Bruk uło:tooo q podsypce drobnoztarnlatego plum z rotnej Wlell<o6c1 otoczakOw. Wtęlraze /około 20-
30 cm/, IIW:yltle ociosywane; dopasowane bardzo atarannJ.e 1 łcWe płaaq powterzchni!ł do gory, wyznaczały 



-~,, -
Qr,. prostoqtow o ~ch w wlf)taaołd okzlło ł a: 1 m. ktat-ych cna~ •• liolr:1 ...,taowat>O wll:dłU ~ 
pdbloc-pohldme. Wnętr,.a proetolattOW w]pełmano ltam1ea1am1 mał1tn1/dr.ołD lO 'cm/. r;w,tde owelllyml. 
Oplaany uld:ad braku w proatoqty wymachDe wtpnymlam1en1aml etabUlulwał ae. aabeq>1ecitaj11c ·prud 
r~uawantem alę drobnleja...ycb. pi!łmt!c jecmoc...unte rolę delroracnn. powler...chm dJ:tedii!Jica. 

PodwOjne azereetwtękuych llam1en1 wulłut Domu ~•ID l ubudowd. eollpOdarc~ych tworą łdekl 
o wyr~ym apadll:u •kierowanym lal kartynle wechodli1~. lfdJ:te nejprawdopodołlmej mu81ał elę r:najdować 
odpływ' dla wOd. · 

Przed l1n1'! ,.abudowy goepodar~zej odałoal.ęto beapołreddto a.ad 'plerwqtnym ~~ny po~om bruku,. 
Ci'!JIDiłCY ~~~;ę w....S:U~ bvdynkOW paaem .u'!l"olr:ołd oln>ło :Z .m. ałM.cmy" d=ycb /ołc. ' :Z0-30 cm/. mntej eta• 
rannle dopasowanych llam1enl. U~:~llano w ten...epoaOb podw~altell1e ~r:tomu ... ,.~ bnd;,nlal oru\naturalny 
epadek dla wOd w sironę łrodlla daledltl..lica a następni. e lalrtyny wachodn1ej. ' . - · 

Pod wecbodnlm 1 uchodnlm murem obwodowym a.avaftODo a.a pozostałołct eadowtODycb na brulal 
łctan, poaadzelt ceglanych aru tnoil6w ltom1Dowycb. Jllbplorscję 1ch por;oetawtODo do--pr..,.zleeo sezonu 
badaw~eo. 

. W traltc1e badUI u,allano około 110 t,atęcy fraementOW nec&yti ceramiemych lfłOWnte nowotytnych, 
ntewtelq tlołć fra.gmiiDtOW llatll. około łOO fraementow atłuc~:ki ~ej.. 'kUIIanałde tyetęc:r ltołct ltWtenę· 
cycb. .oko~ 350 Ełom.ltOw pnedmiotOW metalowych • glOwD!.e potdzl., oru 11:1lkanUde eltpllecuk" br'IEU 
"' rentllam1 tka!>lny. Zllel.eltlorlo lakU clwau.łcie mcnet polekicb. kr~ackicb 1 węg1erskich. Wtęitnołć o:na· . 
ler:talt ruchomych pochodzi." warstw aUnle pnemtee~tanycb. powatałych-lllb lt8ldOconych wttraltde wapom· 
ntanych j~ prac badowlanycb. remontowych 1 por,.,..:lko-wych. 

. · Materiały !tab)ltla>we'oru doltumeDtacja ba~ majduJ'I atę w PracoWD!. Archeolot1e&no·Kao ... rwator: 
ak1ej PP ~KZ 0/Waraawa. 

Badan!.a bę<ill IIDntynuowane. 

DZIALDOWO 
woj. c1ecbanawalt1e 

PP PracoWD!.e Kon.aerwacj1 ZabytkOw 
PracoWD!.a Archeolog1cmo· KDna~rwatoraka 
9ddr:talw Warnawte 

Badanla 'J)l'OWad!tl.ła mer Martyna MUewelta. F1Danaował WKZ w 
C1eC'li8nowte. P1'lty aeltoo badali. Zamalt łredntowlecm:r /od po• 

· c,.'llltu XIV w. /. · 

---- -
Badanla·Eamlal w dutej mlene był:y kmlynuacj'l pr~c ro~~t"ęt:Ycli-w roku ubiegłym; prowad"''no na• 

dal roo:poman1e fosy -mkowej w rejoole podlt&IDCUl e>ra1t-1tb1ornlka wody w p<IG!oc:nej C"'\ł•ct dltledii!Jica. 
Ponadto odałol11ęto 1 prubadano wnętru budynku bramnego w jego partU f11Ddami!D.towej. 

. . . 
W celu uchwyci!Dla o:ewnęa-..nego akra;:t foay. prltedluUino ubiegloroomy wylmp o 12 m w gł'lb pod· 

ume&a. Pom1mo. 1:t motna b,to uob.erwować pewne w;ypł)'Cante alę nawarlłtWleó. me Qal'llfnlęto jednak . 
jeszc..e poBituklwanego brzegu fosy. N1emn!.ej jut wtadomo, U jej pełna auro~ć prnkracu 20 m.. Zaaypl· 
alr:D foay stanowiły qawaretwtenla nowosytne. od W1eku XVI, at do polowy XIX w. 

Kontynuo-wan!.e prac prlty !tbl.orhlku wody, ltll&jduj'lCym atę na dltledii!Jica pod p6łnocnym akr.~t,dłem 
zamltn. doproWadltlło do Jeeo pełnego odalciruęcta. Jeat to w,to~e kamlentami 1t&głfb111Dle ~ ~:e łrednlo
wtec=ego poRomu <lltledr:l.JI.ca w kalttałde proetoqta o bdr.acb około 6 x 2, 5 m.. DłutBitym bokiem rOwnolelfłi! 
jeat ono do W lipomolanego akr~:,.n.. od ktOrego z ltole1 odd...lela je murek azerolrołc1 około 80oom. Najwlęk• 
na głębolmłć ntecld wynoe1 około 1. 2 m. ZarOwno bold l dno cyeterny. jalt l lltano'W1'lCY jej póhlocn'l •danę 
murek. aaluJ'lcY fundami!Dty Bkr1tydla ltaXDitu od w1lgoct, wyłotooe b,ty war•~'l tłuatej lfllny ubezpleclllaj'l• 
cej prlted wa1'111anlem woc!Y w podłote. Wypełn1elm !tbl.arn.1ka atano11'1ły ..arowno nawaratwli!Dla pOibo.rednlo· 
Wlec me /od połowy XIV w. /. jak l nawot;rtne. EUyplBkowe. 

Prace prow~ne w. m1ejecu obecnego wjaltcm na dE1«ilt1Dlec doprowadltlły do odaloolęcta llamlennydl 
fandam1111tOW n1epodplwntcltoo81f0 bud;,nlal bramnegt>. Ma .,., w rzude ka..tałt o:bl1tooy do kwaVftu, o wym1a• 
rach wnętrza 5.2 x '• 7 m. Doataw1olly roBtal /tai: jak uchQdnl mur obwodowy 1tamltQ. atanoW1'lCY jednocltd• 
Dle łclanę budynku/ do połucm1owo•Eacbodn1ej banty narotnej. Nletnnlej cale wotema. tm, bulttę. mury 
obronne orao: bu.dynelt bramny uma.ć nalH;r ltB jednoczuowe, poebodące c p1erwuego et.pu budowy zamku 
na poc"''ltltu XIV w. Wnętr,.e fundamentowej partU budynku bramnego wypełniały prltede wyu,.tkim ulepj'l· 
cena calcu p1aBimwo•gllD1allte nawarstWlenta eztncmego D&81J>U wq&-~ta. ' docbód!t'lce tu do około 3.2 m.. · 
Na olch znajdowały a1ę D1ewtelk1ej ml'ltazołc1 nawaratwtema pOtnołredD10W1ecma. mtw!'~oWane prceo: wep(lł· 
cuane nam ultazt&.ltowanie przejazdu bramnego. 

Badanl.a doatarcz,t:r nutępoych klllaldneatędu tyll1ęc)' Bittuk r:nalenak ruchomyc~ 1tarOwno p6tno· 
średnlowlec.....aych, jak tnowotytnych. S.. to pro:ede wuyetklm ułamk1 nacityli ceramicznych ono: duta llcltba 
1<1llomaetu t;ratęcy tragm.entow ao:yb. wydobyta 1t Da.wautwte6 pod pOłnocnym akr1t;rdłem zamka. Pocadto 
••rOd male1tlalt repreitentowane ą llafle m1a11Dwe l płytowe. pr1tedm1oty metalo-. k1lllacl&1eal'll fracmeat4W 
fajek cera m1CitDych oru BltCit'llktltnatne ltWterE'lło 

• Matertał:r Qbytlro'lfe on.. doltumeatacja ladUI majdaJ'! 81' w PracowDt ArcheoJGel~ltaii.HI-watol'· 
sklej PP PKZ 0/WarBitawa. 

Badan!.a bę<ill Jl:ont"_,.,....e. 
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pp" PracoWille Konserwacji Zabytków 
Pracownia ArcheologU .M1ast 
OddZlal-w Gdańsku 

Badania pr""adzl.ll mgr Gra:t;yna Nawrolska, mgr Jarosław 
Strobln, mgr Leszek Kucharsld pod k1er~mk1em mgr. Tadeuna 
Nawrolskle~ /autor sprawozdania/. Flnanaował WKZ w Elblągu. 
Szosty sezon bada:6. .M1aato tirednlowleczne 1 nowotyto e /1237-
1945/. 

Prowadzono badania w 6 kw~alach zajmuj'lcych wachodolę część miasta. OgOłem wykonano 13 wy
kop6w o łęcznej poWlerzcbnl 536 m • Kontynuowano prace w kwartale ograniczonym ul. Kowalską-Stary 
Rynek-Studzlenną-Mlrnę. gdzie załoitono wykopy w obrębie tzw. wolnostojącego tudynku kamlenno-ceglanego 
usytuowanego w środkowej partU dzlałk1 Kowalska 12 oraz na tylnycb częściach działek nale:tących do zabu-
dowy ul. Ko.walsklej 1 ul. Studziennej. · 

Badania wewnątrz budynku nle doprowadzlly do uchwycenia starszej zabudowy z powodu nisklego po
Ziomu bruku /O. 5 m n. p. m. f ZWiązanego Z je~ a:tytkowaniem. Analiza nawarstwleń przylegających do tego 
budynku od strony zewnętrznej or.., Ich zawartości potwierdza jego budowę przed 1288 r. SzczegOlnle inte
resujące odkrycia przynloaly badania tyiOW dzlałek. Uchwycono 5 pozlomOw konstrukcji drewnianych, głOW• 
nie domOW mleszkalnycb, uliczek~ kt6re zostały jednak w du:tej mierze mlBzczone pOtnlejszyml studniami 
-latrynami. Na poWierzchni 36 m znajdowały Blę 4 studnie zamienione pOtniej w latryny oraz 3 latryny. 
Ka:tda ze studni wykonana została w odmlenny spos6b /drewniana w obstawie drewnianej, drewniana w obsta
wie kamiennej, kamlenna l kamienno-ceglana/. Zawartość tycb ob1ekt0w w Istotny sposOb wzbogaciła znajo· 
mośc! kultury materialnej mleszltańcOW zwłaszcza w okresie od 2 połowy XIV w. do końca XV w. Rewelacyj
nym wręcz znalezlsklem były 4 tabllczkl woskowe z zachowanymi tekstami laclńsklml dotyczącymi ćwiczeń 
z retoryki. 

Dalsze badania w lrwartałach ogranlczODycb uL StudZienna-Stary Rynek•Llnkl-Murna oraz uL Linid
Stary Rynek• Tkacka Marna podporządkowane były zagadnieniom przestrzennym oraz organizacji zabudowy 
w obrębie lrwartału. ChodzUo przede wszystkim o uchwycenie starszego układu ulic drewnianych. skuplanej 
pr~y nich zabudowie oraz u81alen1u kolejności powstawania murawanycb domOW mieszkalnych. Jednak:te 
prace prowadzone w obrębie piwnic kamlenlczelt, z powodu znacznego wybrania starszych nawarstwleń pod• 
czas Ich budowy nie- pozwollly na pomanle ukladOW poprzedzających murowane miasto. W odniesieniu do 
kamleniczek uzyskano dalszy obraz Ich powstawania, rozwoju oraz przebudOw. Potwlerdzono sporadyczne 
występowanie szk1eletowych tielanek działowych w piwnicach, schod6w usytuowanych w grubości tylnego muru 
piwnicy lub przy nim oraz urządzeń grzewczycb. · 

Niezaletnie od baclad szerokopłaszczyznowych wykonano 5 wykopOW o mniejszych wymiarach mają
cych za zadanie rozwiązanie lnh weryfikację wnloskOW wysnutych na podstaWie badań arch1tektonlcznych 
plwnlc kamienic. W wielu boWiem w)l)adkacb nowotytue przebudowy Blęgaly bardzo głęboko 1 dopiero w wy• 
n1ku zastosowania metody archeologicznej motllwe jest odsłonięcle I określenie najstarszej murowanej za• 
budowy. 

Sezon preymOsł dal11ze bogate zblory ceramlkl, wyrobOw sl<Orzanych, dreWnianych, szklanych. Coraz 
licznej znajdawane Importy ceramiczne reprezentują najwatnlejsze ośrodk1 garncarakle zach<!.dnlej Europy. 
Na uwagę zaslugQje pokama, bo llcz'!Ca ponad 30 sztuk. kolekcja tzw. R!lmerow fpuchark(wT szklanych/; 
pojawUy alę teł ~yratnlej szkła potnośrednloWleczne typu fiatowego, szklan.1ce, Ud. 

Istotne dla ustaleA chronologiemych jest uzyskanie pewnych dat bezwzględnych odnoszących się do 
rellktOw zabudowy drewnianej. Przyporządkowują one drewniane domy w rejonie uL Llnkll Kowalsklej na 
lata 1250 I 1260, przy czym nle są to jeszcze wszystkle wynikl. Podczas prac pobrano dalszych 70 prObek 
do badali dendracbronolog1cmych. 

ProwadzOile rOWnolegle badania archltelctofticzne około 120 odsłoniętych piwnic kamlenie oraz prace 
nad kartoteką poszczeg6lnych dzlałek zapoWiadają '!alsze lstotue zmiany w dotychczasowej znajomości Elbląga. 

Badania będą kontynuowane. 

ELBI4G 
Rejon ul. Słutewsklej 
Zamek 

Pollteclmlka Gdaflska 
W )'dZiał Architektury 
Katedra Hl.sioru 1 Teoru Architektury 

Badania prowadzili dr Zofia Holowińska 1 doc. dr Ryszard Massal
skl. Finansowala Pollteclm1lr:a Gdańska. Ósmy sezon badafl. POł
nomo-wschodnla część krr:y:tacldego zespołu zamkowego /z xm
XVw.f. 

DWa głOWne wykopy tego se"IJOIIJUl/'fX•e, 'fX•f/ soslały zaplanowane jako konlynuacja badań najnl:tszych 
warstw osadniczych. atwlerdzonycb w wylropte rx-d z 1964 r. 

W;ytcop IX-e stanoWił raznerzeole wykopu IX-d w klerunku wschodnim 1 południowym. Dolne warstwy 
o~dnlcze do wyaokojct l m n. p. m. nie zaWierały fragmentOW ceramlk1 budowlanej I zaprawy, co wskazywało, 
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1:e początkowo nle prowadzono tu robOt murarskich. Datowanie lch na podstawie materlału archeologl.cutego 
przypada na schyłek XIII l l polowę XIV w. W trOCI znalezlak wyrOtnlała się bogato ornamentowana akt!rzana 
pochwa no1:a 1 rogowy stempel do zdobienia nacE:yt\.. W warstwach tych zachowały slę dolne partle drewnl.a
nych, głOWnie dębowych konstrakcjl.. Bległy one z p<lłnocy na południe, w dwoch rzędach, rown;,legle do od
s'łonlętego w wykople IX -d rzędu dębowych pall. Pierwszy rząd, aldadaj'!CY s1ę z wbitych -w z1em1ę okr'lgla• 
kOW, poprzedzielanych co jak111 czas szeroki! deski!, znajdował a1ę w odległollcl O, 60 m na wschOd od tych 
pall. Drugi rząd, utworllooy z wbitych w ziemlę desek, przebiegał w odległollcl l, 80 m na wachOd od rzędu 
pall. P1eM9otn1e elementy obu tych konstrukcj1 ustawione były przypuszczalnle pionowo, ale pOtniej, pod na• 
clak1em podmokłego gruntu, uległy ellnemu przechylenia ku zachodowi. Najprawdopodobniej było to umocnle· 
nle nabrzeu, będ11ce rownoczellnie ogrodzeniem, lab tet 6c1any budynku o dragorzędnym charakterze. 
Z pozioma stropu tych d.olnych warstw wykonany został wykop fundamentowy pod średn1ow1eczny mur ceglany 
odsłoo1ęty w wykople X-e z 1982 r; Mar doh1jał czołowo do wspomn1anego rzę-du plonowych desek. Narosłe 
podczas budowy 1 a:l:ytkowanla tego muru warstwy osadnic Ile, s1ęgaj'lce do wysoko6c1 1. 50-1,60 m, powstały 
od połowy XIV do połowy XV w. 

W wykople IX •f, przylegaj'lcym do pOlnocnej Ilelany wykopu IX•e, mo:tllwe b;yło przellledJtenie osad
nictwa od schyłku XIII do połowy XV w. Zalegajlice bezpośrednio na calcu, występującym na głębokoś d O, 2 5 m 
ponltej poziomu morza;' grube pokłady Ullerzwy oraz znaleziona w nich część :l:elaznego wędzidła dowodziły, 
te początkowo w poblltu znajdowały a1ę stajnie. Występujlice nleco wy:l:ej warstwy włosla z pozostałollclatnl 
wapna wska~:ywały z kole1 na działalność garbarską. Na głębokości O, 70 m odsłonięty został fragment staran
nie ulotonej podłogi., ~:budowanej w części " grubych desek. a w częśd z pOlokrągłych ball. polotonych wypuk• 
ł'l stroną do g6ry. Wgraoleach wykopu znalazły a1ę te:t dwie belki podwallnowe pOlnocnej ściany bndowll, do 
ktOrej ta podłoga naletała. 4czyły slę coe ze sobą zamld.em c1es1elsk1m 1 m1ały od gOry wydęte regularne 
otwory na czopy picoowych elementOw konstrukcyjnych. Od strcoy wnętrza do tej podwallny przystawlcoy był · 

slup. · Kierunki drewnianych konstrukcji ujawn1onych w obu wykopach były zgodne, co mogło wskazywać, :te 
naletały db jednego zespołu. Solidne wykonanle 1 stoaowanie rozwlnlętych zasad cles1eak1ch dowodzUo, te 
mogły to być • ujawnlone po raz pierwszy "1n altu" · - pozostałolici budynku, nale:tącego do wczesnego XIII· 
wiecznego zetnolu zamkowego. Na głębokollei 1,00 1 l, 30m znalezrono fragmenty drewnianych podłOg, llw1ad._ 
cz'lcych, te mogły ta powstawać następne budynki.. W tych wy:!: szych wantwach gruntu dominowały odpady, 
pochodzące z produkcji szewsklej 1 garbarskiej, a nieco pO bil ej takt e rogownlczej. Warstwy średnloWlecme 
sięgały do wysokości l, 60 m. · 

·w wykople X•g, usytuowanym na gran1cy dztalek Zamkowa 6-a 1 7, natraftono jedynie na fragment 
średnlowlecznego muru, ktOry po-ollł skorygować przebieg. przez ten teren, kanału Kum1el1. W wykOple 
x .. h, zalo:tonym w miejscu tylnej p1Wnlcy kam1enlczkl. Zamkowa 5, uzyskano potwierdzenie wczelln1ejszych 
obserwacji, :te tylna elewacja tej kam1eniczk1 ~ostała postawiona na murze średnlowtecznym. Podjęto ponad· 
to badania o charakterze ratowniczym na działkach Zamllowa 25-27, le:l:ącycb po wschodnlej stronie tej ullcy. 
OprOcz zbadania odsłonlftych, ostatnio w tej części, llcznych średn1ow1ecznych murOW fniektOre z nich 
korespondowały z muram1 znajdującym1 slę po zachodnlej_ stronie tej ullcy/, wykOllano n1eW1elk1 wykop na 
działce Zamkowa 2 5. Wykazał on, :te warstwy zachowane pomlędzy c&lcem 1 podłogą ptwnlcy tej kam1eniczk1 
pochodziły z XV w. 

Badanl.a zakończono, traktajliC je jako wstępni! część fazy rozpos:nawc~:ęj. 

GLIWICE 
Pl. Rzetnlczy 

PP PracoWnie Konserwacji ZabytkOw 
Pracownia Archeolog1c~:no-Konserwatorska 
Oddział w·WarszaWle 

Badanla prowadzlls mgr Dorota Stahrowska. Flnanso"'!ał WKZ w 
KatoWicach. Plerwszy sezon badali. Brama Radborska-Czarna 

' /XIV·XVID. w./. 

P.racownla DNH PP PKZ O/Warszawa, wykcoująca studiUm urbamstyczno.-hl.storyczne murow Ul1ej
ak1ch w Gllwlcach, zamOwUa jako u~:upełnlaj'lce badania srcheologl.czne 1 archltektonlczne. Wobec zachowania 
znacznej częścl murow najWięcej pytali nasuwaj'! w-ęzły dwOch, rozebranych na pocz'!lka XIX w. bram: Bytom• 
sk1ej-Blałej 1 Rac1borak1ej..Czarnej, 

Obecny układ Ullasta oraz analiza tr6deł lkonogra.tlcznych 1 kar tograflemych pnesądl:l.ły o wyborze 
Ullejsca badali przy poludnlowej krawędzi Pl. RzetnJ.czego. 

. 2 
Zało1:ono ta dziewięć wykop6w sondaltowych o łącznej powlerzchnl l Ol m • Wykopy I-n, IV -vm wyty

czone były na wsehodn1m c.hodnlka 1 jezcml w połudnlowo•zachodnlej c~tęllc1 placu, zaś w jego połudul.owo• 
wschodniej części otwarto wykop m na zakoliczemu zachowanego ta jeszcze odc1nka murOw tn1ejsk1ch. Wykop 
IX zlokallrowano przy wschodniej śctan1e kamlenicy narotnej w plerEe1 ograniczającej od zachodu Pl. Rzetnl• 
czy. W p1wn1cach tej kam1enicy, w trakcle prowadzonych badali archltektonicznych zostały odkryte mury 
llrednlowteczne, ktOre jak s1ę wydaje są pozostałośclą Bramy Rac1borsk1ej. W wykople archeologicznym od• 
słonięto wschodnl fundament tego muru od stopy majdującej Blę około 2, 30 m ponUej pozioma dl:l.a1ejszego 
chodnika oraz n1ew1elkl. odclnek poprzeczole biegnącego, płytko posadowionego, kamlennego fundamentu. 

W wynlka przeprowadzonych badali ustalono, :te rundam en t muru obronnego był posadowlcoy k1lkadz1e· 
111ąt'centymetr0w Pon1:1:ej dzlSlejszego pol:lomu grunta. W połudn1owo•wschodn1ej częścl placu został co całko
W1c1e ~:niszczony przez p6tnlejsz'l zabudowę, niwelacje terenu oraz wykopy dla współczesnych 1nsta1acj1. 

W profllu zachodnim kl.lku.na&tometro-wego sondatu otwartego na środku jezdnl, odałonlęto llca dwOcb 
fragmentOW murow. P1erwuy fragment długości 4 m. rozpoczynał slę w odległolici około 8 m 1 drugi. długołcl 
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3, 5 m w odlqłokl olooło li :m oclllDU taiU'I7W ~ aa •.....-r• m1a-. P1erwuy został wZDleetoay 
a ęecly a kaml-:JID IIIDdamEtem .-choc:btowo op.ajltCym ku paDoc;r. Motaa w mm wyrMD.lć dwte fazy • 
etarasa • to llaml.emy tundam..,t a ldlkoma waranrami callało na literym w pOfDl.e]aaym czaa1e zbudoW1U>O 
n-• parUf muru eeglsnefO, .Drull tragmEt to mur llta..raDD1e sbadowaoy .a 'lr:amleala łamanego, wlązaneao 
IIIIPI"&Wlł wapleaq, ktery był poaadowtOilY na waratwte lnmyclL llaml.-. PODI&ej połudnlowo-zacbodnlego 
naro&n.Ura teao muru ulegała brunatna waratwa naJDOłowa o ~zo~ olooło :ł, 110 m z du.t4 Uoścl'l prze· 
m~. e asanego ma terlalu ceraml.cmego /XTV •XVU 'rf.l Sa&ro-*<lłta, ealA;owa gllna -pod warstw,. namułowił zac.:y• 
aała alf oliDla 5 m pom:tej dsialejaugo pocl.omu terana, : W obecnej fazle bada4 ~ alę, te odsłanlęte 
mury .. poaoatało,cl'ł mostu, prowadz,.ceao pr,zea foat oraz jeJO pO~ejazej przebudowy. Wyjaó!.eme tego 

· problemamoR przyni .. ć c!Wze badanla. lltore ~ tr;pć podjfl8 w roku pl"SJ'Ułym. ~ --, 

Prace me prz.)tlloUY dułej llolel ~t•lałą sabytlrowego. prz-a:taJ'ł fragmenty naczyfl gllnlanych. 
ulamld 1m•01 sw1eraęcycb, azkła 1 metalu, · · 

Matertały ubytkowe 1 dokumentacja·llllaj~ alf w Pracowm Archeolog1csno-Jtaoaerwatanlr:1ej PP 
PKZ 0/Warau.wa, 

. 
Gł.OGOWEK 

woj. opolslr:1e 
Plac Karola Mlark1 

PP PracotrDle ltollaerwaeji "Zabytii:Ow 
Praco"Willa. Archeologiczno-Jtooaerwataraka 
Oddslał we WrocłaWiu 

Badaola prowadzU dr Jerzy Roman- /111erownlll:/, mgr Wojelech 
Chudy, mgr Andrzej Dw1lew1cz, mgr Jersy Kll.bletal, mgr Bomaałd 
Piwku, mgr Jarosław Sokołowall:l. Flnan80Wał WKZ w Opoln. 
Pierwesy aezon bllda4. Śrecln1ov1eesny plac targowy 1 mury otranne. 

Przeprowadzana badania arcbealoglczne na Placa Karala :Ml&rii:L. Z~e s aageetlJł Jtonae~atora 
ZabytkOW Archealaglcmych z~AODa dwa ..,m.py. 

Wykop I załatano na Aradku placu po o8l N-S w cela uataleusa eharakterv aawarstwleii w zwlJło:m o: pla
nowanil zabudową placu. Wykap n zało!tana w zacbomtai CJ:flcl placu"' celu. uehwyca&la dalaseco przebl.egu 
murOW m1ejslc1ch. · 

W wykople l długodcl 48 m l nerokotlei l m' adla.-yto 7 oblelllOW łredlllowleeznych craz ndtro:tytne 
szambo. W trzech obiektach /obiekty nr: l, 'l,8/ znalecl.ona ftoagmenty ceramllr:1 z XIV-XV w. W pozoetałych 
oblekłach me 1:naleZ1ona materiału suytkowega. W ab1ekc1e nr 3. w p<lłnoenej jego czę101, natraflano na 
bardzo llczne fragmenty polepy, prawdapodobula zWl'ło:anej z palen1eldem. 

W wykople n, usytuowanym w zachadn1ej części placu. uclnrY'X'Do kamleane fundamenty mnru abroa• 
nego. Mur posiadał nerakość l, 60 m. Wylionany był z.launla&la wapiennego układanego o.a zapraWie waplen• 
nei. Fundament muru posiadał charakter 41r:owy. Ten typ fllndam.entu. o:determmowany był urozmaleOO'l 
rzetbą terenu, pobru:td!ton'ł llcznyml r)'!Ulaml polodowcowymi.. 

W przypadku zabudowy Placu Karola Mlarld Zl!le:ty przeprowads1ć aserokapłaao:ezyEDOWe badaola ra• 
townlcze. 

GNIEZNO 
woj. poznail.skle 
Stanowisko 15 

GRODEK. 1m. Jabłonna La"ka 
waj. s1edleck1e · 
Stanawtslm l - Grodziska 

JAKUSZOWICE, gm. Ka'llmlerza Wielka 
woj. k1eleelc1e 

JANOWICZKI, gm • .f!.aełaW1c4!•Pałecmlea 
waj. k1eleclc1e 
Stanawteka l 

pa.tro: 
wczetme •rednlowleeo:e 

patrz 
wco:eane Arednlawleeze 

patrs 
okrea wpływ~ rzymaleich 

Wajew<ldo:ld.. Odrodek 
Archeolog1czno-Kóneerwatanlr:1 
w Kleleach . 

Badania prOifadsU mgr Stan1aław Kołodzleiek1. Flnan.eawal WOAK 
w Kl.eleach. Saoaty eezari bada:6. ~redn1oW1eco:ny zamek - abrODOa 
rezyd•eja KanracjanOW. 

W~ka ml.ały Da celu doetaranale ~ lnformacjl do aesell(lł.".ej relrollatrulcejl drew• 
nlao.ej bQdawll, poprseduj,.cej w·mla81..S. __ ,.. n•"'"-.a ollralmn..m .. zka.lneao. Za.tał rozpoc!Wiy 



- 165 -

w calokl przebieg jej liielany wachodn!.ej oru fragment liielany połudn!.owej, Obeerwacj1 tych dokonallśmy 
w wylropl.e XXIV. o wymiarach 2 x 2,4 m. ktOrego ekaplorację zakollczylllllmy na głębokollid 3 20 m -na 
poz1om1e dna w głęblanej budowli. - • 

. W kolejnym wykopie, atanowli!Cym przedłutłlllle lłODdatu X /z 1979 r./. rozpoznall6my rejon wew-
nętrznego p0lnocno-wachodn1ego narotnlka murowanego zalotema_ . 

W dwu BODdatach /XXV 1 XXVI/. usytuowanych na południowym zboczu 'WzgOrza • Zamczysko", od
kryllśmy pozoatalośd murow. atanoW111cycb najprawdopodob111ej rellkty beq>ołredn!.ego zaplecza gospodar
czego obronnej rezydencji, Dokladne ror;poznanle tych zalote6 naatJu>l w przyszłym sezonie badawczym. 

W eksplorowanych warStwach odkryilllimy: l fragment a1erpu, gwotdzle. 2 zbro~Ud oraz ułamki na• 
czyli glln1aoycb l koólcl. 

Dokumentacja 1 materWy z baclaA. po opracowantu. bfdll zgromadzone w Muzeum Archeolog1cznym 
w Krakowie. 

BadaDla będl! kontynuowane. 

KAUSZ POM:>RSKI 
woj. koaza,l14ak1e 

PP Pracowole Konserwacji Zabytków 
Pracowrua Archeologiczno-Konserwatorska 
OddZiał w Szczectnle 

BadaDla prowadzlll mgr Roman Kam111sk1/autor sprawozdania/! 
mgr Sław6tn1r Słow16ak1. Finansowal WKZ w Koezallnle. Drugi 
sezon bada11. Zamek rycerek!. 

Kontynuowano prace zapocątkowane w 1984 r. Objęto n1m1 w)'ii!CZD1e teren po pólnocnej stron!e zam
ku. Zrea.Uz:owano 5 wykopów /X•XV f o łl!cznej pow!erzcbnl 160m2. 

W pełnocno•zachodn!ej częllid dzledzll\ca odalonlęto dalsze fragmenty fundamentów baszty narotnlko· 
wej, W atanie nienaruszonym zachowało alęjedynie jej Uco wachodnie 1 częściowo połudn!.owe. Po przeciw
ległej stronie na samej skarpie obecnego plateau odkryto oddnek muru obronnego. Natrafiono na n!ego w 
roku ubiegłym fwymp VI/. W roku blet11cym odsłonięto go na Większej przestrzeni. Przeblegał na oal E·N 
z odebyleniem na południe. Po81adał szerokość· od l, 3 • 1, 4 m. Bl.egn'łc w klerunku zachodnim mur ten two
rzy pOłbasztęi' Wazyatkle te elementy atanow111 fragmenty fortyflkacjl mtejsklch z okresu XIV 1 XV w. 

Wewn'łt"Z tej ramowej konstrukcji natraftono na odc!nek muru obwodowego usytuowanego w części 
połudn!owo-wschodn!ej wm1es1en1a zammwego. Mul:' ten r.lokallzowany był w bezpośredniej bllskolict muru 
obronnego na oal N ..S. Bl.egni!C w Iderunku obecnej bryły zamku zmienia klerunek na połudntowo-zaćhodn!. 
Była to konstrukcja kamlenna apojona gl1n11- Od strony zewnętrznej podpierały go dwie przypory, posiada 
tet furtę. Pomlędzy murem obwodowym. a fragmentami baszty narotn!kowej zlokallzowano fundamenty du· 
tego budynku na os! N •S, W · całollict odslonlęto jego czę6ć południOWI\ 1 motllwe b )'i o ustalenie jego szerokoś· 
ct. wynostła ona 4, 8 m.. Z wnętrza budynku uzyskano nlellczny materlał-eeram!czny /siwaki, kamionka/ 
po,....a.laji!CY datować go watępnie na przełom XIV-XV w. 

Ostatnim reliktem architektury odkrytym podczas tegorocznych bada1\ był budynek gospodarczy. zloka
Uzowany wzdłut zaJ:Dku. Prawie w calo6cl odałon!ęto jego czę6ć zachodni'! 1 lirodkDW'ł, ł'łcznie z podzlałem 
wewnętrznym. Były to dwa ·pom1eazczen1a Dlepodplwn!~;zone 1 p1wn1ca o wymiarach 3,2 x 5 m z; ceglaną po
sadzk'ł. Do piwnicy prowadz:Uy schody zlokalizowane od strony połudn!.owej na r.ewn'łtrz budynku. Pom1ędzy 
tl\ btidowl'ł. a zamldem odkryto bruk kamlenny atanOWlllCY drogę dojazdowił do tych oblekt6w. Budynek gospo• 
darczy zbudowany został w XIX w. W jego partu fundamentowej wykorzystano częllić murów opisywanych tu• 

taj oąl.ektOW. Do samej budowy utyto budulca kamlennego r; tych konstrukcji Dlazcz'łc je w znacznym stopniu. 
Budynek ten funkcjonował do oatam1ej wojny. · 

BadaDla będą kontynuowane. 

KAMIENIEC Zł.BKOWICKI 
woj. wałbrzyskie 
.ZespOI: Kla~ztorny 

WojewOdzid Kooaerwator Zabytków 
w Wałbrzychu 

Badamaml klerowal dr Jerzy Romanow. F1nan110wal Urąd G !"lny 
w Kamielicu Z'łbkowicklm 1 WKZ w Wałbrzychu. Plerwazy sezon 
baclaA. Badanta sondatowo-rozpoznawcze. ~redniowleczny zeapól 
klasztorny /XIII-XIX w./. 

Stanomsko polotone jest w starorzeczu Nysy Klodzklej l .BadzOWid na terenie pl. Kolllc1elnego w rejo· 
nle mśc1oła parafialnego l pOlnocnego akrzydla klantoru pocystersk1ega. 

Badania spowodowane zostały konlecz:nollid'ł opracowa.ńia programu zagospodarowan1a terenu przykoś
cielnego, jak rOWnlet jego rozpoznante dllt celów naukowo-badawczych. Program. badań zakładał wykonante 
wysokoprzestrzennych wykopów przekrojowych. umo:tl!w!ajl!cych rozpoznanie nlelstn!ejących obecnie, lecz 
zarejestrowanych w trOdłach historycznych 1 1konogra1U, rellktów klasztoru pacysterakiego z 2 poło•·y XII w. 
dla celów ewentualnej ekspozycji konserwatorsklej oraz mot11wolic1 u<;hwycenla wcześniejszych zaloteó 
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wamiaDkowaD,Jdl w tr~ a -~• -.loS- Jdantoroeaa augalłtlan4W z J>OCZ'łtlnl xn w. 1 zamku 
a koilca XD w. 

W w,mku tegorocm;,dl ~Y odałoal~to fragmenty wirydarza, lcrutganltu l refektarza ldaaztoru 
pocysterekteJO z 3 paliowy~ w., wielokromie pOtnle~ przebudowywaneliDo Odabnl~o relikty murc5w wcześ• 
mej&zeJO a,ało*enla lrlaeztornej!O, oa,jlra'!l'dopodobalej z pocz'łtku XII w., prezbiterium ko•ctoła sprzed 
1300 r, .oraz pGmocno-wacbodalejiO narotnlka Widy zamlm Z kalce XD W, • 

W )'kopy doprowadzone zoetaly w zaeadz1e do po!'lomu koron ·murc5w odkrywanej archltektury. Jed,nie 
na odci.Dku 801l~owyui w rejoole wirydarza odałoo1~to calecl W jego profllu stwierdzono trzy ewidentne 
poziomy gr;im budowlanego, okrdlaJ'łce przJD8jmDlej trzy fazy budowy za.ło:tenia klasztornego w J:rzedzla
le czasowym od XIII do XV1 w. 

Ocfll:ryte tragmeuty budÓwll zachowane "'ł w doslooDaeym stanie. Wykonane Bił z .mikowego lupku dokiad
nie ociosanego. Korony murow pollladaj'ł płauczyzny płaslde, Bił spolete l przy nlewtelklch zabiegach konser• 
watorakich w zupelno.-Cl nadaje ·e!~ do ekapoz,cj1 w terenie. W kru:tganku i refektarzu zachowały sl~ da:te 

.. parUe posadzek ceramicm;,dl. W murach dzlało~l). zachowały się wykonane z plaskowca ośclerza. 

Badania w roku następnym WinDy być kontynuowane metoclił azerokopłaar;czyznową. 

KAZIMIERZ BISKUPl 
woj. konli\.8lde 

Unlwersytet 1m. Mikołaja Kopernlka 
ZeapOł do Bada:d Średnlowtecznej 
Archltektury Krljaw i Wachadnlej 
Wielkopolsld 
w Torunlu 

Badanl.a prowadzone przez Zesp6l UMK w Torunlu.. KleroWnlk 
Zespołu prof. dr Zygmunt 9.-lechowsld, lderoWnlk badali doc. dr 
ha·b. Jadwiga ChudZiakowa, wsp0łudz1ał w badanlach mgr Jerzy 
Dul:l.kajt1a /autor sprawozdanla/. Prace finansowane prZl!z Ośro• 
dek Ookum1111.tacjl ZabytkOw w WarszaWie w ramach problemu 
m1ędeyreaortowego. Pierwszy sezon badaó. Romaóald kodclOł 
pw. Św. Marcina w Kaz1m1erzu .Eiakuplm. 

' . 
ZespOł podj'li 1nterdysc:ypl1Daroe badaDla nad prsear:łością romaósldego kościoła Sw. Marcina w Kazi-

mierzu Biskupim. Celem prac jest poznanie dziejów obleltta w IIDntekścle jego zaplecza osadniczego, ustale
me chrooologU l okollczno6ci powataDla bu~wl! oraz rozpoznanle jej pierwotnego układu przestrzennego. 

Wykonano dwa wykopy BODdato'we na terenie dawnego cmentar'.,. l!Dścielnego ~ bezpośrednim sąsiedz
twie obiektu romaAaklego. 

Scnda:t nr l o wymiarach 3, O z l, 5 m uaytuowam.-przy południowej śctanle nawy kościoła bllsl!D jej 
wacbo'dn!eJO naro:tnUra. Stw1erdz0110, te warstwy kulturowe pochodzące z c:r:asu budowy olielrtu zostały zmsz
ezone pOm!ejszyml wkopami grobowym!. Be.zpośrednlo na calcu zalegała "{arstwa szarej zlemi z nieWielką 
Uo6Cl'l gruzu ceglanego, kamienil zaprawy oraz znacmą ilością lam ;,dl koścl ludzkich. Wystąpiło w mej 17 
novrotytnych l średniowiecznych pochOWI<Ow szldeletovrJICh zalegających miejscami at w 6 pcelomach. Wszy• 
stlde szkielety, często zachowane fragmentarycznie, uło:totle były na osl E-W z czaszkami zwrOconyml w 
stronę zachodnlą. Groby n! e pastadały :tadnego wyposa:tenla. Z ldlko najnl:tej usytuowanych wkop6w grobo
wych wydobyto' jedynie fragmenty naczyó wczesno- l pOtnośredn!oW!ecznych. W pozoatalych wkopach wystą
pUy przemieszane zabytki nawotylne l średn!owtecme, między lnnyml 4 mooety z czasow Stanisława Augusta 
1 Jana Kazimierza. Najstarsze wydobyte z grobów fragmenty naczyó gllnlanych wystąpUy w bardzo nlewiel• 
ldej !loścll mogą być datowane jedynie w szeroldcb ramach chronologicznych XII 1 XIll w. Na głębokości 
0,95 m ponl:tej obecnej poWierzchni u:tytkowej ulegała stopa ~omaósldego fundamentu południowej ściany 
nawy kościoła. Zaobserwowano, te fWldament wykonany jest z 7 rzędow nieobrabianych kamleni granttowycp 
łączon,ch do wysokości 4 rzędOW zaprawą wap1ermą,' PowtązBDle dolnych rzędOW stanoWI glina. 

Sonda t nr 2 o wymiarach 2, O z l, 5 m wytyczono po pOlnocnej stroDle obiektu bezpośrednio przy apsy
dzie prezbiterialnej, w miejscu, gdzie dochodzi do mej wachodola ściana zakrystU. Podobnle jak w sondatu 
nr l 1 w tym i>unkcle badawczym me zachował slę pierwotny układ nawarstWleli kulturowych. Zostały ooe 
zruszczone grobowymi wkopami zalegającym! w warstwie szarego 1 szaro-t6łtego plasku z nlewlelklmi frag
mentsml' materlałOw budowlanych. Wyeksplorowano częściowo 3 groby usytuowane na osl E-W. Były to dwa 
poeMwid dorosłyc:h osobn!kc5w płci trudnej do ustalenia oraz l grób dZiecka: Przy dwOch polotonych ~ej 
szldeletsch wystąpUy fragmenty naczyó nowotylnych 1 średniowiecznych, w trzecim. zaś groble brak było za
bytk6w. Zaleganie astatmego z wym11111.1on,ch pochówkOW pod fundammtem zakryst11, zbudowanej w poc>:ątku 
XVl w. sugeruje jego średnlowlecmą metr;ykę. Odsłonięty w w;ykople fragment fundamentu apsydy romańskie• 
go kodciała wykazuje inną technikę Wylronanla nl:t fundament nawy. Na fundamentowanie apsydy składa się 8 
rzędów kamlent połJtcZI>D;,dl zaprawą wapienni\ a:t do stopy, uposadowtonej o O, 3 m nt:tej od stopy funda m ento-
9Jej nawy. 

W 'obu sandatach nie natrafiono..;. pierwotnyukład nawarstwtefl kulturowych. Najstarszy materiał 
zabytkowy jeąt bardzo nlellczny l da lować go motna jedyme w azeroldch ramach chronologicznych od XII do 
XDI w. Istotne maczenie dla badaó nad uldadem przestrzennym budowli ma wstępne przebadanie fundamentów 
kośctola, jalr 1 pohran!e prObek zapraw do analizy. 



KOLO 
woj. kOillAalde 
Ratusz 

KRAPKOWICE 
woj. opolaide 
Ratusz 
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PP Praeownle Konserwacji ZabytkOw 
Pracownla Areheol.oClezno•ltonaerwatoraka 
Oddz1ał we Wrocla Wlu 

BadaDla prowadzlł mgr Andrzej DWllewtcz. Flnansował Urąd 
Mtaata 1 Gminy w Kraploowtcach. P1erwuy sezoo hacla4. Ratusz 
p<lf.no6redn1owtecmy. 

Przeprowadzono badanla ratownleze na terenie Rynku w frapkowtcach w miejscu prac ziemnych pod 
prz:rszi'ł fontannę. Przebadano obszar powterzcbnl około 130 m • Na głęboko6el około l m od wap<lłczesnego 
poziomu odkryto wte:tę ratuszowił o w:ymlarach 9,20 x lO m zbudowanlł z kamlml wapiennych na zaprawie 
wapiennej. Grubodć murćw wynoslła l, 35 m. Posadowlona była ona na gllnte na głębokołct 2,12 m. 

W riaro:tnUcu połuci11owo-wschodntm Wle:ty doetawtooy był mur o grubo6el O, 90 m z kamlent waplen• 
nych na zaprawie wapiennej, posadoWiony na BlJ.nle na glębolrollel l, 20 m od obecnego poziomu Rynku. · Rćwno• 
legle do wtety zlok:al.l.zowano częlletowo zruszczone dwa mury rćwnlet z kamlent wapiennych na zapraWie 
waplenn!'j. Pierwszy w odległo6cl 6, lO m 1 grubo6el O, 90 m, drugi w odległołct lO, 70 m 1 grubołci l, 30 m. · 
Odkryte relikty tych trzech mur<lw nalety traktować ·jako druglł faeę budowy Ratuar.a. 

W wykople Bondatowym w południowej cz~cl wtety w najwczdnlejazej w~etwle utytloowej dotycą-. 
cej wtety l przy narotnlku muru wyatąplła ceramlka renesansowa. W wewnętrznym narotnlku wtety naj• 
starsza waratwa datowana jest na podstawie ceraml.ld na p<lf.ne 6redn1owtecze, 

Na podstaWie analizy matertal<lw archeologicznych l dostępnych fr<ldeł hlatorycm:ych motna datować 
wte:tę ratusZOWI!. kt<lra stano~ plerWBZ'ł fazę budowy, na p<lf.ne lłrednloWlecze, 

KRASNYSTAW 
woj. zamojslde 
Zamek 

PP Pracowme Konserwacji Z.bytk<lw 
Pracownia ArcheoloClCIUlO-Koneerwatoraka 
Oddztal w Lublinle 

BadaDla prawadzlł mgr Pl~r_Boruch. Finansował WKZ 'w Chełmle. 
Drugi nzon badali. Relikty zamku atarośctńsldego. Średit.towtecze 
l okres aowotytny. 

BadaDla mlaly na celn rozpoznanie 8ł anu zachowania mur <Iw lt&ll'llln, określenie faz jego budowy oraz 
pozlom<lw utytlrowanta. W 1985 r. wykonano 13 wykopów o ł'łCznej powterzchn1190 m2_ · 

W w:ynlku przeprawadzonych badaft stwterdzooo: 

l, Występowanie warstwy kW.turowej z XIV-XV w, przy braku pozlom<lw u:tytkowych, r6wn1e:t p<lmtejazych 
fnp, brok/ na całym terenie, ~wtadczyć mote to o 111welacjach dokonanych po roku 1816, po rozbl<lrce . 
Mlln zamkn. W Wieku XIX 1 w l połoWie XX w. teren zamku zajmowały koszary wojskowe. O 1Dtens:ywnośct 
utytkowanla w tym czasie śwtadcą niwelacje czytelne na pronlach w wykopach 6, 7, 8, 9, 11, 12: 

2. W toku bada6 zarysowal Slę podztal na zamek właściwy 1 przedzamcze, Wykopy 1·5 l 9 nalazły slę na te• 
renle przedzamcza, a wykopy 6, 7, 8,11 na teren1e dztedz111ca zamlrowego. "Potwlerdza to odkrycie muru 
kurtynowego w wykople 12, oddzielającego przedzamcze od zamku. 

3. Na terenle przedzamcza w wykople 3S odkryto fundamenty budowli ZWl'łzanej prawdopodobnie z nowotyt
nym systemem obronnym. 

4. W wykople lO zlokallzowano wsppmn1an'ł w tnwentarzach .pr~:ybudowkę ze achodaml prowadz'łCyml z dzte• 
dzJ..óca zamkowego do ptwntc domu Wlelldego. Przy zejścia do plwntcy znajduje się filar o przekroju kwad
ratowym pochodzący prawdopodobnie z wcześniejszej fazy zamku. Podobny filar odkryto w wykople 7, w 
odległości około 20 m oraz prawdopodobnie rOwnlet narotnlk następny w wykople 12. 

5. w wykop1el4 odsłonięto fundament muru. oporowego prawdopodobnie z xvm w. 

6, W wykopie 9 odsłonięto fundamenty XIX•wlecr:nej stajnl znanej z planu pomlarowego mtaata Krasnegostawu 
z 1918 r., kt<lra oparta została o wcześniejszy mur oporowy. 

Natraftono r<lwnlet na ślady osadnictwa lru).tury łlńycldej, przeworektej l z wczesnego średniowiecza. 

Dokumentacja 1 mater1ały zabytkowe znajdują stę w PracoWni Arcbeologtezno-Konaerwatoraldej PP 
PKZ 0/Lublln. 

.Badanla będą kontynuowane. 
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KRASNllt 
•oj. lubelakle 
Staocnr lako l 
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u,_weraytet 1m. MarU Carle-Sltłodo•alńej 
• l:.ublJnle 
Katedra Ar~logU 

B&danla prcnradzlła dr Stanliilawa Hoczylr-Slwkowa. F1nanacnrał 
WKZ w Lubbnie l UMCS. Pienrazy aezon badaJ!. Ko6cHił paranal-
ny /ul. Klaaztoraa/. · 

PodcA& t:dejmowanla reneeaneowego niLgrobka w la>jctele paranalnym w Kr&lllniku odkryto elementy 
archltelńontcme w poetael kolumny l llłcz'łcych el(! z n1'ł arkad, ktllre wst""""e zostałY. datowane na xm
XIV w, Ze waglfCIOW Ja:meerwatorakich ntezb(!dne było aatycbmlastowe podjęcie prac wykopallskcnry.dl. W 
miejscu odkrycia salołono wykq> o J>O"'lerzcbn1 3, 8 m2 • w ki<lrym odsłonięto: 

a/ podstawę nagrobka reneaanaowego, · 
b/ częjć d&wntejszej poaadzki z kollat ;im fundamentem chrzctelnlcy/? /. 
c/ doln'ł częjć kolumny, a pod nl'ł fundament 6ctany ko6cloła, 
d/ aldeptenle ceglane. kr;,pty grobcnrej. 

Podataw(! nav<>blaa litanowił cok<ll w dolnej partU ceglany, wytej zbudowany z elementow kamiennych, 
poaadowtony na d'łC•onym zapraWił waplenn'ł groale ceglanytn. w ktOrym znajdujemy pojedyncze, dute etosy 
kamlenne u:tyte wtllrnle. 

Na głębolrojct o, 150 m, pod waratw'ł poda;,pki ptaazczyato•leaaowej odkryto w wykople 6 waptennych, 
prostok'łtnycb płyt r<l:tnej wtelko6cl z dawnej poaadzkl lootlcloła . Znajduje alę na ntcb kollaty fundament o 
illredulcy 1,35 m, zbudowany z niewtelklcb kamleni wapiennych ł'łczonych obflcle Apraw'ł waplenn'ł, trakto
wany r"oboczo jako podata•a cbrzctelnlcy. Z odnie81enla poziomu posadzki wapiennej do podstawy kolumny , 
wynika, te tn'łił on naWlapywać do plerwaeego pol:lomn utytloowego ko6ctoła. 

Mur fundamentowy, na ktOrym wzniesiono liielanę z kolumn'ł 1 arkadami jest jeszcze w dalszym ctuu 
przykryty przez colcOl nagrobka 1 odałonlęty został na odcinku 40 cm. M1erąc od wuęlń niszy azeroltoillć jego 
wynoal 55-60 cm, Wztll.e8101ly eoatał • kamieni granitowych i'łczonycb zaprawił waplenn'ł. 

Dno •ykopu ata.nowt wykoDane atarannie ceglane aldeplenle kr;,pty, opadaj'łCe łuktern w klerunku funda
mentu p<lłnocnej jclany ko6cloła l dochodz'łCe do niego na glęboJoojcl l, lO-l, 20 m. 

B&danla będ'ł loont:ynuowane • 

. 
KRAKOW.STARE MIASTO 

KRAKOW -WAWEL 
Rejony vm.x. XI, XIV 

LUBLIN 
Stare Mlaato 
mok VII X 

~CZ"YCA 

•oJ. płockie 
Rynek l ul. Szpl~ 

I. Rejon RJ!lku /Plac Kotlciunlń/ 

patrz 
•czeane jredulowlecze 

patrz 
wczeane •rednlowlecze 

patrz 
okrea oowotytny 

PP PracoWnia Konaer•acjl ZabytkOw 
PracoWnia Archeologlczno-Konaerw.atorska 
Oddział w Locll:l 

Badanta prcnradzll1 mgr Andrzej Bartczak f autar apra•ozdanla/ 
l mgr Janoaz Pietrzak. Finansował WKZ w Płocku. Czwarty sezon 
badatl. M.asto lokacyjne /XIll-XX/. 

l 

Wyeksplorowano tn wykop VD ·o wymtąracb 5 x 6 m, ktOry został :r:lokallzowany w bezpośrednim są
aledztwte wyla:Jpow ~dawczJICb w,t.onanych.,.. latach 1982-1983 1 omaczanych numerami V, VA, VB l VC, 
Wezyatkie zostały wytyceone na terenie wyburzonej na początku XIlC •· południowej plerzejl rynku. W trakcle 
tegorocznych bada4 odalonlęto dalaz'ł częjć spalonego budynku szaclmlccnrego uchwyconego •czeillnlej w wyko
ple VB l oznaczonego nitmerem 3/83. Uzyskany matertał zabytkowy potwterdzU datowanie tego obiektu na 
XVI w. 

We wachodnlej częjc1 wykopu natraftono na połudntowo-zacbodnl naro:tnllc kamlenlcy stano•tącej część 

r:abadowy południowej plerzejl rynku. Fragment jej fandamentn odkryto w 1983 r. w wykopie VB, gdzi e 
saobaerwowano dostaWlenie go do kamtentcy z 2 połowy XVI w. Nie udało slę ustalić dokładnej cbronologU 
te1o obiektu, S. to rell.kty prawdopodobole dwutr~owej nlepodplwntczonej kamlentcy, 
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D. B e jon ul. Sg>ttainei 

W tej cJOęścl miasta wyeksplorowaho ~g aldadaj'łCY .,_~ " 5 wylrnpOw archealog1c10nych omac10aoych 
numere.ml VDA ·E o !Jtc=ej pow1er10chn1 7-5 m2. Prowad!t<llle' tu badan1a miał7 ,na celu pneclęc.te pl:lłnocno
zacbodnlego oarotn!.ka 6rednlow1ec10nych mur O. obronnych l ulicy przymqrnej. a tall:te uclnrycente krawędzi 
fosy miejskiej. 
W wykopach VIIA. VIIB I vnc na glębolroiiel ok. 160 cm od obecnej powierzchni wyatl!PUa szara, a1ln1e 
zmineralizowana proclmlca pierwotna. Brak materialu zabytiiDweao w tej warstwie przemawia za nleobecnoł• 
Cl'ł osadnlctwa przedlokacyjnego na badanym terenie. Bupołre~lo nad pr0c:hn1c'ł plerwotn'ł zalegał nasyp 
zbudowany z gliny 1 ptasim. Jego nerolcDłć n podstawy •111oaUa ok. lO m. a uchowana wyaoko•ć me prze• 
j<raczała l -m. · Odkryto tu zaledwie kilka 'bardzo małych fragmentow ceramlkl o nteokrełlonej chronologu. 
Datowanie nasypu umotllw1ł układ litratygraficzny nawaratwiem we wachodniej l środkowej czętlcl wykopu · 
VIIB 1 w wykople VIJE, gdzie tut nad calcem zalegała gruba waratwa brunatno-szarej prochnlcy z ptasklem 
zawleraj'łca bardzo llczne fragmenty nsczyil obtaczanych datowanych na 2 połpwę XIII - pocz'łtek XIV w. 
Warstwa ta wyrablle nakrywa we~ stok wczśnlej opisanego naaypii,CO datuje go nie pOfnlej nllt na po• 
cątek XIV w. 

Na SIOCZycle nasypuJ zaobserwowano wiiDp o nerolroiid ok. 2, 5 m wyratnie przec1DaJ'ICY jego nawar
stwlenia 1 Blęgaj\cy do stropu pr0chn1cy pierwotnej. Wypełruały go okruchy zaprawy wapiennej oraz gruz 
ceglany pochodZił" Y głOwnie z cegły tzw. "palCOwkl•. Wyst'łPlły tu talcte fragmenty naczyil datowane na 'XVIII• 
XIX w. · 

Wydaje Blę, -te wstępna anallu nawaratwte6 odsłoniętych w wykopach vcheologlcznych w rejoill.e ul. 
Szpitalnej upowa:tnta nas do wyc1'łgn1ęcla następuj'lcycb wnloskOw: 

l . Nasyp z gł1Dy 1 plasku powstał bezpoiłredrllo po lokacji miasta na tym terenie, tj. ok. połowy XIn w. 1 ata
nowi reUkt najstarszych umoenled Lęc~y maj11cych prawdopodobnie form~ wału tlemnego. 

2. Warstwa brunatno•surej proclmlcy z ptaaklem powataław plerwuym okreale funkc jonowania miuta lo.; 
kac)'inego 1 być mo~e stanowUa gruntoW'ł · nawlerzchnlę ulicy przjrnurnej. 

3, Wkop na nasypie jest negatywem fundamentu muru obraonego 1: czasow Kazimierza W!elld.ego, a rozetra
nego całkawiele w XIX w. 

•· Skraju fosy mie jsklej nie ·uchwycono. 

Badania bę<ilł IIDntynUÓwane. 

MALBORK 
woj. elbl'łskle 

Zamek • cl\g boidynlcOw gospodarczych 

._.-

'· 
Muzeum Zamkowe 

. .. Malborku 

Bacbnla..prowadzl.ł mgr Marlnu )oflerzwtllslcl. P'1narulowało Muzeum 
Zamkowe w Malborku. Pl\ŁY sezon bada6. ZeapOł bud,.,lr.ów muro.: 
wanych z połowy XIV w. 

Kont,.,uowano badania celem ostatecznego rozpoznania stratygrant obiektu w a"iipekcte cbronologlcz
nym. przed planowiiD'ł w 1986 r. jego całlcawtt'ł odbudow,..· Załotono 9 wykopOW o ł'łcmej pow1erzcbn1 _około 
38 m2• Wykopy nr 1-5 pozwoliły uatal1ć wza'eDliU! relację czasowi( mi~dzy poszczeg6lnym1 częściami budowU 
oraz zadokumentować sprawy EW1'ł"ane ze isposobem pesadoW1enla jej najwaOnlejazych murow. Uetalono, ~e 
ściana zacho<ktla powstała jednocześnie z proatopadłymi do niej 6clanam1 szczytowymi budynlcOw nr 2 1 3. 
Została ona wz.nl.e&1ona od razu na całej swej długości jaiiD mur obronny Przed10amcu od strony zachodniej. 
W wykople nr l odkryto ponadto pozoatałołd nowo:tytnej latr 111y w poetael prostoqtnego dołu ocembrowanego 
belkami. Wyekspl orowany w całości dostarcz )'i znacznych Uo4c1 uła!IJ)<Ow cer.amlkl. z okreau XV-XVIIl "·, 
w tym ta~e kl.litu całych naczy6. 

Wykopy 6·8 pozwoliły stwierdzić dalszy przebieg murOw Cl'lgu w partU ob4icnle jut nle lsmiej'łcej -
w północnej częśCI Przedzamcza. Ustalono, te oble łclany maglstrąlne budowll biegły jeszcze dalej w kle• 
runku pOlnocnym około 20 m. W,ykop nr 9 zalotono·przy Bancle Kęsej w pCiłnocnym murze Przedzamcn 
cele m ustalenia, w ktorym miejscu zachodnia ściana cl'łgu l~tCz)'ła slę " murem obronnym po atronle pOłnoc• 
nej. z przyczyn techn1cznych os1Unlęto tu głębokość tylko 10 60 m, co nle pozwohło na raEle atw1erdZ!ć, czy 
pod odsłoniętym tu murem nowotytnym zachowały s1ę IIDnatrukcje gotyckl.e. W tym rejonle Przedr;amcza ba 
dania będ'ł 1<00t111uowane. 

Zabytki. pr zechowywane S'l w Muzeum Zamkowym w :Malborku. 

Badania zakoilczon_o. 

MALBORK 
woj. elbląskie 
Zamek•Karwan 

lofuzeum Zamkowe 
.. Malborku 

• 
Badania prowadzU mgr MarlWlz MierzwUisli:l. Finansowało Muzeum 
Zamkowe w Malborka. Drugi aezon badd. .Bad1Uek murowany z 
l połowy XIV w. 
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Kont,nuowuo p:-ace wJł<apal1akowe w ramach bada6 arcbl.telrtaa1czno-areheolog1cmydl. zmlerr:aj'ł"ycb 
do rozwarstWienia badynkD w alipeltcle ehrCDologU:zn>"f l ustalenia Jeao pierwotnej formy. Zał.nono 3 wykopy 
na zewn'łtrz bud,rtllll o •mej powterzelml olroło lO m • · 

Wykop nr l przy pOinocno-wechodnl.m naro:tu w miejliCU zetlmlęcla atę muru obronnego z Karwanem, 
z przyczyn technlcznycb wyeksplorowano tylko do glę~cl olroło l, 5 m; dalaz'ł drogę zagrodzlły nleot:lden
tyflkowane przemurowa.nla XIX•wteczne, lrt.Orych w tym sezaaie poetanoWiono nle rozbierać. W".op nr 2 za
łatany przy 6clan1e wechodll1ej na wyeoko6ct szczytu poluchlowego, pazwolU asta.l1ć jednoczesno6ć budowy 
wschodniej 6cta.n:r KarwaDU 1 przyległego do niej otd południa wschodutego muru obronnego Przedzamcza. 
Zaprzecza to przyjmowanelllll dotycbczaa tW1ei-dzen1a o wczdnlejszym powstaniu budynku m:t mUl-u obronnego. 

W wykople nr 3 - ole zakodczCDym - Eało:tonym przy pOłnocnym szczycle Karwanu, odsłaaięto 6red• 
nloW1eczny mur ceglan;r, etanoW1'ł"Y po1:0etało6ć nieznanej budowli przylegajfłcej do budynku od strony p61• 
nocnej. Być mo:te jest to zachowany fragment obiektu, w ktOrym mieszkał za czaaow krzy:tacldch ~~&rZ'tdca 
zbrojownl /Karwa.nu.J,, z~y z arcbl.wall~. 

Nlellczne u.łamid ceramlkl datowanej od pOmego 6rednlawtec:u do XIX w. przecllowywane •'l w Mn• 
zeum Zamkowym w Malborku. 

Badania ~~ IDxltynuowane. 

. 
LODZ 
al. Choclanowtcka 103 
StanoWieko l 

MIELNIK 
woj. blałoatockle 
Stanowisko GCira Zamla>-

patrE 
wc:zeane 6redn1owlec:ze 

PP Pracownte Koneerwacjt Zabytków 
Pracownta Archeolog1czno-Konaerwatoraka 
Oddział w Lublinle 

BadaDla prowadzlł mgr Łu.kaaz Rejnlewtcz. Fl..oansował WKZ w 
Blałymetoku. P1erwuy ee1:00 badad. Grodzisko wczeeno6redmo
wleezne l zamek 6recmtoW1eczny /XVw,f. 

Celem badd b:yło wsto:Pfte rozpoznan1e rehlrt.Ow XV-Wiecznego Eamlat lali~"'t lltewsklch. Zało:tono 
trzy wykopy sonda:towe o lfłcznej poW1erzcbn1 2'1 m2, StW1erdzCDo, :te wewnętrzna krawędt fosy w czę6ct 
p61nocnej obiektu. jest przeau.nlęta o co najmniej 4 _m na p61Doc: w atosu.nko dollnU pierwotnej. Panadto uch• 
wycooo dwa poziomy brnllll kamiemego p:-zedz1e1one warstw'! gruzow'ł zawteraj"'"'ł xvn-wteczny materiał 
ceramiczny. Mo:tna więc przyj"'Ć, 1:& bruk dolny odpowiada poziomowi pierwotnemu. dzledEldca zamkowego, 
zd bruk g6rny powstał w w,nlllll remontu zamku, jakl miał miejsce po po~arze w czasie najazdu. szwedzkiego, 

Wreazcie w części połudnlowo-wacbodnlej wzgl!rza nl:tazego natrall.ooo w wykople na naro:tnlk maru 
lauDlenne go, Towarzyszyty ml.t warstwy f;ludowlane aW1eraj'ł"e materiał ceramiczny datowany na XV w._ 
Blor"'C pod uwan konstrukcję muru 1 kantelrat towarzyazącycb mu warstw moma go Wl"'"&Ć z XV-wteczn'ł 
zabudow'ł wzgOrza. · 

Badanta ~d'! IDxltynu.owane.. 

ORLOW, gm, Bedlno 
woj, płackle 

Uniwersytet ŁOdzkl 
Katedra Arcbeolog11 

Badania prowadzlła ekipa pracoW!ll.kOW l etu.dentow Katedry 
ArcheologU UL pod klerunklem doc. dr. hab. Leszka Kajzera. 
F1uan110wała Katedra z funduezy altejl "'Wlała", dotlnansowywał 
WKZ w Płocku. Drug1 sezon badad. Tzw. grodzisko Bto:tlrowate
drewntany dw6r obronny Ju.noszycOW-Qrłowaklch (Xm.•XV w./. 

Przebadano 8 .wykopOW arcbsologtc:myeh o .znej pow1erzchn1 76 m 
2 

1 orientacyjnej kubaturze 130 m
2

, 
Zgromadzono apory zbl<Sr zabyt~ ruchomych: około 5. 400 fr. ceram1k1, ponad l, 000 ko6c1 zwierzęcych, 
182 przedmioty z :telaza, azkła, drewna, skOry, ko6c11tp. W trakcle dw6ch sezonów uzyskano krzy:towy 
przekrój n .. ypu o ·długo6cl 81 m /po osi E-W /1 26 m /po os! N •S/. 

Zebrane '1later1_ały l obaer-ej e atratygraflczne pozwala,ją na przedstaWlenie roboczej hipotezy doty
czącej rekonatrakcji faz osadnictwa w Orłowie. Sledzlba obronna powstała w6r0d łąk nad Bzurą w 2 połoWie 
XIn w, Jedynym jej 6ladem jest ulokowana prawte bezpośrednio na łąkowym torfie 1 drewnianych moszcze
nlach waratwa ku.ltoorowa, noez'ł"a 6lady zniszczenia pcnarowego. W poziomie tym nie występuje ceramika 
wypalana w atmoaferze redukcyjnej, Sledzlbę otaczał prawdopodobnie drewniany obwód obronny, a wewnątrz 
stał budynek Wle:towy, g~ znaleziono /niestety lutnof belkę o przekroju 35 x 31 cm., ktOra sądząc po 
znacznych wymiarach nie pochodzlła z Wiedca budynku. jednokondygnacyjnego.. Zniszczenie obiektu. datować 
motna or1entacyjn1e na pocątek XIV w. · 

W następnaj falde naayp maczme podwytezono 1 poezer:zono, u:t:r-J'łc do tego lfłkowego torfa, ztemi, 
a ta la e kam18DI. eratycznych. Koplec oBl"!I!D'łł wtedy dztatejne rozmlar_y f :iO x 4 5 m/1 wyaoko6ć około l m. 
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nad poziom btk. Płuzczyznę nas:ypo otocr;ano częstoi<Dłem, a w jego połudmowo-zacbocloJ.ej partu, na gro· 
bym płaszczu glln1anym, poetaWlano •do~ paJiaJd•. Forma jego nie jest jot motllwa do okretieota, a . prob
lem rekDoatrukej1 za.baditwy atedztby dodatkowo otrudala fakt, 1t Wilgotny teren unlemotl1Wlał zagłębianie 
dolnej kondygnacji budynków w gr1111t. Dom nl.e poetadał jednak ani. pieca kafiowego, an1. szyb oldi!IUlyeh. 
Otaczały go ulola:>waoe obok budynki gospodarcze, pozostała częłć plateau nie była zabudowana 1 pełniła rolę 
dzl.edzl.ńca. Mimo, te wśrOd 14, 5 tyll1ęcy zabytków ~ebomyeb /zgromadzonych w clJłgu 2 Jr:ampan11./ ole zna
lezlano tzw. dohryeb datoWnikOW, •11-dztć oalety, te optaaoy obiekt funkcjonował w XIV 1 l połowie XV w. 
Notatka dotycz11-ca 'caatrom• w Orłowte pochodZ'!-Ca r; 1424 r. odoo81 atęwięc do pOmyeb etapOw utytkDwaota 
a1edzlby Junoaz ycdw -<>rłow Bldeh. 

Około połowy /lub po połowte/ XV w. obiekt r;ąetał llw1adomie opuazcr;011y, co wyo1kać mogło tak z 
niewyg6d zamieazldwaola tego dość podmokiego miejsca, jak 1 z D1emotnośc1 ~okall.zowaota abc* atedr;tby · 
zaplecza folwarcznego. Do dz16 zeapdł padworaki znajdaje 8lę około 300 m od kopca, na krawędzi dollny 
Bzury. 

Materiały znajduj'\ atę w Katedrze Archeolo&U UL, obezern1ejaze sprawozdaola w arehlwom WKZ w 
Płoeko. 

Badania zoa1ałyzakoóczone. 

OSTROLĘKA 
Grodzisko •stare Haato• 
oaada przygrodowa 

. 
PACZKOW 
woj. opolaide 

patrE 
wezeaoe dredolowtecze 

Konaerwator Zab)oftow Arcbeologtcznych 
w Opolu 

Badan1a prowadzll1 mgr Klemens MacewleE /autor aprawozdaola/. 
mgr Wacław Roml.ńskl. 1 mgr Aodrr;ej Kozl.ar. P1erwar;y aezon 
badali.. Studola 6redn1ow1eer;na. 

Zoaletlsla:> dokonane zostało podczas ro.b<lt zl.emnych, EWi"'zaoych z odbodow11- kam1eo1czk1 w ol:ręble 
staromiejakiej cr;ę•cl Paczkowa, prr;y ul. Wojaka Polaldego 17 • o podoMa wewoętrmego lica muru ol:roooe
go miasta, na głębokotłą około 3 m. 

Bli:tsze ror;pomanle wykazało, te jest to bardzo dobrze r;aebowana atudata poatada:l'lca azcr;eln"', 
cyllndrycmll cembroWI.Dę zbudowani!- r; dwdeb połOWek wydrlltanego pll1a""dębu. Średnica koliatego otworu 
cembrowiDy wynostła około 75 cm. Z zasyplaka atądol wydobyto ułamki. średolowtecmyeb nacr;~ gllDlanyeb, 
koje!. zwierzęce, akrawid skOry 1 kawałki tkan1o. Pooadto zoaler;lano, ." gdrnej cr;ęllcl oblektn, zestaw 
uszla:>dzonych narzędzi ctealelaldch. 

Z uwagi na bardzo trudne 1 nieber;plecr:ne warunki eksploracji., rtte ud.m 111ę dokopać atodol do do a; 
Motoa tylla:> prr;:ypoazczać, te jej pełna głębola:>iłć wyooaiła od 2, 65 do ola:>ło 3 m. · 

Zabytki. 1 dokumentacja prr;eltazaoe r;oatały do Mur;eum w N yale. 

Nte prr;ew1duje atę lllOntynuacjl. bad41!.. 

PARCBANKI, łtD. Dllbrowa 1hkup1a 
woj. b;ydgoelde 
StanoWieko 12 

PAWLOWO, gm.Cr;ernl.ejew;o 
woj. por;oallekle 

PLOCK 
Ze&pOł Staromiejak1 
ul. Grodr;ta 12, 2-6 
Pl. Marceleio Nowotki 14-16 

patrz 
okres wpływOW rzymaldeb 

Un1weraytet Warazawakl
Inatytut ArcheologU 
ZeapOł Badawcr;y - Płock 

K1erowo1k -programu naukowego - prof. dr hab. Jerr;y G .. aowakl, 
kierownik badali • mgr Da.rtosr; Mala:>wsld, w bsdan1ach udzl.ał 
wz1ęl1; mgr mgr Maigonata Daar;ldew1cr;, Elthleta Kołoaowata, 
Staniaława Waleodo, Rafał Mael.ar;ewakl., Slawomir Roar;ylc. F1Dao" 
aował Urz11-d Gospodarki Komunalnej 1 Mleukanlowej Urr;~ 
Ml.ejskl.ego w Płoeko. Czwarty aer;on badali.. Zeap6l ataromiejak1. 

Badan1a arebeologtcme Starego Miasta Płocka prowadr;one w 1985 r. •'l knntynuac:l'l wyJropailaJr s lat 
1982-1984, reallzowaoych przez ZeapOł Badawcr;y w ramach Pracowal Archeoło81CEDC•Itonaer1ratorllkl.ej PP 
PKZ 0/Warar;awa.. Prace prowadzono na naatępuj~~-Cych ai:BnnWI.akllch~ 



Stapowtno I. ul, Grodllka 1:ł 

W ;,kop xm. powterac:łlal.a 40 m 
2

, &ł9bol<ołć 3, O m od powterzcbn1 terenu. BadaDo zaplecze go8p<>Ciar
cn dal.ałkl mlejak1~. Najataran &dy ludsklej dz1ałalDolllc1 pochodził z kolica xm w. Qdkryto częlllć przy
a1emDił baot,Db w:Jkoaanego w IIDMtrukcj1 szkieletowej ze llld&na.ml szalowanymi deakaml, wymiary obiektu 
3 2 z 3 3m. Na trodlal majdowal 8l.f piec gl1n1ally z bardzo dutym naczyniem gl1n1anym, umieszczonym w 
~ ~enlaka, upraecD!o 'prawdopodobale nad palen1aldem. Oblelrt pelnU funkcje go~~podarcze 1 datowany 

·Jest na Jroolec xm 1 poesiłtek XIV w, 

Opróe8 tego odkryto tragmeDt badynltu.o 11Dnatrukc:j1 ezldeletowej datowanego na l połowę XIV w. 
oru p1wn1cę -a dllłlł !.lollc11ł barciao dobrze u.chowanych nacs;,tl ceramlcmych datowanych na l połowę XVI w. 
W poalom1e datowanym na 1r:on;1ec XV -l połowę XVI w. odkryto najataraą, moazczoDił drewnem naWlerzc:hn1ę 
ul. Stanliilawa Malac:howald.ego. · Odla:ryto r6wn1et p1erwaą kamleunlł naW1erzc:hn1ę tej ul1cy datoW&nlł na po
łowęXlX w. 

Prace arc:heologlcme będlt kcot,nuowane 11a tym atanawlaku w 1986 r. 

Stanuwlako n, ul. Gradska 2-8· 
. 2 . 

Wykop IVB, IVC. IVD o llłcznej powter acbn1136 m 1 liirednieJ głębokollici 3, 2 m od povr1erzclm1 ter~-
na. 

Badaola prowadzone na tym atanowlaku /wykop IVA/ były kcot)Duacjlł prac z 1983 r, Mały one na 
celu ulllc1111lenle da-anla, mome11tu wytycaenla 1 sposobu podz1ału m iejaldego bloku prr.yrYftiiDWego zawarte
go pomlęday ul1caml Grodzq, Kozllło Stanlslawa Małachowaldego. Najstarsze liiilady oaadu1ctwa poc:hodll'l z 
ko!l.ca XV w. Odkryto bard11o dobrlle zachowane fragmen.ty dw6ch budYftkO'Ir o k011strukcjl szldeletowej ze 
ałc1anaml szalowanymi deakaml, bet: ur,...dzetl grc """c"yc:h /wykop IVB, IVC/. W naro:tnlku Jednego z budYft
kOW /•YkoP IVC/ odkryto wkopanlł beczkę dębow'ło Obiekty te da towane Bił ua lconlec XV w, l pełniły prawdo
podo~le lunkeje goapodarcu, Na po<:ZiłtekXVI w. datowane •'ł dwa obiekty mieszkalne w~ouane w kOD• 
strukcjl azldeletowej, ze lllcl.aDaml azalowsnym1 deskamit pol .!p onym!. waretW11 pol~y z zachowanil ma.laturl! 
w kolorze jaano:t6łtym l Ja-nonlebleaklm na podkładzie wapleno JID. W tym przypadku jednak uale:&y stę 11· 
czyć z motllwoillc11ł odbarwtelllana skutek wpływu 6rodow1slta. lokalnt'go. K.d.dy z budyni<Ow w swym naro:tnl
ku pellnocno-zacbodnlm poetadal katlowe p1ece grzewcze, kta·yc:h fwulamenty "raz z dutą llollc111 ksfil ml
akowyc:h zachowały atę w bardt:o dobrym staDle. Wnętrza były m-7&zczone podlogl\ml z desek na legarach. 
Oba bud,nld poetadały Izolację pozlOIJllł wytr:onan11 z warstwy l eklro scbndzonej gl.l.ny o grubośCI do 15 cm. 
Brak Izolacji pl011cnrej wakasuje na motllwolllć latnlmla podelent l !U> daleko wyp:owad~:onyc:h oksp<lw. Oblelrty 
te uległy spaleniU, ds1ęk1 czemu w waratwac:h polepy ~tacllowały się llczne bardzo dobrze czytelne szczegóły 
k<laatrukcyjne umo:&llWlaJilce odtworcen1e poszczegdlnych elementOW budYftk6w, w tym etropOW; Bud,nkl 
zlokallzowane były prt:y wewn,trzbloknwej ul1cy ~C>ilpodarczej tzw. "mtedzuc:h" z uaWlerzchn1Jt moazczon11 
deskami, układanymi wadłu:tDle. co ,rylducza lBtnlente w tym przypadku traltcjl konnej, W poziomie datowa• 
nym na kanlec XVI w., poc"'łtelt xvn w, odkryto naJstarszli naWlerzcbnlę ul1cy·Kozlej, wykon&Dił ze atarau
nle układanego brulm. Do .Wcy przylegały z ąbu atrOil płoty o k011atrukcj1 aumlkowo.:t,..tkowej, kt6rych dolne 
partle uchowały G\1 do dzlll w bardso dobrym atanle. 

Prace a:rcbeol<>111c~e nat t;,m atanaWlaku będlł lamtynuowane w 1986 r. 
Stan.;."lako VDI, Pl. Marcelei(O Nowotk114-16 

W ,tropy XI S. XIC o ł!łcmej powlerschnl 138 m 
2 

l liiredulej gł~bukolllc1 5 m od powterzcbnl terenu oru 
w11rop ?CY o powlencbn1 33_ m.2 l liiradulej gł~bukołc1 3,0 m od pow1enc~ terenu. 

Badaola były k<latYftuaC:::IIł prac -z 19116 r. l mla)y na celu określenie charakteru osaduletwa w gospodar• 
ccej csęlllel datalek przyr,nll!owyc:h.' Odkryto cz~lllć przyzleiJlDił cb:&ych oblektOW arch1tekton1cznych wykoua
nych w konatrulrcjl szldeletowej z poziomem atytkuwym utwardzonym polepił wt:macnlanlł rusztem drewnla• 
nym. t;lu:&e lllredn1ce alupOW nolllnych konstrukcji szkieletowej przemaWiaJą za lstnlenlem kl1ku Irondygnacji 
tego oh1ektu, Przemaczenle oblektOW nte jest ostatecmte wyjaśn1.011e l będzie badane w 1986 r. Datowanle: 
konlec xvn w, 1 pocz,tek XVIU w. W poziomie datowanym na xvn w. odkryto uliczkę goapodarcz11 moszczo• 
nlł drewnem tzw. •m1edzuc:h". Granlee jak\ ona W,YZD&CZa, jest czytelna do dztał w uldadz1e przestrzennym 
tej częlllc1 mlaata. Na terenie całego atanaWlaka odkryto 5 atudni drewulanych datcnranych na okres od XV do 
xvm w. W atudu1 datowanej na XVI w, · odkryto bardzo duą Uość nacz~ ceramicznych oraz bardzo dobrze 
zacbawsny l.natrument muzyczny zwany "gęałlaml plocklml". W wykople XIC, w spągo warstw kulturowych, 
odkryto wyrdnle jczytelue llllady orkl ..i,lronywanej prostym narzędziem ornym. W waratwl.e tej m e natraflo
no na tadne .matertały arc:heologlcme umotllwtające dokładne datowanie z11ale zlska. W stropte waretW caleo
wych /glina &Wałowa/ odkryto llczne wyroblaka o charakterze kopalnl.anym, trudne do powl!łu.nla z wpej 
wyatępuj11cym1 waratwatul kolturowyml, Wobec taktu znalezienia w tym wykopie, w naturalnym złota. ld1ku 
brylek burutynu lropalnego mo:tna. przypuszczać, te są to pozostałości po poazuldwantack tego kamlenta w 
mlni0111Ch. epokach. 

Prace w w)kopte XIC będlł kont,nuawane w 1986 r. 

Wyłrop XV • . Pl. Mar~elego Nawotld 14-16. Badania mlały 118 celn .wyjalllnienle ~har aktero zabudowy 
dll1alkl m1ejaldej w czę•c1 makaymalnle zbll:t011ej do połodolowej p1erze1 R)lllku Starego /dzid PL Marcelego 
Nowotld/. PocZ'łtkl oaadu1ctwa datoWane &Ił na XV w, W Wyniku badali odkryto fundament kamlenny obiektu 
o •nleznanym praet:naczentu. Do wykCXlanla fundamentu atyto dodatkowo cegły rozbl6rkowej pochodzącej praw
dopodotmle 11: przebudowy kuleglaty Św. Mtchała, ma,Jduj,cej Blę na sąalednlej posesji nale:tącej do LO lm. St, 
Malachowsklego. Pre budowa ta datowana jeat 118 XVII w. I majduje potwterdzenle w trOdłac:h pisanych. 

.Prace w rejonle tefO W}'kopł nl.e będlt kont,nuowane. 
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W sezome badawczym 1985, przebadane metodaznl archeolog1cznyml. 345 m 2 poWlerzchni ml.aata 

oru 2ł0 m 2 powterzebat w tra.ltcle wykm,..,anla eondaty archeolog1czno•arch1tekton1cmych 1 nadzarOW 
archeologicznych nad zlemnymi pracaml budowlanymi. OgOłem pracami archeologicznymi objęto 585m2• 
Od grudnia 1985 r. prowadzone Bił badania dendrochronolog1czne w oparCiu o prObid uz111kane r; lroDIItnl'kqi 
drewolanych odkrytych podczas badatl archeolog1cr;nych Starego Miasta Płocka. Prace te wykalnje Pracow
nia Konaerwacjl Drewna Zabytlcowego Oddzctału Badatl i Kooeerwac;j1 PP PKZ 0 / Wars .. wa.. Skx>mpl1lrowa.ne 
kmstrakcje drewnlane oraz ca.ły wykop XVC wraz r;e atndn1am1 pollladallł dokumentację fotogrametrycm'l. 
wyka>BilJ! przez K.\tedrę FotogrametrU Pol1tecbnlk1 Warszawsldej. 

W wyniku badafl archeolog1c r;nych w 1985 r. uzyskano: ł:au zabytkOW ceramicznych, i . .918 sr;t.lrolid 
,..,ier~;'ł!, 98 zabytl<Ow metalowych, 71 cabytl<Ow ezldanych, 11 zabytkOw skOrr;anych. 

Z a bytki archeologiczne i dokumentacja majdnjlł atę w lnatytucle Archeolog11 Uniwersytetu Warszaw~ 
sld ego. 

Prace kameralne i terenowe będlł kmtynuowa.ne w 1986 r. 

PODRZECZE 
woj. lesr:cz:ydelde 
Stanowleką 3 

POLA GRUNWALDU, gm. Stębark 
woj. olsz:tyllsk1e 

patrz 
epoka hr'!-"" 

Polaka Aka.dem1a Nauk 
Instytut Blatorli Kultury Matertaloej 
Zakład ArcheologU Polak1 Srodkowej 
w Lodzl · 

Badania prowadr;U doc. dr hab. Andrzej Nowakawsld prr;y wspc5ł
udZ1ale: dr Zdzctaławy Wawrzooowsldej /&JJtorki sprawozdania/ 
oraz mgr. Martusza Ml.elczarka. Ftnanaował Urz11d Wojew(!dzld 
w Olsztynie. Pl'ltY sezon .badafl. Pobojowlsko hltwy r; ~410 r. 

Celem prac b;yło prr;ebada.nte meto<~'! archeolog1cznlł terenu akrelilanego przez sr;wedzldego badacza 
S. Ekdahla jako dollny Wielldego Strum1en1a. Mlała ona rozdr;telać wojska polsko-lltews'lde od krz~cldch 
w dn1u bltwy 15 lipca 1410 r. Badany obuar połotony jest około 900 m na południe od ws1 Grunwald 1 około 
l. 000 m na zacbOd od dr0g1 Grunwald-Lodwtgowo. W 1983 r. zlokallzowa.no tam przy pomocy wykrywacr;s 
metallldlkadr;telll'lt pm1ktOw mogących wskazać na obem<>Ać w zi"ml_przedm1ot0w z metalt ferrycainych 1 
n ie!errycmych. Eksplorację prowadzono na terenie oznaczonym w trakcle badafl geoflzycmych, jalio kwad
raty: D 1 VI. Przylegaj'l one bezpolllredn1o do drogi-polnej. Wytycr.ono 7 wykopOW o ł'!cmej powterr.chnl 
1·24 m2. Plęć wykopOw: nr l o wymiarach 4 x 4 m, nr 2 - 6 x 5 m, nr 3 - 4 x 4 m, nr 4 - 4 x 4 m, nr 5 -
2 x 5 m, usytuowanych zostało w kwadracle D, zaś dwa wykopy: nr 6 o wymiarach lO x 2 m, nr 7 - 4 x 4 m, 
w kwadracle VI. Wymiary wykopowuwarunkowane były llolicl'l wskazanych prr.ez geoflzykOW pnnktOw, wZlęto 
talde pod uwagę wtelkolić błędu w lokallucjl mtejac zalegania /miejsca te wskazywell._geoflzycy z doldad
nośd.ą do O, 8m/ . Stratygrafia terenu wygl'!dała następująco: ger'l do poziomu 20-30 cm pod powterzchnl'l 
zalegała warstwa brunatnej prOchnicy wspc5łczesnej, pod mą występowała około 2 5 cm warstwa prOcłmJcy 
przemieszanej z p1ask1em, a nUej twarda warstwa tOłtawego plasku. Jedynie w wykople nr 2 odałontęto skn• 
p1sko du:tych kamten1, stsnowtące najprawdopodobnlej pozostałość dawnej m1edzy. Wydobyto głOwnie wspc5ł• 
czesne przedmioty metalowe f gwo.fdzcte. kolec brony, częlić orczyka, fragment blachy mtedzla.nej, fragment 
odldadnlcyf . Zalegały one głOwnie w warstwie prOcmlcy współczesnej. Zaznacr.enla wymaga fakt', lt me 
zawsze miejsca odkryć przedmlotow metalowych odpoWiadały pm1ktom wskazywanym przez geoftzyl<Ow, me
kiedy· były oddalooe od nich o k1lka, a nawet kilkan alicle centymetrow. Ponad~o malezlonych zostało ldlka 
przedmlotow metalowych nle zaznaczonych pruz geo!lr.ykOW. OprOcz metalowych przedmlotOW znalezionych 
zostało ldlkandd.e charakteryetycznych fragmentow ceram11d. s,..dr;tć wlęc motna, tt dalsze badania na tym 
obszarze .nle rokuJ'! powod.zenta. W efekcie nle uzyakano potwlerdzenla koncepcji" S. Ekdahla. Badania tego
roczne zamykają dotychczasowy etap prac poszukiwawczych na Polach Grunwaldu. 

POZNAN -STARE MIASTO 
ul. Gołębia 2 

PP Pracownie Konaerwacjl Zabytl<Ow 
Pracownia Archeologiczna 
Oddr;tał w Pomanlu 

Badania prowadzlł mgr Plotr Wawrzyniak. Flnanaowało Blnro 
Badafil Dokumentacji ZabytkOw w Pomanlu. Pierwszy aeEon ba
da6.. g~ednlowlecma kam1Eil1ca m1eszczaflska fxm? -XIX/XX w. f, 

Badanta mlały charakter wstępny - aondatowy /takte ratowniczy w ,..,lllZkn z prowadzoaymi na terenie 
posesji robotami remootowo~bndowlanymt/. Bondat- wykop l o wymiarach 2, 50 x 2,37 m zah>tooo w czę•c1 
tylnej dr;lałJd , na terenie oficyny. W aumle wyelrapolorowane około 20 m 3 ziem!. 

W wykople wydzielono 25 warstw utytkowych. w tym warstwy od l do 12 nowotylne i wspc5łcze.,e 
/ XVI-TX/XX w., głębokolić od O do l, 40 /l, 78 m/, ponltej warstwy wcu&D~>/? /1 lirednlowtecme /XW. /?/• 
XV w., głębokolić od l, 40/1.78 m do s, 50:3,79 m/. Calec f warstwa '1.6/ w po8tad drotmozl.arnlateao baMr7 



tClłtawe;J pla8llu pochodsea1a raeemego ostaymęto t,łko w csęłc1 p(!łn..,.;nej wy1lopu / pębołr.o4ć olmło 3, ł 5/ 
3, 50 m/, natom1Ut w czt•c:l połudn1owej nadal zalegały waretwy uS~we, mJ.mo oll1'ł8Dlętej w tym miejecu 
głę~c1 olmło 3, 80 m. Dokoaano odwterta 1 stwierdzono, h mi~•zo•ć lch zalegania WJ111oll1 jeazc~e 
około O, 80 m. Nleetety, •'l' '";gięciu na motllwołć obal.llltęcla 111ę łcian wykopa prace przerwano. 

Najllcmlejn• grapę .rucbam,.:h materiałów tr~ oprócz kołc:l zwterzęeych atauowt ceramlka 
naczyniowa •reGllowtecma 1 nowotybla z XIV-XVIII/XIX w. Zaalezloao ~e pewn•Uo•ć l1łam1<ów naczyil 

· WCSeiiDO.redalowtecsaych Z 2 połowy XlD .... Z lmlych .zabyt~ w1tlobyto łredal.o•lecmy /XIV w.?/ a<St 
:tela.my, l monetę /az8Utfl/? / Jana_Kaz1m1erzaj 1 atollWikawo llcme fragmenty naczyil szklanych. 

Materialy z badali ~ ·rom 1985 zaeJdaj' a1ę w PA PKZ 0/Poma/J.. 

Pnewtduje lllę lr:.alt,naację bada4. 

PUSZYNA, gm.Korfantów 
woj. opolak1e 

PUŁTUSK 
woj. ctechano•akle 
Zamek 

patrz 
wczesne łreda!OW1ecze 

PP Praco...me Konser•acj1 Zabyti<Ow 
Pra~a ArcheologiCzno-Kotularwatoreb 
Oddział .." Waraza•te 

Badania prowadBUl mgr mgr Marek Mleroaławall:11 ZbtgDlew 
Polak /autor ~~prawozdsaia/. FinaDaowal WKZ w Cl.echaaowte. 
Dzle&ąty aezon badali. Zamek. 

Badania prowadzone były na stokach wzgllrza zamkowego.. l!.Aały na cela gł<SWDle ustaleo1e przebiegu 
murów oporowych, okrelllleale tch konatrakcjl, stanu zacba•BD1a. datowal11.2 oraz doatarczeale danych t' 
projektu uporz~waala otoczeo1a zamku, ZałotCilo 13 Dlew1elldch wyltop<Sw o ł'łczaej powterzchnl 95 m 
oraz pro•adzono nadzOr archeolog!.cmy w wylmple budowlanym o powterzebal 24 m 2 po zewnętrznej etronle 
zacbadalego skrzydła. 

W 8 wykopach odełOillęto mur opor01Fy biegnący u poda<Sta stoku. Zacz)'Da B1ę on na wyeokolłc1 r:rza
lUu zachodulego 1 otacr:a. zamek od zacbodu 1 południa. Na wysokodcl ryzalltn wachodalego jego budowa zoata• 
ła przerwana 1 Dlgdy Dle ukol!.czooa. MJr o grubodcl około l m 1 zachowanej wyaokodcl do 3 m zbudowany 
został s cegły.." układzie nleregD1araym. ł'łCZODej &lln'ł. mlejecaml z dodatklem wapna. Fundament metro· 
wej głębokości wykonano we wicople wąala:lprzestrzermym z kamleD11 grw:u ceglanego zalan,.:h zapraw'ł wa• 
p1eDn'ł· Od zewn'łtrz mnr •zmocniono gęsto rozmieszczonymi prz;,poram11 otynkowano. Czaa budowy data• 
jemy na xvn w. W luatracj1 z 1753 r. mur ten okrrilCily jest jako •wszystek zrujnowany". Odcinek między 
achodami prowadzącymi do "Domu Sealora• a obecaym zjazdem przy kollcu skrz)ldla wachodniego otrzymał 
w czasach naJnowszych płaasezowanle cegłlt ldl.nkl.ero""'ł na zapraWie cementowej. 

Drilgl mur oporowy biegDla g~ •• wysaacza C:awęcU wznleBI.enla. zamlanregolod ryzallta zacbodnlego 
do -lroilea zacbadalego akrzydla zamku. Zbudowany jest z cegły.." układzie blokowym, na zapraWie wapiennej. 
Jego pOIIłatanle W1'łł8tDY z przebudowami dzlewtętnaatowtecmyml.. 

W wy!mple XXIIA, na poludatCliły zacb<Sd od zamlm. odałOillęto maly fragm81lt płytkiego f-.mdamenta 
z kamleoia 1 cegły, lttOry motua Yi'łl:&ć z budyaldem Widocznym w tym miejsca na planach z pocz'łtka XIX w. 

W wykopie XXIV, na p<Słaocay zach<ld od zamku, zbadano układ nawaretwleli u podn<Sta stoku, co w 
p01Fi'łzaD1a z W,nlkaml bacla1i z 1983 r. poWIDDo umotllwlć odtworzenie bistorU zagospodarowania terma 
pomiędzy zamk1am a llapllc'ł Św. MarU Magdaleny. · 

Materiały 1 dolalmentacja majduJ'ł stę.,. ~AK PKZ .." ~arazawte. 

PULTUSK-MIASTO 
woj. clechano•Blde 

l. Stare Miasto - kode16ł NMP 

Clechanowakie Towarzystwo Naukowe 
Wojew<ldzk1 Konserwator Zabytk<Sw 
w Clechanowle 

Badsaia prowadził mgr Wlodztmierz, Pela. Finaosował WKZ w 
C1eehanow1e. 6amy sezon badali.. Ósada wczesno•redn1ow1ecma 
na Starym Mldcle XII-XIII w. Miejska zabudowa dreWniana 
średnioWleczna 1 nowotytna XIV ·XIX w. Baszta przy szpitalna 
XVI w./? f 

Prace badawcze na Starym Mleśc:fe miały na celn odszukanie osady wc~:eanołredal.owleemej lokallzo· 
wanej dot,.:hczaa przy )rojlctele NM'P. jednak Dle potWierdzonej tr<ldłam1 arcbeologlcznyml. na wspomnianym 
terenie. Mlejace poszull:1waJ1 prze8Unlętó bardzlej na wsch<Sd od kościoła, bll:!;ej koryta Narwt. , na teren za
jęty przez posesje prywatne 1 Zakład •Polam•. Przebadano obszar 270 m2. OdsłoDlęto fragmenty ldlku ob1ek• 
tllw wczemołredatowtecmych: ~a obiekty mleazkaloe z palenlakaml, o r. zworobocznym zaryale, wymiarach 
3 li 3 m 1 3 :x ł, 5 m oras 6 pod)u:taych Jam. Materlał zabytkowy to paclorki szklane, fragment ar:klanej 
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olrlłczki, erubtt!l'l jedbo.a-ćlmly, no~e ~elune, lr'IZOWY bbłł!czek alr:romowy.- druc1k1 br'ł"'we fragment 
przędllb oraz 3 pl-omby ołowiane •zdobtooe•, lrtOrych datowanie um~ll'lfić mote, bardńej pre~yzyjne dato
wanie całej oqdy. Nat:t-atl.ono ta~e na obiekty młodsze IB.ln.. zagłębiony w podlotu obiekt z piecem w narot
nlku p<lb>ocno-wachodnlm z XV w. oraz pbdplwnlc1:011e ob1ekty nowotytne. 

2. ul, P1otra Skar!ll 39 a 

Prowad1:011o nadzór nad w-ykopem budowlanym P.,d budynek mie~zblny. Zadokumentowano kolejne ele
menty drewnianej .:&budowy miasta łrednlowlecznego oraz w;pebplorowano studnię wylronaną z plonowo wbi
tych desek dębowych -w formie walca - WEmOCntoną drewn1anym1 obręczami. z zasyplaka wydobyto fragmen
ty nacz111 g!J.nlanych oraz fragment plastyk koła do wom. 

3. ul. Szkolna 13 ·1 dzledzl.nlec B!dn 

Dwa podhlUle wykopy archeologiczne-wyla>nane w miejscach planowanej zabudowy- odałonUy nawar
stwienia o m1~azollcl 4, 110 m od obecne! pow1erzchn1 grnntu, powstałe od la:ltlca XV w. Warstwy kulturowe 
opadajOl w kierunku kanału - dawnej dollny rzecznej, Odsłoolęto grube warstwy mierzwy oraz poZiomo let'łce 
belk1 drewnlane l pianowo witopane 1 wb1te słupy. Ze względu na me'lf1elk1 fragment odsłoniętej powierzchni 
~e motua jedbak jednoznact:nle olr:rdllć ich przeznaczeola - zabudowa dreWllana czy umocnlenla brzegu, 

._ &.iazta prz:rsą>italna 

Wykop umpełnl.aj'I"Y badania archeologiczne oblektn. Odałoolęto fundamenty oraz otwCr ok1enny. 

Materiał zabytkowy znajduje 8lę w ~tuaku w magazynach elcBpedycjl }lfykopallskowej CTN. 

RACUZEK 
w~j. wloclawakie 

tlnl. wel,"sytet LOdzk1 
Katedra ArcheológU 

Badanla prowadziła grupa pracownlków i 11tudent6w Katedry 
ArcheologU UL pod k1erunktem doc. dr. bah. Leszka Kajzera. 
Finansował WKZ we Włocławku. Siódmy sewn badafl.. Zamek 
łrednlowteczny uaytuowlll)y na grodzie 1 Wielokrotnie przebudo-
wywany. · -

Prace badawcze kuntynnowano po rocznefprzerwle spowodowanej postępami prac murarako-konserwa
toraklch. Wylrooano 2 wy!!x>Py archeologiczne i 4 odkrywk1 archltektonl.cme o poWierzchni olrolo 50 m2 i orien
tacnuej kubaturze 150 ni3, zinwentaryzowano 123 pozycje zabytków ruchomych. w tym bllslro 4.000 fr. cera-
miki, dola:lnano ueregu obserwacji analltycznych. • · 

Odkryto i zbadano w wykople xn fundament p6łnocnej liielany "kamientcy Wlelk1ej•, stwierdzajlic obec
nołć at 5 odsadzek. Potwler.dzono ta~e 9baerwacfe dotyczlice poziomu ~ytkowego kuło domu żamlcowego w 
okreale jego budowy, a t~e zarejestrowano ełębolro•~ poqdoWlenta 1 apoa6b murowama obu barokowych 
llzen-przyp6r. · 

W wykople XI zar~jeatrowano poaadowl..ue .połudntowego odclnka muru obWodowe<go, który ulokowano 
11a poziomach kulturowych zawleraj'lcych cegłę. Płytk1e fw.damenty muru 1 jego relacja do dochodz~~Cych 
waratw ziemnych waka.zuJ'l, te wzniesiony on z.oatał pOtno, między pcitow'l XV, a połbWlł XVI w. 

Zbadano tallte /odlrrywb 28 l 29/ teren Wlety poamoej, wt:n1es1onej na przesmyku wiodOlcym do zam
ku, przez Hieronima Rozdruewsktego /+1. 600/. Stwlerdwno, te mury wi~y bramnej zoŚtały calkoWlcie 
rozebrane w l połoWie xvm w., n1e zarejestrowano nawet negatywów murow. O latnlentu wle~y śWiadczy 
obecnle tyllro ponad dwumetrowej grubollld płat gruzu. 

· Dokollczono badania •wtety Karnlrowak1ego• 1 przyiegłych do mej budynków mieiiZClt'!Cych kuchnię l 
plekarmę. P~ierdzono chroDolog1ę Wiaty, lata trzydzieste XVI w., E badano jej poqdoWlente 1 wybrano wy
pełnl.eko, zaW1eraj11ce sporo prze dmlotOW telaznych 1 około 3, l tys1ęcy fragmentow ceramik1. W p<llnocnym 
murze .nety zaobserwowano obecoolllć B1ęgaczy, do ktCrych me domurowano jednak muru obwodowego. Ten 
oddnek obWodu Wzn16sł dopiero B. Rozdratewskl, .)c1l6ry "domurował· B1ę" do p<llnocno-wschochlego narotnlka 
•wtety Karnkowskiego•, a me do przygotowanych uprzednio sięgaczy. 

Stwierdzono t~ e. t e do 2 połowy Xvt w. zamek w .RaeiJł.l:ku ~e po8ladał pełnego obwodu murowanego 
1 b,Yi tylko bronlODY od wschodu liielanami •kamienicy wlelk1ej", a od południa murem l •wtet'l Karnkowsk1ego•. 
Natomiast mury obwodowe w partlach zacbodmej l p<!łnocnej wzgórza umkowego zbudował dopiero B. Rozdra
tewskl.. Były one płytlro posadowione, w11sk1e i me miały chyba praktycznego waloru obronnego. Ten ostatni 
wynikał ze znacmego przewytazenla wzgórza zamkowego pouad dolinę Wisły l olrollczne parowy dochodzącego 
do 30m. 

Badania nie wniosły zasadniczych lrorekt w hipotetyczny rytm przemian osadnictwa na ":zg6rzu zamlro · 
wym 1 prt:ebud6w z.amku zaprezentowanych w •Informatorze Archeologicznym~ - badanla 1983. Zamek muro· 
wany rozpoczęto wznosić w XIV w; na powstałośCiach xn-XIV -wiecznego osadnlctwa grodowego. Rozbudowy 
jego trwały do lroóca XVI w. WiekXVU.przyn16sł stopmowy upadek znaczenia zamku, a11a poct:'ł!ku XVID w. 
mury jego zostały rozebrane. Z rentek gotyckiego domu zamkowego Krzysztof Szembek w drugiej ćwierCI 
xvm w. wzn16sł barokowy pałac. Został on rozebrany wrat: z reaztkam11nnych mur6w, na pocątka XIX w. 

W 1986 r. pro'IF&dzone maj'l być jeszcze blet,.ce nadzory ll:mserwatorskle. 

Materiały 1 sprawozdania z bada.il znajduj'l Bię w archiwum WKZ we Włocławku l w Katedrze Archeolo · 
g11 Unlweraytetu ł.Acll:klego. · 

.Badlm1a -ały .&Uu6cmoe. 



. 
RACIBORZ 
woj. ll:alowtckle 
Zamek-ostr<Js 

PP Pracown1e XDI:Leerwae11 ZabytkOw 
Pracown1a Archeolos1cmo-ltoDaerwatorska 
OcldZ1ał w Lodz1 

Badanla prawadńł mgr .Błatej Mu:ol!. F1nanaowalo Wojew0dzk1e 
Bluro ProjelrtOW' w Zabrzu. P1erwar:y sezon badali.. Grodz1slro 
wezecołredlltow1eeme 1 p<ltDołre<kllowl.eezny zamek. 

Badanla BtłmoWt'ł ez~ć neroko zakrojonych prac badaweso-konaerwatorsk1ch maj"tCJlCh na celu re
waloryzację zeapolu zamJr:owego klll'ł*'łt l'selborskicb. E'kaplorawano 11 wykopOW' na l;lliędzymartn 1 przy 
bud,nlcach zamkoWJ'Ch oru k1.llm aonda*Y wewn~ttrr: budyni<Ow zamlm..,eb. L~tezna pow1erzcbn1a badana ok. 
200 rr1- /kubatura ok. 500 m3 /. 

Zesp61: zamkowy znajduJe łllę na leWm wyniesienia na prawym brzegu Odry ra przeciw miasta Rac1• 
borza. Określany jest jam zamek, a uprzednio grodz1sko na Ostroga. P1erwsza wzmianka pochodZI. z po
czątkOw xn w. /1.108 r./ llnformuJe o grodZ1e kaaztelailak1rn. Do ·:1.211 r. stoUea ks. MLeszka Plątono
g1ego. Do IJ336 we. władzy pl.astowak1et l1n11 ks. raelbarsk1eb, w latach 1336-1521 w pastadania ks. raelbor
sk1cb UnU ks. opawsklcb /PrzemyłlldOw/. Na krOti!D, w latach 1521-32 wraca. do p1a.stowak1ego ks. Opolslde• 
go Jana, po ktorego bezdf:1etnej 4m!erel zostaje wbtezony do korony czesk1ej zmlenla.j'łC Wielokrotnie wW• 
elc1ell. Bl'ł mm m.lll.. brak Alberta Hohenzollerna ksl~e Jerzy r: Karniawa. 

Dotychczasowa eksploracja~/ dolmóczenie eksploracji w sezonie 1986 r./ pozwoliła odsłoniĆ 
następuj~tce elementy składowe grodu l zamku: w wJ'Impaeh na międzymurza od strony zachodniej 1 wschod• 
niej odsłonięto rellkly Jmnstrnkcjl rusztowej przedpl ersla. walu obronnego grodzi ska, dodatkowo od strony 
zacbądnlej, uch..,eano resztki spalonych kal.strakcjl ZW1e6.czen1a wala; Znikoma Uo4ć matarlaln datnj'łCego 
te elemen~y wskazuje na XlU w.; bezpo4redn1o Dali ZW1e6.czen1em wału wystawlano następnie ceglane mary 
pierwszej l1n11 obronnej. 

Na obecnym etaple bada:6 -.ydaje B1ę, U najwcze4n1ej powstały parUe marow od strony wschodniej, 
gdzle zlokallzowany jest jedJlDY przejazd bramny na zamek. S2:erolm4ć odslonlętej częśel wala od strony za
chodulej wynołd ju:t ok. 7 m, będZ1e ona znacZnie Większa. gdy:t obecn1e nie jeatrimy jeszcze a jego pod
stawy. 
Najprawdopodobniej a sebyłllll XV w. lub na poczlft)<u l połowy XVI w. XVI w. zamek otrzymał drun Unię 
murow obronnych, WystaWl.Oilycb u podstawy starego walu, a najpewn1ej na skraju /lab dnie/ fąsy. Funda
menty marow n l1n11 wzmes1nno na ostrołukowych arkadach. 

Wykopy elaiplorowane przy budynkach r:a.mlrowych od strony dńedz16.ca pozwollly pod XVID-XIX w. 
zlokallrować budowlę wozown1 akrzydla zacbodni ego, rellkty 4redn1oW1ecznej bndowll ceglanej XIV -XV w. 
o nieznanym na obecnym etapie bada6. prze2:DSCZE111U. Cale obecne skrzydło zacbodnie 1 pOlnocne w swej 
parU! naziemnej jest budowli! z 2 połowy: XIX w. /browar/ wzmeslOilą po Zniszczeniu owych skrzydeł przez 
poltar, jedynie partu fundamentowe zaW1eraj'ł zapewne rehkty starszych skrz:)'del zamlmwJ1Cb. Rozpoczęte 
wy~topywzdlu:t tego akrzydla wskazujot na n1ejednorodno4ć fandamentow . 

Najstarszą cr:ę4clą zamlm według llteratury jest kapUca zamkowa am!ejscowtona w skrzydle wschod
nim przy bramie, datowana na scbl'łek XIll w. pod wer:wan1em Tomasza Kantauryjsk1ego. Mlała ona byt! 
ufundowana przez bl.akupa wrocławskiego Tomasza n jako ko4c161: Jmleglalny uposażony dzleslęclnam1 z jego 
stołu. Obecnle lstnlejlłf!a budowla nwa.t.ana calkoWl.cle za p<ltnoromaflaką na obecnym etaple bada6. /jeden 
W}'kop przed kapllc'ł o wyro. 7 x 5 m araz sonda:te w krypele/ sldania do bardro ostrotnych wntoskow. Mo
temy jednak jut obecnie stw1erdf:1ć, l:t licta.ns zacbodnia /obecn1e s zczytowa kapUcy z XIX w. portalem/ Ole 
jest Ilelaną oryginalną l powstała po XVI w. Podobnle ściana poludolowa w da:tJ1Ch swych parUach jest struk
turą przebudowanit ceglano-kamlenną tkwląc'ł na starszych fandamantach 1 fr. lictan kamlennJ1Ch /odkryto 
fr. jednej z kamlennych przypOr tej 4ctany/. Jedynie 4c1any wachodnia 1 północna wykazują pewną jednorod
ność wątku 1 tecbnlk1. Wykop zlokallsowanyprr.ed wej4c1em odalonU k1lka struktur kamlenno-ceglanych ld.lku 
faz przebudowy. partu r:achodn1ej kapUcy. MotelBy jedynie obecnie przypuszczać, !t w przeszłolici kapUca 
bl'ia znaczole większa l B1ęgala w głąb dz1edzl.6.ca amlmwego. Fragmenty odkrytych fundamentOw wchodz•ł 
pod śctany awuane dotychczas za poc.liodzące z XIll w. 

Nale:ty zwrOctć uwagę na maczn'ł Uollć odkrywanych w fundamentach tragmentow kamlennego detalu 
arcbltekto~cmego, w postaci tr. :teber, profllowanych c1osow, ałn:tek, splywow teber 1tp, c2:ęsto zaopatrzo
nych w znak kam!eniarakl rOWnoram!ennego krzy:ta. 

Na głęhoko4c1 ok. 2 m ponUej obecnej poW1erzchn1 dz!edzlńca rozpoczynają 111ę warstwy 4rednloW1ecz
ne z rellktam! 4re<hlowtecmej zabudowy grodziska 1 zamka w postaci !r. i>all~ 1 belek. Mater1a.l ruchomy 
wydobyty z tych warstw watępnie datujemy na xm 1 XIV w. 

Dotycbczaa w1'dobyto ok. 40 tys. fragmemow nacc:yfl gllnlanych 1 katll, głOWnie B\ to ma terlały XIV
xvn w. z przewag'ł materlalOW XV 1 XVI w. Zwraca uwagę dn:ty zb!Or naezy6. grafitowanych proweD!encjl 
morawskiej. w tym fr. dna z tzw. znak1em •ręki botej•. W :)'dobyto tak± e fr. specyftc2:nej ceramiki pochodzą
cej z pucbari<Ow loatlcklch rOWnie:t proweniencji morawsko-czesldej, 

Badania bęclit kontynuowane. 
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PP PracoWille Konserwacji ZabytłaSw 
Praco~ Arcbeolog1czno·KDDaerwators.ka 
Oddt:1ał w WarszaWie 

Badania pr-owadziła mgr Ursli:Ula PerUkowaka-Puu.kara.ka. Prace 
flnanaowalo Bluro Dolmmentacjl Zabytk(!w w Rzeazowte. Plerwaey 
aezon badad. Dw<lr o~;>ronny /X:V -xvm w. f . 

· Badania wylropallslrowe mlęły charakter rozpoll:l\awczy l towarzyszyły badaniom arcbltektonlcznym. · 
Wytyczano trzy wylropy badawcze; · 

WYkop nr l 

Wykop nr l wytyczono od straoy wsc:bodnlej wi~y. Celem badali miało być uzyskanie profilu prosto
padłego do muru wle:ty. Ze względu na zły stan obiektu oraz wcześnlejaze prace atablll.zuj'łCe grunt wok6.1 
bud:ynku wykop został wytyczony w odległolici 3m od murow. W wykople tym na ode1nlm zachodnim uchwyco
no tri. humus pierwotny bez materiału zabytkowego oraz przemleuane waraiWykulturowe zawleraj'łce 
material C!"ramiczny datowany od epold. .br'łZU do XVll·XVUI W, Potwierdzona została Wiadomość .trOdłowa, 
:te po roku 1906 został obnitony poziom dziedzl.l1ca o l, 70 m. Na odcinku wschodnim wykopu nr l ucbwyCOilo 
współczesne warstwy bardzo przemieszane pochodz'łCe z rozsypiska bast1onOw. Uchwycono poziom budowy 
ba&t1on6w, ktOry mo:tna datować na XVU w. . 
Pod warstw'ł gliny ZWi'łl:an'ł z bastionami zadokumentowano konstrukcje drewniane "fosY" oraz jej wypełnl
alro. "Materiał zabytkowy motna datować watępnie na·stulecia XV/XVI do xvn, czyli do momentu wybudowa-
nia basuono~. · 

WYkop nr 2 

Wykop nr 2 wytyczoDO w bramie południowej w celu ustalenta jej chronologU. Na podataWie układu 
warstw l ich gener;y mo:tna stwierdzić pOtne XX-Wiecme pochodzEille bramy. 

Wykop nr 3 

WykÓp nr 3 wytyczono w bramie południowej od strony dE1edr;IJ1ca. Stwlerdr;ono niwelację terenu po 
roku 1906, uchwycooo warstwę humusu pierwotnego oraz wyeksplorowano i zadokumentowano fragment ror;eb
ranej bramy starszej od obecnie iatnlej'łcej. Z~ "!fr:ględu na całkoWity brak materiału zabytkuwago nie ustall
llllmy cbrooolog:U tego obiektu. Zostały wykonarie pomiary cegieł oraz pobrano prObid zapraw do -dalszej 
anaUzy. 

Materiały znajdaj'ł się w PAK PP PKZ 0/Waraza"!_a. ~. 

Badanla · będ'ł kontynuowane. 

. 
SLAWKOW 
woj. katoW1ck1e 
StanoWisko l 

KonserwalOr ZabytkOw Archeolog1cmych 
w KatoWicach 

Badania prowadzU mgr Jacek P i erzak. Finansował .Mlejsk1. 0śro
dek Kultury w Sławkowle. Drug1 sezon badart. Relikty średnio 
wiecznego zamku /2 polowa XIII-XV w./. 

Wzgórze Eamlrowe badane od roku 1983, usytuowane jest w poładnlowo-wechodnlej partU ml&sta, na 
terenie prywatnej posesji, ktOrej zsslęg ogranl.czaj'ł ulice: Staropocztowa • o9 południa, Browarna - od 
wschodu, Wąska • od północy i Zamkowa - od zachodu. Kszialt wzgórza zbllt;ony jest do owalu, o wymiarach 
górnych parW 28 z 29 m. Wzgór1:e otoczone jest bardzo czyteln'ł, szeroq fos'ł, co przy praWie całkowitym 
braku na powlerzchnl. rellkt6w arcbltektury murowanej, sprawia wratente grodzfska. Wykop arcbeolog1cmy, 
o wymiarach 15" 2 m załoitono prostopadle do wykopu l z roku 1983, w~:dłult llnll p61noc-połudn1e. 

W:yn1k1 bada11 okazały się niezmiernie lnteresuj'łce ze względa na czytelny układ warstw, Odkryte mu
ry Widy mieszkalnej fpoblocny 1 zacbodnl/, mające 2,40 m grubośc11!W1adcz'ł o maaywno6c1 załoten1a. 
W1e:ta wykonana jest r; kamiEilla łamanego w technice opus emplectum, na zapraWie wapienneJ.. Jej prawdo
podobne wymiary, sądz'łc po topogra1H terenu, oscyluj'ł w granicach 18 z 14 m. Stopa futtdamentowa, uchwy
cona na głębokolici 4, 30 m, posadowtona została na glinlastym calca. W warstwie pierwotnej pr6chnlcy 
stwierdzono bardzo czyteloy wkop pod fWldament w1ety. Fakt, lt waratwa u.tytlrowa apoczywa bezpo6rednlo 
na warstwie pierwotnej próchnicy dobitnie świadczy, 1:t nie zastosowano tutaj sztucznego nasypu. Odkryty w 
warstwie u.tytkowej materlał ceramiczny pozwala datować wtetę na 2 połowę XIII w., co staWia zamek w 
Sławkowie w rzędzie jednych z najstarszych załoteA zamkowych w Polace. 

Zamek powstał na tzw. aurowym korzenlu: za czym przemawia brak materlałOw wcześniejszych, nit 
połowa xm w. Jak się wydaje , na obecnym etapie badart. pierwotnie była to masywna w1eta o charakierze 
mieszkalno-obroonym, otoczona ar; ero q na ponad 20 m fo•'ł· Pod koniec w1eku XIII lub na pocz'łtku XIV w. 
do północnego muru wle:ty <lobuaowano aneks, którego mur zachodni odkrifło w proflla wschodnim wykopu. 
Mur ten miał długclić 4,15 m 1 zalroóczony był naro:tn'ł przypor'ł o długości l, 90 m 1 nerokuścil,25 'm..Anelr8 
wtety równ1et wykooany był z kamlenia łamanego, na zapraWie wapiennej, w tecbnJ.ce opus emplectum, z tym, 
l:t jego fundament był o O, 5 m wy:tej posadowiony od fundamentu wiety. Aneks przeclna warstwę u:t)'tltow'ł z 
2 połowy XIII w. , co śWiadczy n1eW'łtpllwie, lt jest budowl'ł p6mlejazą. 
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W olr:resle jeiO p-stawania wllll1ea1ono najprawdopodobalej r-OWnie:t budynek bramny, ktO..ego frag
ment odlr:ryto w wykople r. roku 1983. Zamek J)tr'zymał wowezaa brak z płasktch płyt wapiennych na ktO..ym 
osadztla 811! dentutka, pozbawiona mater-Iału waratwa szarej zleml. 

Na obecnym etapie -badali trndno jest odpoWiedzieć, czy zamek poaladal mury obWodowe? Obiekt 
pozostaje zniszczony w XV w., o csym ntadcsy masywna warstwa r-umowiskowa, zawierająca w dolnych 
partlach gr-uz kamlenny ze zntazczonycb budowli, a talcte spaleniznę, grudki zapr-awy or-az mateńał za byt
kowy, w postaci ceram1k1, gr-otOW bełtów kasz, tragmentow ostrOg. strzemienia itp. Ma tertal archeologlcz• 
ny z tej warstwy kur-esponduje z danymi ze f.r-Odeł ptaanycb, m0W1'łcym1 o dwukr-otnym najetdzle husyt6w 
na Sławk6w, w latach 1434 1 1455. Jak Blę wyoiaje obiekt został zniszczony podczas tego dr-ugiego najazdu, 
w czasie kt6r-ego mlasto zostało doszczętnie spalone, a z nim tald;e 1 zamek. 

w warstwie r-umoWiskOwej spoczywa warstwa brunatnej zleml z mater-lałem ~towanym na XVI w., 
czy jeclnak zamek był w tym okreBle jeszcze utytkowany nie ma pewno6cl. Wszystko wskazuje na to, 1:t nie 
został on po zntszczenlacb łusyckleh odbudowany 1 z tego tet względu poszedł szybko w zapomnienie. 
Żr-Odła historyczne z xvn 1 xvm w. utotaaml.ają zamek z budynkiem stojącym poza fosą, z tzw. lamusem, 
kt6ry usytuowany był obok "starego zamczyska", czy tet "zniszczonego dworu na kopcu•. WJ'daje się Więc, 
tt warstwa z m.ateriałem z XVI w. Wl'łte slę raczej z 1\mkcjonowaniem "lamusa•, znane są boWiem przeka
zy mOWlące, 1:t w piwnicach starego zatp.ku przechowywano Wlno. Znamlennym jest fakt, t:t zamek w Sław 
kowie nie jest znanyllteraturze fachowej, pontęconej budownlctwu obronnemu. 

Materiały znajduj'ł s1ę vr WojewOdzklm Ośrodka Badali l Dokumentacji ZabytkOw w KatoWicach. 

Badanla będą kontynuowane • 

. 
SLAWKOW 
woj. katowickle 
StanoW1akQ 2 . 

SOBOTA, gm. Blelawy 
woj. sk1ern1ew1ck1e 
StanoWisko l 

patrz 
okres nowotytny 

.BI.uro Badal'l l Dokumentacji ZabytkOw 
w Sklernlewlcach 
Konserwator ZabytkOw Archeologicznych 

Badania prowadził mgr Andrzej Koalorek przy wsp<lłpracy mgr. 
Zbigniewa Czubaks. Badania konsultował dr hab. Leszek ltajzer-. 
Flnanaowal WKZ w Sklentlewlcach. P1erwszy sezon badal'l. 
Neogotyckt zameczek /z~ ćw.XIX •./, ~dw6r na kopcu• /z l poł. 
XVI w./, rellkty budowll obronnej /Wlet.a? / z XIV/XV w. 

Kopiec ztemny znan.y w llteraturze Jako grodzisko wczesnośrednioWlec me znajduje się olmło 800 m 
na wachdcl od r:ynku w Sobocla, nad Bzur'ł, na skraju XIX•Wleczne&~> parku. Ma kaztałt owalnego, 6c1ętego 
stotka o Wymiarach: u podstawy • aredn1ca 65 m. na majdanie - 30 x 45 m, wysokość okoh> 5 m. Otaczają 
go dwie z 3-ch latnlej'łCych jeszcze w XIX w. rosy. Na kopca stoi neogotycki zameczek z 3 ćw. XIX w.; 
rozbudowanyna pocz'łtka XX w. Został on pobudowany na murowanych r-ellktach dworu z l połowy XVI w. 
W zWi'łzku z planowanym remontem zameczka /wldclc:fel Pa11stwowa Stadnina Kool Walewtce/ BBIDZ w 
Skierniewicach przeprowadz1lo wstępne prace saodatowe mające na celu: 

l . stwlerdzente występoWania OS!ldnlctwa wczeanośredn1oW1ecznego, 
2, ustalenie stanu zachowania rellktOW dworu, 
3 ,' uchwycenie poaadowtenla XVI-Wiecznego obiektu, .-
4. zarejeatrowanle mor!alogll kapca. 

W trakcie prac załot.ono 3 wykopy /na maj~le/ 1 3 odJa:ytki /w piwnicach/ o ącznej poWierzchni , 
23,3 ma. . 
Wykop I - załotony został przy pomocnym murze zameczku f w mlejscu, gdZie łączy się on z murem jego 
Wl.et.y/ •• Odałonlęto ceglany fundament w postaci 23 warstw cegieł ałotonych w wątku olęr-egularnym /krzyto
wym? /, a poaadowlony na gruZie ceglanym przemieszanym z plaskiem l kamieniami. Ponitej wystąpiła 
cienka waratwa tOłtej zaprawy wapiennej, a pod ni'ł torf 1 glina cale owa. W ymlary cegły /6, O x 13, 5 x 2 8, O f 
liWiadcą o jej nowotytnym XIX-Wiecznym pochodzeniu. Charakterystyczne dla tego odclnka murow było 
schodkowe ułotenle warstw ceg1eł f tyłka 3 ostatnte let.ały rOwno/. Ponadto zaobserwowano, :!.e warstwy te 
stanowl'ł najprawdopodobalej jedynie lico starszego/? / muru. 

. .Wykop n • załotony został pośrodku zachodniej tlelany zameczka. Odsłonięto tu częściowo zniszczony mur 
ceglany o grubołcl O, 90 m.. Foniewat była zniszczona zewnętrr.na jego część, uchwycono jedynie lico wew· 
nętrzne, zbudowane w wątku polsldm /wymtary cegły: 10,0-11, O x 3-15,9 x 28, 5-30,0/. Całość tworzyła 
wewnętrzny narot.nlk blt:tej nleokrelllonego obiektu, rozwarty pod kątem 110°. Część pomocna muru wchodzi
ła pod ścianę zameczku, część -zachodnia biegła rownolegle do niej. Wypełnlsko muru stanowU gruz ceglany, 
zaprawa. wapienna 1 fragmenty ceg1el Stopę fundamentową stanoWiły otoczaki ało:!.one w średn1oz1arn1stym 
plaska. W tym samym wykople zaobserwowano rozwarstwlenie chronalog1czne Ilelany zameczku. Część p6ł• 
nocna zbudowana była w "'łtlm nieregularnym f wymiary cegieł: 6, 5-7,0 x 12,1-13,4 x 19,0-23,0/1 miała 
ceglany fundament osiągający głębokość poZiomu piwnicy, część poładniowa zbudowana w takim samym wątku 
/wymiary ceg1el: 6,0·6, 5 x 12,5-13,0 x 26,2-27,0/ ma Widoczny na poWierzchni fundament kamlenny poaa• 
doWlooy na gr-uzie ceglano•waplennym, kt6ry wypełniał wnętrze gotyckiego muru. 
Wykop m • załotono przypołudniowym murze zameczkn. Odsłonięto w nim odclnek muru gotyckiego, załama
nego pod qtem 110°, a naetępnl.e cl~ego Idę pod kątem 45° pod •elanę obiektu z XIX w. Wątek polski: 
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wymiary cegieł: 9, 4•9, 7 x 13, 9-14,4 x 29,2-29, 8, Mar tea poaadoWlaDy b:ył na cl.enl&1ej waratwte .zaprawy 
wapiennej. Jednoczełnie w wykople tym r.arejeatrowano awarstw1en1e kopca, ktOre aldadalo Blę o:e r.bltycb 
o du.tej ml'ltazo6c1 warstw przem1esr.anej r. plaskiem gl1Ay 1 torfu. 
Odkrywka 1 - załotona w poludnlowo-wschodnlm narotnlku piwnicy, gdr.te odsłonięto fragment ceglano
k:amlenny posadowlClly na zbltej warstwie torfu 1 gJJ:ny. Zaobserwowanp takte wkop fundamentowy w poetael 
6r edD1ozbUej gllny 1 fundamentOW cegły. · 
Odkrywka 2 - w pOłnocno-wachodnl.m nsrotnllm p1wn1cy /rOwno~gła do mi.ru Wlety zamecr.ku/. Odsłonięto 
tu odcinek muru zl:!udowanego w W 'łtku polakim fwym!sry cegły: lO, 3 x 14,3 x 30,0/ 1 jego kamlenny funda· 
ment. Ponitej podobnie jak w odkrywkach 1 l 3 pojawU s1ę torf /calec/. 
Odkrywka 3 • załoitona w 6rodkowej c.r.ę6c1 piWnic, w mlejacu, gdr.te między wspOł~eanyml 6c1tmk:am1 dr.la· 
łowym1 widoczny jest gotycki mur f wymiary cegły: 10,0 x 15,2 x 29,0/. UchwycCllo kamlennil stopę funda- . 
menOOWił majdującą się około 70 cm panlitej posadoWienia murow na dwOch poprzednich odkrywkach. Po6rod• 
ku do muru "dochodzU" fragment ceglano-kamlennej "ławy". 

Materiał ruchomy stanoWiły fragmenty ceramiki, kaf1l. oraz sr.kła okiennego l naco:yntowego. Cera
mika występuj'łca w najnitszych warstwach pochodzi z 2 połowyXIn w, /kllk:anałcte fragmentów/ oraz z 
2 połowy XIV ·początki XV w. Przewagę maj'l jednak fragmenty ceramlkl oraz kafl1 z XVl-XVm w, /po
dobnie datowane jak szkło, m.in. fragment Inkrustowanego kiell.cha l fragmenty butelek/, . 

Z uzyskanych w trakcie prac wykopall.skowych 1nfor~acjl. wynika, :te: 

1, na kopcu • aaypanym r. Wybranej z fos gllny 1 torfu • najstarsze osadnictwo pochodr.l r. 2 połowy XIn w. 
Być mate 1stn1ał tu drewniany grOd /? /, ktOry został r.nlszczooy przez pOf.nlejsz'l r.abadowę; 

2. pod koniec XIV hl b na pocz'ltku XV w. włdc1c1el Soboty /F!ll.p Sobocki, kOmornik łęczycki? f pobadawał 
na. zachodnlm stoku kopca murowany obiekt, ktOręgo fragmenty odsłonięoo w wykopach n 1 ni oraz w od· 
krywce; 

3~ blpotetycr.nle motna stwterdzlć, te była to Wleta /być m~e na rzucie olllmloboeznym/; 

4. na pooz'ltku XVI w, na miejsca domn1einanej wtety Tomasz SoboCk1 fojelec lub syn/ pobadawał murowany 
dwOr stanoWl'lCY połudDlowo-wschodnl'ł cr.ę6ć obecnego zameczku; 

5, w 3 ćw. XIX w. kDlejay wła•ctctel Soboty Al-tur Zaw1Bza. na fundamentach dwora oraz lllrednlowlecmej 
Widy zbudował zameczek neogotycki na planie prostokąta z olllmloboczn'l wlet.ą od strony p0łnącno
wscbodn1ej; 

6 • . ostatn1 etap prac budowlanych na kDpcu przypada na pocz'ltek XX w. , kiedy t.; do lstnleJ'lcego obiektu 
dostawtono od pOlnocnego zachodu czę6ć bud)'llku zamykaj'lC jego rzut na planie trapezu, Natomiast na 
majdanie w miejscu drewnianej zabudowy, znanej z·XVIn•w1ecmych hlatracjl, dobudowano przylegaj'lCY 
do zamecr.ku budynek.m1eszkalny. · 

Materiały 1 dokumentacja znajduJ'l Blę w Archiwum Bąt>_z w ~~lewicach. 

Badanta będą kOntynuowane. 

STRZELNO 
woj, bydgoskie 
Stanow1Bko l 

Unl:!!_eraytet 1m. Mikołaja Kopernika 
w Toran1u 
ZespOł do Bada:6 Śt<ednlowtecznej 
Architektury Kujaw l Wschodniej 
W t elkopolski 

-Badania prowadzoo e przez ZespOł UMK w Toruniu. Klerownlk 
zespolu - prof. dr Zygmant Śwtechowskl, kieroWnik badail • doc. 
dr hab.. JadWiga Chudziakowa /autorka sprawozdania/. Prace 
finansowane przez O~odek Dokumentacji ZabytkOw w Warszawie 
w ramach problemu m1ędzyreaortoweg9- Pl'ltY rok badali. Klasz• 
tomy zespOł architektury romailsklej "' Strzelnle oraz zaplecr.e 
osadnicze. 

Odkrycie w 1984 r. zespołu rell.ktOW architektury usytuowanych po zacbodniej stronie kollic1oła Sw. 
TrOjcy, nadało klerunek dalszym pracom badawczym prowadzonym w tej częllc1 wzgorza klantornego, St'ld 
konlecme było załoten1e wykDpOW na· arach 371,372,401 1402, przed fasad'l ko6c1oła, w cehl przebadaola 
zarowno układu ~zestrzennego odkrytych rell.ktOW, jak 1 zaobserwowanych faz budowy, 

Prace przeprowadzone w obrębie dwOch wykop.OW fwlelkolllc1 5 x 2, 5 oraz 4 x 2, 5 m/ por.Wo11ły na 
prześledzenie przebiega fundamentOw tworz'łcych skumpll.kowany układ atratygraflcmy murOw, sldadaj'lcych 
się na zabudowę tstnlej'lcą od czasow pOtnego średnioWiecza od zachodniej strony kośetola Św. TrOjcy, Za• 
chowana w znacznym procencle w stanie ntezakł~onym, stratygrafia warstw kulturowych, pozwala na wy· 
dzlelenle trzech faz przebudowy. Okrelllenle cbronolog11 poszczeg6lnycb faz jest trudne ze względu na brak 
dobrych wyznacmlkOW chronologii. Najstarsze odkryte rell.kty stanoWI'! fundamenty kamienny, łączone za• 
prawą 1 gruzem ceglanym. 5o! ooe przedłu:!.entem, odsłoniętych w ub. Ilezonie fundament6w, "';Znielllonycb 
bezpośrednio na romańskich fundamentach naw bocznych, wycbodt:'lCych poza ll.nlę fasady. Na podstawie za• 
wartolilei warstw kulturowych, z jaklml nalety ł'lczyć relikty stanoWI'lCe prr;edłu:!.enle ftmdamentOW romall• 
s kich, motna datować je w szerokich ramach pOtnego lllrednlowlecza. Okrellllen1e ebroDologi1 drugiej prt:eba
dowy mo:tll.we jest jedynie w kClltekścte trzeciej fazy, brak jest boWiem tanycb podstaw datowania. Trt:ed'l 
przebudowę, do ktorej nale:tą rell.kty fandamentOW o przebiegu rOwnoległym do fasady~ mo:tna odn1e6ć do 
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xvt-xvn w. J..Urw1dacja Z&badowy po uchodniej etroa.le kołciała D&BbU>!la zapewne przed barokową przeba· 
dow'ło Tak wt~ tray etapy rOf;nych prac budowlanych w tej częłci wz~rza, musz'ł mleścić sl.ę pomlędzy 
pOmym uedal.owteczem a pterwe*" połowill xvm w. W s!er:ze hipotez musi. naraz1e pozostać kwestia funkcji 
odkrytych rellkt~. Odkry.;la te ~'ł iStotne maczenie dla rozwiiiZ&Dla problemu wejłcla glOWnego do~
cloła. W konteltłcle dokonenych w 1984 r. odkrJ"Ć w kruchclełw;yldaczaj'łCYch lstlllenle wejścls w pierwszym 
kołciele romai'-ld.m. odełontęte na zewn'łtrz relikty zabudowy, wylduczaj'ł lstllleole portahl w fasadzie jesz· 
cze w czaach aoaczrue pOtmejaz:ych. 

Dala ze bada.ala objęły obSzar pOhlocnorzachodnl wzgelrza, na arach 190 i 191, gdzie istnlały przesłan· 
Id, te moR znajdować slę łlady dawnej zabudowy klasztornej. Odałoolęto dobrze zachowany układ stratygra
nemy 0 zD&czoej ml'łtezo4ci warstw /do 2, 60 m/ poZWalaj'łcy DA wyr6toleole śladOw drewolanej zabudowy 
/spalonej/. kt6rll oalety datować w ramach XID~XIV w. Pobraoe pr<lbld do badali metod'ł Cl4, pozwol4 za• 
pewne na lilltsze sprecyzowanie cbronologU. Do watnych odkryć w tej parW wzg<lrr:a, nalety odsłonięcle 
bardzo dobrze zachowanego pieca ceglanego do wypału ceramlld budowlanej z dutym zespołem ka!l.1 plaaklch 
i garnkowych, odkrytych w pomleazczema przed piecem. Kafie nle posladaj'ł polewy 1stanowill zapewne od· 
pady produkcji. ZarOwoo formy piaeldch ka.lll, jalr t ·zechowany relief, pozwalaj'ł datować je od pOtnego 
okresu gotyckiego, po peloy renesans. Stan lch zachowaola jest bardzo dobry, co pozwala na dokonanie pel• 
nej tch rekonstrukcji. Odsłanlęty piec ceglany, zachowany jest, poza kopułJł, w cało4c1 wraz z rusztowaniem 
wykonanym z cegieł.- StanoWi on olew11tpl1W1e obiekt o unlkatowej wartości.. Po dokonania zabiegow kooserwa
torsldch będzie on przemaczony dla celow ekspozycyjnych. 

Prace ,badawcze objęły rOWnlet wnętrze zabodowa11 klasztornych, tzw. Wikariatu, gdzie zalotone zo• 
stały trzy wyklapy sooda.towe far 253, 253/258/. DolroDano tam dalszych 11totn;ych odkryć odnośole faz zago· 
spoda.rowania terenu wzgdr:ta klantoroego. Ustalono boWiem, :te fundamenty obecnego klasztoru, posado· 
Wlone &Ił w partU młodszej./ zachodniej/, Da głębokoolei od tił, 80 m do tił, 94 m od R, czyli wysokość funda.· 
meotowa.ala wynosi. zaledWie 36-50 cm, oatomlast w części starszej klasztoru /wschodolej/, glęboklolllć posa· 
dowieDla stopy fundamentowej wynosi +8, 88 odR, czyli wyaokolllć ftmda.m&ntOw ma l, :i4 m. ZarOwno staraza, 
jak 1 młodsza. zabudowa klautoru, usytuowana jest na wczeillmejszyru cmentarzysku. l'l'le ulega wątpllwolllcl, 
12 obszar zalegaj'łCY pomiędzy kościołem św. TrOjcy, a rotund'! ~w. Prollopa, plerwotole me był zabudowany, 
a stanoWił teren cmentarza, co ma istotne znaczeola dla rozważu:6 na temat lokali%acj~ najstarszej zabudowy 
klasztornej. Obszar ten, polotony po p<lłnocnej stranle kościola ~w. TrOjcy, ł'łCzono w literaturze przedmlotu 
z najataraził zablldow'ło Stwierdzone tu ll&leganle cmen tarzyska, wy.dacza tsltą motllwolllć. W ohręhle zabu• 
dowy klasztorhej /WlkBrlatu/, odsłonięto rOWnle:t olenaruszone układy atratygrattczoe, zawleraj'łce warstwy 
ZWllłZane z placem budowy oblekt<'W sakralnych /odłup Id graoltu, plaskowca 1 zaprawa/. 

Z bada.Dlam1 nad usytaowanlem plerwotnej .za.budowy klasztornej, Wl'łZalo slę załotenle wykopów na 
arze 486. Była to kontynuacja prac maj'łCa na cela rozpoznaole obszaru połotonego od połudnl,owej strony 
kościoła św. TrOjcy. W;yDlld uzyskane w 1985 r. potWlerdzUy brak 4lad0w jaldejkolwlek zabudowy na poludnle 
od oblekin sakralnego, gdyt teren poddany bada.Dlom zajęty jest, podobnie jak po pOlnocnej stroole, przu 
cmentarzysko z grobaml datowanyml od pOmego lllrednloWlecza po czasy oowotytae. 'Partia cmentarzyaks 
zalegaj'łCa po p<lłnocnej stranle koiliciola św. TrOjcy, zamyka stę chrooologl.czole w pOtnym lłredolowteczu. 
Jak wyolka z prac na całym obszarze wzgOrza., najstarsza zabudowa klasztorna muslała być drewnlaDa 1 
usytuowana w zachodolej części tego terenu. 

Przeprowadzono zar<!Wno badania pcnnerzchnlowe, jak 1 sonduowe na terenie mlasta. Badamaml 
objęto mlaato w granicach i poza granlcaml obecnej zabudowy. W wynl.ku tych prac odkryto 12 stauowtsk, 
w tym 2 z młodszej epold kamienia, a atanoWiska kultury łultyck1ej, 8 stanowisk nale:ty do pOtnego średnio· 
Wlecza /XID·XIV w.f. Bada.Dla eondatowe pr,..,prowadzone na Placu Śwtętokrzysldm /4 sonda:tef, ZW1'łzane 
b;yły z ustałeolem, czy w mlejacu gdzie wzoleBlony b;ył drewnlaoy kościOł Św. Krzyta, istnlała jakat wcześ· 
niejsza śWląt;ynla, lub t elt starsza osada. Wynlk bada:6 byi negatywny. W mlejscu1 gdz1e do xvm w. istniał 
drewniany kollc16ł, nie stwierdzono tadoycb lllladOw wcześolejazego osadolctwa, nit Wlek XIII•XIV. Dal1ze 
dwa wykopy załotooo na Rynko. Tu r<'Wolet najwcześniejsze warstwy kulturowe motoa datować dopiero na 
XID·XIV w. Podczas obserwacji rOitnego rodzaju prao-zlemnych związanych z zakładaniem rur gazowych, 
kanalizacyjnych, czy w ""'op&ch fundamentowych, Btwlerdzooo występowaole warstw zalegających na calcu, 
k!Ore motna odoleść analoglcZnle jak w wylmpach aondUowyc:h do okresu pOtnego średolowtecza. 

SULEJOW-PODKLASZTORZE, gm. &lejow 
woj. plotrklowelde 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
PracoWilla Al"cheologtczoo-Konserwatorska 
Oddział w Lodzl StanoWisko l 

Bada.Dla prawadzlł mgr Janusz P1etr!lak /autor sprawozdania/ przy 
wspOłudziale mgr. Andrzeja Bartczaka. Ftoansował WKZ w P!ot.r· 
kowte Trybwlaleldm. Pierwszy sezon badań. Pocyaterskl zesp6ł 
klasztorny /XD·XfX w./. 

Prace •'l pocz'łtl<1em kolejnego etapu bada11 mających na celu rozpoznanie całego obiektu 1 wtątą sl.ę 
6ci4le "'zahlegaml konserwatorsldml jaldml zostanle on poddany. W br. koncentrowały się one w poładniowej 
czę6cl zespołu jOklasztornego, tj. w rejoole kościoła 1 w1rydarza. Wykonano tu cztery wykopy o powterzehol 
ł'łCmej 55,4 m • . 

W wykopach 1/851 IV/85 zlokalizowanych przy p6lnocoo-zachodnlm oaro2olku kośctoła odsłoolęto re
Uittjprzypory dostsWlooej /zapewne w xvn-xvm w./ do mego celem wzmocnieola konstrukcji i przec1wdz1a· 
łan1a pękaniu marOw, a r,ozebranej w XX w. w trakcie prac przywracają.cych obiektowi jego pferwotny wygląd. 
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Relikt ten to w w1ękuo6c1 flmdament poaadoW1a>y fpodołmle jak 1 fundament lroillcloła w tym re~nle/ 
na płytko występuj'!Cej tu •lrale wapiennej. Wmiealono go Ee epajenego zapraw'! waplenn'ł łamanego kamlenia 
wapiennego z dodatk:lem gruzu ceglanego, cegły 1 kamleni eratycznych. Z analogicznego materiału wykonano 
r6wn.let W)pełnlslco zachowanego fragmentu naziemnej partU przypory licowenego etosami plaalcowca. 

Wy!<opy n/85 1 m/85_ usytuowano w poludniowej częillcl Wlrydairza klasztornego. Natrafleno tu na relllrt 
muru dostawlonego do znajd~'łCYch elę do dziś na pow1erzcbn1 f w poatael roJny/ ścian krutganków poludnio
wo-zachodniego s~zydła lclaaztoru. Odkryty mur to fandamSit z łukami odCl'łUj'!Cyml. Wltn1es1ono go z ła
men'!go kamlenta wnplennego 1 nlellcm~h cegieł spajajile zapraw 'l w.aplenn'ł, natomiast luk1 wykonano z ce
gieł. Uzyskany materiał archeol.ogicząy pozwala datować go na Ironlec XVI-xvn w. 

StWierdzano pa>adto obecnMć systemu odwodnienia Wirydarza klautornego w postaci kanału odpływo
wego. Jego Iicleny boczne wyl<anano z kamlenta eratycznego, a całość sklepioDo plonowo wstawla>ą cegłą. 
Kanał ten wl:nleelono r6wnoczelinle "wytej opisanym murem. 

Materiał zabytkowy l dokumentacja do czaau ich zakotl.czenla oraz powatanta pełnego opr acowania 
znajduj'ł się w Praco,Wnl. Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ 0/LOdt. 

Prace badawcze będ'ł kootynuowane. 

SZCZAWIN MALY, · gm.Zgierz 
woj. łOdzk:le 
Stanowisko 1 i 2 

WojewOdzk:l Konserwator ZabytkOw 
wLodlti 
Muzeum J.ftasta Zgierza 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej KD81orek, Plotr SW1'ltk1e
w1cE /autor sprawozdania/. Ftnanaował WKZ w Lodz1. Pierwszy 
aezon bada.il. Domniemane: osada średniowieczna 1 grodzisko 
średn1oW1eczne. 

StanoWisko 1. Zlokalizowano w 1982 r. w trakcie badań poW1erzchnlow:ych w ramach AZP, określono 
jako osadę lirednloW1eczn'ł 1 zarejestrowano. Połota>e jest one na lewobrzetnej, nadzalewowej terasie bez-
1mlennego cieku płynileego na zacbOd od·w81 Szczaw1n Mały. 

W trakcle tegorocznych badali. wery11kscyj'lo-ratowntczych załatano 1 wyeksplorowano wy!<op o wymia
rach 2 x . l5 m. Poza współczesnym humusem zalegały w nim jedynie: warstwa ornej prOchnloy o ml'ltszoścl 
20-30 cm oraz warstwa wm:ycla prOchnicy w calcowy piasek. Strop calca znajdował 81ę na głębokości ok. 60-
70 cm od pow1erzcłmi zleml. Poza śladami wsp6łczeanej orkl n1e stwierdzono lnnych liladOW działalności 
gospodarczej; brak jeat w.arst'wy bądt ol:iektu kulturowego. Z wy!<opu-pot~yakano 271 fr. naczytl, w6r0d któ
rych wyr0tn1ooo frakcję ceramiki pOtnośredniowiecznej i nowotytnej, jednakte enallza rozrzutu materialu 
w ohręl:ie wykopu c.raz jego atratygraflczno-chrooologtcznego zr0tn1cowan1a, prowadzi do wntoaku, l t znaj
dował a1ę on tu na wtOmym złotu. 

Dolalmentacja badali. znajduje się w Muzeum Miasta Zgierza 1 w GBIDZ w LodEi, materiał ruchomy 
w .Muzeum Maata Zgierza. 

Badanta r:akończooo. 

Stanowieko 2. ZlokBllzowano w 1982 r. w trakcle badali. poW1erEchnlowych w ramach AZP, określone 
jako grodZisko 6redn1owlecme /?f. Połotone jeat ono w Widlach Czemtawk11 wpadajileego do niej bezimien
nego cieku płynliCego na zach6d od ws1 Szczawtn Mały. Obecnie teren jest 1stotn1e przekształcony na skutek 
prowadzonych tu prac ziemnych. Wobec powytszego stanowisko to zostało rozpoznane przy pomocy ser11 od
W1ertow wykonanych w z dłut magtetr al! przeclnaj., :ych teren na llnU S .W i E-W. OdWierty alęgające do 2, 4-
2, 5 m głębokości wy.ka.zały obecność ~:alegaj'lcycb tu nawarstwleń geologicznych o sedymentacyjnej 1 lodowco
wej genezie. Brak jest jaldchkolw1ek 6lsdOw warstw kulturowych, n1e pozyskano takte matertalu ruchomego. 

Dokumentacja bada6 znajduje si~ w OEI.DZ w Lodz11 w Muzeum liiluta Zgierza. 

Badania zallo6czooo. 

SZESTNO, gm. Mruowo 
woj. olsztytlakle 
Zamek 

. 
SWIDWIN·STARE MIASTO 
woj. kosza.l!.1'1slde 

patrz 
okru nowotylny 

ARPEX-WEST 
w Poznaniu 

Badania architektanieme prr;eprowadlt111: mgr tnt. Janusz Polsk 
1 mgr tnt. Katarzyna D'łbrowska, mgr Henryk Janecha /autor 
sprawozdania/. Fl.nansował WKZ w Koszalinie. P1erwuy sezon 
badali.. Brama Kamlenna / z XIV w./ z pOtnlejazyml pr~:ebudowa
n1am1. 
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w ~zim 8 pra;notowywanym 1 opracowywanym projektem przyspoeo.blenla zabytkowej Bramy Ka• 
m1eanej w ~Widwtnle na cele a.tytkoWe, podjęto w 1985 r. badania archl.tektanlczne, których wyn1k1 zostaną 
wytmr&yatane prsy opracowywaniu plallu remanto l zagospod~wanla Bramy Kamiennej. 

Podczae prac wewn'łtrz obiektu, a zwłaazc.:a w zamurowanej klatce schodowej, prowadzącej niegdyś 
pr.:u Bramę na mury obronne, poza elemmtaml archltektonlcznytn1 odkryto rownte:t. clekawy zespół zabytkOW 
rucbom~h. 5ę to fr. ka!J1, g11B1or6w, ceram1k11 drzewcOw bełtow kusz. W wyn1ktt przeprowadzonego nadzoru 

. kooaerwatorako-archeologlcznego /mgr F. Lachowtcz, mgr K. Z1el1Aska, mgr a Janocha/ ruchome materiały 
zabytkoWe zostały zebrane 1 przekazane Ds:lałavt1 Archeologteznemu Mlzeum Okręgowego w Koszalinie. 

z zab;ytkOw ruchomych na uczegdlnJł ~~Wagę zasługują drzewca bełtOw llllsz. Z zebran~h 15 !ragmen
tOw udało slę zrelronstruować lO bełtOw. Znalezlane bełtYJW:ykooane SI!, z drewna dębowego. Ich długość wyno
si 42 cm, a grubość l, 3 cm. W czętlc1 dolnej zaopatrzone są w dwa pierzyska wykonane z elenkich płyte,k 
dębowych 0 długości 15·16 cm. Zab;ytkt te og6lnte mo1na Wl'l"ać z XIV-XVIw. Z badali daWniejszych w SW!d
W!nle znana jest kosza, kt6ra znajduje 81ę w Muzeum w Szczecl.nku. a w )'dobyta została z rzeki Reg1. Znale· 
ztone bfłty Wl'l:l:'l slę chranolog1czn1e z tego t)llu broo.l'l miotaj'!C'Io 

TARNOW 
Gora ~ .... Maretna 

PP PracoWnie Konserwacji Zabytków 
PracoWnia Archeologtezno-Konserwatorska 
w Tarnowie 

BadaDla prowadz1ł mgr Eligiusz Dworacz~skt. Finansował WKZ 
w TarnoWie. Szosty sezon badali. Rnl.Dy zamku /XIV ·XVI w./. 

Porocznej przerWie wznowiono prace wykopallakowe w zachodniej częllcl zamku, na terenie tzw. 
zaplecza gospodarczego. Wykopy zlokalizowano w dw6ch rejonach: p0łnocno-zachodn1m l południowo-wschod
nim. Badanl.a miały na celu dostarczenie 1ntormacj1 o przebiegu nieWidocznych na poWierzchni murów obron
nych z XIV w. oraz mur6w zabudowa.ó z XVI w. w miejscach wę:>:łowych, Istotnych dla rekanstrukcj1 zało:tenla. 

W rejonie połudnlowo-wscbodnlm, na stollll wzgórza w pobll2u rampy wjazdowej odkryto najleplej jak 
dotąd zachowaną warstwę wczesnollrednlnwteczn~~, o mią:l:azollcl od O, 2 do O, 6 m, pochodząc'! z okresu poprze• 
dzaj11cego budowę zamku. N atomlut w miejscu domniemanej bramy uchwycono kolejne partle murow blegn'l
c~h prostopadle do obronnego l tworzJlcych szereg pomieszczetl otwartych na. zewn'!trZ, Pomiędzy dwoma 
marami odkryto szereg wkopów po słupach drewnianych. atanoWI'Icych rodzaj płotn. Cała konstrukcja przy· 
pomlna fundament arkadowy sporej budawll, zawieszonej nad stokiem. 

W rejaole p61nocno-zacbodn1m odkryto kolejne fragmenty mur61r du:tej bQdowll gospodarczej z pleca
mi ceglanymi o komorach owalnych l proatok'ltn~h oraz jedyny fragment pćłnocnego' muru obronnego, okreś
lonego dotychczll.B jedynie na podstaWie· negatywu 1 wkopu fundamentowego. W~r6d ruchomego materiału za
b;ytkowego w dalszym cluu najllczntejaq grupę stanoWIOl fragmenty ceram1k1 z przedziału chronologicznego 
od XIY do XVI w,, kodci zwierzęca 1 drobne gwotdt:l.e. Zabytki te znslet:!.ono w warstwach kolturowych na 
połudn1owym stoku wzgorn .• Do naJclekawnycb przedmlotOw nale:t.'ł srebrne monety z XV 1 XVI w. no:te :t.e
la.zne, groty bełt6w kuszy 1 podkowy, ZnaleZlano tak:te llczne fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej 
/XII-~ w./. 

Badania ~ kontynuowane • 

. 
TORUN 
w.. Do~b.l-9 

FP PracoWnie Ironsenracji ZabytkóW 
Pracownla.Archeologtczno•Konserwatorska 
Oddział w Toruniu 

BadaDla prowadzll1 mgr Zblgntew Połczyl1ald /autor sprawozdania/ 
1 dr Jan GrzellkoW!ak. Ft.nansowa.ł WKZ w Toruniu. Trzeci sezon 
badali. Kośc16ł ŚW. Mikołaja !klasztor O. O. Domlnlkanow jxm
XIX w./. 

2 Kontynuowano badanl.a archeologiczne atanoWiska w ramach dw6ch wykop6w o ł'lcznej powterzehol 
300 m • Eksplorację obu wykopów przerwano na okres zimowy na głębokości około 49, 50' m n. p. m. nie oalą
gaj'!,C poziomu calca. Prac~obejmowały cał11, zachodni'l część dawnego kościoła. 

Wyro:l:nlono dotychczas osiem zasadniczych warstw kulturowych: I -asfalt, n - tłuczetl kamienny, 
m - bruk kamienny, IV - szarą ziemię, V • gruz ceglally z brunatną ziemią, VI - posadzkę ceglaną, Vll • 
podsypkę pod posadzkę .z jasno:!:Ołtego plasku, VW - brunatną, piaszczystą ziemię. 

W warstwach średniowiecznych l nowo:l:ytnych /IV, V, VU, Vill/, łącznie natra.flono na liczny 1 zrO:I:n1-
cowany matertał kulturowy, tj. fragmenty: nscz~ ceramicznych - l. 934, szkla okiennego - 674, szkła naczy
niowego- 190, gwo1d%1e telazne - 340, monety "Fehrne 1 miedzlane - 43, kości zwierzęce - 174 oraz 74 tnne 
przedmioty metalowe w rodzaju przeclnakow, podkow, noty, nlt6w, guzików, ramek wttraty. 

Szczeg6ln1e cennym odkryciem są zachowane fragmenty murow najstarszego kośetola Św. Mikołaja. 
Datowany jest on w oparciu o trodla historyczne na !1276 r. Pozoatałe relikty arcbltektontcz.ne nale:l:y łączyć 
"drugim kościołem budowanyrń w drugiej połavt1e XIV w. Byt mote z tego okresu pochodzi rownlet odsłoo.lęta 
na dutej powlerachn! posadzka z płyt ceglanych 1 kamiennych. 

Ba.dan!a będll kontynuowane. 



TO RUN 
aJ.. Kopern1ka 11/13 

PP Pracown1e Konserwacjl Zabytków 
Pracownl.a Archeologtczno -Konserwatorska 
OddZiał w Toruniu 

Badan1a prowadziła mgr M. Szczepanli. Flnanaował Urz'!(l Mlejsk1, 
Wydział Goepodarki .Komunaloej, Bluro Odnowy Zespołu Staro
miejakiego w TorUniu. Drug1 sezon badań. POme lirednlow1ecze 
1 czasy nowo:tytne. 

Kontynuow"W badania na ~lec m działek przy ul. .Kopernika l l f 13, Prace prowadzono w wykople 
o pow1erzcbn116 m • 

Na n1ew1elk1ej powterzcbn1 odsłOillęto naro:tnlk konstrukcji drewn1anej oru pojec:lyncze elementy 
drewnl.ane nalet.11ce do warstw llredn1oW1ecmych datowanycb roboczo na XIV -XV w. Warstwy p0fnollredn1o
W1eczne, zalegające pod nawarstwien1ami nowo:tytnym1 wya~Uy na głębokollcll,l-1, 5 m od pow1erzcbn1. 
Nawarstwlenia liredn1ow1ł!Cme zostały częściowo zruszczone przez wkopy pod budowle now~ytne, oraz wa
p1ennl.lc. Calec wystąpił na głębokości 3, 12-3,32 m od powterzchn1. 

Uzjskany matertał ruchomy to: skarbonka gl1n1ana, fragmentyk6łeczka ze szkła /moneta przedmio
towa/, moneta Zygmunta m Wazy f 1676 r. f, fragmenty nacey!l gllnianycb oraz fragmenty wyrobOw ze skOry, 
:telaza, szkła 1 drewna. 

. Wyn1k1 tegorocznych 'badań potwterdza;ją przypuszczen1e, :te obiekt nr l /okrągła budowla ceglana 
odsłonięta w ubiegłym roku/ jest najstarszym rellktem arcb1tektury murowanej na tym lltanowtsku. Ostatecz• 
ną odpow1<!dt dotyczącą cbronolog111 funkcji obiektu będzie mo:tna uzyskać po całkowtiej eksploracji jego 
wypełn1ska. 

Badania ~ kontynuowane . 

. 
WIELEN 
woj. p1lakie · 
Zamek 

WSCBOWA 
woj. leazczyru.kie 
Rynek 12-13 

patrz 
wczesne średniowlecze 

PP Pracownl.e Konserwacji Zabytk.Ow 
Pracownia Arcbeolog1czno-Konserwatorska 
Oddzl.ał we Wr.ocław1u 

Badania prowadził zespOł w aldadzle: dr Jerzy Rom&now, mgr 
Wiesław Plszczałowskl, mgr Zbigniew Llaaak, mgr Romuald 
Piwko, mgr Wojelech ChudyJ1nanaował WOAK w Leazrue. . . 
Pierwszy sezon badatl.. Fragment drewolanej .-:&budowy miejsklej 
/XJV·XV w. f. 

Badania miały charakter ratowniczy. WyiiDp zalo:tono w miejscu przyszłej .1nweatycJ1 budowlanej, 
Pr~:ebadano powler~:cbnlę oko~ 70 m2 na głębo~ć do 250 cm od wsp<Rc~:emego pol:lomu terenu, 

Na głębokotlei 220 cm wyatAU>Iła waratwa konstrukcji drewolanych •redn1owtecznej ubudo1ry rynku. 
W warstwie tej wydzielono dwa budynki, · jeden a1lnle Zn1BECEony o konstrukcji ..rębowej, drugi o konlltrllkcj1 
aumikowo-łątkowej. W budynku arugtm wyat'IJ)iły dWie warstwy podlogi ułot.onej na le1aracb. Między bud,n
kam1 znajdowało s1ę dno beczki o liredn1cy 120 cm, od ktorego odcbodzlł fragment WydrłłltODego w belce ko
rytka, pełnlącego funkcję rury odpływowej. Na dn1e beczki Enalez1011o k1lka akraW!<c!W &kOry. Mot.na przy-
puszczać; :te zesp<Sł ten atanoWi pozostalalić 11r.edniow1ecmej garbarn1. · 

W części połudn1owo-r.achodn1ej wykopu odkryto rOWnolegle le:t11ce belk11 dran1ce, magliCe stanoWić 
fragment traktu komun1kacyjuego, Zabytki rucbome stanoWiły przede wszystkim fragmenty ceramikil kości, 
znaleziono r<Swnie:t przedmioty metalowe, drewn1ane oraz skrawki sl<Or, Wat"ępne datowanie pozwala um1etl
c1ć relikty odkrytej zabudowy w XIV, XV w. 

Materiały będl! przekazane Wojewódzkiemu Konserwatorowi ZabytlrOw Arcbeolog1cznycb w Lennie. 

Badania będą kont,nuowane. 

WYSZEMBORK 
woj. olsztyńskie 
Stanow1Bko 3 

Polska Akademia Nauk 
Instytut B1stor11 Kultury Mater1alnej 
Zakład Archeolog11 Polak1 Środkowej 
w LodE1 o 

Badania prowadzlła eklps pod kierunkiem doc. dr. bab, Andrzeja 
Nowakowskiego. W jej skład wcbodZI.ll: dr Bogdan Luczak fantro-. 
polog Uruwersytet LOdzk1/ 1 mgr Marluaz Mielcurek /autor 
sprawozdania/. Flnansował WKZ w Olntynle. Plerwuy •ezon 
bada11 w)'kopallslrowycb. GrOdek średnlowteczny, 



- ·184 

ZaloSono w;ykop w zac.bodnlej cz~d obiektu. Jeden jego kran. dc alakowany b:ył u podnMa nasypu 
f czę!lclowo poza nim/, drup zu obejmował szczyt 1 fragment zagłęblł!!lla w centralnej c:r:f'd nasypu. Ekllplo
rację pro-dzooo warstWami m_echan1cznym1 o mi•tszo6c1 lO cm. W:ype1nlako wykopu stanoWlła zbita gllna o 
barw l e t6łto -brunatnej. 

. w VI waratwte mechanic:r:nej odalomęto "" koratle nasypu fragmenty apalooego drewna. Grubodć war-
stwy llpalen!:r:ny wynoll1ła 2-3 cm. Ponlewat nie zaobserwowano łladOW wkopu, stratygraflczny :r:wlązek spa
looego dreW!la z gUn!anym naa:ypem zdaje s!ę nl.e ulegać wątpllwo•c1. 

W:ydobyto ldlka mało charalrteryatyc~ych fragmentów ceramild z okresu rzymaldego f w pobl!tu osada 
z tego_ czasu/ 1 p6.tno6redn!owlec:r:nej. Były to jedyne zabytld ruchome odkryte podczas bada.d. 

Badanta bę~ kontynuowane. 

ZA WALOW, gm. M1l!czyn 
woj. zamojslde 
StanoWisko l 

Muzeum Okręgowe 
w Zamo6c1D 

Bada.nl.a prowad.zU mgr Andrzej Ur.baiisld. F1nansowal WKZ w 
Zamo!lc!U. Pierwszy sezon bada11. Grodzisko ato:l:ko-te -XIV
xvnw. 

Obiekt poło:l:ony jest na lewym brzegu rzeld ::lnlocby. W jego skład wchodzi koplec o 6redn1cy około 
50 m u podstawy 1 wysoko6c1 około 4 m otoczmy fosą o szerokości około 6 m i wałem ziemnym wyaoko6c1 
l, 5 m. W bezpo6redn1m ąB!ed.ztwie kopca od stronypołudniowej w klerunko rzeki znajduje slę naa:yp ziem
ny v1 formie trOiklłta oddzielony od kopca fosą. Obecnle po melloracji teren grodziska u:l:ytkowany jest jako 
pastw1sko. Celem badal\ było rozpoznanie umocniellobronnych 1 ewentualnej zabudowy kopca oraz uzyskanie 
mat']talOw pozwalaj.cych na datowanl.e obiektu. Zało:l:ono 6 wykopOW sonda:l:owych o ł•cznej powterzclmi 
69 m . W wykople na szczycie kopca na głębokollei około 150 cm zarejestrowano warstwę spalenizny i popio
łu będ.cej przypuszczalnie śladem po drewnianym budynku, kt6ry alę tu znajdował. Brzegi fosy umocnione 
były za pomocą drewnianej konstrukcji z obrobionych w kant belek drewnianych. Stok wału od strony fosy 
umocnlony b:ył plecionką z faszyny. Na koronie wału natrafiono na ślad po plonowo wbitym palu drewnianym. 
W wykople nr 6 zlokallzowanym na atokonasypu ziemnego od południowej strony kopca zarejestrowano war
stwę spalenizny 1 popiołu oraz plonowo wbtty drewn!any pal z umocnlenla nasypu. 

Całość materiału ceramicznego, fragmenty katU, naczyll szklanych, cegieł, datować mo:l:na na olcrea 
od XIV do xvn ... w najnltszych warstwach w wykople na szczycle kopca natrafiono Da k1lka drobnych frag
mentOW ceram1k1 z okresu wczesnego llredn!owtecza. 

Materlały l dokumentację z badali zło:l:ono w Muzeum Okręgowym w Zamościu. 

ZAWISZYCE, gm. Głubczyce 
woj . opolakle 
Stanowisko O 

2.ARY 
woj, zielonogOrskle 
Zamek B1berste1D6w 1 pałac PromnUzOw 

patrz. 
epoka brązu 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczna 
Oddział w Poznanlu 

Bada.nl.a prowad.z111: mgr mgr Edward Krause, JOzef Ma.rc1nk1e
W1cz 1 Ptotr Wawrzynlak f autor sprawozdania/. F!Dansawał WKZ 
w Zielonej GOrze. Drugi sezon badali. Zamek z koflca xm w. ' 
Pałac z xvm w. &dowle funkcjonowały do połowy XX w. 

Koótynuowano badanie wykopallakowe komplekau pałacowo-zamkowego w t.arach. Wytyczono wykop 
l C /studnia zamkowa/ o Wymiarach 2, 50 x 2, 05 m. Dokollczono eksploracji 4 wykopOW z zeazłorocmego se-
zonu badali. W aumle przebadana około 125m2 powterzchn11 wyeksplorowano około 150 m3 ziem!. -

• • l • 

Głowne -prace wytropal!skow:e skoncentrowano na dz1edz1Acu pałacowym f wykopy 2A, 2 B 1 3/. Os1ągn1ę
to warstwy średniowieczne /ll pałowa xm-xv w. f - prawdopodabUle obszar podzamcza. Ponitej tych warstw 
zalegał calec f głębokolić l, 90-2,00 m/. Nie stwierdzono osadnictwa wczesnołredn!owlecznego, an1 tadnyc.h 
pozostałolici konstrukcyjnych po ewentualnym zamka n1sk1m na terenie dz!edz!llca pałacowego. 

Na zamku nadal badano wylmp 4 /kuchnla zamkowa/. Os!ągnlęto calec - jasno:I:Ołty drobnoziarnisty 
piasek poebodzenia rzecmego -na głębokollei około 2, 95-3,00 m. Mur w częłc1 p6łnoeno-zachodn1ej wykopu 
zalegał jeszcze nl:l:ej - bezpo6redn1o w calcu, na głębokolici około 3, 25-3, 30 m. Jego funkcja nadal pozostaje 
nier.nana. W aumle wyzaaczono 13 warstw gł6wnych- u:l:ytkowych / 14 - ata-calec/ datowanych od 2 polowy 
xm do przełomu XV na XVI w. Braknawarstwtell wczesnollredruowiecznych. 

. Na dztedz!llcu zamkowym prace ek.-ploracyjne skopiono wolrtlł studni średnioWiecznej f wykop l C/. 
Według wstępnego rozeznania stu<Zla została wybudowana prawdopodobnie w XIV w. 1 zas:ypana w początkach 
XVI w. KOIUitrukcja atudn! - kamlenna /otoczald poloe nło:l:one lutno, bez zaprawy! / , być mo:l:e kledyli zada-
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szona /resztki belek 1 deeek bądf draruc ED&leztano we wnętrzu otilekt»./; o •redntcy około 2,40 m.. W atudnl 
eialplorowano cały czas jednol1b! warstwę zaa:yp1ekow'l - do głębolro6c1 oiiiDło ł, 5(! m, po czym prace przer
wano. Prace na tym otilekcie zostani! wmoWiane po zabeq>1ec:zmJ.o b.m1eonej cembroWiny atudbl. 

Znaleńono łącznie około 11.400 fragmentów romyc:b przedmtotOW, w tym przen;ło s. 700 ałamkow na
czyd gl1n1anyc:h, panad 3. 400 lro6c1 zWierzęcych, okx>ło 400 przedmtotOW pojed;,nc~:ych /m. !.n. 3 m011ety, w 
tym grosz praalG Karola Wtelldego, złoi'! az:p1lkę, fragmS\ty rowntet złotej /? / zawteez:ki /?f, 2 ldnc:ze 
f l posrebrzany/, groty bełt<lw kuaz, igłę kx>łc:ia~ fragmenty obrobLCD,Ch kołc11 porota, ułamki naCJ:yd 
szldanych. note telaz:ne, gwotdzte, haki, okucia telame 1 br'lzo.we, hl1tej nteokre61one przedmioty z drewna 
1 Inne/, pobrano lc1lkadz1es1'ł! rOtnego rodzaju prObek. 

Materiały 1 dokx>mentacja zbada11 znajdojeBię w Prac:ownt Arc:heologlc.mej PP PKZ 0/PomaA. 

Badanta bęc~'! lcDntynoowane. 
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BĘDKOWICE, gm. Sob6tll:a . 
woj, wrocławskie 

.BOLESLAW, gm. &kowno 
woj. katoW1ck1e 
St&nowl&ko l 

- 189-

patrz 
wczesne llrednlowlecze 

Konserwator ZabytkOw Archeologicznych 
w Katowtcacb 

Badania prowadzU mar Jacek Pterzak przy wBp(lłudzlale Terecy 
Koamall. Fln&l1ll'?"'ał Urz'łd Mluta l Gminy w &kowDte. DruiP 
aezon badali. Rel1lrty pałacu /lmnlec XVI -XIX w. f. 

Prllee badawcze prow,.dzono w ZW1'ł"'ku z opncowywanlem atuc11um h1atoryczno-.kunaerwatoraklego. 
Załe>eono jeden wylmp badawczy o wyxnlllrach 5 x 2 m, a ponlldto odałanięta prawie cały ·zarys fund~<mentOW 
budowll. Mllterlały, poebodące E w;ytropu badewcEego były potwierdzeniem nataleó. poczyntowycb w roku 
1984. 

Nie stwierdzono mater1ał6w wcEdnlejnych nl~ z XVI w. , co je at zgodne E prr:ekamm1 b'Odłowyml, 
ł'łCJ!'!CYml pblekt z Marcjanem Cbełmaklm. Wyltuuje en 2 lub nawet 3 fuy roEbudowy, jeat Wldocme najwy
rdlllej w dolnych part1acb odkrytych w rola.l uhległ)>x:l, plwnlcacb pałacu. RoEwaratwlenle po&EcEegolnych 
fu rot:Wojowych b)'io prt:edmlotem be.dal1 arcb1tektanlcmych, prowlldzonycb przez uch1telrt6w r; Biura Pro
jektOW w Krllkx>Wle, 

Bildania nle będ'! lmntynuowme • 

. 
CIECBANO W 

DOBRYN MALY, gm. ZllleBle 
woj. b!alalmpodlaak1e 
Stllno:wlsko vm 

DOROHUSK 
woj. chełmakle 

.J)&trz 
potne ~ecmtowlecEe 

patrE 
okrea lateliski 

PP PracoWnie Konaerwscjl ZabytkOw 
Prscownl.l\ Arcbeolog1czno-Konaerwatoraka 
Oddl:lał w Zamollclu 

Badania prawadzU mgr Ryazard Pom......Ukl. FlnanaowałWKZ 
· w Chełmie. Pierwszy sezoo badaA. i'ałac z xvm w. 

Bsdllnl& archeologiczne o cbllralrterze sonda$owym b)'iy uzupełnieniem badali ar1:bl.telrton1cznycb 1 
prac projektowych • .Wykonano 3 wykopy badawcze o poW1erzchnl 30m2• Wyniklem Ich było odałanięcle rellk• 
tow fundamentów tarasu Widokowego, ktOry powstał rownocześnle E budowli pałacu, tj. w drngtej ćWierci 
xvm w. Obecny pał.ac zostil.l z budowilny w nuejscu wcześniejazego dworu obroonego o cbsrakterze fortyflka• 
cyjnym z ·końca XVI w. Tezę tę potwierdziły wykonane badania. Niestety bardw r.awę:tony progr~<m bada1i 
sonda:towycb n1e pozwollł na większe rozpoznanie Eało~ pałacowego w Dorohusku. 

Badania poWinny być kontynuowane. 

DZIALDOWO 
woj. clechanowakle 

ELBLł.G 
Stare Ml.asto 

GAJ NOWY, ~. GOra Sw. Milłgarzaty 
woj. płockie 

pstrE 
potne 6redniOwtecze 

pstrE 
potne ~ednlowlecEe 

Muzeum w Łęczycy 

Bsdanl,a prowadził mgr Ptotr Swl'!tk1ewlc z. Konsultacja: doc. dr 
bab, Leszek KajEei. Ftnllftaowało Muzeum w LęcEycy. Drugi ae• 
zón badań. DwOr obronny /XVI-początek xvn w. l. 

Obiekt w postaci sto:!.kowatego kopca o wysokości okołn 3m, otoczony rowem /fol'!/ majduje .tę w . 
odległości około 300 m na południe od drogi Lęczyca•Pl'!tek l około. 200 m na południowy zacbOd od r'Uln 
XVill-W1ecznego dworku naletłcego niegdyś do rodziny Gajewskich. W 1983 r. na zlecenie WKZ w Płoclal 
pp PKZ PracoWnia Arcbeolog1cr:no-Kon&erwlltorska przeprowadr:Us badllnla wer)'Okacyjne, w trakcle ll:tOr,.,tl 



-1~-

~ Hrl• odw1ertOW oru caę•clowo w;yebplorawaDo ~ aaac tcnry, w ld:Cirym nah!atloao na frag
ment reWtta klatki acbodowej. 

• W 1985 r. Mu:eam podjfło dalsze ba~a ob1e'llłu. Zało:&oao 1 w,elraplarawano dwa wJ'kopy o hłcmej 
pow1erzclm1 20 m2 alęga)!c_e podstawy~ UjawlllODO, 11 na poziomie tym /zb1e:&nym z poziomem otact:a• 
j'!Ćego koplec tereau/ salegała horysoatalnle waratwa pr<lcbnlcma atanoWi'l:ca najpewniej pozostałalić pler• 
wotnego humuu. z waratwy tej pozysialrio 70 fr, naczyń, poc:hodt:'!:CYch czpc1owo z dw(!cb naczy6 wypala• 
nych• atmosferze redakcyjnej 1 Edobloaych wyjwlec:a.nym111n1am1._ Materlał ten datowano na l ćwterć XVIw, . 

~ Zaaadnlczy trzon Jropca atanowU pokład gllny z llcmyml wtrętami. pr<lcbnlcmyml oraz maczrn1 do· 
mteezJal grusa ceglanego 1 zaprawY wapleanej_. poebodącej ze Zlllnczonych zabudowa11. Z tym poziomem 
atratygraflcznym ZW1ęzana była odałaDlętaow c:ałojcl9·stopn1owa klatka acbodowa orar: fr. pom1esr:c:zen18 
piwnicmego usytuoWanego przy jej progu. Szerolop6ć ldatkl achodowaj w,noaUa olmło 2 m, azerokolić jej 
miU'OW ze-wnętrmych /p<lłnocnego 1 południowego/ po około 40 cm. Oblekł ten zbudowany był z cegieł o wy
mlar:ach U•78 s 119 x 125 s 225·280 mm ulotonych czę6clowo w W'l:tek WozOWkowo•gł<lwlmwy, cr:ę6ctowo r:u 
chaotyc:znle 1 apojcmych zapraW'!: wap1eano-p1aakow'lo Calojć posadoWiona była na fundameocte z kam1en1 

polnych. 

z omawlanym obiektem ~Y jest materlał ruchomy, na ld:<lry składa e1ę m.tn. 204 fr. naczy6 
w wtękazo6cl toczoaych z blałej 1 :&ela.Żl•ej gllny, datowanych ogOlnle na 2 połowę XVI/XVU w. oraz 13 fr. 
kafl1 ptec:owyc:h. fr. -~cl swterz~ych 1 dachOWek. 

Materiał 1 dokumentacja znaJduJ!! atę w Mlaeum w Łęczycy, . -
Badanla będlt lrDD~wane. 

GLIWICE 
woj. katowtckle 

GNIEZNO 
woj. poznaAakle 
Stanowteko 15 

HUTA, gm. Brusy 
woj. bydgoskie 
Stanowteko [ 

patrz 
pOtne 6re<!Dlow1ecze 

patrr: 
wczeane 6rednlcnrtecze 

Uniwersytet lm. Ml.kołaja Kopernl.k:a 
w Tarunlu 
Inatytut Archeologtt 1 Etnogram 
Pracownia Dztej<Sw Szkła 

Badania: prowadilU mgr Marek Rubnllmwtcz /aułDr aprawozdan1a/ 
przy pomocy mgr Małgcrzaty K'Wlatkowsktej 1 atudentOw archeologtt 
UMK w Tornnla. F1nanaował WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon 
ba<llm. Nowotytna Buta Szkła /z XVU/XVID w./. 

W ramach rozpoznawatl18 6rednlcnrtecmego 1 nowotyłuego butnictwa szkła na terenie Pomorza prowa• 
dzono prace ~ałlakowe na kolejnym stanowtskn, zlokallzowanym na azczycl.e wynleelenla 1 częściowo 
krawędzi dollny rzeki Parzenicy, w odległo6cl około 160 m na p6lnoc: od jej koryta. Badan1am1 objęto koncen
tracje, pozoatało~cl po bucie szkła, występujące na powterzchn1 gruntu. W celu rozpoznanla makaymalnle 
dutej płaszczyzny zalotono S1eć row<IW aonda:&owych o nerokości l m, a w m1ejac:ac:h występowania zaburze11 
układu warstw rosazerzono płaszczyznę do pelnyc:b ar6w, obejmujących awym zaB1ęg1em pozoatałoścl po 
obiektach butntczyc:h. Metodą 111 rozpoznano cało6ć l[ltanowtaka, odtwarzajliC jednocześnie wewnętrZilll struktu
rę zabudowy buty, 

Na powterzcbnl 412, 5 m 2 natraftono na pozoatało6cl po pteeach hutniczych oraz tnnyc:h urz11dzen1ach· 
ZWiązanych z d1ttałalno6c1'1: baty, Obiektem o naj.wlękezych walorach po%118wczych jest pozostałość po piecu do 
wytopu maay azklanej 1 zapewne wyrobu. naczy!l. Plec: zlokallzowany na oa1 NW•SE aldadał s1ę z dw<lcb połą
czonych ze aob11 czę6d: komory o kształcie workowatym, szerszym /około 3, 5 m/ w części p<lłnocnej, zwę
tającym a1ę 'do około l, 5 m przy poł!łczentu z kanalem ogniowym oraz kanaln ogntowego o szerokośCi O, 9· 
l, O m 1 długości około 7, 5 m. M1ątazość nawaratwleli w kDmor ze pieca wynost około l, l m l składa slę w 
głownej mierze z gltny o u&ntcowanym atopniu przepału. Domtnowala ~ maztata, lekko spieczona prze
mleszana z gltn'ł ~ozdrobnloną etlnle przepaloną. W obrębie kolejno eksplorowan'ycb warstw mechantcznyc:b 
natraftono tak:&e na llcmle wyetępuJ'I:ce kamtenle ze śladamt spękali, powstałych w wyntku oddziaływanta wy· 
aokl.ch temperatur,_ WykoDane zarysy poar;czeg<llnych warstw nte wykazały w,.-:alnego tch układa, ale pozwoliły 
stwterdztć, :&e w części centralnej komory są one naJbardzlej rozdrobnlone 1 występują w najwtększym nasy• 
centa. Przy lcrawędz18c:h zewnętrznych w macznte mnlejszym stopUlu nosz11 na sobie 'lady oddztaływatl ter• 
mlcznych, Natomtast w 'czę6ci południowej komory, pr.:y jej przejściu w kanał ognJ.owy zaznaczył stę bardzo 
wyrdny układ ~ycb kamleni lte ·dladaml obr<lbk1 od strony wewnętrznej. PoszczegOlne kamtente ścian 1 dna 
kanału spojone zostały glln'ł. kt<lra pod wpływem długotrwalego dztałanla wysok1ch temperatur uległa przepa• 
lowt tworz11c monol1tycmą konstrukcję kanału ognlowego. W całej objętołcl lmmory stwterdzono ltczne i'rag
menty aplek<Sw nklaraklc:h, ma.ay szklanej, gotowych wyrob<lw i e>ą>ad<lw produkcyjnych. Natomiast w kanale 
olnl<>Wym występowały jedynie znaczne Uośct •łezek" szklanych. 

W obrębie atanoWiska odkryto taklte tnne pozostalości śwtadc"'!:Ce o prowadzooej tu w przeszłośCi dzla• 
lalnojcl produkcyjnej. Jedn'ł z ntch jeat piec do IIDezenla drewna/?/. Owalny w keztałcle, poatada lictany 
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wykao·aae w ciło6ci z g!Jny"/obecnle przepalonej/ o graboilici 20·30 cm. Od strony pe!łnocne:j Wldocme były 
ślady palemalm bezpo ... ednlo przylepj'łCego do otworu poplecoWlalrowego. Brak w tej części llic1an śWiadczy 
o znajduJ'I"ym Bię III w pn;e81:ło6c1 otwori~ palemaiiDwym. ~o obiektu wyloonano z gliny, ktC!ra pod wpływem 
temperatury uległa silnemu przepałow1. 

· Wstępna analiza materlałOW zabytlmwl'Ch pozwala na atWlerdzeme. te w porOWilaniu z lnnynń obiekta-
mi ...,.tępuj'ł one w m1n1malnej llo4c1. Sit to głOWnie fragmenty odpadOW produkcyjnych. Poza omOWlonyml w 
trakc1e badal1 natraflano tak:te na pozoatałoili ci po kleplaku w)'lronaaym z ubitej gliny oraz na ślady jam odpa
dowych. Z jednej z• ruch wydobyto llcme ułamki. naczyli Bl:ldanych 1 n~yce zachowane w calollct, u~ywane w 
proceale formowania wyrobOW. · _ 

N a podstaWie materlałOW zabytkowych czas clzbłalnośctllat7 Wltg>n1e motna olcreśllć na XVU/XVIU w. 

Matertały zabytkowe i doku~entacja nankowa znajduj 'l się w Pracownl Dztejow Szkła Instytulll Archeo
logU i Etoografll Omwersytelll Mikołaja Kopern11ra w Torumu. 

Badania zaiiD6.czono. 

JAKOSZOWJCB, gm. K&EI.mlerza Wtelka 
woj. Ideleckle 

JANOWIEC 
woj. lobelaide 

patrz 
okres wpływow rzymaldch 

PP Pracownl.e Konserwacji ZabytkOw 
PracoWD1a Archeologiczno-Konserwatorska 
Oddlllał w Lubl1Dle 

Badan1a·prowadE111 mgr Maria Supryo /autorka sprawozdaDla/l 
mgr Bogusław Okupny. F'tnaaeowało Muzeum w Kazimierzu Dolnym. 
Dneal'łty sezon badali.. Zamek /XVI-XVm w./. 

·Prace badawcze prowadzone były na z-ft'łtrZ skrzydła wachodOlego zamku • w rejoOle fosy oraz wew
n'łtrz baste1 p6łnoeno-wachodn1ej. 

W trakd.e odgruzowywania prowadzonego w ubiegłych latach przez wykooawatw.o budowlane PKZ, na 
zewn14trz akrzydla wachodniego o:amku, we wacliOdntej liclanie tego skro:ydła. stanoWl'łcej plerwotnle mur 
kurtynowy, odsłonięta została strzelnlca skarpowa. · 
W miejscu, gdzie zlokal!zo-na byla strzelDlca, wtosn'ł br. załotooo w)'lrop badawczy dla pełnego jej rozpoz
nania. Odałonlęto atrzelnlcę na całej jej wysokości; stwierdzony jednoczeliOle w wykopie, na styku z dawnym 
murem kurtynowym oraz strzelnl"'4, układ stratygraficzny sugerował'; ii obserwowane nasypy Dle s'ę wyruidem 
zwykłej niwelacji terenu, ant wyo1klem odkładaDla alę, w CillrU WiekOw, warstw o charakterze destrukcyjnym, 
lecz stanoWią nasypy tntencjonaloe. W "ZWi'łZku z taką hipotezą wytyczono dalszy c114g wykopow przectnający 
teren na zewn'łtrZ zamku na·odc1nku.od murćw skrzydła wschodnlego. przez fosę, at do jej przeciwskarpy. 
Ląemie zloksl.Uowano pięć wykDpOW badawczych: na przedłuteOlu zlokal!1towanego na styku z murem kurtyno
wym i atrzelDlc"' wykopu XXX/l zalot.ono wykop XXX/3, na &Loku fosy wykop XXX/4, :!!' foate wykop XXX/2 
oraz na jej przeciwskarpie wykop XXX/fi: 

W wyotku eksploracji ustalono, tt wschodni mur kurtynowy ze stro:elolcaml, pochodz'łcY z Wieku XVI 
wtoplony z czaeem w zabudowę skrzydla wacbodnlego ęa.mka. wzmocnlony był od zewnątrz wałem ziemnym 
maakuj'4C.ym jednoe~:ellnle strzelnicę. Wał ten w swej najwytszej part11 /w poblltu muru kurtynowego/, mają
cy wysokollć olroło · J, 35m usypany był z warstw piaszczystych. opłaszczonych warstwami glJ.Dlaatynń. Profil 
tego wału zachowany jest bardzo czytelnle. W!:dh3 wachodniej krawędzi wału, w odległości około lO m od 
dawnego muru kurtynowego. biegOle szc!:"'tkowo tylkD zachowany mur z kamieDla wapiennego. o szerokości 
około· O. 90 m, spełniający najpeWD1ej funkcję muru oporowego dla nasypow tworz'łcycb wał. Posuwając się 
dalej w kleranku wachodnlm stok fosy Dle tworzyły jut., jak dot14d, lllemne nasypy formowane powyt.ej pierwot
nego poZiomu terenu, lecz był on profllowany w gl1D1asto•plaszczyatych warstwach calcowych. W wykople 
XXX/4 uchwycono miejsce przejścia stoku fosy profilowanego w Ziemnych, caleowych nawarstw1en1scb w jej 
partlę dr'łton'ł w zalepj'4Cej pod Dlm1 Utej skale wapiennej. W wykDpie XXX/S, wytyczonym na przeciwskar
pie fosy, jej narys profUowany był w gllntasto•ptaszeo:yatych warstwach calcowych. Wzdłu1 jego zachodniej 
krawędlll biegule mur z kamlenia wapiennego o azerokollici około 1,40 m, apeln1aj'łcynajpeWD1ej, tak:te funk-
cję muru oporowego. • 
Wał ziemny, stok fosy, jej przectwslrarpę oraz właści w'! fosę przykrywaJ'ł warstwy nasypowe, często o cha-
rakterze gruzowym. · 

W wykopach zlokalizowanych w bastei p6łnocno-wschodntej poczyniono następujliCe obserwacje: w wy
kopie XXXI, wytyczonym w połudnlowo•wschodnlej części ·bastei, na styku z jej wschodnl'ł llclan'ło odałonlęto 
dalszy odctnek odkrytych w ubiegłych sezonach wykopallakowych kcnstrukcjl zW114zanych z obronną funkcją 
muru kurtynowego i bastei, z wczesnej fa.zy ich utytkowanla. Jest to mur z kamil!llla wapiennego, o azerokoll
ci około l m. biegn'łCY rOWnolegle do Ilelany bastei, w odległnllct około 2, 40 m od ntej. :Między muraml tymi 
przebiegają, w przybUtemu prostopadle do nich, kolejne mury kamlenne o azerokollei około l, 20 m. Na tych 
poprzecznych murach, rczataWlonych w odległości około 2, 4 5-2, 90 m. wspierały atę sklepieDla stanoWl'łce 
najpewnlej oparcle dla pomostu, z ktC!rego dostępna była wytszs kondygnacja strzelDlcy. Jak stWierdzono w 
wykopie, we wnętrzu bastei bezpośrednio po jej wzmeB1eD1u dokonano niwelacji terenu polegającej na jego 
podwytszeniu, jednak poziomutytkowyz najwczelln1ejszej fazy ntytkowania wnętrza me jest dolciadnie cr:ytel
ny w wyntlm. zakłoeenta układu nawarstWleli wskutek p6ł.n1ejazycb jej przebud6w. 
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W:yla>p :xxxn ldolrallsowaoy zoatał beą>o ... edn1o pn:ed wejł<:lem do baatel.. ~ ca na cela sprawdze
nJ.e b1pOtezy 0 latnlłiDla w jej wnętrzu c;ysterny aa wodę. W wykople odałcalęto mar kamienno-ceglany, ZW1'ł· 
zany .- p61nlejazym zamlmlęclem baatel od strony połacm.t~ej oraz z wtdrnyml jej podz1a.łaml.. Domotemaoej 
cysterny na 'I!'Odę nJ.e atWlt:rdzooo. 

. Materiały, reprezanJ.owane najczęlłctej przon: u)amld nacz,rl ceramicznych 1 ka.tl1 "Wieku XVI-XVUI 
1 doltumantacja majeluJol Blę w PAK PKZ 0/Lablln. · 

BadaDla będlt IDxltyDUDWIUle. 

JANOWIEC 
woj. labelaide 
w. Radomska 3 

PP PracoWille KonHrWacjl Zab:yti<Ow 
PracOwnia Arche:ologl.cmo-Konserwatoraka 
Oddział " Labl1nl.e 

Badaala l'r"'"adnł mgr Jero:y Clchomsld.. .r'lllanaowało Mao:eum w 
Kazimierzu" Dolnym. Pterwuy Bet:OD badań. Nle latnleJ'ICY lrolllctCil 
tlw. Cecyll.lt azpltal /XYn, XVJJI·w. /. 

BadaDla archeolDglc:me na atanaW{jlltu poprudaone soatały pracami geoflo:ycmyml wykonanymi meto• 
<4 raclarow• /SUl-8/. W lch WJIDlllll okrełloDo loka.l1J:ację kolłctoła. Zał~one w oparcia o nl.'ł dwa W')'kopy 
dały wJIDlk negatywny. 

W,ttoDIIIIo ł'ICsnJ.e 5 wykapOW o powterzcbnl. 155m
2
• W wykopach n l nA odsłonięto rehkty wolno ato

J'ICej dzwODnl.cy murowanej oru fundamenty dawneso badJIIlka Wlkartata. W wykople nr IV odsłonięto mury 
kości-oła. Odełonlęto llca p6łnocnej 1 południowej liietany prezbtterlwn oraz wschodni. kranlec apaydy; we 
wnętrzu nte snJ.aacEODe krypty f w tym wchodZiłO& pod mensę ołtarzow'łf. Od strony p6łnocnej przylegała do 
prezbiterlam t:alcrJ'IItta. jldzte odełonlęto sklepieDla krypty. System zachowanych lłwladkćw po.".ollł zareje
strować ~aratwlenla we wao;yatldch Interesujących miejscach. Bezpośrednl.o przy murach odkryto snJ.az• 
czone groby azldeletowe bez W)'I>Oa&tenla, o:e śladami dreWnJ.an:yclt trUmien. 

W wykople nr V ódałcalęto uchodnl'ł częjć lmlllctoła oru jego styk z budynkiem szpitala. W pn:ed• 
slooku koiłciała odkryto miszezone skleplłiDla kr)'Pty. -

Ż k1lka wykopów uzyskano z warstwy łmmuau plerwotneRO zab:ytkl starsze nJ.t początld ]!:CNI etola -
wczeanośrsdnlowteczne. 

Materiały do czaBU Ich pełneso opracow&Dla znajdują atę w Prac"'"nl Archeologiczno-Konserwatorsklej 
PP PKZ O/Lublin. 

BadaDla bęclit najprawdopodołmlej kant,nuowane. 

KALISZ.POK>RSla 
woj. koszal1flak1e 

KAMIENIEC Z4.BKOWICKI 
woj. wałhrzyslde 

KAZANOW STARY 
woj. Idelecide 
Dwor chronny 

patrz 
pOtne lllrednl.owlecze 

patrz 
pOtne średnioWlecze 

Woj ewOclzld Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorsld 
w Kielcach 

Badanl.a prawadzU,mgr Edward Cwtertak przy wapOłudzlale mgr 
lnlt. arch. Jcanny Cwtertak, Finansował WOAK w Klelcach. Dragi 
aezon badali. DWor obronny rodZiny Kazanovrsklch. 

BadaDla miały charakter ratowntczy. Zmierzały do poz=nla n1ewtdocznych na powlerzcłm1 ziemi r~
lllrtOw murowanych~ celo roą>oznanJ..a pełnego rzutn budynku. Przebadanó ł wykopy o p0~erzchnl. 78,5 m . 

• Stwierdzono, te wznJ.eatony Ż kam1mla piaskowcowego dwor posadowlano na małym wzg<lrku usypanym 
z gliny, pierwotnie całe załotenle było otoczone mokrą fosą. Budynek głOwny na planie lekko trapezotdalnego 
c""oroqta poaladał vr naromtlm połudnlowo•wschodnlm prostokątny aneks fprzybadOwkę/. Dlatego tet całość 
w rzucie poziomym poęladała kształt odwrOconej litery L. Budynek glOwny, pos1adająćy wymtary 11 x 8 m 
miał w przyziemiu dwte Izby oraz przybad.".aną izbę o wymiarach calkowltych 8, 5 x 5 m. Do narotot ka pOł· 
nocno•wschodnlego przylegała Wleta o średnicy 6 m, otwartą do wnętr-za. W narotn1ku p6łno~o-zachodnlm 
wymurowan_ą małą Wletę o liirednicy 3,15 m,słutącą jako klatka schodowa. W połudnlowo-zacbodnlm naratu 
zllajdowała slę plwnJ.ca na planie lmła, wychodząca p6łlmlt6cte przed elewację, z zewnętrznym wejściem w 
6clante południowej. 

DwOr pier~otnte" dwukondygnacyjny zachował alę tyiko w partlach fundamentowych 1 częllctowo przy
ztetnta. Od strony p6łnocnej do Jalmlenlcyprzyiegał dztedzlnlec o Wymiarach 12,5 x 6 m otoczony murem 
wykonanym z łamanego plaskowca wtązanego zapr&"'ł wapienną. Do jego pdłnocno-wachodnleso narotnl.ka 
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pr"zynnzrowano podp1wt11czony / skleptony kolelllnł/ budynek bramny z~ w amrze wac:hochtm /ua-o...",.ć 
furty 1, 6 m/. Całotłć W1:n:l.ea1ona z łamanego launlenla pldkowcowego z dodatkiem kam1en1 eratYcznych W14• 
zanych Zapr'awę waplenn'ł w lmnatruJrej1 Of>ua lncertmn, ~łaWie fWldamentowej z launlen1a era~eio W1'ł• 
zanego zaprawił &l1nlarut. Racbomy materlal r:abytkawy stanowUa gł6wme ceram11ca 1 uldo, kt61'8 moma 
datować na okres od połowy XVI do kocica XVIn w. Okres powstania dworu mama okreillć aa:?Z połowę XVI w. 

Ma.tertaly 1 dolmmentacja majdu)'ł atę w WOAK w Klelcach. 

KAZIMIERZ mSKUPI 
woj. lron1llak1e 
Stanowtsko nr l "Staroa.two• 

llazeam Okręgowe 
w K<m1111e 

Badan1a Pł"-adzU ID&l' Paweł Dębowsk1. F!Jia.beowalo MO w Konl-
nte. Pterwazy aeeon bada11. · 

Stanowtsko w KutzmerŻU Bl.skapl.m trtr, starostwo odkryto w wyn1kn badBil powierzchn1owych; ·w la· 
tac:h szelłćdzleslJlt,eh prowadzono na n1m ~c ze badaDla W~kowe.. Badanta ln1aly charakter wery• 
ftkacyjno•rozpomawcey. Celem lch było uelraoatraowante pierwolilej lanflguracjl terenu, njaYDtenle N>ltk• . 
t6w architektury oraz okreiUente c:hrooo1ogn obiektu; który w literaturze przedllllotu zakwalUJ.kowano jako 
grodzisko ilirednl.oW1eczne. · · 

. 2 . 
. Zało*ono cztery wykopy o ~cznej powterzchnl 142 m ·• UjaWUlły one fragment prawdopodotme funda• 

mentu wylraoanego z launlent polnych /oa1em poztom6w kamieni, ln1i!tszo4d 1, 7 m/ spojonych głln'ł oraz 
fragment bruko kamienn.ego zWiązanego z fundamentem. Zarejestrowany fragment węzła DaroUllka "fanda
mentu• anajdowa1 111ę w pr'otl.lu w~. przyszle badBDla pozw<>I,. na odsłonięcle calołd "fundamentu• 1 
okrelłlenie jego parametr6W oraz.funkcjt. 

·Kolejnym odkrytym reliktem arc:hltektury b;,ła partia fundamentowa bud~ku odllłonlętego.;, jego p6ł
noc.no -wsc:hodnlej częłci. Budynek o azerolaiści 5, 2 m 1 odalan1ętej dlagołd 11,.5 m wykonany b;!'ł "launl~ 
polnych spojonych r:apraw'ł wapleDD'ł. wnętrze budynku tzn. p1Yntca Ucowana była i:eglJt. Ptwntca prz)'llr;ta 
b;,ła aldep1entem kolebkowym, po ktllrym r:achci-.iły a1ę opory Bldeplenne. M'nry budynico pr'zecl.naly wsr:yat• 
Ide nawarstw1enta kulturowe, co w zestaW1en1u z bardzo nieatarannym sposobem opracaw8Dla ml'ł*sZołd 
muru 1 jego llc wska.zaje:lla pOf:n'ł metrykę tee;. obiektu. , · o 

... -- - . Watęp.a anal1Ea fr6del racbomych uo:yskanych wl:ra:Jrote w~ek ponala na n atalenie je4ynte 
azerakich ·ram c:hrtnolog!.cznych. Na tym etap!. e badBil u a talono chronologię na XVI •XIX w.. wykluczaJlic 
ili,redntowtec""'ł metrykę stanoWiska, a _takte funkcJę. · · · · 

Dolmmentacja 1 zahytk1 Pł"Żecbow;...me •'ł w MO w Kon1nle, 
Badanla btd4 lrontynaowane. 

KIELCE 
Stanowtako •wzgórze pałacowe• Wojew0dzk1 Ośrodek o 

Archeologtc ltDO•Konserwa.toralii 
w Kielcach 

Badania pr-adzU mgr Waldemar 011.6ald. Fulanaowała Pracow
Dla Dokumentacji Nallkowo-Hlatcrycznej PP PKZ Klelce. Drag! 
aemn bacla.6. P6łnocno-wschodn1a cz~tlć ogrodu pałacu .bJ.akap-
aklago /XVn w./. · 

Badania pr'owad.zooe były celem pozyskanl.a daluycb materlał!'W f.rCidlowyc:h do powstaj'łl:ej m011ogra1U 
wzgórza pałacowego w Kielcach., Celem prac było archeologkzno•arc:hltekton1czne roEpoznanle rel1kt6W ma• 
rowanych oranterU ogrodowej, a w dalazej kalejnolłd r:aplecr;a gospodarco:ego ogrodu pałacowego: lamusa, 
!lgarnt, lod0WD1. OgCilnle zaA zln1erzały do poznania polotenta 1 roo:czytania planu załotenla, 

Oran:terla mans jest 1r<klłowo z "Lastracj1 E&tuka 1 ogrodu włosld~go• z rolm 1łl8 /AP Badom. Za· 
rz'łd Dt3br Pai!stwowycb. Lustracje, nr 37a, a. 1-2, 65·73/. Wg mej 1Btn1aly dWie oran:terte; plerwn a zało• 
tona pr'Eez blakupa .Tana Aleksandra L1p\lk1ego /1'145/~ draga zaś E& l:tskupa Andrzeja 8tan1sława .Załnsk1ego 
/1747-1757/. Pr..ylegały one do mara ogrodu, okllaml zwrCioone na polacmte. Lol<allzacja wykop<!w naWI'łZY• 
wala do rellktCiw oran*er11 odkrytych cEęśdowo w cr:aal.e badBil Pracownt Arcbeologtczno-KonaerwatorakleJ 
PP PKZ Oddztał KralrOw w 1968 r; • • . 

Przebadano trzy wykopy o poWierzchni 37 m 
2

• Uo:yskano połacmtowo-wscbodn1 naromnt orantłorll, 
Zbudowany jest on z regularnych lmln1en1 na apraW1e wapiennej. P<Słnoaly odcinek lll1U'1I r:nluczaay 110atał 
przez wsp6łczem'ł atadzteDk:ę kanaliE&cyjn'ł- &-ak racbomych zabytków arc:heolog!.cmych. 

Dokumentacja arc:heolog!.czna, pomiary geodezyjne majduj'ł stę w PitiB PKZ Klelee cru WOAK 
Klelce. . . 

BadaJ:da będlł llontynaowana. 



KISZBWY 
woj. ~kl.e 

BadaDla prawadzUa er ł.Acja Pawllclm-Nowak przy wapC!bzdz1ale 
Ryszarda Laby. FlnaDIIOWał WKZ w K<m1nle.. Plenrazy SHaD ba
claA. Dwtlr /XVU w./. . 

Celem bada4 było zlólmllzowante rel1ki<sw dworu w ~zewach, Wykap 11011c!Uowy zał~óaa oe1 E-W. 
Szero~ć w)'l<opa wyniosła 2 >;n. cDugolić zał 40 m. Przect'łł on kalm!.nac.ję niewlell:!.ego wzgtlrza usytuowa· 
nego wllrOd podmokłych bfk. Od-południa ogranicza dojllcie do wzgtlrza nieWI.elkl ciek :wodny. Wzgórze w kle· 
runku p<!łnoenym. tj. od strony Wal jest 81lnle zniwelowane, warstwy gruzu rozcl'lł'Jlęte przez lnteosywnlł 
upraw\'. W odległolici około 40 m od wzgórza, na kttlrym znajduje lllę dwór, w Iderunku pC!bzocno-zachodnlm 
znajwje alę DleWI.ell:!.e WJlllle&lenle, na którym ~je alę drugie skuplako materialu ruchomego, być m~e 
w mtejacu tym zna;lduJił a1ę rellkty za.budowa11 gospodarcz;,cb. Na kalmlnacJ. wzgórza występuje znaczne na• 
gromadzenie ulamkOw cegieł. palc6Wek 1 ltafll p61nareriesaneo_,.,b. . 

MaJiłtek Kls&ewy był właanollcllł Lllllecldcb herba Dr,a. Ostatnim z tej rodZiny był około 1636 r • 
.Andrzej Llstecld prokurator kr6lewak1 . 

W przekapie odkryto fundament badowll o azerokolicl/na oat E-W/ ponad 30m. Najprawdopodobalej 
zorientowana jest na oal NW -SE. Zaaadnlcza jej częllć znajduje a1ę w paludolowej najbardZlej WJllllealonej 
par·tll wzgtlrza. · 

Odałonlęto częllć badowll o rozbudowanym podziale wewnętrznym. Centralnym punktem dworu jest 
korytarz, z którego wlodlł otwory drzwiowe do pozoatałych pomieszczali. Rellkty budowll zachowały stę w 
parttacb !undamentow)'Ch, wykonanych z kamtenit tlucznla ceglanego, Partie ceglane zachowały alę t;yiko w 
pomieszczen1D zwllłZanym z · cilłglem ' lromuntlmcyjnym. Cegła palcówka jest w~sza 1 mDlejsza od gotyckiej. 
Grubollć murOw wynoal około 120 cm dla obWod~h 1 75 cm dla murów dzlałow;,ch. Szerokolici odałonlę
tych otworOw drzwtow;,ch WJlllO&Ził około 110-ll3 cm. Wyrótnlono 4 zasadnlcze warstwy kałturowe /I-humus, 
ll·bumus z gruzem, m-osadnicza, IV-badowlana/. Najwięcej materlahl ruchomego doatarceyia warstwa m. 
Znalazły alę w mej ułamki llafl1 renesansowych l manierystycznych. fragmenty naczyd szklanych. gom6łek, 
naczyli glln1anych o bogatym zdohnlctwte, naparstek l fragment oprawld kośclanej o interesującym renesan· 
sowym ornamencie. 

Badania nalety kontynuować. 

KOLO 
woj. kon111slde 
Ratusz 

·-

Muzeum Tec:.bnl.k Ceramicznych 
w Kole · 

Baclanla prawadzU Jerzy Rybacki. Flnansowało Muzeum Okręgowe 
w Konlnle. Plerwazy sezon bac1aA. Ratusz XVU·XIX w. 

· Eksp~acjl poddano jeden wykop o wymiarach 5 s 4 m wyznaczcmy przy ścianie pOlnocnej ratusza w 
miej"acu fundamentu ArednloWI.ecznej ~ety. Wjr<ltnlono 7 warstw. 

Warstwy m 1 IV Wl'li~)Blę z okresem rozbodowy 1 przebudowy ratusza. a Więc z l polowił XIX w. 
Zniszczyły one warstwy osadnicze z okresu średniowtacza 1 p6fnlejsze. Stąd obok typowej ceramiki średnio· 
Wiecznej znaleziono tu ceramikę z xvn 1 xvm w., a t~e szeląg Augusta II. Występowanie ceramiki wsp6ł
czesnej, kamionlrtl fajansu, jest z kolet wyntklem wkÓpów w tychte warstwach. 

WarstwY. V 1 VI b,ty nienaruszone. W warl'fWle V a, która mogła być pozostałośClą podłogi. badyoku · 
gospodarczego w narotnlku p6łnocno-zachodnlm wyjtopu stwlercl;ono występowanie tzw. gnojOwld. Odkr;yte. 
w wykople drewno to !as;yna brzozowa· /miejscami zachowana kora/ oraz deskil belka z drzewa sosnowego. 
W warstwach drewna, a ta~e w warst;wach ziemi przedzlelając:ych je odkryto liczne szczątld kostne. GłOwnie 

' były to czaazld bydła rogatego, krowy 1 kosy. 

KllklmaAcle centymetrOw powyi:ej pierwszej warstwy drewna w profilu p6łnocnym oraz na paztamte tej 
warstwy w części zachodnlej wJII<opu natrafiono na lragmenty /podeszwy 1 vrarzcby/ obuwia sk6rzanego. To• 
warzyazyl mu kafel plecowy pokryty azldlwem zdobiony plaslrorzeł.bą tltrm:_aln'l-

Najllczmejsz'J grapił zabytk<l:w b,ta ceramika nacz:ynlowa. Wśród fragmentów naczyó glinlanych wypa
lanych w tzw. atmoa!er:l!e utleniającej wysttpowały ulamld od naczeli pokrytych polew4. Ceramika stalowo
szara wypalana w atmosferze redukcyjnej odznacza slę dobrlł technologią wJII<"onan1a. .Być mo1;e pochodzi ooa 
z Importu. Wstępna aDal1za matertahl wykazała, 1;e były to naczynia obtaczane na kole garncarsldm leptone 
tecJm1Jał wa.łkowo-tallmo1flł 1 tumow'l- Na obecnym etaple l>ac!lm materiały z warstw V-tych 1 VI-tych datawać 
motna na XIV-~ w. Osobaego opracowania wymaga konstrukcja fundament6W ratusza. Nte została ona do 
koóca wyjdniona głOwnle z przyCzyn t echnlcznych. 

Dolnunentac)a rysunkowa 1 fotogranezna oraz materiały art:heolo&tczne znajduJił Się -w Muzeum Tech-
Dlk Ceramtc:mycb w Kole. ' 



LUBLIN 
Stare ~aato 
Blok VI, ul. Groch:ka 28 1 30 
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.· • 
PP Praco1ml.e KDnaerwacjt Zabyti<Ow 
Praco1ml.a Archeologtczno-KollJ!erwatorP.ka 
Oddztał w Lubl1n1e 

Badanla prowadzti mgr Andrzej Rozwałka. Finansowal Zarząd 
Rewaloryzac;jl. ZabytkDwego Zeepołu ~sts Lobllo.a. Ptąty. se
zon badllll. Średn1ow1~ cr:e 1 olcrea nowot.ytny. 

• Badanla były oatatnim etapem arĆheologtcr:nego rozpor:nanla tzw. blo~ VI na Starym ~eścte. 
Eksplorowano cr:tery wykopy o lącŻnej powierzchni 34 m2. 

Prac;.e miały na celu ror:poznanie poziomO... ut.ytkowych podwOrr:y kamtenlc Grodzka 28 t 30, jak row
nieill werytl.kację llnU prr:eb1egu dawnego muru obronaego 1 uliczki przymarnej w tej części bloku. 

W wykopie VIII na tyłach kamienicy Grodzka 28 stwierdzono ślady intensywnego osadnictwa od okresu 
wczesnołredniowiecznego. Poza tym w odsłontętej częllci fundamentowej odkryto rozwarstwlenie m1ędzy mu
rami XVI•wiecznej kamienicy frontowej a atara!:'b XV•wiecm'ł, zaliadoWił oficyny bocznej, pierwotnie wcho
d1:4cej w •!'ład najstarszej murowanej fazy zabudowy bloku VI. 

W wykopach IX,X,XA na t]łach zabudowybmtenlcy Grodzka 30 rozpozilano nawarstwienia podwOrza, 
nie znajdaj'łc jednak IliadO..., ktOre potwterd~tiły by informacje trOdeł piean;ycb o istnteata uUc~tek: przymar
nej 1 wewnątrzblokowej. Natom1aat badan1a pOtwierdziły netalenta h1ator;ycme o wchłontęctu dawnego muru 
obroqnego przez XIX-WiecZD'ł zabudowę pod slcarp'ł ]!taromtejslrą, od strony obecnej ulicy Kowslaldej. 

Z dekawaz ,ch r:naleztsk warte .zaznaczenia jest odkrycie w w)'kopte IX, w warstwie z materiałami 
XVU 1 XVIII•wtecznymt, dotego dukata holenderskiego z 1726 r. 

Materiały znajdaj'l s1ę w PP PKZ 0/Lublln. 

LUBLIN 
Stare Ml.asto 
mok X • TrybaDal f d. Ratusr; Ml.ejsk1/ 

PP Praco1ml.e Konserwacji Zabyti<Ow 
Pracownia Archeologicr:no-Konserwatorska 
Oddztał w Loblin1e 

Badanla prewadztia mgr Iwona Chrzanowska. Finansowal Zarząd 
Rewaloryzacjl Zabytlmwego Zespołu Ml.asta Loblins. Drugt sezon 
b.adall.. Dawny Ratusz M!ejak1./XIV •XX w. f. 

Kontynuowano badanta wykopalialmwe. Zreril1zówail0 wykop nr 2, zlokalizowany na zeWJi'!trr:, przy 
pOłnocno-zachodnlm naroilln1ku budynku. Odałon1ęto tam dragi f1lar zewnętrzn)'l:h reneeanaow;ycb schodow 1 
oskarpowanie naroilln1ka bud)'nku. .Mury te zniszczyły cŻęśctowo fragment budowli dreWnianej, wykocanej z 
grubych belek. Odalontęto je na głębokości 3, 6 m. Ostatn1a, dolna belka 6ctany posadowt.ona jest w lessie 
na głębokości .f, 6 m. 

W wykople tym zaobserwowano rówmet 3 poztomywystępowanta dre'Wti.B w rMnej postaci /belki, ga
łęzie, deski/, zn.alez1oco teł. duto fragmentC5w skOry /śc1nk1, fragmenty podeszew, fragmenty bu.tC5wf .oraz 
fragment blaszld miedzlanej z orn.amenteai geometrycmym. 

Rozpoczęto rOwn1~ badania wewn'łtrZ bud)lnlal, w celu rozpoznanla zabudowy we'RIIętrznej gotyckich 
parW Ratusza. W efekcie prac arch1tek1on1cznych w ptwntcach budynku natraftono na mur starszej budowli. 
Jego przebieg obserwowano w wykopach w)'konan;ych z poZiomu parteru. Załot.oco tu i'!cznte dziesięć wyko
pow sondatow;ych, w ktC5rych zlokal1zowano 1 rozpoznano przebieg zewnętrznych murC5w XIV-Wiecznego Ra· 
tusza. Był to budynek dwutraktowy, załoillocy na pl.anle kwadratu, o wymiarach 17 x 17 m, z wtet.ą przy za
chodniej śclanle budynku, przesuntę!'l w stosunku do osi Ratusza w Iderunko pomocnym. Grubość murow 
Ratusza w:ynos1 1. 6-1.8 m • . 

Badania będ'ł kontynuowane. 

KOPOJNO, gm. ZagO~:Ow 
woj. lron1lisk1e 
Stanowtako 6 · 

. 
KRAKOW -STARE MIASTO 
Pl.ac Wiosny Ludow 
Kośc10ł ww. Świętych 

. 
KRAKOW -STARE MIASTO 

patrz 
neolit 

patrz 
wczesne średniowlecze 

patrz 
wczesne średniowlecze 



. 
XRAKOW -WA Wl!lL 
Re.Jaay vm,x.xx.xrv 

KRASNYsTAW 
lł'Oj, samojakle 
Stanowtako- Zamek 

~CZYCA 
woj. p~kle 

MALBORK 
ł'Oj. e~skle 
Zamek- ctu bad;,Dk(lw gospodarcs;rch 

OLOBOWO, ,m.Zag6r6W 
woj. konlAskia 
Stanow1.sko9 

PAWŁOWO, IIJll. Czernieje
woj. pozna.óskle 

PLOCK 
Z~llp6ł Staromlej sld. 

PULAWY-WŁOSTOWICE 
woj. lnbelakle 

_,~-

• 

patrz 
wczesne 16re<kllo1ńecze 

patrz 
pCtne 4redn1ow1ecze 

J!ałrz 
pótne U'edn1o1ńecze 

pstra 
pOtne U'edn1aw1ecze 

patrz 
neollt 

patrr: 
okrn wpływ6W rzymskich 

patrz 
pOlne średn1ow1ec1:e 

Unlweraytel l.ln. MarU Curte-Sidodowsld.ej 
w Labllnle • 
Kaledra ArcheologiJ. 

Badanta prowadzUs dr Irena Kut,towska., F!.nanSował WKZ w Lub
llnl.e. Drul1 sezon .badatl._ W odoei'łg nowo_:tytny /XVU w./. 

Celetli badawczym drugiego sezonu było odak>n1ęele pełnocnego zbiornika osadn1kowo-rozdz1elc.:ego 
reguluJ'łCeeo pnekuywan1e wody z ujęc:ia we Wlostowlcach do głównego rurocl'łgu w kierunku pulawsklego 
pałacu. 

W:y!mpam1 objęto od wewn'ltrZ pCiłnocn'ł ozęjć zblornlka nr 11 od z.....uątrz jego pCiłnocno-zachodnt 
narotl'!J,k. Odsł0n1ęte w wykopach nawaratwtan1a l elementy lmnstrukcyjne pozwala,i'ł na pon1tsze stwierdzenie. 
Fundament ceglany, omacząny jako zbiornik nr. l, wZn1es1ony" cegły o wym1arach średnich 7, 5 x 13, J x 
:\7,5 m jest pozost8łoi6clą pomteszozeilta ple~wotnle d~o wy:tszego 1 zadaszonego, w ktOrym znajdawał stę 
drawnlaDy zblornlk•atudzienlm. Ceglany fundament o wym1arach 4, S x 4, 6 m zagłębtony jest w warstwie cal
eowego placlin na około 1,1 m, a jego stopa, posadOWicna na ram1e z ka11clak6W drewnlanycb, spoczywa w 
waratYte wodonajnaj gllnlasto-Uastego podłata. 

Drewn1any zb1orn1k-stndz1811l!a ma mieszaną konstrukcję wlellco'lflł i łątkowo-sumlkową. Podwalloę 
jego twor,zy Wlenlec z dębowych kallclak~ dług!>lli'?l 2, 7 m, alo:tony w strople warstwy wodonojnej. W gOr• 
nycb kallelakac b znajduJ'ł się prostoątne gnlar:da na czopy łątek, tj. plonowych belek o przekroju O, J x O, 3 m. 
W pazach tycb łątek zachowały się do wysokości o kOlo O, 9 m, trzy poziomy aumlkOw, tj. desek grubości 
około 0,10 m. Dllo drewnlanefatudztenld. o Wymiarach 2,lx 2,1 m, staoowt podłoga z desek, Z pn1 sosno
wych o łrsdnlcy O, 3·0, 4 m wykonane Bił odkryte tut nad dnem studzienki przewody - rury dreWDlane. Jedna 
z n1ch przechodzi na przestrzał po os1 E-W przez drewn1an'ł studzienkę lilielaDy ceglanP.go pomieszczenia. 
Układ jej, jak 1 brak w n1ej otworu w obręble-zbtorplka wskazują, :te bezpośrednio odprowadzała wodę z sa
d~~awld. w ld.erunl!ll pałacu. Natom1ast drugi przew6& dreWn1any. r6wnlet uło:tony na osl E-W, początek swOj 
ma we wnętrzu drawn1aoej studzienki. około 0,15 m powy:tej podłogi. Rara .pobierała wodf l odprowadzała ją 
w klerunka pała w. . 

O tym, ! " studzienka napełniona była wodą, Owtidcz'ł elenkle warstewld. jaśniejszego 1 ciemniejazego 
piachu odlotone na jej podłódze, pon1:tej otworu opisanej wy:tej rury. ajprawdopodoiJnlej w połudntonej, nie 
badanej jeszcze, parW tego zbiornika znajduj'ł etę prllewody doprowadzające wodę z poludolow ego rown dr e• 
natowago. Jak wylr;a.zuj\ obserwacje otwore!w, przez ktOre przechodzą rury drewniane, ściany ceglanego 
fundamentu noeą ślady powiększania 1 wtórnego przemarowywan1a. Wiązało slę to zapewne z w:ymlaJI4 rur. 
PotwterdzaJ'ł to rOwoieł wkopy Widoczne przy rurach na profl.lach zlemoycb poza zblornlld.em. W oparciu o 
atrat:rJratlę. tych wkop6w m~!)a prz,pllnczać, :te co najmniej raz rury drewn1ane były wymieniane, Nato
m1aat 1: wczelło1ejazej fazy u:tyt)rowao1a wodocl'łgu pochodzą, aeyskane z nawarstWleli w zblornlli:u nr l, frag
meaty-mr gllnlanycb, analogicznych, jak odkryte w poprzed:ntm sezcnle. Występawanie ich tylko w poblltn 
pra-odOw wodocl~wych oraz we wnętrsu zl1drn1lca nr l /tir ak we wkopte •tandamentowym tego zbiornika/ 

· wallazuje, t:e z n1ch ułotony był plerwotn1e pruw6d wodoc1'łBO"'Y'W tym zblornlko. Czas Ich lltytkowan1a 
poprascisa jedD'llnb dwle fazy wodocllyll. z. drewntanyml ruramil W14zać go nale1:y z plerws~'l faz'ł dytf""anla 
baclaDSlD ~Diblll' 1, , ,. . 
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Puławalde rury gl1n1ane •'ł analogiezna ;lak t;,p 5 rzymskich rur cllAJan7Ch z Nadrenu. !lto&ow8Jlle -tch 
W XVU W., na WZ0r antyczuych Wodoc1Jlg(!w, W1'łZ&Ć mo~aa Z klallycymj'łCym IIIU'łem:frauc:aaldego t holeftder
sldego baroku, ktOry był bllskt Tylmanowt z Gameron. B)łaby to kolejna przesłaDica za b!potez'ł. ~e untbtowe 
w Polsce ujęcte wody puławsldego wodoC1'łtlu powstało w cza81e wznoszenia tu atecb:1by Stanlalawa Beralr:l!uaza 
Lubotnlrsldego z udz1ałem Tylmana, ktOrema prace meUoracyjno...,awadDiaj'łce Dl.e były obce. 

Matertały 1 dokumentacja majdują atę w Katedrze ArcheologU UU:::S. 

BadaDla bę<!'ł laontynuowane. 

J"ULTUSK · 
wo). ctechanowslc1e 
Zamek 

PULTUSK·MIASTO 
woj. c1echanowlłlde 

. 
RACI,BORZ 
woj. kaloWicide 

. Zamek..OatrOg 

. 
RZEMIEN, gm.Przecła w 
woj. rzeszowaide 

SlD BA 
woj. btałoatock1e 
Stanowakol 

patrz 
pOtni! tlredntowtecże 

patrz 
pOtne łredniowtecze 

patrz 
pOtne łrednlowtecze 

Kuratortum·O.wtaty 1 Wycbowanta 
Rałyatok . 

Badan1a:- prowadz1ła mgr Hal1na Karwowaa. F'laanaowalo Kurato• 
r1um O.W1aty 1 W)!l:howwa w .B1ałymatolal. Pierwszy sezon ba• 
da1l. •w zgórze Zamla:>~':"-/:XU•Xvm w./. ·: 

BadaDla o charakterze ratowntc'zyin. W trakde prac budowlanych przy roWIIdowle t mt>derDI.zacjt 
szkoły w &drze na dzted2:1lleu odsłoDI.ęto .fragmenty obiektu murowanego. Prace odkrywkowe ograDI.cz,ty . 
B1ę jedynie do wykopu budowlanego pod przyszl'ł kotłownię. W jego obręli'e odłllontęto pomtesec:zenie • piW• 
nicę, zamykaj'ł"'ł B1ę w prostokącie o Wymiarach 8, 20 " 9, 40 m. Zachowane fragmenty ś.claD - to mur ceg
lany /E/ o zaprawie wapiennej 1 kamtenno-ceglany /W,N,S/, o zapraWie gl1n1ano-waptennej. Pomieeec:zente 
wyłotono bruidem kamiennym. Skleplenie - ceglane, łukowate. Przy śctaDI.e E zachowany fragment sobodOw 
prowadących na w~sze lmnd~gnacje. . · ' 

Wyeksplorowano kUkaset fragmontów ceramlld o rótnoroduych formach 1 ornamentach, frsgmonty 
szkła naczyniowego 1 okiennego, fragmenty ka!l1, fragmentydetaU archltektontcznycb oraz ułaml!1 kollei 
ZWierzęcych. 

Badaniante będ'ł kontynuowane • 

. 
SLAWKOW 
woj. katoWicide 
Stanowisko 1 

SLAWKOW 
woj. katowickie 
Stanowisko 2 

patrz 
pOtne łredn1ow1ecr:e 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w KaloWicach 

BadaDla prowadzUI mgr Jacek P1erzak przy wspOłudZ1ale Terea;y 
Koamall. Finansował Mlejsk1 Ołrodek Kultury w Sławkowte. 
P1erwuy sezon bada1i. ObwałowaDla miejslde /XVU w. f. 

StanoWisko polotone jest w południowo-wschodniej części miasta, pomięd&y ullcami .MłylSaki!, Staro
poĆztowl! l Browarll'ł, w bezpołredn1m ąBiedztwte wzgOrza umkowego. 

Pozcs tałośd obwałowaii miejsld ch Wiązane były z dztałalno!lcl'ł fort,nkacyjn'ł biskupa krakowald.eao 
Jana Muskaty 1 datowSile na schyłek XIn w. W skład obwałowali wchodzi maaywny wal zewnętrzny. azerob 
fosa oraz nlld:e ślady wału wewnętrznego. 
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Wykop badawcll)' o dlupd 110 m l nero11o•c:1 2 m, ~Y wzdhn l1.a11 N-S, przecinał wnyatk1e 
rel11rty, a takie na macmej dłqo•c:l tereny poza wałem wewnętrm,-m; bo-wtem planowana jut tu lokalizacja 
Ml.ejaldego Domu ltDbury. 

w ..,..u.u prac badawczych odkryto przed wałem sewoętrznym, mewtdocZD4 na powterzchnl, fosę o 
szero~c:l 8m 1 glęboko•cil m. Ponadło atwserdzooo, l:t wał zewnętrznymlał kcostrukcję gllnlaato-kamle· 
n1łltę. pray csym gl1na, s ktOrej go usypano, pocbodzUa "w ,tropu pod !oą wewnętrm'ł- Swtadczy o tym lde
·runelt U87Jiywanla poazcsegcno,cb waratw, od !oay wewnętrznej w atrooę !osy zewnętrznej. Wał me poatadał 
tadnej konatrukcjl drewnlallej, za csym przemaWia zapełlly brak amug po zbutWiałym drewn1B, jak l ślac:IOW 
apalentm7. · · 

Fosa wewnttrma. wt~czna w terelll.e. ma szerokość 8 m. podollnle Jak l fosa t:ewnętr~:na, a glębo
~ć 2 m. Cbaralrteryatyczn,-m jest fakt, lt zarowno wał, jak l oble !oe7 maj.,. takli-~ szerolmść, tj. 
8 m, co wyraJDla wakazu,je, l:ł powataly w t ,.m samym c~:&&le. 

Matertał arcbeoloctcmy, pochods'lCY z W7Jiebl1&ka foa 1 wnętrza wału jeet jednak bardzo p<lmy, bo 
pocbodZ'lCY s XVI w, Jed;yny matertał •redn1owtecmy, poc:hodzl.,. warstwy pierwotnej pr<lclml.c,., aa kt<lrej 
poaadowtooy jeat wał. 

Tak p<l.łne matertały me pozwalaj" ł!Jcz~ reiUtt<lw obWałowa4 z okresem 6redn1owtec~:&. Nuuwa Idę 
wniosek, U pozoetało•c:l umocnleli 6recmtowteemycb sznkać nałe:ty berdziej aa p6łnoc, w Iderunka centrum 
mtast~. · 

Mstertały majd!Qit Idę w Woj-Odsldm 06rodka. Bada4 1 DoltnmeDtacjl. ~bytków w KałD-wtcacb. 

S TANIN 
woj. stadlackie 
Dw<lr' 

PP PracoWille Kooserwacjl Zabytków 
PracOWOla Arc.beologlcmo-Konaerwatorska 
Oddzl.ał w Lubl1tde 

Badaola prowadzU mgr Jersy C1cbomald. FinaDaowal WKZ w 
Sledlcach. Pierwszy .. zoo badaA. Dwllr obroony /z XVI w,/. 

Potrzeba przeprowadzenia prac arcbeologtcmycb wynl)da w trakcle wczdnlejazycb badali arcbltelrto
mcmych. Zalo:tooo dwa ...,tropy sooda:łowe, w lrt<lrych odałootęto mury starszej budowll, częilclowo w~orzy
stane jako fundamenty XVI•wtecznego dwora. Była to kWadratowa Wleła mteszkalno-obronna o wymtaracb 
9 x 9 m /wnętrze 5 x 5 m/. N1e uzyskano :tadnycb materlał<lw iiWladc.ącycb o jej cbrooolog11. Naatępny etap 
budowy datowany jest na przełom XV 1 XVI w. 

Materlały po opracowaotu zo&tSD'l przeitaliiUle tmrestorowt. 

Badaola prawdopodobole nie będlł kont)Doowane. 

SOBOTA, im. .Blelswy 
woj. eklerntewtckle 
StanowJako l . 

STRZELNO 
woj. b,Ugosll1e 
Stanowieko l 

. . 
SULEJOW•PODKLASZTORZE, grn. Solej<IW 
woj. plotrlmwskle 
StanoWisko l 

SZCZEBRZESZYN 
woj. zamojskie 
Sbinow1Bko 2 

patrz 
p(lme ilrednlowlecze 

patrz 
p<ltae 6redn1owtecze 

patrz 
p<lme trednlowtecze 

Uotwersytet 1m. Mar11 Curte•Skłodowsldej 
w Lub11111e 
Katedr.• Arc;!->logll . 

Badaola prawadztła dr Stantsława Hoczyk-Slwkowa. Finansował 
WKZ w Zamośc:lu. Trzecl aezon bada4. Cerkiew antek& /XIV
xvm,w.j. 

Zadaola badawcze b]ły następujące: 

a/ ustaleole przebiegu muru fundamentowego aba;tly prezblterl~~j na odctnkacb jeszcze ote odlcrytycb f wy-
tropy vm 1 rx/. 

b/ uatslente wewnętrznego podZla.lu korpan 'lawowego JwYirop X/. 
c/ ęrawdzenle przebiegu marO.. "przedsionka" w mtejscu styka z fasadą zachodolą ltoilcloła f'w'}kopy XI 1 XII/, 
d/ oltr .. lłllle w1BIIGo.•c:l1 połotenla ltr)"pt w obrętte nawy /WitroPY xm 1 XIV/. 
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Ll!cZD1e prubadano powterzcbnt~ 60, 5 m 
2

, w bardzo tradnych Wllr'1lllbeh elraploracyjnych, w obrę• 
ble nawy nl~ odkryto dwte J>Obłczone U IIOb'l Dle'W'1elldm korytanyidem krypty: połudnlową l p6inocną. 
~OlU! usytuowane r6waolegle do łclan bocm,.ch. L q>lej -chowana je10t komora p6lnocna, w:ypełutona częll
ctowo wapOłczecym zaa:yplak1em, w ktCirym Btwl.erdltono pojed)Olcze kollct ludzkie ze Zlllszczonych pochOw
kOw. Do komorJI poładniowej prowadą sc:hodll:1 odlayte przy głOWnym wejllctu do budJI!lko, Podczas budowy 
krJIPt w XVDI w,/?/ Zlllszcsone zostały fundameaty daWD!ejszycb murow. Zachowały stę tylko tch fragmenty 
przy łclaa1e pOłnocuej ko41ctoła, w mtejaca, &dzte nte slęaalo aldeplenle krJIPty. Dochod:t'l one prostopadle 
do fundamentu obec;negn ba.dJIIl}nl. Wmteatone zoetalJI z łamanego lmmll!llla Wapiennego na zaprawie wapien
nej, podolmle jak kr:ypty 1 pozostale partle fundamentOw Jeden s ntch atanowt przedłutl!llle zachodniego 
skrzydła aba:ydy bocznej znajduJącej slę przy J>(lłnocnej łctanle budJ'Il)al, PoEwala to qczyć je z U fazą 
badowlan"' łwtąt)Ol1, przJIPaclajltC"' na okrea reneaanao. 

Przed badJI!lklem, w mJej.Ca atJIIN odkrytego dawntej tzw. •przedstonli:a" z fasad'ł zachodntą śwtąty• 
Dl, atwterdzooo po oba jego stronach fundamenty dwOch ntew!elktch wtet, ,. ktCirycb "p61nocna" wznteslona 
b,U. na planie 1/4 owabl, a połudnlowa mtala lalztalt 1/4 oktogoao, 

Ze względu na zaerotente prac w prezbiterlam / częłctowo zerwany strop/ eksplorację przeprowadza
DO tylko w jego c.zęśct zac.hodn.tej, bittej arkady ~czowej. Odkryto tutaj dalaze odc1nk1 absydy prezbttertalnej. 

· Badanl.a tegoroczne potwterdz:Uy wczełnlejaze prz:ypaazczl!llla o 111lb.krotnej pr12 badowte śwtątJI!ll, 
ktOrej poc"!''tll1 8l~eaJił najpewniej XIV w. 

Prace błd"' łmnt;7IIUOW8De. 

SZESXNO, gm. Mr,.gowo 
woj. olazt76ak1e 
Zamek 

Polska Akademia Nauk 
lnatytat Btator11 Kultury Materialnej 
Zakład ArcheologU Polsld Środkowej 
w Lodzt 

Badanl.a prowadz:Ul mgr Magdalena momberg. dr Martusz Głosek 
/lderowntk - autor sprawozdania/ l dr ZdZisława Wawrzonowska. 
Ftnanaował WKZ w Olaztynte. Pterwar;y aezon bada:d. Zamek. 

Celem bad.m jest odtworzl!llle rzatu oblellłu, wraz z wewnętrZD'I zabadową, ror:warstwtente chronolo
etczne, a ~e ucbwycente ewentuablego, atarazego oaadnlctwa na tym mtejacu. 

Badan1a archeologtcmo-arc.bJtektontczne zamku mlał7 w głOWnej mterze przygotować teren do dal· 
uycb prac. Spowodowane to bJilo weganlem macmej gl'11bośd waratw~ na domntemanym dzte.dr;ltl.cu 
oblektn. Gruz ten jest efektem prac, jalde przeprowadzono na zamku w latach 70-tych XX w. · 

Uc.hv.ycono w calości mar obwodowy dztedzltl.ca od ·strony wschodniej, częściowo zaś od ·strony polud
ruowej 1 zachodntej. Odlayto tald:a l częłc.towo odslontęto przelot bramny, ktOry majdawał stę przy murze 
cachodntm dztedzltl.ca. · · 

W trakcle odgrazowywanta, odsłonJęto resztld zabudowy dzledZllic.a w jego wachadntej częśct, W gC5r-
oym poztomte zachowały stę reaztlct 3 preJibadOwek, lrtOrycb chronologię motna określ1ć od xvn po XX w. 

Z mater1ału ruchomego, w ellole pnemteazanym grazte znalezlano l monetę Zygmanta Starego, 
11czne kafle, ulamld naczytt gll.n1an7Ch l fajan.Owycb, • tald:e Izolator elektryc1:117 wysokiego napięcia. 
Materlał ten motna datować w azerakim przedziale c.hronologtcmym. ob od XV po XX w. 

Badania będę kontynuowane. 

SYPNlEWO 
woj. ostrołęckie 

' SWIDWJN -stare l.naato 
woj. koazBlJUJde 

TARNOW 
GC!ra ~ .... MarCl.na 

WARSZA WA..CYTADELA 
Fort Kapantera 

patrz 
wczeane średntowtecze 

patrz 
pC!tne lirednlowtecze 

patrz . 
pOtne średnlowtecze 

PP Pracownte Konserwacji Zabytkew 
PracoWD!a Bada11 FortyflkacjJ Nowo:tytnycb 
Oddztał Konserwacji Archttelrtury 
Monamentalnej 
w Waruawte 

Badanta prOIIfadzU mgr Zdztsław Skrok na zlecenie Wojskowego Re
jonowego Zare"'du Kwaterunkowo-Budowlanego. Finansował Kooaer
wator ZabytlcOw m. st. Warszawy, Pterwaey aezon bsda.d. Fort obron· 
ny w ayatemte Cytade!J W.aruawaldej /pol. XIX w.{. 
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Prace ar'Cheolog1csne podj~o w ramach proflr'&Dm rewaloryzacji Fortu Kapomera celem jego adapta
cji aa ~edstbf umzeum WIP'aaaw*l.,., Ollro;p Wojakawego. W"""" Y archeologl.cm.e zlokalizowano w nastę-

.J>UJ'ł"ych rejaoaeh: · 

1. W folile otacsaj,.cej C:~tadelę, w miejecu gdale dochodZi ona do marO..· Fortu Kaponiera. Ekapl~rowano do 
calca l dalej w lł'łb, d do_ stopy turulamentowej badowU. 

~· Serl'ł w1fmpOW przedęto koronę wału, przeblegajltcego na ellraja skarpy wiślanej oraz jego stok opadaj'ł
cy m fołoiewzdhd •etan tortu /r6mlea poZ1omOw około lł m/. źarejeatrowano uld:ad warstw kalturowyeh 
.." usypUkil wału, e,IWlerdzono lntereiiUJ'ł"Y ~Clb !Jadowy For'tu Kaponiera, lrtOry został lllejalm dosta• 
wtooy do urWlBka wt•lanej skarpy przy csym bad!>Wn1czowte miast nadać w tym miejscu skarpie kształt 
'pton-ej ·~y. doatoeo~ zacbodal'ł częjć fortu do pierwotnej laDnftguracjl akarpy. 

3. Dwa w )'kopy na dzledZ1lleu cytadel!. jeden Da prsedł~Uenl.u w~ przeclnaj,.cego wał, drugi - proatopadły 
dontego obak wej•cla do Fortu Jt.pOII!era. W t71D rejoole ekaplor-ano do brulm pokrywającego pterwot• 
nte dziedzinlec /glębokD•ć około 180-l'lO cm ~powterzcbnl/. Znałezlaka mobilne: mUltarta • naboje, 
łuakl, poelaki broni ręcmej, dWie kule armatnie, ·euzlkl tołnlerakleb az:yneU, monety roayjakle, niemiec
kle 1 polakle datowane •• około 1850-194~. 

Badaula ~ kallt:ynuowane. 

.. 
WIEI...EN 
woj. pUBkle . 
Zamek 

ZA H>~ 
Stare Mlaa~o -

l 
t 

patrz 
wczeme jrecm!owteeze 

PP Pracownie K'Doaerwacjl Zabytków 
PracoWnia Archeologtczuo•Konaerwatoraka 
OddZ1al w Zamo•eln 

Badaula prowadz111 mgr Mirosława Pomara11aka, mgr Artur wu
kDwekl pad kierownictwem mgr. Ryszarda PomarańakleiiO /'aator 
apra-sdsnla/. Flrumaowała Wojew6dzka Dyrekcja lbweat,.c:jlw 
Zamooic111. (>8m:y ee..m badU. :Mtaato nowot.~ /Jromee XVI• 
xrxw.f. · 

Badania llloncentrCI'Ił'ały ~,na WJbran;:reb fra~mentaeh Stareeo Ml.uta. Rozpocsęto prace na terenie 
lroołeloła Sw. Mlkołaja w J>.Ohrdrllowo-sac.bocmlej czę•et cmentarza prz~elnego. · 

W wyniku nadsoru nad 'lf:ylrDaywanym1 robotAmi zlemnyml odkryto fundamenty badJIII)m. Są to rellkty 
arełdtektoialcme da'Wilego klantoru o. o. Buyl1anl)w, co ~erdztły dolalmenty btstor,.:me. Ogółem wym
nano T wympow o ł'łcmej pówlerzcbo1 ponad _100m2. OdsłoDlęto jetany zewnętrzne, eło.rne wewnętrzne 
t1c1an7 dzlalawe korytarza oras wewnttrzne tlclaA;y dzte1'ł"e bad:ynek na pomteazczenla, StWierdzono poaado
W1enle bud:ynlal DR fundamentaeb punktowych. Najc1ekawazym alemaltem jest dobrze zaebowana klatka acbo• 
dowa prowadąca do ptwn1cy. W obrębie klatki arkady fundamentowe zoatały zamurowane. Przymurowano 
rOWDlet korytar'E. PiWnica Fzesldeplona była eldepienlem lrolebkawo·krz"fUJvrym/? /. Z· wyjątkiem scbodOw 
1 p1WD1cy-, kiOre były wypełD1one gruzem. sektory pozostałe budynim ograniczone śclanam.l dzlalowyml wypel• 
nlone b:yły warstwami zlemnyml. StWierdzono 1etn1en1e dw6ch waratw kulturowych: jedna związana bezpoś
rednio z bud:ynklem 1 zawierała ruchomy materl.ał zabytkowy, natomiast druga zaWierała poch6wklludzkle. 
W uldadz1e stratygra1lczn71D w:yndrębnlono pierwotny poziom dZ1edz11iea kodclelnego oraz poZiom budowlany. 

Kolejnym tematem reahzowanym b:yły badan.la ;...ebeologlcme podw6rza w obrębie bloku xxvn w za
chodniej części m1aata. Wymnano ł wykopy badawcze o lącRU!j powterzebul ca 65m2• W:ynlklem t,.:h prao 
b:yio zlokal1zowao1e fundamentOw spichrza 1stn1ejącego w tym miejscu od koJica XVIl w. do 2 pol.. XIX w. 
Fundamenty mW'OW aplchrza wyznaczaj'l jego szerokość 1 lokallzują w obrębie całego hloku. Zbudowane są Y 

z kamlenta wapiennego 1 wylcazują pewne zr6tnlcowante w posadowtenlo. Odkryto tak:te fundamenty pod śclan
kl dz!.ałowe. Spichrz znany z faktografl111lronogra1U powstał prawdopodohnle na miejsca wcr:eśolejszJ"'h 
budynkCW 1 ~cSDle zakł6c1l pierwotny podzlał działek. Niedostępność terenu z uwagi na llczną zabudowę 
pozwalają atWlerdzlć, U uzyskane, w:ynlkl aą tyilro c&ęśelowe. 

t 

W 1985 r, pracOwnicy PAK PKZ O/Zamość prawadz111 nadzory archeologlczne na terente Starego 
Mlaata w rejonle.uL LukaBlliaklego, Bramy Szczebrzeaz,Yiiak!.ej. Nowej Br'luny l!.ubelek!.e'j 1 bloku m. Pod
czas prowadzeula oad'zorOW wykonano dokumentację arebeologlcZU'ł oraz dokonano wstępnej 1Dterpretacj1 
odkrytych zjaw1elt. 

Badaola l nadzory archeologiczne bęclit kallt:ynnawaoe. 

ZAH>ŚĆ . 
Dzlelnlca • Zamczyalio 

Uulwersylet 1m. Marlt Curte-Sldodowsklej 
w LubUnie 
Katedra Archeologll 

Badaola pr"'!"adzlła dr Irena Knt:yłowska. Flnansowało Bluro Badali 
1 Dokumentacji ZabytkOW w Zamościu. Czwarty aezon badań. Fur
t;ytlb.cje ~ytne /konl.ec XVl·XVIl w./. 
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Baclama m1ały na c8h. uchW}'Cfll:lle rozmiar<lw fcrt,nbcjlna om S-'N 11E-W oru I'OZpCIZDaDle ewentual
nej zabudo1rjrprzy lalrtyme połudDlowej • .J'ak lllę obuło, pocktawę llaryau fortyflbcjl ataDowl proatokilt o 
bobcll: 150 m, tj. 2 50 łokci 11a olll S-N l 1<l1 m, tj. 235 łokc111a olll E-W. Od poludnia kurtynę długo• c! 89 m 
/115 łokci/ brolliły dwa 'f><lłbut1ooy wyaantęte na 21 m/35 łokci/ przed km-tl'Dę. Natom1ut załamaula zachod
Jdej, p<lblocnej 1 wachodniej lalrtyny twcrz' <lalazych pięć baat!ODOW kleszczowych. Przyldad;r stoaowaDla 
p6łbaat1on01r 1 elementOw fortyfikacji Ideazezowych ltllamy w Polace na pocątku XVU w. We włoaldch trakta
tach fortyfl.kac:yjoycb pojawlaj'ł lllę w drug!.ej poławie XVI w. Najprawdopodoblllej r<lwlloczełnle z narysem 
!artyfl.b.cji zaprojelttowaDa została dała budowla wiiClłU całej długołcl kurt3'11y południowej. Dotychczaa od
czytano .t;yl.lm przebl.eg fundamentu lłelaDy wschodniej 1 zacbodll!ej tej budowli. . FUDdament obu t~ dclan, 
azerokołcl od 0,90 do 1,05 m, poaadoWlcll;r jest na weWDętrmej odaadzce kurtyDypołudnlowej, nal1n11"Bta
noWl'łcej pi'z~enle aeyj p<lłb&at!on.Ow w klerunku dzledzUI.cs. Na odległołć 16 m w gł'łb dltledzUI.ca cl'łl!lllB 
a1ę fundament pełny z wyraf:nle zai:naczooym załamaniem muru w klerunka r<!Wnoległym do kart:ylly. Wnętrze 
uzyakanego w ten apoa<lb obiektu, być mote mie8Ekalne1o, mialoby wymiary 89 x 15m. Dalej nal1n11 peł
nych fundamento.r obn •CiaD, na.odl~ do BO m w ~b dztedlll1ica, clUDle alę !unda.ment punktow)'. soi to 
aluplli o wymiarach 0,9 x 1,05 m w reiDlamych odatępach co l, 80m od llleble. ZarOortio fundament pełny, 
jak 1 punktoW)' obu łc1an wylmnany jeat w W'ł811Dprzet~~ennych wkopach, z łamanego kamlenia wapiennego, 
nlekledy z nlewielą dOJnleezq vuzn ceelaJtego l całej ce,ły. Wymiary cegły utyte) w tycłl fundamentach r 
w murach fortyflkacji ą analogiczne. 'Na olll E-W rOwnoległej do laartyny południowej, po u jednym małym 
aandat.em z wyn1ldem negatywnym, posmklwal\ fundamento.r D}.e prowadzono. Anomalie uzyskane metod'ł . 
elelrtrooporow, .l BltCZBI<Ilnle starannie wy!IDn'ane załamanie narot.nlka w fundamencle •ctany wacbodnlej 
prEem&Wiaj'ł za t)'m. t.e powtnny być rOwnl.et mury r<lwnoległe do kurtl'DY· CdlroWlty brak gruED nad ia:lron'ł 
pełn,ch l pnnltto1rycb fundamentow trudno tlumaczyć tak atarann'ł rozbl.<!rq, racuj wym&cltCllly nlml został 
t;yl.lm narys bndowll zaj.rojejtowanej l nie zreallzowanej. Projektowane zalotenle, być mote mlenkalne, o . 
wymiarach 811 x 80 m atanow!loby nl-'łtpllwte dui111 br,tę, ktorej elewacja połodniowa Elewałabyalę w calo6ć 
c kurt"Yil'ł połodn!ow, fortyfikacji, natomiaat elewacja p<lłDoc:na, W)padaj'łCa na llnl1 wachodolego 1 zachodn1e
go butloDu kle8li:Clt0wqo b,t&by jak gdyb)'waparta. w narotacb na tych bastionach. 

N1e uzyalamo matertal<IW ułcUaj'ICYCh zalet.nołcl cbrcno.logl.cme między cleilaą cecł'ł ot:rt'ł do wEDO·
nenla fortyfikacji l fandamentOir ~ej z nimi bndowll w parW południowej, a INI"ł c&łi'ł wyatępuJ'łC'ł 
w naaypl.e 1ropca majdnj'ł"ego alę po 61-odkn fcrt:rftkacji. Orubaza cegła o wymiarach •redn!o: 8 s 13, & ll:l 
3lcm jest datow811a kaflami plecowymi z charakteryat,..::ltDił IIDmpoEYCJ'ł ukllwa nie at.o.awan, po wojllach 
aQedsklch. . w)ljlttmwo doldadnl.e od ka6ca XVI w. do pob:wry xvm w, 

• Nle ayalluo D&lolp1.a"at mafertałOw. do takp-co datawulla ctdnej ~y. W,.-Mma •ę "rirOd 
ldej chr1e I"IPY• o wyml&rach ..._ch: ·e, 5 x 13 x 18 cm l l, li x 13, li s 30, 5 cm, wyatł~MQ'łce w rCIU,..::h 
pertlada fcrt,maacJ. W aparc:ta o Gidale prz:J2fliia w Pol8ce t..-...cje zml8D fMlbnle!_ cepy. clata..U M . 
_,a. Od XVJI do XIX w. Dom~~ łi"U1ct ~c:ult na pocątek xvn w. liRUla mo&llwołe u.a-anla 
w Polace ele-*OW !art7ftłlac:ll ldHIIC.,..)'Ch 1 pOłbaatlGDOW. G<lnllt Fanlcę c;brODoloetDallł ap~ motna 
na przebr.ach llinDotlraflcm,..::h. 'Narya, llledmloba.uG!Q!'eftort.,tlbcjl 11& Zamcayakn. analo&lczay do D&• 
r,... odl:ryteao .w tralrcle badU arclleolołlcm,ch. DU.lealony""Rietał D& jilan tw1erd11y Zamołć w:Jkoliany w 
l BOi r. 1 uml.eBECaODy j- D& IID)eJD)Ocll: plea<:ą IIJ>:OrltJtdUDych po tym rnku. Anahza przed8ta'lflaD1ch na 
planie z 11101 r. fortytlkacjl11a terente.ZamcEyaka oru umin&cltCIIly tam podpla •Stary Zamek" poEWała 
Wnloall:oWać, łe Wedbic miejac-ej ~d,Cjl Wm!e&kay'ID<Igł być 'e&IICZB W XVfi W,, a na pewno nle pOmlej 
n1t w xvm w. Oba więc obiekt)' c fl'U.balt'ł 1 clriaz'ł c8łł'ł na Zamczysku.m.on być aobl.e wap<llcume l dato
wane na poealilek xvn w., I:Jotd~ mogły funkcjonować oddzielnie w przedZiale cbrcinolo~ym kanlec XVI w. 
- połowa XVm w. Br-ak w publlkacjach a: Zamodcl& wymlar<lw pewnie datowanej cegły nie poEW~ na podjęcie 

. dalszej .....Uey porOWnawczej. · · · 

Na obecnym etaple bada6 archeolołlcmycb nle mot.na jednoltllacmle Identyfikować an1 ~aka na 
kopcu, an1 fortyfikacji l projektowanego ł'łc!lnle z nimi dut.ego załot.enia, najprawdopodobniej m1esllkalnego,. 
prz1 południowej knrt,me z •dworem ze etawem• na Kramymbrzegu, WEDOBltClllym przez arcbltelrta .Jana 
Jaronewteza dla Tomasza Zamojaldego w latach 1628-35.. · 

. Całodć narysu fortytlkacjl obejmuje powterzcbnlę 36.855 m
2 

/195m. tj. 325 łokci na oal S-N 1189 m, 
315 loJn:l na 081 E-Wf, z c:teło dotychczas przebadano 453m2, tj. t)'lko 1,~ ca1o•c1 atanoWlska.. 

Zabytki orac pełna dokumeat:llcja prukawa EO.Btala do .Eilura Bada6 l Do\aimentacji ZabJlk'<IY w Za-
motelu, • · · 

'Nie prll81flduje alę kant3'11aacjl bada1i. 

OZYWIEC 
woj; bl.elslde 

PP PracoWnie Konaerwacjl Zabytk<IW 
PracoWnlaArcheolołlcznoołCanaerwatoraka 
Oddzt&l w Krakuwle • 

Bad&ma prowadlllł qr TeolU Dębowakl.. FID&Daował Urąd Miej-
ski w Zywcu. Pl'łty &eltClll bada4. Zamek. ., 

Badanl.a archeolołlcme rozpoc11ęto w 1968 r. /PAK PKZ Krak<IW/, wmowtono w !atach 111711-·1988 
/PAK PKZ Rzeaz<lw f, podjęto na nowo w m1nlanym sezonie w zWI'łllku 11 lronlecmołcllll ro11p0manla arcbeolo-
łlcmełD terenu przed projektowanymi pracam1 ziemnymi. . 

Uzyskano przekr<lj nawarstWleń w otocEenlu ca~ej fasady zamku na dlnłoAcl 15m /.wy'/IDp X!Y/. 
Zachodnia AclaDa obecnej br,ty obiektu byla /przyn&jmnlej częActowo/ lalrtyn'ł najataraseao zalotłlllla obroo• 
n ego ,. •łupinowymi" baazta.ml .,; narot.nlkach. Warstwę Ellprawy EWIĄltan'ł z blldo•'ł ·~Y kurt3'11o-J mo&Da 
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dato-C! 11& acleyłek:XV •· ~ć! aa.jatar8Ze&O zalmema /a takte pOI.nlejszych/ gw~antowały od zacbodu 
lJc- ro!Wrwlab., starorzecza 1 dek!. wodlle w dolln1e ule-wej llł)'ll0Wk1i Koaz:arawy. W oeadacb wn>eł• 

'Jd.aj~Joch &&Jł9bleDla malezlODO ała.mkl~~&czyll gl1n1anych.datowanycb na XVI w. W XIX w. do ilelany zamku 
clobado- dwa proatopadle, maaywne mury /przypory? /. Przed polowi!- XIX w. przeatrze6 między prz;ypo
rsml sam)lnt~ od czoła wem b.mleanym. w powatalym pom1eezczentu odkryto podłogę ceglan ... zaś na 
&ewDlltrll reatk1 poaadald. z·p~ plaall:owcow,.:h. 

W odleJło"cl około lO m od 6c1any zamku odałQD1ęto rell.kty murowanych l;ludynkOw gospodarczych 
~cych a XVUI w. Do ich budowy d ;,to atarszych elementOw ltamlemark1. Prawdopodol:nle w ~ polowie 
XIX w. bu~ goapodarc:ze i obiekt doatawtony·do •elany zamlal zburzooo, a caly teren wybrukowano. 

W -.,tDopie XIV znalez~oao OJI"ODm'ł. około 50 tyelęcy sztuk 1loi&ć! fragmentow naczy6 gllnianych dato
wan;rch oc1 połowy XVI-xvm.w. oraz clekawy zellp6ł uhu:nkOw naczyll azldanycb datowanych podobnie. L1cz
D1e wyat~ły ~1 ZWierzęce około 20 tysięcy aztuk. Naayceme warstw lm.lturowych arte!aktaml było naj
W!.ękaae w be~rednl.ej bUa~cl zamllu; w waratwac:h o ml~azo6c:1 około 2, 5 m i powterzcbnle me prze
kraczaJiłcej '7 m analeZ1ono ponad 90')1. wymlenJOilej 11czby zabyti<Ow. Owo nagromadzenie nale:ty tłumaczyć 
bllall:o•d• kucbal samlcDwej um1ejacawtanej przez hiatoryb arcbltektury w pObtocno-zacbodnim narotnl.ku 
zamlaa. . 

. Prsed trontliilem samku. w w:ykópie XV odałon1ęto fuadamen.t połudn1owo-wscbodn1ej 18azty najstar-
neto zało*ema obranneao. Strs!Jirafla otoczeDla 18asty me doatarc:syła istotnych b-Odeł do datowania /Jak 
dotycbcsaa ęom•10/ teł'> &al~ellla. : . 

BadaDla ~ laltytl-ana. 



/ 
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KONS'fANTYNA 
P,alac Beja al Hadtdt Ahmeda 

ALUIER,Y 

PP Pracownte Konserwacji Zabytl<Ow 
Pracownia Archeologiczno-Kan.serwatorska 
w TarnoWie 
Oddr:1alw Krakowie 

Badania prawad!:U mir Eligiusz Dworacz,t.ski na zle.cente M1n1-
aterstwa Kałtury Rz'ł(lu Algierskiego • .Drugi. se1:0n bada11. GroboWo 
ce rzYJ:I>.Bkie Z m~IV W. 

Kontynn""'a.DO prace ziemne w wykople 2/84, usytuowanym w pomieszczentn ptwntcznym nr Ol/16 
pałacu Beja al Hadtdt Ahmeda znajdujęcego 81ę na terenie starotytnej Konstantyny /dawniej Ctrty/. Prace 
polegały na eksploracji dztalkl. A 1 grobowca 2/84-3. Celem badafl było uchwycenie dalszych partU muru 
rzymskiego, okretilente wczeltnlejazych nawarstWlefl kulturowych oraz wyjaśnienie funkcji!. chronologU sze
regu w\mpOW z naczyntam1 gl.ln1anym1. W wyniku przeprowadzonych prac odsłonięto narotntk murów zntazczo• 
nej budow~ rzymskiej, kt6rych korona przebiega na głębokości O, 5 m pon1tej posadzki piwntcy. Mury o cha
rakterystycznym wętkn w postaci słupów kamlennych oddZielonych c1oeami1 otoczakami przebiegają zgodnie 
z kierunkaml śWiata. W zachodnlej śc1an1e budowli majduje atęotwór o nero\mśd około O, 8 m będęcy naj• 
pewntej wejściem do grobowca. Na głębokości O, 7 m panUej skrzyfl grobowYJlh odkryto posadzkę ulotonę z 
dat~ płyt kamiennych, co wskazuje na fakt zaadaptowania wcześniejszego obiektu w wteku m-IV. · 

W 9becna<§c1 przedatawlclell miejscowego muzeom wyeksplorowano wnętr~e akrzynt grobowej 2/84•3 
będęcej pochOWkiem dZiecka. Nie znaleZiono ładnego wyposaten1a, a ze szkieletu zachowały atę jedynie frag
menty lmśct długich. Boki skrzyni wykonane były z'obroblonych płyt wapienia. C~:tery podobne płyty stanowiły 
Wl~ • . . . 

W gOrnych warstwach kolturowych odkryto cztery, nakładajęce atę na steble w\mpy, zaWierające nacEynta 
gllnlane o prymitywnych formach 1 techoologll, nosące UcEDe ślady okopcenia. ZarOWno we wnętr:r;u nac.zyll, 
jak i we w\mpach Enaleztooo sportt węgli drzewnych, popiołu 1 przepalonych kotlet. Prowadzone obecnte bada
nia specjallstycme pozwolę ostatecznie wyjaśnić funkcję tych nacz~ Relatywnie sę one młodaze ·od pocMw
kOw rzymskich, gdyt "W\mpy wyratnie nawarstwtaję się na koronę mur6W, Gó~e partle wkop6w został)' 
zniszczone w trakcle budowy pałacu. 
Ruchomy materiał zabytkowy stanowią liczne fr-agmenty ceramlld rzymskiej, a wtlr6d nich nacz~a terra 
s1g1lata i lampki oliwne. 

Badanla _bę<l'ł kantyn~wane. 

BALCZIK 

BULGARIA--

J'P .PracoWn.te Konserwacji Zab)'tl<Ow 
PratlOwnl.!'· Archeologiczno-Konserwatonika 
Oddział w KrakoWl!! · 

Bada.nl.a międzynarodowej ekspedycji w ramach prac Grupy Robo• 
'czej KrajóW" Socjallatyczn:ycb ds. Konserwacji i Ochron)' Zabytk6w. 
W pracach uczestniczyły ekipy z Bułgaru, CSRR. ZSRR 1 Pols~ 
Ze &.trony polsklej badanta prowadził mgr Wtealaw Klć. Finansował 
PaJistwowy Instytut Konserwatorski w Sofll /NIPK/. P1'łty sezoo 
badatl.. TWierdza bizantyjska 1 AredntoWleczna. 

Kont:ynuowano prace w sektorze VU, połotooym w sę81edztwte zachodniej 'bramy twierdzy. Zall!>flczono 
eksplorację całego polsldego odcinka wykopalisk, obejmującego łącznie 9 kwadratóW, o boku 5 m katdy. Od• 
słonięto pozoatałośd południowego akrzydla datego załotenia ar.ch1tektonicmeg9, typu pal:acoweao, z proato
kątnym dzledzlii.cem pośrodku, pochodzącego z okresu wczesnobizantyjskiego /V •VI w./. Natraftono na po· 
łudniowy mur tej budowli /odsłonięty na długodcl 25m/ oraz fragment muru zachodniego, z czytelnym poł.ą• 
czentem obu mur6W, które posladały .szerokotlć około l m 1 były wykonane z kamienia. Posadowtono je wprost 
na skalistym "podlotu. Odsłonięto tet pozostałodcl k1lku 1nnych murów, stanowl'łcych o wewnętrmych podEla• 
!:ach omawtanegu-skrzydła budowli, kt6re ·miało charakter gospodarczo-mieszkalny. Stwierdzono U tnienie 
dwóch poziomów posadzek z ct:as6W bizantyjskich, a tald;e obecność atect kanallzacyjno-odwadniającej. o 
czym śWiadczy odkryta jama osadn1kowa, wycięta w marglowym podlotu /o cyl1ndryc.znsj formie, bllalro dwu• 
metrowej średnicy/ z kanałem odprowadzającym, czędclowo obllcowanym płytkami kamiennymi. 

Natraftono równtet na rellkty murkóW o bardzlej prymitywnych cechach, atanowtę~e pozoatałotlc1 
domostw z okresu bułgarskiego /X-XI w./. Na tęn okres nalety te:t datować wykutę w marglowym ~a 
cysternę, obllcow&n'ł kam1entam1, o średnicy około l, 5 m, która przecięła wspomniany jut połudnjpwy UBU' 

budowli z dziedElilcem. 

Ml'łłszotlć warstw kolturowych w eksplorawanych kwadratach dochodziła do 2m, prz)' cz)'m nie&abu• 
rzona 11tratygraf1a występuje t;yłlto mlejacami, częticl.ej natomtaat poprzectnana jest rodeglymtwlropaml z 
okresu bułgarskiego, ktOrych ełównym la:llnpQDeDtem jest szara z1em1a z clułę Uo6c1Ał lr:amlenll cerim!ld 
budo'~;' lanej_ 
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Wlr<ld ruchomego mater1ala archeologlemeao najilemJej j- reprnł!llłowana eeram!l!a bałgarska 1 
btsant:yjaka lt pawnit prze-n tej ostatnlej. Z lnoych malezlak na wyrd*Dleme &aaługaje bogato crnamento
wana. ;um.- lampka oliwna s epoklwezembblzantyjaklej oraz telame radUako, datowane na X w. PCIIladto 
wydobyto maczOil 11o•ć t~3')h potdal 1 fragmentc5w szklanych naezyJi oru llr>'ę.l zWierzęcych. 

Prllepro-daone badania poawalaJ'ł wtdsleć blatorlę oeadaletwa na obszarze badanej twierdzy' w nieco 
IDDym .. letle n!ł sugerowały to dotychez:aaowe ustalenia. _ . · 

Pierwsza tua zaatedlellla twlerdsy przypada na·okrea V-VI w., a Więc obejmuje ezaey wezesooblsan
tyjsll1e, kledy trw1tlo tu lDteneywne t,.:le, poa~wtone_ na wyaoklm poziomie eywUlzaeyjDym. Pod lmnlee VI w. 
twterdza została zdo~ 1 esę.etowo liniazezODa przez plemiona atarobulgarel1e l od tego e"""" d do około 
połowy JX w. hrak jest •ladOW .o~twa na prz~hadanym terenie. 

DrUga fasa zaatedlema trwa od połowy JX do połowy XI w, l zWt~tzana jest z oa&_daletwem ludno•et 
bałgar Ulej, kt<'ra jedDall: tylko w Dlewtelldm etopnlu w:yltorzyatywała do awego macmle bardzlej prymityw
nego badownictwa po-tałok! sabadowy blsant:yjaklej. 

Po połoWie XI w. ponownie brak jest •ladOW o~ctwa. 

Na razie prace nie bfd'ł lrant,yDu~e. 

NOVAE 
Saktor ZacllodDl 

UD1weraytet WarasawUł 
l!:lalped3');Ja_ Arebeo1oatc..._ 

BadaDla pr""'adalła prof. dr hab. LudWika Preaa przy WBp6ł• 
udziale prof. dr. hah. Jerzego Kalendy, mgr. Plotra Dyczka, 
mgr. Kazlmlerza Lewartowall:leao, dr. Tadeusza Sarnowakieao, 
dr. Waldemara Szuberta - pracoWDlcy UW oraz dr • .Andrzeja 
Ladomiraklego l mgr. Karola Bykowsll1egb z Uniwersytetu Wroc• 
lawaklego. Architektem el&:apedycjl był doc. dr Jat. arch.Ryszard 
Muaalaki/wap6łpraco'!łał mgr ID~ arch. Waldemar IOJ.ngerj. 
DwudZiesty plltłY ae110<1 wykDpallalrowy. · Rzymska tWierdza /legto
na I ltalalńego/1 mlaato p61noantycme - od I w. n. e; do okre8U 
p6tnorz:1ftr8)dego. 

Prace arclieologlczne pro-d zono w p<Sinoeno-zachodalej cz~c1 twierdzy /odcinek rv /, w centrum 
/odctnek XI/ oraz: pray marze zachocblm /odctnek nj. 

Na odc1nlal IV mntynuowano badania szpltals wojalmwego - valetudlnarlDm. Prace silancentrowano w 
trzech mlejacach: skrzydło p6łnocne, skrzydło wscbodnle, dzledzlDlec szpitala. u•ct6lono rozplanowanie 
pomleazc&e6 upltalu,.:h, uchwycODo regalarnolllć w wewnętrznym plaDle valetudlDarium. Wydaj.e alę, te w 
traktach p6łnocnym, zacboGllm I południowym przestrzegano r:aaady, Ił do jednego WiłBidego pomiea~zenla 
/około l, 6" 6, 3m/ prz,tegaJ'ł z obu stron Większe /4,!1 x 5,3 m/. Z głownego korytarza wchodziło a1ę do 
WiłSkiego przedatonka, sqd prowadzlły wejllllcla do bocznych pom1eszc.ze6, Na zaebowanyeh fragmentach . 
mare!w odałoDlęto zacbowane In Jlitu fragmenty t)llk<lw pokrytych czerwODil farbą. Nlektl!re fragmenty cynku. 
zagiętepod ątem 8't"prawdopodotn1e alementami wnęki okiennej. 

Inny układ miały polnieuczenia naro:tne. Tworzyły kwadrat o bolm rc5wnym nero)rojkct traktu - 5, 3 m; 
prowadzUy do nich wej•cla o saerokołe1 2, 5 !'l-

W czę•ct p6łnoeno-zacbodalej ·azptl!'la odsłonięto pozoatało.ci po latryDle z systemem kanał6w otacza
jących z czterech atrOD platformę o roZmlarach 5, 35 r5, 5 m. Na platformie wznoslły atę najprawdopodob• 
niej drewnlalle lmnatrukcje, Dno ):analc5w b,ły wyło~e dachOWkaml ze atetaplem legtonu I Italskiego. Plytł' 
ceramiczne l dach<lll!d odsłonięto rOWnle:l na ~!(~mej powterzclml platformy, jednak jak wskazują obserwacje 
stratygratlczne nalełlł one do okresu p(ltnlejszego. . · · 

W sll:rz7'fie wschodnim od stronyvia praatorla, na oat W-Z valetucllDarlDm, natraflano na achodt
pozostalość po wejściu do badowll. Wytsze poziomy zostały mlnczooe w trakc1e budowy p(ltnlejnej allcy 
w-z, zwllłZ~ej z tzw, badowl't s portykamt. · 

W~y w częlllcl centralnej dZiedz111ca· sap1tlllnego, wydają Blę wskazywać zarOwno na Ialnlenle w tym 
miejsca budowll w&p6łcaeanej valetudnarllUII, jak rc5wnle:l p6tnlejszej przebudowy. 

W sonddach p<Sinocnycb, w kt6rych lstrllala mo:tllwo~ prowadzeni~ prac' wykopalisirowych do calca, 
natratlODo ponlłej podł6g azpltala - zlo:too,.:h z ctenldch warstw :tOłtego pla&ka - na wcześniejszą budowlę~ 
Została ona celowo.rozebr~ w trakcle budowy valetucl!narlum. W czę•ct p6łnocnej po wspomnianej budowli 
zachowały slę pozostałości hypolamstum, Dlazbadany do lroiica układ kanałc5w. ,... we wscbodDlef mury o gru
bo.c1 O, 5 m oraz poaad!'k1· Były ODe polo:tODe na grabej waratwte zaprawy. Jeden typ posadzek był wylrooany 
z dohrze wypalon;ych płyt ceramtczoych o rozmiarach O, 35 x O, 3m /w tym na czterech zachowały atę ślady 
s tempU l~glouu I Italskiegoj. Drugt rodzaj zroh1011o z płyt o roBmiarach O, 4 x O, 4 m I małych cegiełek 
G, 18 x O, 18 m. ._ · · . ,. . 

Znaleztaka: detale arch1tektoD1czne /kapitele, bazy, fragmenty trz0116w kolumn/ monety z brązu 1 
arehrna I·fV w., lampy z gl1Dy1 hrązu, naczJlnla z br~tZD, ceramllal naczyDlowa: kuchenna 1 stołowa, frag
menty amfor z dlplntl, dute U~ et frqmeotO;r nac~ nldanyeh. Fragmenty dacb6wek ze stemplem leglODu 
1Ualak1ego oras ~zo IDtereaJ'łce fragmenly clacb6weJr ze etemplem legl<lml.nadreliakle!JO LEG I M p F. 
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Na odc1Jlka XI prowadzono prace przed faaoul~t 1 w ,..chockaiej częlllc1 komm>dantury. Ekllplorowano 
pomieszczenia po wachodb1ej 1 zacbodlliej_ atroaielaipUcy aztaodarow. W pomieuczelllu zachodniO\.. odelon!ę
to <hne bloki fundamentu nalet~~Ce zapewne do fasady kapllcy utandar6w. Przed faead'l zachowała &tę plat
forma, na kt<lr'l praoradE!ły achody z ctwOch atroo.. W wyte:• ,.ch waratwach, pocbodz~~Cych z okresu ~)'Wanla 
prtnc1p1a przez legton, uchwycono llllady kolejnych etapOW prr:ebudowy. Z zabyti<Ow ruchomych azczeg6ln1e 
1Dtereauj'lce ą fragmenty poavow z br'lltu ze llllBdaml docel!. NlelrtOr~ wydaj• atę pochodzić z posuu dzte
ctęcego, 1Dne IIU&erui'l1BI:D1en1e po"''I!U l<oDDego. Znale&1CIIlo rOWniet m<lllety z b~zu, dute ilollld fragmentów 
ceram1k1 nacz,mowej, fragmenty atemplowanych c811eł .1 dadlOWelt. 

Na odc1Dlal II ekJiplorowano acxulat w 1Dtervallum. Uclnr~o pozlomy.uUczne via sagularta. Natrano
!l<> r0Wn1et..na laiDał allcmy przykryty Wielk1mi płytam1. 

NEA/KATO/PAPHOS 
Maloutflla - pałac .rsymak1 

. 
Blacja Archeol.o811 SrOdztemnomorsldej 
w Kairu 

Badan1a prowadzlla elrtpa pod lderowntctwem doc. dr. bab. Wiktora 
A. Duzewak1eeo, "Udziałem prof. dr: .bab. Zotu Sr:tetyllo 
/ arcłwoJ.oc-ep!FafUc/, dr Jolanty )OynarcE:yk /archeolog/, dr. 
Stan1ala- Medekny /arcł4telrt/ 1 Jacka Kilcy /fotograf/. Dwu
dlEleata ~mpan1& w1l<opal111kawa /1&.M. - 8.11.1985/. 

Podoblll.e jak w ubleełym aezome, CłOWDy naCiek połotocy lEGatal na oclałolll.ęde dalnych parW rzym
akiej badowU pałacowej, tnr. WUll TeEeuaza, co ·•l'łte 111ę " programem tur)'llt,cmego zagospodarowania 
ataoowtab uplanowanym prEez C)'pr;yjaki Departament Starotytn.,.cl. Prace prowadzono takte w obrębie 
.tr:w. Domu A1ona, Jdsl.e w 11183 r. odkryty &08tał Eeap<!il mo&ailr figuralnych o tematyce mitologicznej. 

WUla Tezeua,.. 

Prace kancentrowały alęwrejoDle BkrEydla Eacbodnlego oraz w ekrEydle pOłnocnym. W akrzydle za
cbodnlm otwariECilo ezereg w:ylr:opOW na dlugollic1 ponad 35 m 1 uerolrolllcl lO m, kdzie odalon1ęto dalsze częlllc1 
pałacu 1 uchwyeCIIlO zalegajliCe pod nimi k<lllslrUGje wczelllnlejau oraz uhcę. Zakol\czono oclalan1anle wiel
Idego poddemoego pomieazczeD1a /Nr 18W, wymiary lO" 4 m/, prz:ykrytego akleplenlem kolebkowym 1 peł
D1~~Cego funkcję rezerwn.,ru wodnego lub mapzynu. Odllł.onięto prEylega~c'l do tego pomieszczenia aalę 
nr 21, nale:t'łC'l do na;PO.fn1ej szydl l<onatrultcjl powatałych w ramaCh pałr.cu- znaleziono w niej m.in. zespOł 
lo:1lku p0morzymaldch1 wczunob1zant;yjsk1ch amfor. Do najwc:.Eellin!eja.,.j fazy wUll nalety natomiast let'lca 
na poluduie od aal1 nr 21 aa1a nr 23, ktOrej wnętrze odałolll.ęto w blet~~C:rm sezonie. Mlała ona prawdopodob
nie charakter bwlowl1 bazyl1kalnej. Do odsłoniętych w ·tym aelrtorze kcnetrukcjl wczelllniejnycb nalet'l trag- . 
menty hellen1at,cznej allcy blegn'lCej i zachodu na wacbOd, wzdlut lrtOrej biegł szeroki kanał przykryty blo
kaml kamlennymi aru pozoiltałolllc1 let,cych wzdlu:t niej budowl11 nale~ych do nich poaadEek. 

BadaD1a. w częllic1 pOlnocnej pałacu wylau:aly, te k<lllstruGje pomiędzy pomieszczen1ami 14 1 15 a 114 
1 115 niemal donczętn!e -.ły EbarEODe, a mury rozebrane. Nlewlellde zachowane ich fragmenty augeru.J'l, 
ża znajdowały a1ę ,tu pomieszczenia o charakteru gospodArczym. 

Dom Alona 

Oilllłonlęto mlejne dwa pomiear:cun1a tej budowU: nr 3 - z dobru zachowanymi mural:n! /nieldedy do 
wys. 1 m/, na ktOrych natraflCIIlO na 'lady dekoracji malareklej /motywy ro4Uane/' oraz poeadzką mo &alkową 
o wzorllch geometrycznych; nr 5 - " posad!tk1t mot:a1ltoW'l z rOmobarWDych !matek. Ponadto na p6łnocny 
wa~d od odkrytych poprzednio aal nr li 2 odeloll1ęto zesp<!il fundammt6w, Btanowt~~Cych prawdopodol:nle 
pÓdbudowę dreWD1anej podłogi. W zalepj'lcym między nimi rumoWisku maleŻiono dut~t Uo4ć fragmentów 
doskoDalej jakolilei tynkOw "delmracJ'l malarsq /motywy ro411Dne 1 geometryczne, flragmenty scen flgural
nych/ oru fragmenty malowanej 1Dakrypcji w jęE:ykn grecldm. 

· Nil całym terenie wyl<opal1sk malezlono Uczne flragmenty ceramiki, w tym lampelr oUwnych oraz mo
nety, pochoclz~tce glown1e "IV w. n. e. Na azczegCSln'l uwan. wl6ród znale&1alr lu.tnych zasluPJ'ł! ctwa kamlenne 
ołtarzyld do palen1a kadzidla l srebrna m011eta Weapazjana z przedstawtentem lllwilłt,nt Afrodyty w Palae 
-Papbos /Dom Alona/, br'lzowa m18a maleńona w gruzach wc&esnonymaklej budowll pod akrz;ydł.em mcbod-
Dlm pałacu. · 

W ramacb prac relronatruG;yjnych ek1p11. pracoWDlkOW Departamentu Starotytoości C)lprU przeprowa
dziła anaatyloEę zachodD1ej,śc1aDy pomleszc&en1a nr l w Domu A1CIIl&. Szczeg<!ilowe badaDla 1 projekt rekCIIl
atrulrcjl tej śc1any, w:ypoaatonej w pllil:okrl!lbł ~aę zilohm! pOłlmlumnami l bogatym gEymeem, zoetał przy
gotowany pr1:ez D&BZ'l mlaję i ~pod nad....-em architelrta misji. 

l • 
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Polaka Stacja Archeologu Sr6dr.1emno
morslde1 UW ora.r: Egipska Orga:Dizacjs 
Staro:tytuołc1 w Kairze 

Badaal.a prciwadz1l1: mgr l.IU. arch. Wojelech Koątaj • kierownik 
m1a;11. dr l.IU. arch. Jan B<n'kowsld - architekt, mgr l.nlt. arch. 
Jarosław Dobrowalsld • archlteld, mgr Teresa Kobttaj, mgr Grze
gorz lofajcherek. dr' Barbara Tlmc.zow ·archeologowie, mgr Henryk 

· B;ya~:ewsld - antropolog. Trzeci sezon bada11 wsp6lnej misji polskn
egtpsldej. Badowla teatralna -1 la.tnle p6triorzymslde. 

Prowadzone b;yły głOWilis prace rekonatrukcyjne,skup1one: a/ przy murze zewnętrznym teatl'U 1 w kory
tarzu wok6l w1dawn1, od stronyp<Słnocno-zacbodn1ej 1 poładnlowo-zachomlej; b/ w korytarzu zacbodnim lafn1 
rzym.sldch frekonatz:ukcja sldeptetl/. Rozpoczęto tet przygotowania do prac relronstl'Ukcyjnycb ,. caldartum 
Lafn1 f przy wtelldm basente/ oraz zakonser1fowsno szereg elementO• dekoracji architektonicznej z wap1ema 
1marmuru. 

Prace wykopa..l1Bkowe prowadzono w ograntclllOłlym zakr'ea1e /przewume łciAle poWiązane z pracami 
rekonstrakcyjnyrQ)./. Najwatntejsze odctnld: 

a/ Sandat w sektorze W2/B4 • w m1ejscu prs;,puao:czalnych scbodO.. Wiodących do gmachu lafn1 z ulicy R4; 
nte stwterdo:ono &ladOw knnstrakcjt a jedynie llc.me wkopy arednlowtec:me 1 ślady po wybieraniu kamieni. 
Z sondatu tego pochodzi bogaty matertal ceramiczny 1 jeden interesujący zabytek- głowa posągu z czar
nego granitu. 

b/ W teatrze - w ramach przygotowa:d do prac rekonstrukcyjnych przy zwulonej budowll ceglanej po południo
wej stronte teatl'U - ,. glęboldm sondatu osiągnięto stopę fwlaamentową zP-wnętrznego muru teatl'U /dawny 
sandat MXVI? /. 

cf Na terenie eksplorowanej w poprzedntcb kampaniach nekropoli arabaldej.., IIOilCiaR G przebadano szereg 
grobOw pod Vlzględem stratygraficznym: zaczęto te:t oczyszczanie terenu międey nekropolą a płytowaniem 
południowego port;ylalla1n1.. 

d/ Kontynuo•ano w ograniczonym zakresie badanta stratygraficzne 1 ceramlcme w sondatu AN. 

Przebadano zbiorczo material kostny z nekropoli AN 1 AS z kampanll ublefłycb. Rozpoczęto organi-
zację lapldar1nm. • 

DEIB EL-BAllARI 
~W1lłtynla Batazepsut 

Polaka Stacja ArcheologU SrOdztemno• 
morsklej UW w Kairze 
Mlaja Archeologlc :mo-Konse1"WII.torska 

Mli!I:J'ł lderowall.IU. arch. Zygmunt Wyaocld, a pracami egttpolo
glcznymi dr Jano.az Karkowsld. Uónal bral1 arch1tekc.111Dstala
torzy E PP PKZ/0 Gda.Askl, Torufulld 1 Wroclawsld, egtptolodr:y, 
ryao1fn1czka 1 fotograt • czlonkoVIle Stacj1 oraz dWOcb fotograme
trOW z PP PKZ O/Warszawa. Finansowala PS~ UW .., Katro:e 
1 Eglpaka Qrgantzacja Staro:tytuołct. Prace Mlsji tnrały 5 m1e-
111łCY /20.. 11. 1984 -: 33.04.1985 r. f.-

Prace rekonatl'Ukcyjne koncentrOVIaly się,. Portykn GOrnym Swtątynl oraz na gOrnym dzledz!Aeu -
Ilelana pOlnocna, p61nocne skrzydło Ilelany wschodnl.ej 1 dziedzinlec z ołtarzem słonecznym. Największy n aclsk 
został połotony na prace w PortykuGOrnym z awagt na planowane udostępnienie go turystom.., końcu 1986 r. 
Kontynaowanb rekonstl'Ukcję kolumn rzędu wewnętrznego Port;ylal oraz przykrywanie go stropem. Prowadzono 
w dalszym C1'łgu rekonatl'Ukcję dekoracji 6c.Iany zacbodniej Portyku .., obu skrzydłach. 

ROwnolegle prowadzono prace rekonstrukcyjne 4C1anyp61nocnej 1 pOlnocnego skrzydla ściany wachod
niej dz1edzll!ca ,Ornego. Do obu śclll':' prz;}'dzlelono nowe blold. Zbudo•ano dalsze warstwy ściany pólnocnej 
z cegły. Na wazyetldch ścianach polotono wykładzinę z pł~ek ze sztucznego kamlenta w miejs~<&ch, gdz1e n1e 
b,to motna wHtaWlć. orygtnalnycb blokOw. 

Prace eg1pto1og1czne koncentrowały e1ę przede wszystkim na poezuldwanta dodatkowycb tragmentO.. ze •c1an 1 fllarO.. Portyku GOrnego. Prowadzono r01fnlet Vleryflkację dotychcza• wykonanej dokumentacji dekora
cji Portyku. W trakcie calego sezonu dorafn1e roZWiązywano tl'Udnoścl pojaw1aj'łce a1ę w trakcle prac tech
nicznych, prowadzono klasy11kację bloi<Ow w magazynach, wykonywano dokumentację dekoracji gćrnego dzie
dziJ!ca. W ramach atudlO.. przygotowawczycb do prae w dolnych port:ykach przeprowadzono wer:Y(ikację po
przedniej dolmmentacjt oraz sprawdzenie tekstOw koronacyjnych z Port;ylal Narodzin. Prowadzone przez cały 
czas atudla eg1ptolog1csne pozwollly na wyselekcjonowanie 205 hlokOVI dekoroVIlUlycb 1 tragmentO.. 1 przygoto
wano do ~budowanta je w odpoV11e<hl.e m1ejaca w llc1anach w sezonie następnym. 

Wyllonano rOWnl.e.t szereg aonclaty w saspole llłoo.ecznym w celn ustalenta rozwoju archltektury na tym 
miejsca. Najwa.tnlejuę ruultat7 ot:rzlJD&.IIO w czasie prac ocz,.zczaJ'łc,ch wewnątrz &c1any dnelJ!cej zeap6ł 
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alollca od d:tledz11ica slonecmego. Odałoalęte nary~~y na plerwolll:ym pł:ytowllll.l.a. tej częllic1 lliw1lłtJDJ. walau:u:tll. 
:te koman1kacja z d:tledz1llcem sloneczn~ b3ia InD a nit w oatatec mym załO:temu; Dalaza analiza -.,konanej 
dokumentacji mo:te doprowadzić do odtworZenia zmian w .archl.telrtarze zespołu ałollca. Klika 1Dn:yc!i aanda:ty 
wylroaanych pod płytowaniem dz1edz1llca 1 przy fun\lameotach lliclan dostarczyły dalu:ych d~~n:ych. Wu:yatlde 
te prace były prowadzone pod nadzorem archeologicznym, w;ytama.ao mezbędnll dokumentację malezlaJr. w 
przewa:taj~~Cej mlerze ceramlld, przewatnie przemlell!zanej. 

W tr.akele całego sezonu wykanaDo •przer:yay deloo~Ćjlw elral1 1:1 zariSwno ze lliclan, jak l · blokOW w 
magazJIIlllch. DokollcZOilo dokomentaqę lliciany p<>łuclniowej l pOlnocnej ellmego dzledzillca oraz bJ.okOw z 
przedatawten1am1 barek procesy:Jnych 1.rzeczn:ych, ofl.ar zaetępujllC:ych etaru:y tekat, poegCSw kr<5lewaldch. 
~t:ynuowa,no rOWn1d dokumentację ecm c;;orneeo Portyku l Port)'lta Obellaków • . · 

Fotograf Ml.aji wykonał w )r;óllcu eezonu dokumentację waz:yatkich rekonatrukcjl ,;.Yim•uon:ych w aezonie 
1984/85, jak rdW'D1et lliclany z n1azam1 l wybraD:ych acm z Port;,ku Puntu. . 

Fotocrametrzy w~ pomiary, które pasłutyły clo aporądzema plAnu fotogr~etr:yczneeo lliwllllyn1. 

DEIR EL-BAHABI 
ŚWl'lt;nta Totmeaa m 

Polaka Stacja Archeololll 
&-dd:tlemnomorelde:l UW 
w Ka!.rze. . 

Pr~cam11derowała cloc.Jłr bab, ladWiga Llplllaka /Muzeum Naro
dowe w Warszawie/, uczeatn1czy11 MOllika Dol1lleb /auti>ra apra- · 
wozdaniB/; 1. Wlerc1llalla, l,Akaamlt, M. BarwUr ll,Lewczuk
archeolodzy, B. Lewak - r:yao1flllk ora~ L. Dorllllk, E. Tarkoweld 
1 S. Mlszczak • kooaer-torzy. Slddmy sezon prac przy teoret:yct• 

· n ej relmnatrukcjl dekoracji śclellllej lliWllllYDl T ot mesa m. 

, W eezon1e 1984/85 prace prowadzone były Wielotorowo: 

l. W cllilsz:ym clgu nukano uzupełnlajllCych fragmentCSw rellefCSw clo"rekonatruowanycb scen. Stosunkowo 
du:to plaakowcdw fra,mentdw udało slę dopaaować do zh:>:tanych ju:t waptennycp kooeksjl, co potwierdza 
-ru jeszcze fakt w;ylrorzyatywanla razem obydwu tych surowcdw w lliwlllcyniacb Totmeaa m. ·-2. Szukano powllll:all mlędzy ecenam1 na podatawie an~g1cznych rozwlllzall z 1nnych lliWllłtyll xvm dJIIllleW. 
Pomocny był przy tym podzlał zestaWionych ju:t -ecen na grupy według Wlelkollicl postacl, a tak:te nieznacz• 
ne rd:tn1ce w odc1en1aĆb lmlorOw, charakterystyczne dla poszczegdlnych ścla.ti czy pomleazczell. W ten 
spoaj)b udało się w du:tej mierze roo:bÓdować dekoracjt-p6łnocnej ~luiY. sa.ll bypostyl.owej, zlolai11zować 
n1ektdre sceny poebodące z jej śCiany wschocmle:J, a tak:te wytypować sceny naletllce do jej flctaDy zachod
niej, ktdrych ostateczne rozmteszczenle wymage:jeazcze dalszych bada11. Zlolral1zowano rdWnle:t szereg 
scen pochodząc;ych z pom1eszcze6 w zacbodn1ej częśCi śwląt)'lll, a Więc z sanktuarium /C · ·patrz plan · 
łWllllyn1 zamieszczony w publikacji J. Llplllsldej "T he Temple o! Tuthmosla ·m - Arcbltectnre•f, z eall 
na barkę /A/, sall z niSZill czterema kolumnami /D/, dwdclt pomlent:zell połudnlowo•o:achocmtch /B 1"1/. 
Koncepcje dotyczące dekoracji pomleszczell E I G / najbardzlej pdh:>ocnego I nlljbardzlej p<>łucmtowego 
pom1eszczen1a zachodniej częśCi łwl1ł,tyn1/ wymagają je.szcze potWler.dzenla. Oslunięte ju:t wyn1ld w rekai
strakcji dekoracji lictermej AwllllJDJ. poZWalaJił na wer;yftkecję jej planu. 

3, Ocz:yazc>:ano połudnlowy atok na.sypu pod zniszczon'-całkawlcle czę.Aclll lliwll!t:ynl w celu dotarcta do lnskry
bowanych fra:gmentdw znajdv,lllcych się w murkach oporowych budowanych na pocątka XX w. W Wyniku 
tych prac mo:tllwe slę stało doldaclne przeszukaale tej części usypl.Bka, ktOrll uprzednio zostawlano nle w 
pełni przebeclaD'ło Obecne w)lkopallska prz:yntoał:y w remltac1e du:tl!llolić nowych fragment.dW dekorowa
ny.;b, a tak:te sporo ceramlld.l drewna, m . in. najciekawsze mo:te znalezisko- drewniane deeeczkl s:.nazw11 
lliWlllŁ:ynl Totmeaa m /D:teser•achet/ - część depozytu fundacyjnego. . 

4 . Praca nad dwoma oddzielnynil zagadnlenlaml - dekoracji arcbltrawdw I rekooett"ukcjl. kolumn - dała rdw• 
nte:t pozytywne wynl.ld. Obe zapdnlenta wymsgaJil jednak jeszc ze da.to :tmuclnej pracy. ; 

5. Wyprdhowano now~t technlkę konserwatorskilo re"kcnstruuj'lc, przy u:tyc1u sztucznego kamlflll.la, blok z -
bocznej Oclankl mszy, z ktdrego zachowało slę ok. 200 ~bnych fragmentdW. 

6. Wykonana została makieta trzech lliwllltyl\ w Deir el-Bahart, ktOra zolltanle wykollcZ<llla w bleącY_m sezonle, 

7. Jednocześnie prowadl:<llla b:yła clolaimentacja rysunkowa na folll relrolls~wan:ych scen. 

a. Archl.tekt Stacji Arcbeologlcznej, p. St. Medekaza, dokooał :wer)'!lkacjl. planu 1DWentaryzacyjnego 6W111tyn1, 
a tak:te opracował projekt zagospodarow8Dla terenu, poł~tcltoneeo z częśc10l'll relamatrukcJ'ł lliwllll,nl 1n 
sUu. Projekt ten został zaaprobowany pnez Eg1psld Departament Staro:tyllloścl • 

. · 9. W pierwszej częllicl 11ezonu pro:ystoaow&DO do u:tytkowa:ota nowy dom m1sj1 w Dolln1e Zachoclnlej. 

OAZA DACBLA 
Pustynla Zachoclnla 

Polaka Stacja ArcheologU 
środztemnomorsldej UW w Kalne 
Mneum Arcbenlogtcme w Pomanl.v 
I Ro;yal Ontario Maseum w Toroato 

Badania prowadzU doc. dr bab, Lech Kr~anlak. Pierwesy BaCD 

badali terenowych. Zespoły neolltycmej •ztuld naaka.IDej. 
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Celem 11ampa.1>21 było za1.01ejowan1e aystematycmyeb ba<!'UI nad zespołami sztuki naskalnej w Oazie. 
Eksplorację tertDoą prowadzono w dwu rejooaeb, gdzie oatrafl~n na bogate zespoły rytOW naskalnych. 
w zakr.es prac teren""'Y"h '!ebodzl.ło wykonaDla dokumentacji optsowej, !otogral1ezą_ej 1 przerysOw na prze• 
traczystej tolU. plasttkowej. 

w pustynnej. p6łooeno-wsebodtlej ezęl!ct Oazy wylmoano pełną inwentaryzację dwu zespołów rytOw 
naskalnych, zaebowan)'Ch na tlctaoach skallst)'Ch wzgOrz dom1nując)'Ch nad dollną /w ktOrej stwierdzono osad
nictwo neollt)'Czne/. W jednym z zeepołOW dom1nowały ryaanld /ryty/ b,.tła domowego, sylwetldludzlde 1 
motywy abstrakcyjne, w drug1m natom1ast występowały rysanld /ryty 1 relief wklęsły/ fauny dziktej / tyrala, 
antylopy, gazele, gepard, h1ena/, domowej /bydło, koza/, stylizowane ~ylwetld lndzlde 1 motywy abstrakcyjne. 

We wschodntej, pastyonej częl!c1 Oazy natraftono na tnne, bogate zespoły sztald naskalnej. Znajdowały 
się one na tlelaDach kl.lkudztestęelu skalist)'Ch wzgOrz dom1nu;jących nad kilkoma kotlinami; w tyeb zagłębie· 
ntaeb terenu zlokalizowano liczne l!lady osadnietwa neollt)'Cznego. W lir Od rysuni<Ow fryty l relief wklęsły/ 
zdecydowan1e domlnaj'ł wtzeranld fauny dzlldej ftyrata; antylopy, gazele/, a ta.lde występaj'ł sylwetldludz• 
Ide, w tym obrazujące eleclącą kobietę przedstawlaną ." konwencji stylistycznej •bogtnll • neolltu l!rOdzlemno· 
morsldego. Natrafiono takte na scenę pokazuJ.!łc'ł mom~t łapan1a młodej tyratyprzy pomocy lassa przez 
łowcę. W:ykonano 'llstępn'ł dokumentację wybraoyeb zespołów tej sztulli naskalnej; będ'ł one lnwentaryzo•ane 
w toku następnej ~pan11. 

TELL ATRIB 
Del~a Centralna 

Poleka Stacja Arcbeolo811 
Śr6dz1emnomorsk1ej UW 
w Ka1rze 

Badsn1am1 ldero•ał doc. dr hab. Karol. M3ŚllWle<:, ZAŚ .PAN • 
kierownik wykopalisk/, w wykopallskacb udział wzięli: dr Bar ba• 
ra Ruszczyc, mgr Franciszek Pawlic Id, mgr Tomasz GOrecld 
/Muzeum Narodowe w Warsza•te/, dr Marek Chłodnic Id /"Muzeom 
Arebeologiczne Poznad/, mgr Lldta DomaszeWlcz /UW/, mgr 
Tomasz Herbteb /IHKM PAN/ • arebeolodzy, mgr Jarosław 
Dobrowolski • archttekt, Jacek Kucy • fotograf. Ósmy sezon prac. 
/l. 11. - 30.11. 1985 r./. 

Badanta koncentrowały się na obszarze wok6ł Koma Sldl Jasat przeznaczon~ pod przyszłą zabudowę. 
Metodami geofizycznymi/ elektrooporowymt/ przebadano naj>lerw obszar 3. 008 ~, skon.centrowany w vn 
sektorach wokół Komu. Wykonano 96 pro!UOW, obejmujących 3.169 punktów pomiarowych. Następnie wyt:ypo· 
wano 5 odc1nk6w do przeprowadzenta sondaty sprawdzających. Stwterdzono, te na badanym obszarze anomalie 
oporu elektr)'Cznego odpowiadają głOwnie warstwom wysypiskowym zawierającym znaczne Uol!ci materiału ce· 
ramtezoego i gruz ceglany. 

Naj~lekaw~ze 8'ł wyntldw;yłropsllek w sektorze I, m 1 IV. W sektorze 1, polo:tonym na zacbOd od Koma 
Sidi J-asuf, odkryto w warstwte " glębszei pozostałol!el arehltektury sakralnej okresu rzymsldego, m.in. dekt>· 
rowany archttraw oraz blnld wapienne, a takt e posadzkę z cegły palonej, uzupełnioną fragmentami trlokOw 
kamtennyeb iimadłamt amtor. Wl!rOd elementOw datującyeb, poza monetami rzymskimil ptolemejsldmi, 
znalezlano tam liczne fragmenty terakot, m.In. lampkę aleksandryjską w form1e czdłna ZWieńczonego kogu· 
tem oraz głowę Ateny o wyjątkowo starannym modelunku. 

Sektor m, usytuowany na poładnie od Komu, przyntOsł rewelacyjne odkryela budowll okresu ptolemej· 
sldego, ·prawdopodobnie kultowej, z fragmentami 'lllelu rze:fb hellenistycznych wykonan)'Ch z hlałego l szarego 
marmuru .. 

Najlepiej zachowana jest statua Afrodyty • prawdopodcumie repllka dzieła Praksytelesa - z dobrze za
chowan'ł polichromią na szacle osłantającej dolną część ciała. 

Wszystkie obiekty znałezlane w kontekl!ele !)'Ch rzetb • m.ln. stela wapienna z w:yobratestem boga · 
Besa w reliefie wypukłym, płyta fajansowa, ceramika malowana, monety i stemple imadeł naletą do okresu 
hellenistycznego. Gruba warst'lla węgla drzewnego, towarzysząca wspomnlanym zabytkom wskazuje; te bu• 
?owla uległa- zntszezenlu na skutek potara. 

PrObid zwęglonej substancji organteznaj są badane w pracowni C14 Politeebnlld Gliwickiej. 

. Wykopalilika w sektorze IV pozwoliły odsłonić fragmenty murów pO.tnoantY.,znyeb ż cegły palonej, frag-
ment posadzld z miału ceg~ego, przeldadanego warstwami ziemi, a takte duty depozyt eeramlki hellentst)ICZ• 
nej i rzymskiej, w tym ldlkanal!cte c1enkoltciennych naczyń m1n1aturowyeb. 

Ze względunawysold poZiom wody podskOrnej, ZWl'łzanej z bltską obecnol!ci'l kanału nawadniającego, 
badania w tym se!rtorze.muBlaly być wstrzymane na głębokości 50 cm. 

Niezaletole od tyeb sonda:ty, kontynnawano prace w dwoeh sektorach, ktOre były terenem badań w 
poprzedniej kampanti: w sektorze XI matertał ceramiczny warstwy zasypuwej zaWierał m.ln. naczynia okresu 
ptolemejsldego, rzymsldego 1 koptyjskiego, a takte aneptgraftczną wotywną stelę wsplenną z przedstawtentem 
sokołogłowego bOBtwa egtpsklego l fragmenty figurek terakotow)'Ch w:yobratającyeb najczęśelej Harpokratesa 
l Besa. 

Poszerzenie odclnka prac; w sektorze T1Ó pozwal1lo al!e1tlllć stratygraftę ceramlld koptyjsklej w Athrt· 
b18. Wl!rOd znalez1oo:ycll tu naczyń o dekoracj1 malowanej szczeg<lłną uwagę zwracaj' fragmenty kadzielnic. 
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Polska Stacja ArcheologU 
Śrództemnomorsldej UW w Kal.ne 
1 PalUitwowa Organ1zacja ds, 

·staro:tytno6cl Republ1k1 Iracldej 

W 1985 r. odb,ty B1ę dwa sezony wylropal1skowe - wtosenny 1 je• 
sienny. Wlosną badan1a prowadzili: dr .Plotr Biel11\ak1 - lderownik 
wykopallak /UW/, dr Ryszard F. Mazuroweld/UW/, mgr Marek 
Stępniowsld/UW/, mgr D.Lawecka 1 mgr Kolltlsld. .W eezoo1e je
siennym skład m1ej1 był tald sam z tym, :te dr. Mazuroweldego 
zastąptł mgr Andrzej Retche /Muzeum Narodowe/. Były to: drugi 
l trzecl /a zarazem ostatitl./ sezony wykopaliskowe, prowadzone 
w ramach akcjt bada11 ratowniczychEsld Mosul/Saddam e/ Dam 
Project. W sezonie Wiosennym badania te obejxnowały wykopaliska 
na stanoWiskach T. Ratfaan 1 T. R1j1m oraz badania powterzcbnio• 
we w mikroregionie rafaJisldm, natomiast w sezon1e je81ennym 
ograniczT-y się do w;Jkopal1sk na T. Rij1m. 

Na ,południowo-wschodnim stoku tellu wyeksplorowano zlokalizowany w POP.l'Zedntm eeU>IIle gr6b z 
okresu wczesnej fazy okresu Uruk. Gr6b w kamiennej obstaWie, mierzącej ca 200 x 220 cm. zaWierał opr6~ 
bardzo tle zachowanego szldeletu tak:!.e 3 ?ledekcrowa:ne m1sy uruck;le. 

Tell Rtjtm 

W sezonie Wiosennym otwarto tr.zy nowe wykopy: oznaczony literą •c• wykop na p6!nocnym zboczu 
telluoraz wykopy •n• 1 "E" w centralnej części stanoWiska. Ponadto rozszerzono jeden o: wylrop6w z poprzed
mego sezonu na wschodnim stokn tellu, tworząc wyknp "A"·"A-1•. ł:.ączna poWierzchnia badanych w tym se
z0l11e wykopOW wynlosła 455m2• W eez0l11e jesiennymoprOcz pogłębtania dotychczasowych wylropow otwarto 
dwa nowe wykopy, jeden w 6rodkowej części tellu /~F"/, jeden w jego częlicl zaChodniej /"G"/ ara~ posze
rzono wcześlllejszy wykop "E". Lączna poW1erzdlh!a badanych jea1en1ą wykopOW wynlosła ca 620 m • Bada
Dla obydwu kampanU pozwoliły na ustalen1a .wstępnej sekwencji stratygraficznej stanoWiska. Obelmuje ona 
co najmniej 6 okres6w u~ytkowan1a tellu. Ucząc od calca SI! to następujący okresy: 

L POtna faza okresu Uruk. Odsłonięto fragm~dowionęj zui t;:alcu osady z zabudow'l i bitego 
mułu. Mułowe ściany kładzione były nieldedy na kamiennych fundamentach /wykop •C•/. Poml.ędzy ilomam! 
natraflooo na wkopywane w calec pocb6wk1 dziecięce w-nacz:ynlach fwykopy-"E" 1 "D"/orazpalelllska fw:fłrop 
"A"-"A-1"/. . 

n. Okres kultury Nultwa 5, W okreaie tym Tell Rtjlm u:tywany ~ jako .cmentarzysko, zar6wno we: 
wcześlllejsnj fazie tej kultury/Nintwa malowana/, jak tat 1 w fazie p6tntejszej /N1ll1wa.nac1nanaf, cboć 
w tej drugiej na duto mniejszą skalę. Większość grob6w została zlllszczona przez p0tb1ejsze wkopyfundamen• 
towe. W Wykople "A-l" odałonięto jeden grOb nienaruszony z bardzo bogatym wyposa:Łeniem. na irt6re skla- · 
dało s1ę pooad 30 nacz)'ń ceramicznych. Dwa du:te kratery o wysokości es 60 cm, .zaWierały po ldlkan&Acle 
•:tebrowanych" czarek. Jeden "kraterow oraz znalezlooy ponadto w groble dulty dzban miały bogatli dekorację 
malowaną. Materiał ceramiczny z tego rokn, w ktOrym wsp6łwystępują naczynia reprezentujące oble fazy 
lrultury N1n1wa 5, pozwala na datowall1e go na fazę pośredn111 pomiędzy obiema fazami oraz ul!cUlell1e dotych
czasowej periodyzacji tej kultury, Znalezlooy w groble szkielet. zachowany w bardzo dobrym stanie spoczy
wał na macie, kt6rej odcisk uchował się na dnie grobu l przykryty był tkaniną. Z okresu tzw. N1n1wy 5 naci
nanej pochodzi tnny znaleztooy w tym sezonie gr6b, zawierający n&lprawdopo&bo1ej pochOwek dziecięcy oraz 
2 nacz:ynla. . 

m. Okres kultury Chabur. W ramach tego okresu reprezentowanego przeo: warstwę o mi~szoścl do• 
cbodz'łcej do l, 5 m, T. Rtjlm zajęty był przez gęsto zabudowaną osadę. Wyr6:!.ll1ono eo najmlllej 3 poZiomy 
osadnicze. Oaada zabudowana była domami ,. cegły mułowej, kładZionej na kamiennych fundamentach. W o:a• 
Chadniej c~:ęścl tellu, ... najwy:tszym poZiomie budowlanym odkopano fragment rozległe) rezydencji ,. brako
wanym kamieniami dziedzińcem /ca 16 m długości/ oraz reprezentacyjnym wejściem, z kamlennym progiem 
1 kamlenną skrz:ynq na depozyt fundacyjny, We wschodnim sektorze stanoWiska z tego okresu s.a.Chował alę 
szerold/ ca 180 cm/ mur ceglany na kamiennych fundamentach, ktOry mualał nale:teć do jaldejś budowli o 
specjalnym charakterze. Inne wam e znałeztaka z tego okresu poebodą z p6htocnego zbocza tellu /wykop •C•/. 
Odsłonięto tam znaczny fragment zwartej zabudowy ceglanej z bogatym depozytem ceramicznym, obejmują• 
cym nacz:ynla luksusowe /misy, czary, dzbany/ oraz da:te nacz:ynle z nalep1on'l dekoracją, przedstawlaj'!C'I 
węte, skorpiony l smoki. 

IV. Okres asyryjsld. Reprezentowany prze~: dwie kolejne warlltwy, p1~U'I datowanil b'!dt na pOCE'I· 
tek okresu Neoasyryjsldego bądt na przełom Neo- 1 Środkowoaa~yjfldeeo oru Clru~ z poczi!ŁkOW okresu 
Neoasyryjsldego. W obydwu warstwach natrafiono na tle zachowane 1 nie tworJ!Ilce spOjnego planu fragmenty 
dutych budowli rezydencjonalnych. Budl'flld z obydwu faz rozplanowane ą w zasadzie na tych samych oll!ach, 
1 fragmenty budowli z warstwy wcześniejszej były pooownłe wylcoraystane w lroat!filkcjach z warstwy następ· 
n ej. Z okresu zasiedleola etanawlaka przez Asyryjczyk6w pochQI!ł'! 3 pieczęcie cY11bdr)'I;ZDe, w tym jedna z 
bardzo tnteresuj'lcą dekoracją /przedstawtaj'IC'I aledzące na tr0l11e bOatwo, przed ktOrym atn1 ołtarz odanly 
oraz postać ofiarnika/ oraz hr'!Zowe !1bule. · ' 

.... ... 



V. Okres part.J.IalD•auaul.d~ Ol&rH tea reprellelliDWallyjeat na lltanowtslm przez cmentarzyslD 
~ bogato w,poedoaym!. pecb0wllam1. Szkieletom, ~ cławił na wache!d towarzyszyły naceynla cera
mlcmel br'ł"'Qwe. 

VI. Okres aaunldllld JwcaermoJJilsm~ R-et. w.:t7m okresie T.Rijlm wykorzystywany był jaklo 
cmentarz;.m. Poe.bodz'łce ' tego olireMI poch6Wkl. n1e· po81adaj'ł :tadnego wyposat.enla, a szkielety składane 
'b;,ł7 na prawym boliD, z głoWił w ldernnllu zachodnim, · 

Badaala powlerzcbnlowe 

w sezonie .rtoeennym. Jmllt:yDUOWIUlll "bfiy tadanla po.rterzclmiawe w mlkroreglo nie raffa:IIBkl.m pro
wadzone przea dr. R. F. Manrawllldego. Zlollallzowano lrol.ejllycll ~cle stano.rtak paleolltycmych, 
głOWille z okresu grn.paleolltd. . 

NORWEGIA 

STORV!GAN, okręg Nardland 
komuna Vlga.a 

Polab. Akademia Nauk 
Inatyt:llt Blatorli Knltury Mater1alnej 
w Wareza.rte 
Troma; Umveraitetet, 
Inat1tut for SamfunV1tenakap 

Bsdemamł kl.erowal ze strony norwesld.ej dr Reidar Bertelsen, 
ze strony poleldej dr Pnemysław Urba:llcayk. W tadanlach tere
nowych wZI'Ii" adzJ.ał dr -~drzej .aaJro z 1HKM PAN. Trzeci sezon 
bada4 po ba.danlacb sondat.ow,ch w 1975 r. 1 1983 r. Finansował 
Uniwersytet w Trama+. Omuła iłrednlawlecma. 

StanoWisko le:ly w połu~owej c~cl wyspy Anatvag~ya w arcblpelagu LofotOw. Wytypowano je do 
badali prz;ypuszczaJ'łc, te kryje pozostało6cl manegu ze 6re~o.rtecznych sag oraz dokumentów kr&ewsldch 
1 kolłcleln,ch "miasta" o nsZWie Vlgan. ~rOdła pisane wskazuj~'). t.e było do administracyjne, handlowe l 
koiłcielne centrum arktycznej części Norwegii w okreale od Xl/?/ do l!o4ca XIV w. Jest to oststule z mlallt 
6rednloW1ecznej Norwegll. ktdre dot'ld nie zostało zldent,nJrowane l poddane badan1om archeoleglcmym. 

Prace rozpoznawcze /Wiercenia l t~«Jdat.e/ przeprowadzono w 1975 r. l 1983 r. określając zaSięg 
zalegania warstw kulturowych l mlejeca Ich najlepszego zacbowanla.. W suonle 1985 odałonlęto 39 m2 ot.rte
rając 6 w:ykopOw. Trzy zlollallz~wano na kulminacji pOłwyspu, pomiędzy dWiema zatokami, spodzlewając 
się tam najWiększego zagęszczenia zabudowy. PoBOatałe 3 wykopy miały umot.ll.rtć dokładne określenie po
łudniowej granicy osady. VI tym sezonie prace w,t;opalisla>we doprowadZOIIo do pozioma wydstawanego wstęp-

' nie na pocz'łtek XIV w. 

· Uzyskane W)'ll1k1 wabzuj•ło t.e odkryte •lady oeadn1ctwa mają charakter nlespot:ykany na lnn;ycll etano
Wiskach arktycznych z okresu średnioWiecza, ktCre b;,ł7 bez wyjątku osadami jednodworczymi. W Storvlpn, 
występoWanie na kolejnych poZiomach kilko gęsto posadoWlanych badynkOW ustawlan,cb katdorazowo według 
jednolitego schematu /pasy prostopadłe do brzegu mDrzaf, lllady wyspecjalizowanego rzemiosła /szkntnlctwo, 
szewstwo l obrObka kamlenia mydlanego/ oraz aagromadzenle lmportOW z Angl11, Niemlec l Niderlandów 
śwtadczą o odkr,clu osady o charakterze "miejskim•. Dane te, jak te:!. lnform><cje toponomastyczne, topogra
fic zne l geograficzne pozwalają przYJ'łll t.e badane stanowtsko rzeczywiAcie kryje pozostałości średnioWiecz
nego VAgan. 

Prace w:ykopallskowe będ'ł kolltynnowane. 

STARA DONOOLA 
KollciOł na Planle Krzyt.a 

l. Stanowisko KolłclOłna Planle Krz:Pa 

SUDAN 

folska Stacja Archeologll 
SrC!c!Ziemnomorsld..ej UW 
w Kairze 

W tadanlach udzlał WZ1ęl1: dr Stefan Jakobielski /ZAS PAN/ -
ld..erownlk wyką>sllsk" dr Włodz1m1er2: Gadlewski /Muzeum N~o
dowe w Warszawie/, mgr Bogdan Zurawski /ZAŚ PAN/, mgr Lldla 
Domauewlcz -archeolodzy; dr ID:!., Stanisław Medeksza - archi
tekt, mgr Elt.bleta Wanot /PracoWnia Fotogrametru PP PKZ/ -

· geodeta, Jacek Kucy - 1btograf. Ze strony Sadafl.sld.ej Słu:tby Staro
:tytnolłcl - ln8pektor Babikir M. Al-Amln. DZieWiętnasty sezon ba
daJ! /23. Ol. - l. 03. 1985/. Prowadzono prospek<:ję tere:>a konce
sji polsld.ej oraz wylropallska na stanoWisku Koścl6ł na Plan1e 
Krz;rta. 

Koat,nuacja prac. l!Bdanla wJI<opal.1akowe objęły ~ część 'ladowU.. Ukaóczooo odsl:anlall1e 1 do
llmDmtowarlle całego -ętrsa. Z WY.I'łlklem cttr6dl granlt-,ch la>lumh /o wysokości 5, 60 m łącznie s ba.AmJ./ 



uchowany 1.11 111111, ta częłć" ·~clała była mlar;czoca w ZDacmym atopllla. Dokx>Daao częśc1owej rekonatruk
c;l1 liielan /do wyeokollic1 l, 50 m/, aby z~blec wtOrnenm aaypanlu obiektu prze& p1aaek. 

Odkr:yto monumentalne wejllic1e am)'kaj'łce p6moci.e ramię la ")'Q r; podestem 1 achodami wtodącyml 
do kollic1oła z .ltewnątrz.. P1erwotn1e usymowane ono było w nacy, p<IIDlej dwukrotnie przebudowane. W ostat
nlm olereale .a:ytmwanla budowll /XIV w. f ca&t'IP!one rodzajem rampy. 

W SWD'łtr& budowll odkr:yto dalsze zaloae elemeoty arch1tektonlcme, w tym kolumny kapitele 1 bazy 
pocbodZ'łce m.ln. z galertl p6łnocnej 1 llirodltowego cyborl.llm. 4cm1e, Uolli<! wzrosła do 87 zab:ytk<IW tego 
rodzaju znalezionych wewn'łtrz k:ollctoła. Stanawl'ł coe CSIIDY materiał do rekonstrukcji obiektu opracowyWa• 
nej przez dr. W. Gocllewaklego. Elementy arch1tekton1czne &łouao we WDętrzu eksponując w odpowtednl 
apos6b waeystkle kapitele. · 

Za pomoc'ł eonda~y we wnętrzu budowll na Planie KrEpa kcot:~Duowan.; badaola znajdującego Blę pod 
jej poziomem u:t:ytk:owanla Kollic1oła o Poaadzce Kamiennej,. VU w., ktc:lre doprowadzlly do ostatecznego 
ulłtalenlll. roEmiesr;cr;eola filarOW E drugiej tuy .a:ytmwanla budowli. Do pełnego rozemanla planu tego zało
~en1a pozostaje jut tylko uzapełnleale częllic1 zacbodn1ej. Uzyskano t~e wiele uliclilileli co do kształtu jesz
cze wcześniejszej budowll z Cegły Wypalanej /BX/. Częllić cl!lltralna tego bud:~Dku zawiera wewnętrzne zało
teale na plan1e krEpa. · 

StWierdzono latn1eale w tym miejscu przedcbrceśc1jatlskl.ej zabudo~y monumentalnej /BY/ z cegły 
wypalanej, · co potwterdza przypuszczeola o rOEWtjan1u w Duog~ meroleklej trad:ycj1 budowlanej w tym ma-
teriale. • · .... 

2. Prospekcja terenu Ironcesji 

· 'oba.:ar koncea;j1 ok. i 50 ba .:ot~tał w tym aezonle prac a.:czegOłowo pomierzony, a nowe jego granlce 
w:ytyczcoe.w terenie atoaownie do latnleJ!łcych atanawtak archeologiemych z wyłączeolem ohazarc:lw cmenta
rey mu.:ułmallaklcb. W oparciu o częśc1owo zachowane mapy kataatralne ustalcno geode.:yjne wartości punktc:lw 
atablllzowanp w tereote. Opracowano ID!'Pę geode"Yiruł koncesji w. skall 1:5 000 1 1:2 000. 

Z1denty!lkowano 1 zi.DWI!IItaryzowano atanawtaka archeolnglczne na obszarze całej koncesji. na pc:lłnoc 
od miasta Stara Dongola 1 okrellil0110 zaatęg cmentar.:y chrześcljaJiaklcb. 

Rozpoczęto badaola rozpoznawcze wczeanocbrześc1jatlsld.ego cmentarza TEE na pc:lłnocno-wacbodnlm 
kra4cu 'obazaru. Stwterdzooowyatępowanle dwCicb typc:lw grobc:lw o skleplanych komorach z szybem od strcoy 
zacbodolej 1 bez s.:ybu. Rozpoznano reUkty konstru1a:jl nagrobuych nlemal całko~lcle znlazczonycb pnez 
dE1a.łanle wc:ld opadow;ych. Proilpekcja archeologlczna terenu koaceaj1 będzie kont:~Duawana w przyazłym ser:o-
Dle prac. ,__.... 

PALMYRA 
Ob6z Otoklecjana 

Polska Stacja Archeologu 
Śr6dz1emnomorak1ej UW 
w Kairze 

Mlaja w składzie: doc. dr bab. Michał Gawllkuwakl - ld.erownlk 
wykopall.ak, dr · Marta Krogulska z-ca kl.erownika wykopallak w 
czaate jego nieobecnośc1, mgr Grzegorz Majcherek, mgr Martusz 
· BurdajeWic z • archeolodzy, mgr tnt. arch. Marek Baratlskl. 
Sez'?" padatl21. 09. - 25. 10.1985. 

. Kont:ynuowano prace w połudn1owo-wscbodn1ej części Obozu Dloklecjana, od~łonl.ęto całk:owlcle wnętne 
aplchlęrza legtonowego /borreum legion1af. Powterzebilla spichlerza W:~Do&l "64{) m • Znaleziono Bledem wolno 
stoj'łCych lllarc:lw oraz dwa p<lłtUary, ddel'łce budowlę na dWie nieregularne nawy. W nawle pc:lłnocnej kamlen
na poaadEka le:ty o 30 cm wytej n1t posadzka w mawte połudnlowej. W nawle pc:lłnocnej zostały znalezione po
zostałości mł:ync:lw. Bud:~Dek b,t kllkakrotnle prze~owywany. Stwterdzcoo trzykrotne pr.:estawtaule mł:~DCIW. 

Oatatnla adaptacja 1 wy~reyatanle budowll miało ~ejace w okresie Omajjador:klm. Z tego czasu po• 
cbod.:ą mary 1 atudola znaleZione we wachodniej c.:ęllc1 horreum - prawdopodobn1e b,t lo dom mieszkalny. 
CEtery kolnmny 1 konstrukcja przJdegająca do połudnlowej liielany aplcblerza, w nawte południowej, poEWalają 
na postaWlenie blpotezy, ~e mamy tu. do cz:ID!enla z pozoatałośclami meczetu. ROWnoczeilnle kopano liWiadek 
EoataWlony w 1962 r. przy plecach ceramlcznycb, ktory dostarczył zwartego zespołu ceramiki datowanej na 
przełom U/W w. n.e. 

Badania będą kont:ynuowane. 

WIELKA BRYTANIA 

DAMBY, Dlatrict: Clevland Polaka Akademta Nauk 
Instymt Blstor11 Kultury 'MaterialneJ 
Zakład ArcheologU Wtei.J!Dpolakl 
Departament Archeol<>iU 
Unlweraytet w Durbam 
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Badao1a prawadll1ll doc. dr hab. J'lliUsz Ostoja-Zagórski/THKM 
PAN/1 dr Antbony Harug /Unlverayt.t w Durtram/. Ponadto w 
badanlach brall udztal: ze strony polsld ej pro!, dr hab. Bogusław 
Gedlga /Załdad Archeolog:U Nadodrza IHKM PAN/, a ze strony 
brytyjskiej: dr Colleen Barey oraz studenci archeologlt. Ftna.nso
wała strona brytyjska /Unlversytet w Durham/. Drug1 sezon badaA. 

Kontynuowano badania nad przeml~ U'odoWlska przJ~rodniczego l formaml jego eksploatacj1 w epo
ce brązu. Kontynuowano podjęte w 1984 r, prace na terenie Parku Narodowego - North Yorksa Moors w rejo• 
Dle mtejacowojcl Damby. W wyniku dalszych prac weryfUcacyjno•aondUowJ>Ch zlokalizowano l wykonano pełną 
dokumentację naukową dla dalszych 454 obiektów archeologicznych, a wtęc grobOw ctalopalnych, wałów l na• 
aypOW Ziemnych otaczaj'łcych osiedla ludzkie, jak l pozostałości dawnych p61 uprawnych. Rownolegle z bada
ntami sondatowo-wer,rikacyjnyml kontynuowano rOwnteŁ atudla nad przeobratenlaml środowiska przyrodni
czego w pOlnocna-wschodniej Anglll w okresie subborealnym. Opracowano wstępnie Wyniki uzyskane w trak
cle prowadzonych uprzednio analiz palynologtcznych /lO_ proflll pyłkowych/. 

Przeprowadzono ta~e zakrojone na ntewlelką skalę /z uwagi na ogranlczone środki !lnansowe/ bada
nta wykopaliskowe, Pracami eksploracyjnymi objęto jeden z korhanOw ciałapalnych oraz dwa odctnld wałow 
kamlennych otaczaJ'łcych zlokalizowane na wzgOrzu Damby Rlgg osiedla, Uzyskano szereg Interesujących 
danych na temat konstrukcji samego kurhanu, jak l walOW kamlennych. Uzys~y Dlellczny materiał trOdłowy 
/fragmenty narzędzi krzemiennych/ oraz konstrukcja samego kurhanu pozwalają na wstępne ustalenie chrono
logU badanych obiektów na wczesne fazy epoki br'łZU. W trakcle badu zebrano szereg prObek do datowu 
C-14, ktOre zostaną wykonane w laboratorlam specjsllstycznym Departamentu Archeologii Uniwersytetu w 
Dur bam, 

. Badania będą kontynuowane. 
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U Z UPELNIENIA 

BOmECKO, 1 gm. L)'llzlrowlce 
woj. eld.ern1ew1ck1e 
Stanowieko l 

Bl.uro BadaJ! 1 Dolaunentacj1 Zabytl<Ow 
w Sk1ern1ew1cac!t · 

Badania prowadzlł mgr Justyn Skowron / tw.tor sprawozdania/. 
Finansował WKZ w Sldermewlcach~ P1erwazy eezon ljadaJI. 

. . . 
Stanowisko polotone jest na krawędZi dollny rzek1 Uchanld. w beEpÓjrednlej bhslrodct n1eW1elk1~go 

cieku wodnego bez nazwy przekształconego obecn1e w laulał mel1oracyjny. Obszar stanowilika ocenlany jest 
na ok. 3 ba. Badania sonda$owe objęły swol.m zas1ęg1em strefę przej!llcta kra'WędZl doUny w wysoczyznę. · 

W wykople o ror;Dllarach 3, 5 x 20 m odsłonlęto oatem palemak u~ytuowanych w .;,.Ocli rOwnolegl:y~ 
rzędach. Palen!ska kształtu owalnego posiadały wym1ary od 125 s; 125 cm do 245 x 115 cm 1 średniej m1~-
ezośc1 ok. 50 cm. Wypełn1ska stanowU cr;arny, prr;epałony piasek, r; por;oetałodc1am1 węglf drr;ewnych 1 
chU;ym11loAc1atn1 ceram1k1 oraz lrośc1 zWierzęcych, Najbardzlej 1n1eresuj'łco przedatawta alępalemsko 2 
r.l:otone z trzech poł'łczónych jam, w kt6rych lącmle znaleziono ok. 600 11łamk6w naczyd. SpoAr6d -n1ch 
wyklejono całkoWicle dute naczynle o profUn eso-tym mocno wydłutonym - 40 cm, jredn1ca wylewu 26 cm 
oraz częActowo dwa naczynia wazowate. ZrelR>n,s~uowano takf;e n1ewtelk1e naczynie eaowate z palemska 1 •. ' 

. Materiały znajdują s1ę w BBDZ w Sk1ern1eW1cach. · 

Ba~a poWlnny być kontynuowane. 

łrf4,CZNIK, gm. Sl.emyśl 
woj. koszal!J1ak1e -
Stanow18ko 2 

"MD.zeam Okręgowe 
w Koszal1n1e 

Badania prowadził mgr Ignacy Skrzypek. F1nan110wało Muzeum 
Okręgowe Yt Koazallme. Drugi sezon ·badaJI. Cmentarzysko kul
tury po!J!Oraldej ze ach)łkowej fazy okrem balutackiego 1 
wco:emego podokresu latellaldego. 

Badania -ratown1cZo•sonda$owe prowadzono w ~84 ~ ~~o:etach wyj:d~rŻyska, -w leale. J;'rzebada· 
no 15m2 tereną na głębokość od 30 do 40 cm. Odsłon1ętO'l wyebp~ l gr6b /nr 2/ poplelnlc-y ·w 
obataw1e kamlennej. Wewnątrz, na bruku kamiennym. atała poplelnlca jajowata, gl:adzona, z dwomaucham1 
n;a załomie brzuśca 1 wyW1nlętej na ~Dlltrz krawęaifwy!eWu. Popleln1ca wypełnlona przepalonym1 koiłćml 
nle posiadała pokrywy. · 

Odsłonięty grOb nr 2 poslada przewagę cech klaayftlr:uj'łcych go d&-wcz~nego okre.u latellaldego. 

Ma terlały znajdują Blę w Muzeum Okręgow;Ym -w Koallalln1e. -

Badan1a będ'ł kontynuowane. 

OSTR~Kł. 
GrodJElsko "Stare Miasto• 
Osada przygrodowa 

WojewOdzid Koneerwator ZabytlrOw 
w Ostrołęce 
Towarzystwo Prz~cl6ł Ostrołęk1 

Badan1a -pr-adzlł mgr Martan Majka. "'lnanaował WKZ w Oatro· 
łęce. Pierwszy sezon bada1i po pr.zerWle. Osada przygrodowa -
wczeanę drednlowtecze 1 jrednloWlecze: "" ' 

Prace prowadzone b,ty we wachodniej czędcl, wyodrębnlaj'łcego Blę z oioczen1a terenu osady przy
grodowej. W;ykop nr IV długodcl 13 m 1 so:erokolic1 .2, 5 m uaytuowany wzdłu~ klerunitu B-W posiadał prom 
zachodni atykajlłCY s1_ę z wykopem nr ·m, l przebadanym w latach ublegl:ych, proftl wachodni natomlaat odległy 
b,t o olmło 1 ·m ad skarpy opadającej stromo 1m atarorzec= Narwt. Pro:ebadano lącmte 32, 5 m 2 powl ers;chn1 
osady. Wysokość wz~lędna przebadanego terenu w~ &li' od -210 do -220 c-:n ponUej najwyłazego punktu 
na korOOle wału grodZiska, przyjętego jako punlrt pomiarowy •o.•. 

Najwyt.szą warstwą kulturową b,ta za1egaj'łC8 bezpośrednio pod humusem prr:em1eszana czarna z te 
Dlla z domleszkił nlellcznych ułamk6w ceramlld DOwotytnej 1 pOm(ljjrednloWtecznej. Waratwa ta o EDaczona 
jako warstwa Nr I Dllala grubość od lO do 15 cm. Charakter jej b,t jednolity na całej poW\erzCiml wylmpU) 
z wyj'łtklem narotnlka p<lłnocno-zachodnlego, gdr:le odalon1ęto resztld oliektu DllesEkalnego z ~ pod• 
łogą a datowanego ceramlk'ł na kODlec XIV 1 pDC-""łtek XV w. Natz:atlono tu na ceramikę tzw. •atw'ł" toCZOil'ł 
na kole oraz drobno połamane 1 pokruszone kości ZWlero:ęce. Na por;oatałym obuarze wyką>u w waratwte 
nr I natraflano na podobn'ł ceramikę 1 lrodcl zWierzęce oru pojedynczy gwoł.dL ~my trudny do datowall1a. 
W waratwle nr· n zalegajlłCej pomtej od poZiomu •230 do około -265 cm w)'lltlłplła 1ntclaywn1e c.EarD& &temU 
.t:e 6ladam1 spalenlmy 1 węglaroł drzewnym1. Pozostałodct drewnlanych bud;,nl!Ow 1 r:ualez1oba wiłMld ldeh . 
ceam111:a datu)'ł tę warstwę na XIII w. W pełnl rozpoUiallo tylko jeden ~ek mieaQalny, PrOcz .. 10 • · 



natraftmo na k1Dr:a telji.ZDJ"Ch pofdn" no~)'ł<OW " telaza, frqmeat c!Mtlla telunero, taą.t llpl"Ził~ 1 drol>-
,ne ulamld kości zwtersęc:ych. · 

Warstwa nr m zo~ 'llrydz1elona od poztomp -365 cm do -290 cm. miejscami ~e stęgala aoa 
do poziomu -310 cm ponttej punktu pomiarowego. Waratwa ta b,U. nJejemororha w swojej wewnętrznej bo
doWie. Wyatl!Plła tu ceramlb obtaczana barWy brunatnej oraz kośc1 zWierzęce 1 niewtel.ld.e przepalmie ka• 
m1en1e polne w niedll:tej Uollct.. Kolor warstwy ciemno-szary, W poziomie tym natraftono na pozostałości 
dwóclt obiekt~. Jeden z nJcb miał palemsko wyleplane przepalonę glln'ł 1 był niewątpllwle obiektem miesz
kalnym. Drugi to jama gospodarcza o pokatn;ych rozmiarach. W;ypełnlona b,U. ca.łkow1c1e czarną ziemię ze 

. spalenlzn'!l domteazq węgli drzewnych. zmlo;nlającą s1ę w zaldoollc1 od gl:ębolrollict.. Sp<ld jamy był wkopa
ny w warstwy caleowe na około 100 cm. Mlejacam1, szezeg6lnle w dolnej partu, wyst'łplła sa.dza. Było to 
jut drugie tego typu znalezisko na obszarze osady przygrodowej. Całkowita głębokość jamy wynosiła około 
160 cm a llredn1ca 3,5 m. W wypelnisko jamy znalezimo niebczną cersmlkę, przy śctanacb grudki przepa
lonej gllny 1 przepalone, drÓbne kamienie, Ceramika barwy brunatnej b,U. obtaczana 1 datować ją motna na 
XIII w., za Wyj'!tklem ldlko ula.mkOw datnwanycb·na początek XV stulecia. 

W najnitu ej warst"lfle, do ktOrej atęgDlłl wyla>p, odsłonięto calec, występujący na większości powierzch
Dl wykopu od poziomu -290 cm, tj. około 80-90- cm pomtej pow1erzclm! gruntu. W strople warst"lfy ealcowej 
dala Blę wyratnie zauwatyć warstewka pierwotnego humusu, pozbawimego zabyt~ 1 &1ln1e przemytego. Nttej 
wystąpll sllnle zatelaztony ptaselt, mtejscsml lrookrecje ~late, jeszcze nltej wystąpll jasno-t6łty, bardzo 
drobny piasek pochodzenia aluwialnego. 

Powytszyukład warstw nle wyst'IPU przywscbodnlm prattlu wykopu. Na przestrzeni do 2m od śc1any 
wykopu, od g6ry at do stropu warstwy m odsłonlęto przemieszane, nasl!>Owe warstwy z1em1 barwy ciemno
szarej oraz przemieszane z nlą warstewki :tółtego plasku. MD:tna prz;ypuszczać, :te w XIII w. nastąpllo po
Wlększenle obszaru osady przez zas:ypanle częśc1 starorze-;za Narwi.. Stwierdzono, te na obszarze tego na
s;ypu nie Istniały od XIII w. u do czasow nowo:tymycb jaklekolwiek budowle o solldnlejszej konstrukcji, 
przynajmniej n1e natraflano na takie w obszarze wykopu, ktOry biorąc pod uwagę wcześniejsze prace na tere
nie grodz1Bks, opatrzono nr IV. Przestrzefl nowo pozyakaną przeznaczono prawdopodobole na cele związane 
z polepszeolem obronno6c1 osady oraz być mate na cele gospodarcze. Nlkle ślady wskazują na n1etrWsle, 
drewniane umocnienia tut nad skłonem taraeu ku starorzeczu Narwi. 

Wszystkie czteryodalonl.ęte w sezonie 198ł obiekty- w tym trzy mieszkalne 1 jedna jama gospodar• 
cza - znajdowały &lę na zacbodolej polowie w,\<opu nr IV. blaej fosy nit starorzecza. Najstarsza ceramll<a 
datowana była na drugą polowę xn w. /warstwa ID/. w ktOrej to warstwie wystąpUs r6wnl.et ceramika z 
xmw. -

Przewidywane jest lrontynllOWBnle bada.d. 

POBIEL. gm. W'!SOBZ 
woj. leazcz;y11.slde 
Stanowisko lO 

Uniwersytet WrQOlawski 
Katedra ArcbeologU 

Badaula prowadzU doc. dr- bab.. Zbigniew Bagniewsld... Fmaosowa
ne z problemu R-m.s. Szoaty sezon badań. ObozoWisko me~toll• 
tyczne. 

Badania prowadzono w centralnej częśc1 starorzecza Orl1 • w)'lrop l; lmlltyntiacja z 1983 r. oraz w 2 
obrębiewytropu E -usytuowanego na krawędzi terasy 1 dna starorzecza. Lącznl.e zbadano poW1erzcbn1ę 50 m. 

Z wyla>pu I jut"lfory torfowo-plaBzczyste/ w ]dobyto llczne fragmenty laMlei ZWlerzęcych 1 r:fb1ch. na
rzędzia koAclane l z poro:ta, pojedyncze wytwory krzem1enne. Zarejestrowano takle du:tą tlość owoców drzew 
1 krzewów / orzecby laskowe, :tolę<ble, azyszld sosnowe 1 olchowe f. 

Z najnltej polotonej warstwy tofru Jnajwcześnlej zatorftona część koryta rzeki/ wydobyto fragment" 
czaszkiludzkiej /lewa koAć skronlo-/ naletącej do osobnika płci :tetlsklej - lufans n. ' 

W zbiorze z wytwor~ z porota uwagę zwracają: ostrze /sztylet/ z rytym w,obratenlem rogatego 
ZWlerzęcla na pow1erzclm! /por. rycina na okładce In!ormatora Arclteologlcznego - badan.•.a 1984/, l ośclefl 
o dwóch orh.ogacb /na jemej otwór do mocowania zbrojnlka/ z otworem na drzewce, trzy motyk1 z otworami 
/jedna to najprawdopodobniej uprawka c tasaka/. 

Wśr<ld Inwentarza krzemlennego /200 wytworów l odpadOW/ w]dztelano: rdzenie, zbrojnlkl, rylce, 
drapacze, przeląuwacz. Narzędzla /trójąty r6wnoram1enne, pCiłt)'iczaki r,pu kemor'nlcay wła6c1we są dla 
kultury komnrnlckiej, 

Z wykopu\ .E /utwory plaszczeate: 0·130 cm 1 torfowe: 130-? f wydobyto 950 wytworOW l oqpadOW krze
mlennych kllkan4§c1e fragmen!Ow lrośc11 porota. W Inwentarzu krzemlennym wyróm'luno: rdzenie fgl6Wn1e 
jednoplętowe. f, zblornlkl, drapacze, skrobacze, pazury, r)'iec, wtóry i odłupki mtkroluskane. Typolog1czn1e 
narzędzia reprezentuj" kulturę kumorn1ck't l cbojn1clro-p1eńkowsą /pojedyncze elementy/. 

W warstwie torfowej /poziom 130-? / odsłonięto bezladnie polotone pole l konary drzew oraz trzy plo
nowo wbite kołki mocujące - prawdopodobole watrzymywały przesuwanie Blę drzewa, 

Badania będą kontynuowane. 
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BEALLZACJ'A AZP W 1985 ROKU 

NlDlejsze opracowanie z real1r:acjl AZP zostało przygotowane w110rem 1st ubiegłych na podataWie 
rocmych sprawozdatl Kcnserwator<!W Zabytków Arcbealoglcmych pro:y korekcle ODZ. Poprawki nanoszcoe 
były w WYPSdku ewidentnych błędów tzw. •czeskich" powodujących, U wykazany obszar w danym wojewódz
IW1e wchodzU w obręb innego, a takł.e w wypadku l.nformacj1 ntepełnej, nte uwzględn1aJ'!Cej obezarow, z 
których dokumentacja została ~ dostarczona do ODZ. 

W okresle sprawozdawczym przebadano 1 zewidencjonowano 584 obszary, z których 370 pro:ek:azano 
w term1n1e .do centralnego arch1wwn w ODZ. Calość dokumentacji" bedatlw 1985 r. nadeałało 13 wojewódo:tw: 
Bl.ała Podlsska, Częstochowa, KatpWlce, KDszalln, Krosno, Lomta, Opole, J?Ua, Tarnobrzeg, Skiern1eW1<:e, 
Tarnów, Wałbrzych i Zielona Góra. Ponadto Wiele województw uznpełn1ło braki z 1st ubiegłych, przepracowa
ło dokumentację niekt6!:'ych obszarów według oboWiązujących zasad, w w)'lll.ku czego calclić matertałów z 
przebadanych obazarów do 1984 r. wlączme, przekazanych do ODZ, pochodzi z 17 województw: Białegostoku, 
Białej Podlaskiej, Chełma, Częstochowy, Gdatlska, Katowic, Kielc, Koszalina, Krakowa, Krosna, Legnicy, 
PUy, Pl.otrkowa, Rzeszowa, Sieradza, Słupska i Szczecina, 

· Lączn1e w cl'łgu uellclu 1st realizacji AZP przebadano Z. 796 obszarów. NajWlększYmt dłu~ntksml za
legającym! z przekazywaulem dokumentacji do OOZ SI! województwa: clechauowskie, łódzkie, leszczy{lskie, 
radomskie; Blsdleclde, elbląskie, ktOrycb dług! wynoszą od 88 do Z9 obnarów z rómych 1st badatl. Pro:egląd 
nadsyłanych do OOZ materiałów - mimo z reguły ich j~ zadawalsj'!cego poz1omn - ujawn1a jednak jeszcze 
zbyt du~ą dowolność zapisu, co w efekcie daje niekompletnolić danych i mejednolitoAć formy dokumentowania 
nawet w obręh1e jednego województwa. Olstego t~ nal~y przelitrzegać zasaa ujętych lnstrukcJ'I AZP oraz 
wypracowanych 1 wdro~onych w trakcle real1zacj1 AZP tak podczas prospekcj1 terenowej, jak :przy opraco
waniu kam,eralnym. 
Między 1nnym1 nale~y: . 
- zaJdadać karty eWidencyjne na stanow!s~ znane jedynie z orcb1wo,w, a nie sporządzać ich spisu doł'!Czane-

go do sprawozdanl&; · 

-ujednoliCić w obrębie województwa na mapach szczegółowych /dz1eB1ątkach/ sposOb numerowania lronsek
wentnego Stanowisk: albo numer stanoWiska w tn1ejscowo6c1 albo numer stanowiska na obszarze. Stosowa
nie w.ym1enne tych dwOCh zap1s0w na mapach szczeg6łowych w dokumęntacj1 r: jednego obszaru qtrudnta 
niezwykle korzystaule z kart; 

- n1e wprowadr:ać w numeracji stanoWisk na obszarze oznsczeil alfanumeryczn,.;h (1a,1b,lc/; 
- zachowywać na mapie zbiorczej kolejność num1!!'owan1a stanomsk na obszarze od którejś krawędZI obszaru; 
- u2:gadn1ać namerację .. tanow1Sk na obszarze 1 w m1ejscowośc1 na pograulcznych obszarach z 1nnYmt woje-

wództwatn1, aby Unlkn'l'! dublowan1s numerOW; 

• sprawdzać przed oddaniem dokumenta.cjl do ODZ, cz~-;;ono w.ąyail<le jej elementy. Matny przykłady 
niekompletnego przekazywania dokumentacji.. brak mapy zh1orczej .obszaru, albo sprawozdania, a' nawet 
k1lku czy k:llkunastu kart ewidencyjnych staooWiłlk wyszezeg0ln1onych w sp1s1e alfabetycmym łub chronolo

. glcznym. 

W zw!ąz.kn ze zblUaDlem Blę niek!Orych wojewOdr:tw do kollca rell!,tzacjl prospekcjl terenowej mel~'ł 
AZP, Ośrodek Dokumentacji ZabytkOw w Warssawie zorganizował w listopadZie 1985 r. w Leazn1e roboczą 
naradę, na ktOrej przedyskutowano dotychczasowe wynlld AZP oraz zakres kon1ecznyc"b dalszych prac pierwszo
planowych. Ustałono genersln1e, :te podstaw'! dalszego postępowania jest pelna i wszechstronna anallza oBlilg
niętych w,ru.kOw, przy czym najw~niejazym kodem 1denty!lkuj'!Cym stanowisko mua1 b~: 

1/ nazwa tn1ejscowośc1 występowania stan~W1aka - aktUalna 1 dawna, jeśli nazwa uległa t:m1an1e, 
2/ dokładna lokallzacja atanowiska według danYch współrzędnych. 
3/ numer stanoWiska na obszarze 1 w m1ejscowoilcll, · 
4/ poebodzenie danych 1nlormacyjnych o etanow1sku fprospekcja metodąAZP; archlwum, zh1ory, literatura, 

badania, wywiad rerenowyf, · 
&/ilość mater!ału w zh1orze po prospekcjl terenowej, 
6/ bli:tsze okre6len1e w)'lll.ku obaerwacji terenowej {warstwa kulturowa, obiekt p~testrzenny -jama, paleni-

sko, etc./, · 
7/ chranologlczna 1 kulturowa klasyfikacja materiału. 

Te elementy kodu 1dentyf1kuj'!Cego stanoWisko będą Pl"'•taW'! do kartogra!owan1a calolic1 mater1ałOW 
w obręh1e całego wojewodziWa w podzlałach kulturowych 1 chronologiCznych. Uzyllkany w ten sposOb obraz 
roztn1eszczen1a stanowisk posłu~y do kanstruowaula wn1oskOw o dalszym postępowaulu, w tym w pierwszym 
rzędzie w zakresleprac uz"Peln1aj'łc)'ch. NlektOre obszary W'ltpllwe, k!Ore będą stanoWiły "podejrzan'ł" 
pustkę osadnl-czą w danych cezurach czasowych i kulturowych narzuCI! kon1eczno6ć ponownej, weryfikuj'!CeJ 
prospekcj1 terenÓwej, podobole jak tereny czasowo medostępne. Analiza ta jedn.ocześnle mus1 pos~yć opra• 
cowaniu wniosków konserwatorskich i planów ratoWilletwa stanowisk zagro~ooych oraz szczeg6łowej Inwenta
ryzacji stanowisk wytypowanych. Olstego tel!: W1eli<1t wagę nale:typrzywiązywać do pracy zeapołOW knnaulta
cyjnych. których kontrols uzyskanych dotąd ...-,nlkOw AZP nie mo~e być wyrywkowa. Zwłaszcu dotyczy to 
klasyfikacji mater!ałOW, ktOrew wypadkach uzasadnionych zastrz~e11 Winny być jencze _raz przejrzane 1 
określone. 

Uzgodniono ~e. :te w ten spo&Ob stworzony i sprawdzony zasOb danych o stanoWiskach ar<:heolol1cz• 
nycb będz1!! mOgł być pogłęblony i wzbogaccoy dla przyszłych stad10w osadniczych dls wybranych terenCiw 
tnlkro- 1 makroregionalnych o opracowania specjallstyczne nauk prz)'f'odn1czych i techntcmych. 

Z zagadnleniatnl AZP ł'!czy slę dość skomplikowany problem ew1dencjon.owan1a atanoW!ak archeolo• 
glcznych w tnlastach h1storycznych, zwłaszcza o zwartej zabadow1e. Na ten temat Ośrodek Dolalmeatacjl 
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Zab,U.O. .-rpnlt:owal tak*e naradę robac:slł w IID4c:u ubległeao roku. Przeóyskutowano na nlej projekt opra
cowan:r prt:es dr. Wojcledla Dlll1edlaas:fC)deao oraz zgłoezooo azerea postulatów. Ze względu na uotonotłć 
problemat;,kl as!alono. se AZP obejlllle - co w prakl:;rce joS. mę stało - ewidencją miasta na kartach ew1den
cj1 stanow~lr arcbeolo&1Ct:DJ"Ch dotltd wdroton,.eb. Po apracowanlu azc~:eg6łowym zakresu pojęć ZWlązan:ycb 
ze •c,.nklt mlejsq /np. sta.aoWls:to arcbeolog!.czne w mletłcte. granlce mlasta. loltallzacja stanoWiska 
według stal:ych dazl;reb/ pra1JI<>towaa:r zostaale projekt laart l zaaad:r _kartogra!owaala arcbeologtcza:ycb s~a
poW1Bir w ml.aatacb, ktdre tworz:yć będ'ł zb1orczą tekę ewidencji ze8J)ol:6w llllejsk1cb. Przed wdrotenlem za
aad, będą one ebper;rmctaln!.e .r.utosowaae dla kUku w:ybran;rcb ośrodków mlejsk1cb. 
Na !Qddzle arcbeolog!.ct:nej s~b:r Jr.uoeerwa~ak1ej w ·grudal.a 1985 r. KZA =stall zobaW14zaal do prac nad 
prs:rrotowaiuem planów llllaśt badan;reb metod't wytropaliskową 1 zblorczym naaleslenlem na me 'wykop6w 
arcbeolog!.cznycb otwleraaycb !)d 1945 r. orat: nad zebraniem'!' swych arcblwach mlejsk1cb map hlstorycz
nycb, na lr:tdre r6Wnle:t będlll1e nalesalo nan1e64! loltallsację wykopCw. Salreesywme nale:!.y takte uznpełnlć 
arcblwa w plan.f sagospodarowaala prseatrzenoego ml.aat blstorycmycb, ktCII'e będ'ł nleodzowne przy ewtden
cjonowaala stanoWisk. 

W cela an11rn1ęc1a błędów metodyczn:rch przy podejmowanla ble:tących badu wykopaliskowych w m1a
stacb l me dublowanla namer6W sta.aoWlslr KZA zos!al1 talr:te zobaw1ąza.nl przy w,.:lawama zezwoleil na plano
we badanla do w:ymoga przeprowadzeala przez kierownika ekspedycji wyllopallskowej: - pełnej kwerendy 
arcblwalnej o dotycbczas przeprowadzoa)'ch.pracacb. wytmpahskowycb., - pos1adan1a planu zbiorczego wszy
stk1cb dotychczasowych wykopOw arcbeolog!.cmych w mletłcle 1 u.zupełnlaala go na błe:tąco o wykopy otwiera
ne, - posług1wan1e slę mapam1 hlstoryc!"':rml-

Danuta Jaskanls 

WYKONAWSTWO AZP W 1985 BOKU 

:---------~--~---------·1--IACzbB·------r----------------------------------:----------------------: 
! Województwo ! obezar6W : . . Kr ob.szarelor , F1nansowal : 
:·------1·--------------~---·a··-------r·-----------3·--- ------- ---·------i---------4------------: 

Bl.ala Podlsslta 12 ' ' 57-89,58-89,60-83,60-84. BII.DZ 
. , ! 60·88, 61-63,61-84,61-85 KZA 1 

: : : 61-89,61-91, 62-8'1, 70-84 : • 
:-----------------------~ -------- ............. --~ -----.-... -L-------------------------i--------------------....: 
' Bl.alystolr ' 11 : 26-86, 30-90, 30·91, 36-Sł ! 1CZA . ! 

: 36-87, 37-8!1,38-83,42-85 ' . : 
: 43-87,47-85,48-85 : 

• ~ ł • • t ł 

·----------- ------------~--------------~--------------------------- -------,----------------------· 
.: Bl.elslm ll.ala ·! · : me real.lzowano ! ! 
• ł • l • ł l ·-- ... -----------------____ _._ -------------·----------------------------____ , ___ --- ----- --- -------_, 
: ~~azcs : . 9 : 33-40,3ł-39,35·3ł,36-40 WKZ : 
:. : ! 39•35.39·38,-tG-38,47-40 KAP "~ryton• 
• l ' 4.9-31' • l 
• • l l • 

----------------- ------~--------------~----------------------------------1----------------------· 
! Chełm : 1-ł : 70•90, 74-90,76-87, 77·8.8 : BII.DZ : : : ! 77:.89,78-88, 18•9-2, 81-88 ! WZIB : 

: : 81-90."83-88. 83-91, 83-94 i . : 
• : : 81-87.84-89 : ! 
:------~----------------~--------------~----------------------------------~----------------------: 
• Clechanów 9 • 31-65,31-56,32-55,32-56 ! WKZ 
• ~ 33-~.~-~.~~~34-~ ' 
: f ~ 37-&1 . : . l 

.- .. -- .. ------ ---... -------+ ------- .. ---~ --~-----------------------------------T---------------------: 
: Częstochowa 22 : 84-41, 8!1-41, 85-42,86-41 WKZ ~ : 
: ' 87-41,87-42,87-51,87-52 ~ 
: 87-53,88-41,88-42,88-50 : 

88-51,88-52,89-41,89-41 : 
89-51,89-52,90-42,90-51 : i . : . : 90-$2,91-52 . : : 

.... -------- .. ------------- --!-- .. ---------- -~ --------------------- -------- ___ _.J ___ .......... -- .. - -------- ---: 

: Elbląg ' 19 : 13-50, 1&·50,14-60,16-46 . ' : WKZ ! 
l ' : 16-49,17-49,17-54,17-!15 ~ 
: : . 17- 56,18-50,19-46,19-49 
: : 19-52,19-55,20-46,23-46 
: . . : ' 23-47,24-51,28-49 . ' : 

~-------•---·------- --~------·-------r----------------------------------~---------------------- 1 
·: Gdalislt .: 6 l 07-42,08-41,09-41,11-41 WKZ : 
~ : - : · 12-43, 13-43 . onz : 
:-··----- ............ ----------.---------------p--------------- ......... -·-----------·--~ ... ----------·------ ----' 
: Gorz6W W'tallropolBkl : 3 : 36-13,36-16,38-18,38-19 WKZ : 
: . . ' ' 39-18,49-16,51-14,51-15 : : ·----- -=----------- ........ --'------------ -~--_.:_ ___ -----------------------'--- --------.--- -- ------: 
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r--------i------------;--~---2·-··----;-----------·;r--~-----------------,---------~--------------. 
!Jelema GOra 20 ~ 73·13, 74-10,74-11,74-13 WKZ : 
! ! . 75-11,75-13,76-13,76-14 ODZ 
{ ! 78-10,78-11,79-14,79-15 
: ł : 80-15,82- 8 .. 82- 9.84-15 l l 

: : : 84-17.85-15,85-17~87-19 : : 

~--------- - -----------~---------------~----------------------------------~------------------------: 
:Kalisz : 13 : 63-34, 63-38,64-40,65-40 : WKZ : 
: : : 65-41,66-40,68-39,69-39 : ODZ : 

: : 71-40,72-35,72-36,77-36 : : 
l : . ~ : 77-37 : : 
l l l l l 

~---------------------~---------------r----------------------------------1-·----------------------• 
!KatoWice 6 100-41,100-50,102-39,102·48 ! WOB1DZ 
l l l 103-48,104-48 l 
l • l l ł t 

·---------------------,---------------p----------------------------------~-----------------------1 
:IQelce . : 6 : 86-59,93-63,93-64,94-64 : WOAK : 
: : . 95-64,96·60 ! : 
• l l l l 

•--------------- - -----~--------------r-----------------------·----------~-----------------------• 
:Konln . : 9 

1 
51-41,52-41,53-41,54-41 : MOK : 

: 56-46,56-47,58-36,58-37 ~ : 
l 59-38 l • 
l l l . • l 

·---------------------~--------------·----------------------------------~-----------------------· 
:Koszalin 

1 
28 

1 
11-23,12·26,13-19,14-26 ! KZA ! 

! : 15-20,15-26,16-19,17-24 : · ODZ : 
·: : 23-15,25-16,25-17,25-18 : : 
: ~ 26-i7,26-18,27-25,2.7-26 : : 
: : 28;23,28-24,28-25,28-26 l 

l l 29-16,29-17,29-21,29-22 
: . : 29·23. 29-24.29-25.29·26 . t 

l------------ ...... ------~---- .. - ·--------~-------------- .. --------------- .. ---~--------------- ...... ------- t 

!KrakóW . : 6 : 101-56,101-58,102-59,103·55 : KZA · : 
: : : 104-54.10ł-5? . : : 
ł-~•••••••--•-••-·••••~••••-•••--••••t••P•••:~•-•••-·••-•••••••••••••---~---•••••••••••••-••----: 

:Kroeoo ! l ! Hl-'19 : WKZ : 
1------·------------~ --------------f-------.---~-------·---------------~----------------- .. ----: 
:Le1111ca T 26 : 67-17,87-19,88-19,69-18 1 MBI.OMK · : 
: • : 611-19,88~~1,119-22J 70-17- : 
: : : 70-18,70-19, 70-U,.7"4•2o-·- : 
: : : 7s-~.l5-21, 75-22,76-23 
:. ! .: 77-22, 77•23, 78-19, 78-U 
: : . . : . 78-17,78-19,79-23,80-17 ł l 

: :- . : 80-23. 81-23 - . : : ! 
1-------------~--------~--------------·----------------------------------~-----~-----------------· 
:Leszno : l : 83-26 , : --woAK : 

. ~---------- -- ------ --- -r------------·-~ ~-------------·------------------- .. ...:.. .... ----------- .. ----- ----: 
!LublUi : 11 : 68-80, 69·80, 69-81,74-81 . : WOAK ! 
! : . ?-ł-82. U-83. "15·82. ?8-81 ' ! 
• l : 
: . : : 81,78,82-78,83-77 : l 

·----------------------r--------------~----------------------------------~-----------------------~ -
!Lomf;a 6 ! 30-77 34-77 34-78 34-79 ! BB!DZ : 
: : 35-'19: ·38-8() • : : 
• 1 l • • l 

·----------------------r--------------·----------------------------------~-----------------------· :LOdt : ? : operowanie 11m'ł numeracj'ł obaurow WKZ l 
! l ! nU oboW11łZUj!łca w całym kraju dla : 
1 1 1 AZP, un1ema:tUW18 wptsanle danych : 
~-------- -- --- ------·--~--- --·--- ..... ----f------_.----------------------------.------------------------ : 
:Nowy Sącz : l : 115-54 · · · : WKZ : 
~---~-----------------~--------------r-----------------------------------~-----------------------. 
"o()lsEt)'D ! 5 • 26-64,27•53,27-64,34-60 : BB!DZ : 
: : ! 34-61 . : : 
l t l . l 1 

1-----------~--~------~--------------~-----------------------------------r-----------------------: 
!()pole : 12 : 82·38, 82-40, 85•32, 85-34 : BB!.QZ : 

: ~6-31,00-39,91-39,92-37 : . : 
: l - : 92-38,93-39,94-39,96-37 : : 
J----------------------~--------------~-----------------------------------r-----------------------. 
!ostrołęka l 22 · l 32.·70,33-70,34•70,37-69 : WKZ : 
: : : 38-73,39-73,40-70,40-73 

: 40-74,41-74,42-71,42-73 
: 43-74,44-71,44-74,45·74 

l : 45-75,46-68,46-76,47-76 
: : : 48-69.49-68 : . l 

J----------·--•----·---L-----•--•-••••! ......... -----•·----------------·---------------··--··--------· 
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.--------r· ------------r··--:f--------;-----------y--·--------- ---------.- --- --4---- -----------' 

' ' : 18 31-31,32-31,33-28,35-31 : 
: . 41-25,41-31, 42oo20, 42-21 : 

WKZ ' : PUa 
' 

: 42-22,42-23,42-24,42-25 : 
••• 43-23, 43·25,43-27, 43-28 : 

• • .U-21',44-28 . : 

:---- - ------------------~--------------~-----------------------------------~----------------------: ! Ptotri<'Ow TrybunalJIId 13 ! 68-59, 69·55, 69·58, 71·53 ! WKZ ' 
! ! 71-55,72-53,72-56, 72·58 ! BBIDZ 
: : 73-54, 75-48, n•-52, 76-57. : 
: l : 7?·54 : 

:-----------------------~--------------~---------------------------- ------~-~-----------~~-------: ! Płock . ! 4 ! 57-54,59·52,59-53,60-52 ! WKZ ! 
l • l l l 

··----------------------r-----------·--~-------~--------------- ------------r---·-------- - ---------• 
! P oznaó ! 44 ! . 45-18, 45-19,45·30,48-18 ! WKZ ! 
! ! ! 46-19,46-21,46-29,47-18 ! ODZ ! 
: : : 47-24, 47-30,48-2(,48-29 : 
l : : 49-29,49-30,49-31,49·34 : 

' • 50-26, 51-25, 51-26, 51-33 
: : 52-25,52-28,52-27,52-28 

: 52-31, 52-32, 53oo24, 53-28 
: 53-30, 53-31,53-34,54·26 
: 54-31,54-32,55-32,56-25 
: 56-26, 56-32, 57-30, 58-24 

' • : 58-27. 58-28, 58-31, 59-27 

:---------~------------~--------------~-------------------~--------------~----------------------: 
: Przemy•1 : 4 · : 10l-81,10l-87,102-.c>,102-87 : WKZ : 
•--- ---------------·----~·-••••••••••••L-------------•••••••••••••·-------~-----------·----------1 t l l l l 

: Radom : 6 ; 65-62, 66·62, 67-67,73-60 : WKZ : 
: : : 73·61, 75-63 : : 

'---------------- ------~--------------~----------------------------------~- ---------------------· ' l l l . l 

: Rzeszów : lO : 97- 75, 98·73,100·76,101-77 ' MOR : 
: 101-78,101-81, 102-80, 103•77 ODZ : 

l . : • 104-76# 104-71 : 

:-----------------------~-------- - -----~----------------------------------~------------------ - ---: 
: Siedlce : 11 ' 47-77,48-75,49-74,54-75 : WKZ : 

: 57-80, 57-81, 51t-79, ;i9-79 : . : 
l : • 60-71# 60-79#66-79 : : 
:-----------------------r--------------~------- ----------------------------~----------------------: 
! Sieradz ' 13 ! 62-48,65-46,67-42,67-48 : WKZ : 
: : 68-48,71-44,71-45,71-47 : 
: 71-49,74-45,75-47,77-44 : 

- : 78-46 : l 
• l l l t ,-------------------·---r·-------------r-----------------------------------r----------------------, 
: Slder·ruewlc~ : 11. : 57-54, 58-54,59-52,60-52 : WKZ ' 
! - 60·53.&5-62,66-62,67-61 : · BBIDZ 
: 67-62,68-59,68-62 : ' 
t ' l t l 
:-- - ------------------~-r--------------r----------------------------------~----------------------: 
o Słupsk o 11 o 4·31, 5-30, 5-31,6-30 o WKZ , 
: r- : 6-31. 'J-31# 11-27# 12-rr : : . 

• 13-33, 13-34, 13-35 ' 

:----------------------~--------------~---~-----------·------ ------------~--------------------~-: l Suwałk!. . ~ 6 . ~ ~~=~:!~::~·14.,86,20-80 r WKZ · l 
l·----- ----------------~--------------~---~-----------------------------1-----------------------· 
' Szczed.n : 23 . ! 16-10, 16-11,16-12, 16-13 : WKZ : 

20-: 8,22• 9,22-10,25·10 : ODZ 
f.l 25-,11,25-15,25-16,25-17 ' 

: 26-15,26-16,26-17,27- 5 
: 27- 6, 27-15,36- 8, 36- 9 . • : 
: ' : 37- 8,37- 9,42- 2 ·: ' 

·----------------------~--------------~----------------------------------~-~--------------------· • • l l 

: Tarnobrzeg : · 18 : 85-76,86-75, 86·'16, 86-77 : . BBI.DZ 
: 86-78,87-75,88-80,89-80 : 
: "89-81, 90-74.-92-76,93-77 : 
: 93-78, 93-79,94-77.94-79 : 
: ,. f • : 95-'17#95•79 . : . : 

:----------------------~--------------~--------------------~-------------~-----------------------: 
: Tarnow : l ! 104-65 : WKZ : 

:-----------------------~--------------~----------------------------------~-----------------------: 
: Tonm : 12 : 28-47,32-47,34-41,35-50 ! WKZ : 
: ·: . : 37-47,38~,38-41,38-47 : : 
: : · : 39-41,39-42,39-47,40-42 : : 

·--------------------·--..:..-.-------!.-------------------:.-·-----------~------------------· 
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r----·-·r···-----------r----i·------- ;-----------·-s··-------------------r·---~~ l----------------. 
: Wałbrzych ' 35 i 84-21 84,..22 88-22 88-23 ' WKZ . : 
! i · as-24: ss-z s: ss-21: BB-29 ~_i BB1DZ ~ 

: 88-39, 89-23,89-24, 89-25. : 
: 89-29, 89-30,90-24,90-29 
' 90-30,93-21,94-26,94-27 ' 

95-21,95-22,95-23,95-26 : 
95-27,96-22,96-23,96-25 : . 

' 96-26,96-27,97-23,97-24 : . 
. : 97-27,98-2:t.98-24 : 

~-- -- ... ---- .. -------------r--- --- ~!.- ---- ~ ---------- ---------:-------- - ·- -- -----~- ---------------- .. ----: 
• Warszawa • 6 : 54-62, 54-63,54-64, 55-64 : KZ 
: . ł . : 55-63 .. 57-65 . : 

' ' ' ~----------------------~-------------,----------------------·------------~----~-----------~-----:Włocławek ~ 11 l 42·46,42·47,43-49,48-45 . : WKZ 
' l 49-46,50-42,50-45, 51-4'1 
: : 51-48,.52-47,54-49 ' • 
~-----------------------~-------------~------~----------------------------t ..................................................... ~ 
• Wrocław · : 14 ! 74-31, 75;-29, 75-32,76-23 : WOAK ' 
: : : 76-32,79-30,80-31,81-30 ~ : 
: 82-29, 82-30,83-30,84-26 : : 
' l 
: • • - l 85-32 .. 86·31 : . :. 
~ --------------- .. ----- -~- -- -------- __ 1 _____ --- -~ --- -------------- -- ------:-- :. ... --- ---- ... ------------ ... : 
! Zamość . : 6 ! 84-87,92·93,93·82,94·82 ~ . WKZ 
' : : 95-82,96-83 : . : 
:--------- .. -.. ----- ----- -~- ..... ----------- ~ -------- .; __ -------------.-------------~------------------- ..... --- : 
: Zielona Góra : 24 • 55- 8, 56- 6, 57- '1, 56- 8 : KZA • · 
: l 57- 6, 57- 7, .57- 8, 58- 6 : 
: 60-11,60-12,60-16,61-11 : 
: 62-11,63- 9,63-10;63-11 : 
' 64- 8,64- 9,64-~IS5- · 8 : 
l • ' l 66·11·87- 6,69-14,69-15 . ~: . : 
·- .......... ----- ...... -------- ..... --t------·---- ... --- .a-----------------------------------·----------------------- . ·--Lączna llczba przebadan ,ch w 1985 r. - 51)4 obszary • . 

Opracował: D. J. 1 E. D. 
--~~ .._ -----. --- .____ . 

Redakcja Informatora przeprasza za bł~y w tomie •Badania roklS84" . ' , 
str. 208 opuszczono w ap1B1e wojew6d%tw.Radom: a uQić -prZebadanych obszarOw prz;yp1sano PrEem~W1. 

praWidłowo pOWl.nno być~ · 
Pnemyśl 4. 437 ~ • Uość przebadan,ch obszarOw 11 
Radom 7. 295 km - Uość przebaclanych obtlzarOw 105 

str. 210 poz,cja Płock • Wymienicno oba.zar 47-65, WlDDo. być 47-56. 

Inwentaryzacja stanowisk hutn1ctwa ataro:tytnego 

Celem orgańtzowanych od 1981 r. w rejonie G<lr ŚwtętokrzysklCb studencklch obozOw arcb.;.,loglcznych 
jest przeprowadzenie szczegOłowej tnwentaryzacjl stanowisk dymarak1ch oraz wszelldch atanowl.Sk archeolo· 
gtcznycb występujących na terenach staro:tytnego hutnictwa śwlętokrzyak1ego; Prace te związane są z og6l
nopolsk1m programem inwentaryzacji Rtanowtak archeologl.cmych w ramach tzw; ,Arcbeologlcznego Zdjęcia 
Polskl • 

.Badanlaml uiwentar,...;.cyjnyml objęto 2~ miejsc;,.,;.ośCJ wchodz~cych w skład gminy LagOw 1 ~d~echOw · 
{woj. kleleckle 2 m1ejscowośc1/ oraz gmin Baćkowlce, OpatOW 1 Sadowte {woj. tarnobrzeskle - .26 miejsco-
wości/. · "' · . .· . 

-'w pracach obozu uczestntcz:yły 23 osoby, w tym 19 student<lw z Instytutu Blatorli Wytauj Szkoły Peda
goglcznej w Klelcach zrzesEODych w Studencklm Kole Naulmwym Kultury Antycznej. 
Do roku 1984· wyl,conano pełną inwentaryzację stanoWisk dymarak1ch na terenach gh:lwnego centram lltaro:tytne· 
go hutnictwa św1ętokrzysklego, tj. na obsEaracb wsi wchodEąc,Ch w skład gminy Nowa· Słupia, Bodzent)'tl, · 
Pawh:lw 1 Waśnl.OW. Gminy te poło:tone są pomiędzy pasmem LY:aog!lr 1 pasmem Jelemog<lrsklm a l.uami ata
rachowłcldm1 na pomoc od Rzeplna. Vf obręble . gmtny: 

Nowa Słupia na terenach 18 ws1 ga1nwentaryzowano 
Bodzent)'tl 13 • 
PawłOw · 36 
Waśn10w .27 
Bodzecb6w 6 
KimOW 3 

l. 597 
636 

f.A91 
523 
33 
.27 

.. . 
• 

w 1985 r., podobnle ·jak w latach poprgednlch, badańla tnw~c1Jne·oparte były o metodę .,..nada 
uatnego. W ,..nad przeprowadzano u ka-tdego roloJka danej wa1, w prE,.,adku uJtYBbDla od rolD1ka Silformacji 
o- •s. wo.wan1u na jego polu :tu:tla :te~znego. altarup naczyll glJD1anych lllb Jnpydt ma.tertał6w arcba:lloCiea• 



nych ustalano Ich loltalJ.ucjp na mapach ewidencji sruntOw w skal11:5 vOO oru: sporządzano lo:artf ewtdencjl 
ata.nowlaka d)'marslliego a. do program~~ wywtada wchodzl.ły poazuk1W&Illil powierzclmlowe na da.nym polu 1 po
lach Sl(sleduJ.ch.. 

W w:ynlJID przeprowadzonych prac w 1985 r. zalDweataryz-ano ł,.cznle 531 stanowisk :ta~la dymarsll1a
go, w tym na. tsreme l wal z gm1Dy Bodzechow 4 stanoWiska; na terenie l wal z gm1Dy LagOw - 83 sta.aowt• 
ska. Na terems gm1Dy OpatOW 75 stanoWl&k w 4 wsiaCh. Na terenie 9 wa1 gml.Dy BaćkoWlce 120 stanowtsk l 
na terenle 13 wal przySadowte 249 atanow1ak. 
N!eza.letnle od tego azyska.no 52 lnformacje o opracowywamn skorup naczyó 1 garnkOW glln1anych na odnoś
nych parcelach. W czterech wllla.ch: JurkoWlce, Galoszyce, Niemlemce 1 NlealmrzOw Stary azyalaulo lnfor· 
macje o znaleziaksch starych monet. Pcnlewu we wszyatldch tych prz:,padksch monety zostały wyorane w 
lalach trzydziestych nle zdołaao tch pozysksć. 

ł..1czDle do ko6ca 1985 r. przeprowadzano w oparcia o metodę wywtada aatnego oraz pracę atudentow 
WSP, dzięll1 wapOłpracy WOAK w Klelcach oraz Towarzystwa PrzyjaclOł G<lrnlctwa Butnictwa i PrJ:emyała 
Staropolaklego w Klelcach, t.da.nla mwmtaryzacyjne na obszarach 132 wal rejona OCr ŚWiętokrzyskich. 
gdzie zalnwentaryzawano 1 udokumentowano do Jrc6ca 198!i r. 4.820 sta.noWlsk tutla dymaraliiego z przełomu 
l pierwszych wiekOw n. e. · 

Kazimierz Bl.elemn 
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Jasło, w, krollnieiU!k1e, st. 29. b /n/ .. , • , •• , , • , • , , • , • , •. • ~·., ••• • • . • • • •.,,,.,,,, •,,,,,,,,, •, .. , . . 

97 

164 

191 

192 

125 
65 

45 
97 

125 

65 

Jazow, gm. Gubin, w. ztelonog&-akle, ·at. 3, rz • • • • •. • • •••••• , ••••••••• , • •• , ••• ,, ••• , ..... ,, •• , ••• 
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Xopydłowo, gm. WUcr:)'D, w, kon.l6sk1e, at. 6, _n /b/ • • •••• •• . .... , • ••, • • •. • ...... ,.. • •. • •• •......... 21 
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7
_._. •••••• ; ••• i .•. ; . 128 
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Lubkowo, gm. Krokowo" •· ~al\skle. st. 2 l 3. b •••••••• • • • •• • • •••••• • ••••••• • • ••••• •. • • • • • • • • 

Lublin. Stare MJasto. Blok VI!' pił /ał"./ • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• •• • ••• •• •••••• ••••• •• •••. 
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Losośna, w. blałostoclde. st. l, wj /h/ t• •• •. •• • •. • •• ••••• •• • • • • ••• •. •• •• ••• • • •• •• • •• • •• •• •. 
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bfanowo, w. koszal1Aak1e. st. 2ł~ l •• •,,. • •• • • •••••••• ,, •• , •,,., •• ,., ••••••• , •• • • •••• , •,,.,. 

!ttaalomęcz" gm. Hru.bteaz.Ow. w. zamojakle. st. 15, rz • • •• • •••• •. • ••••• • • •••••• , •• ••• • •. •. •. • •• 
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()lchowo, gm. Zag-, w,llpnlAskie, at. 9, n /h, nt./ •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••·~·· ?:7 
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0 
• •• •• •••••• ... • ?:7 
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Orle, gmJKroc:za, w. bydgoskie, st. l, h /wtf •••• ••• • ••••••••••••••••• ••• •• ••••••••••••••••oo• 70 
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OśWięcim, w. bielskie, Zamek, w li ., •.• • • • • • • •. • •. • •• • • • •. •. • • • • • • •• • ••,. • •• •• • • •., •• •,. • •• • ł 
Pacano·Wlce, gm.. Pleszew, w.lc:a.l1slde, et. s. b •. •• • • ••••••••••••••••• •••••••••••• •• ••••••• •• •• 
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Palucby, gm.Stemawa. w. przemyskie, st. l, b /h/ •••• .. !•••••••••••••••••••••~•••••••••••••--•• 
Parcb.anld, gm.Dębrewa Blakupla., w .. b1dgoalde, et.l2. rz /n, ••f ••••••••••••••••\•••••••••••••~ 
Parcbank1, gm. D\łrowa Blakupla, w, bydgoakl.e, . at. lM, b /~z. wił/ • •• •• •••••• • ••. ••• ....... • ••,. 

Parkowo·Mokrz, giD.Rogo.tno.,. w.ptlslde.,. st.31, l ••••••••••••••••••••••••••~ ••••~••••••••••••• 
PawłoWice, gm, Stęt.yca, w.lubels!de, st. 1, l /n, b/ •••. •• ....... •••••• ••• •• •, • .-••••• •• ••••• ••,. • 

Pawłowo, grn. Cze:rnlejewo" w~pom&Jisk1e" r& /wś,. p6; ~/ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pelplln•Maclejewo, gm. Pelplln, w. gdat\sk1e" at. l., n ••••••• ••••••••• ••••• •••• ••••• •••••••••• • • 

Plasld, gm. Zduny, w. kalialde, st. l~ wś • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••• 

Plotrow" grn.Zadz1ln." w.e.1eradzk1e., at..l, rzfw•/ ••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••;••• 

P1otr6w, gm.. ZadE!m, w. ateradzlde" st. 6, l •••••••••;••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

Płock-Podolszyce" s~l. •• ••••••••••••••••··~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Płock, Zeap6ł Staromtejakl, pll/ni./ •••••••~••••••••.o~••••••••••oo•••••••.,••••••••••oo•••••• 
Pob1el, gm. W'ł&oaz, w.les~~y!lskle, at. lO, ptm. w:' 84 •••••n•••.-•••••-.••••••o-o•~•••••••••• .. •• 

- -- --- . Podebłocie,gm. TrojanOw, w. sledleckle. st. 1., "Zamek", w .A •• •••••••••• •••••••••••••••••••••• •• 

Podrzecze, w.leszczy6sk1e,. at. 3." b /n, r~ p4/ • • • • •• •• • •• • ••• •• •••, ••• •, • •• • ••• • •. •• •• .-. • ••. 

Pog&Dlce, gm. Potęgowo, w.-słupslde, st. 4, n •• • • •••. • •• • • • • •• •. • •• • • ~ • • • ; ••• • • •• • • ••• • ... .,, 

Poła Grunwaldu, gm.iStębarlt, 1lt olsztytlak1e, pś • o ... • • • • •• •••. • • • • • • • • • • •, 0 • •., • • !.,•, • •, 
0 
.. •, • • 

Pozna.t\-Stare Miasto" ul. Gołębla 2. pł /nt/ •••••••••••••,••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••• .. 
Pradła, gm. Kroczyce, w. częatocbowsk1e., st. 3,. n ••••• ••••••••••••••••••••~••• ••••··~••••••• ,•• 
Prochowtce,. w.legn1ck1e,. b /h/ •••••••• .. •••~••••••••·····••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pruszcz Gda1isk1, w. gda.4sk1e.., st~ 'l, rz /h" 1/ •• ••••••••• •••••••••••••••• •••• ••••• •••••••••••• 

PrzediDD4c1e, gm. GłogOw, w.legn1ck1e, b /h., 1/ • ••• • •• • • • • • • • • •• •••• •• •• • •• •• • • • • • • ••• • •• • • •• 

Przemylłl, ul. Kra~sktego 49. wś • •• • • • • •. • ... •. • • • • • • •. •. • • • • • • • • •• • • • ~ • • • • • • •· • • • • • • • •. •• • 
Psary. gm.. Jemlelno, w.leszczy6sk1e, st. l" r.z /1/ ••••••••••••••••••••••••••• .•~••••••••••••••• 
Puławy-Włostowtce, w.lubelak1e., n% • • • • • • • ··~· • • •• •••••• •• •• ••. •• •• • ••• •• •• • • •• •• •• ••. ••• • •. 
Pułtu.sk- miasto., w. clechano'1Vsk1e; pś /wś, nt./ •••~••••••• .••••••••~• .. •••••••••••••••••••••••• 
'Pułtusk., w. clechanowsk1e" Zamek;. pś /n t./ •••••• • • • • • • • • •. • • • • • • ..... • • • • • • • • • • •. • .... ~ • • • ... • •; 
Puszyna. gm. Kor!ant6w, w. opolskie, wś /pfl/ ••••••••••••••••••••••••••-.••••••••••••••••••••~ 
Racląt, gm. .. Tuchola, w. bydgosJd.e, wś •••. ••••••. •• ........ •••• •••••••••••••• •• •••,••••••••••• 

Racllłt.ek. w. włocław.skie.., pś /n t/ •• , ••••••.••••••• 'l! •• •• ..... • • ••••• • ...... ~ •• •. • ••••••.•••• • • 

Raclb6r.z, w. katowtclde, Zamek...OstrOg, pś /••• ttt/ • •••• • ••••••. • • •• • •. •• •••• •• •. •••••• ••• •••. 
Bacot, gm. Ko6clan. w.leszczy6sk1e, st. l B, n /wł/ *-.•••••••••• ..... •••••••••••••••••• •••••••••••• 
Radłowtce, gm. DomantOw, w. wrocławskie" st. 22, b. ••••. ••••• • • •••••••• ••• ;. •••••••••••••••••• 

Rajsko-Jan1k0w. gm. OpatOwek, w. kallskle, st. 2, l •••••••••••••••••••••••••• •• •• ••• • • ••. • •• ; ·. 

Redło, ~ Poł.czyn-ZdrOj, w. koszalltaslde, st. 2, b /l/ ••••• • •• •. • • • •• • •• •. •• • •• •. •• ••• • • •• • • • • 
Rejon Dolnej Wieprzy, gm. Darłowo, w. kosuJ1ilsk1e /Cisowo, Zlelnowo, Kawalewtce/, wś /pbl,n,b/ 

Rej syty, gm. Rychl.lk1, w. elbląski.e, st. l l 2, wś •••••• • ••••••••••••• ••. ••. •• ••••••••• ••• •• •• •• 

Rocby, &'ID. Zdany, w. kall s kle_, st. l, wtł /h? / • • • • • ••• • • • • •• .... • • • • • • •• • • • • • ••• • •••• ... • • • • • • • • 
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.Rostelr, gm. Gołdap. w .. aawalslde. at. 2. rs /••/ • • •• •• •••• , • •• •• •• ••• •• ••• • •• •. •• • • •• • • •• •• • •• 108 

Rot-maDb. lflll. Praascs Gda.6ak. w. gdad•ld.•. at. l. b /łl./ ••••••••••••••••• ••. •• • • • • • • • • • • • • • • • • 52 

R~;,ce-Stara Wle•. w. a~era.tewtcld.e,. at. 3. l Jrs/ ••••• ••..... •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 82 

Rsem.tell. łJD. ~secław. w.ruazo~ak:le. P' /nt/ •••••••••• •••• ••• ••••••••• •••................ 1n 
llzucewo .. ~. Puclc:, v.gdaJiakie, at. 1, n •••••••••••.•••••••• ···~•••••••••••••••••••••••• 30 
Sandomi~rs, w.tarnobrseskie. at. Wagdrze ZAwicbOjs~e, n ••••••~•••••••••••••••••••••••• 31 
Sa.ndoaierz-Jtruków, v.tarnohrzes.kie, st:. ~O (cm.komuna.lny), n ••f••••••••••••••·····•••••• 31 

Sanok-Bała G&-a, w. kro&Dl.e4ak1e, at. 3. wł /n, b, h. l, rzf •••••• • • •••••••• • ••• •• ••• • •• ••••. •• 145 

Stdra, w. btałostock1e, at. F, nt: •• • • •••••••••• • • .••••••• • • • • • • • • •• • • ••••• •• .......... •........ 197 

StemiechOw, (D4 Wtdawa. w. ateradzlde. at. :1" r~ • • • • •. • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •;. • • 

Slemkowlce, w. łderad&k:le, at. 3. b /b/ •• • • •• •• • • • • .• • • ••• • • •. •• • • •• •• ••• • • •••• • •••••• • ••••••• 
Sld. wy !.fale. w. blałoatockle, at. l, wł • •. •• • • • ••. • • • •• •• •. •. • • •• •. • •• •. • • • •. • •• •. •. • • • • • • ••• 

sliwinYł, gm.. Tc:z.ew, w. gdal1Bk1e, at.2,. n . • ••••• ••• •• •••• ••. ••. ••• ••••••••• ••. •• •• ••• •• •• •••. 

Sławsko, w. słupsld.e, at. 24, l •• • •. • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • ••• ••••• • •. • •• • • •. • • 

Sławk(5w, w. katowlekie, at. 1. pł /nt./ • • • •• •• • •• •• •• • • • •• •. • • • • • • • • • • • • ••. •• • • • • • • •. • • •. • • •• 

Sławk6w, w. t:atolf'te1de. at. 21 U /pA/ • •••• • •• •• • • •• ••. ••. •• ••• • ••• •. ••• • • ••• •• •• •. •. • • • •• •. 

Sobota, gm. Bela wY. w. s~-wtcld.e. at. l, ptł /M/ • • • •. • • • ••••••• • ••••• •. ~. •. •;. • • •• •. •. • •• 

~· w. atedlec.ld.e, dwClr, ni ••••••••••••• •••• ••• •••• •• •••• ••• •••• •••••• •••••• •••••• •• •• 

Stara Jiongola /SudaD/, Ko4ctc5ł na planie krzyta. bz • •••••••••• • •• • ••• •. • • • • • • • ••• • • • • •. •. • • •• 

Starkowa Huta. am. SomODiDo, w. gda4akle. at. 2, l /h?/ •• •• •• •. • •. • ••• • • •. • •• • • • • • •• •. • • • •• • • •• . 
Staroścln, gm.. SWierczGw, w. opolalde, at. C, b • ••• •••••• •••••• ••••• ••• ••. •••. ••• •••••••••••• 

Storvlgan /N orwet)a./. ba, ", ••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• • •• •. • •••••••••• 

Strach6W, gm. Kondrato'Wlce, w. wrocławalde, st. 2, D ••• • • •••••••••• •. • • •. •. • •• • •••• • •. • •• •. •. 

Strob1D, gm. Konopolca. w. aleradslde, at. 2, · h /li •• •• ••••• ~· •• •••. •• ••••• •• •• •• ••• •• ••• •• •• •• 

Straszki, gm .. Nelda, w. po.zna.6.ak:le, et. l, rs /1, wś/ ., •• • • • • • •••• • • • • •• • ••••••••• • •• • ••••• •• •• • 

Stryczowtce, gm. Wdn1CSw, w.ldelecłde, et. l b, ·D ••••. ••. •• •• •••• •• • • •••. • •• •• •••. •• ••. ••. •• • 

Strzelce Opolskie, w. opal8ld.e. rz • ••••• ••• ••. •• • •• ••. • • ••. •• •• •• •• •• • •• •• ••. • •••• •. •• •• ••• 

Strzelno, w. bydgoakte, et. l.- p4: /n, b, nt/ ••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sulej(Sw•Podklasstarze,. gm.. Salej~. •· platrli:Dwalde, st. l, p6 /n t/ ••••••••••••••••••••••••••••• 
Sulel"w-Podkla.aztor~e. JID.. SalejOw. Y .. ptotrkDw8k:le, at .. 4a, wj /rz/ ••• • • ••• ••••• •• •• • •• • •. •• •• • 

S,pnleWO, w.oatrołęck:le. ••/nt:/ ••••••••••••••••••••----•••••••--•~•••••••••••••••••••••••••• 
Szarbta. gxn. Skalbmters, •· kleleclde, _at. 9, b /n/ t •• • •• •• • •• •. •• • •••. ••. ••. ••• ••• •• •• •. • •. •. 

Szczawtn łtfały,. gm.. Zgierz, w. łddzkle. p• /nt/ •• • ••. • • •••• •. • • •• • •• • • ••• • •• •• ••. • •• ••. ••. ••. • 

Szczebrzeszyn, w. za.mojskle, st. 2. nł 1 • • • •. • • • • •. • • •. • • • • • • •• • • • •. • •. •. • • • • • • • • • • ;. • • •. • •• 

Szestno, gm. Mr11gowo, w. olazt:y6elde, Zamek. ~ /p4[ .... .... •• •• •• •••• •. •• •• •• •• •• ••• ••• ••• •••• 

Śladk<Sw GOrn:r. ł'ID. Zgterz, w. łCSclzld.e, h /l. w A/ a ••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ślac:lk.Ow Rozlazły, gm.. Pl~ttek. w. plock1e, st. 4:, b fb/ ••••••••• •.• • ••• •. • •••. • •• •. •. • ...... •• •• • • 
Śwtdw1n-Stare ~asto, w. koaaal14slde. pł /nt./ ••••• •• ••• •• ••• ••., ••••••••• ••. •• ••. •••. •• •• •. 

ŚwteclechOW Duty, w. tarnobrze.ek1e, at: ·3, 1/b/ : •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••. • ••• • •. 

· Śwtec1ech0w Du:&y. w. tarnobrzeskie. at. 6, b 
····~·················~························ 

Taruo-wlec. gm.TarnOW, w. tarnowskie, at. l, rz /~l, w4/ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taro<hr, Gara Św .. Marcina, pd: /wt. at/ ••••••••••••••••• •• ••••• •• •• ;. ••.: •••• ••; •• • •• •• • •. 

Tarn(Sw - Kl1kowa, s!· l, w6 ··········•·••··•··•·······•···········•······•·····•········ 
Tell Atr1b {Egtpt/ • 'Delta Centralna, bz •.••••...•••.•...•••.•..•••.....•....••..•....••••. 
Toru6. ul. Dom!nlka.deb 1-9, pA /nt.J •• ••••••• •• • ..-. •• •••••• •. •••. •••. • ••••••••••••••••• •. • 

Torutt.. ul. Kopernika 11/13, pl1 /nt/ , • •••• •••• •••••••• •••. •••• • •• •. • •• • •• •• •• •• ... •• •••. ••• 
Tru:ezk1 Zales.te, gm. Kolno, w. łomtydskie, st. 2. wś /b?/ •• •. • ................ •,. • •• • •• • •• •. •. 

Tullglowy, gm. Roldetnlca, w. prsemyak1e. w6 ••••• ••. •• •••• , •• • • • •• • •••••••• •• • •. • •••'•• • • • • 

Tur Dolny-Boslna. gm. M.chałow, w. k1eleck1e, st. 3, b /h/ ••••• •• ••••• ••• •• •• ••• ••. ••• •••• ••• 

Tyszowci, w. zamojeld.e, at. l, b /n/ •• •: ••. • •••• •• •• •• •• •••••• ••. •• ••••••• • •• • •• •••. •• •• •• 
Tyazowee, w. zamojelde. et. :a 5A, b ··••··•·••••·······••·····•····•··•····•··•··•·····••·· 
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Tyszowce, w.zamojskle, st.25B, n /b, h, _rr.., wś/ \ •••••:••••••••••••••••••••••••••••••• .;; 
Ugory, gm. Pacnc5w .. w. kleleclde, st. 7, n /:0/ •••••. •• ...... ••••••••••••••• •••• ••••••••= 34 

Warszawa-cytadela,Fort Kapon1era, ~ •• • • • • •••••• ••. • •••• • • •• •• • • • •••• • • •• •. • •• •. • 199 

Warazawa-Zerzeil .. at. 4. l/b/. • • • • • •. •• •. • • • •• •••. • • ... •••••• ••• ••••• ••••• •• •• •• •. •• 84 

Warszlmwo, gm.. SlaJfno, w. słupsld e, et. 26, rz /n. l, wś/ • ••••••••••••••••• •••••••• •••. f10 

Wekllce, flD-.El.bl.ą,g. st. l 12, Zeap6ł: JI"'dz'lek prusk1chjvtł ·· . ··--·••••••••·····•••••••••••• 1/.iiJ 

Węgierce, ,m. Palro'ć, w. bydgoski~, at. 1, r.z /n/ • • •. •. •• • • •• •• •• •• •••• ·~. •• •• • •• • ••• • 111 

Węgry, gm.. Sztum, w. elblłłsld.e, at. 1. ,..4 ••••• •• •• ••• ••• ••• •• •. ••• •• •• •• •• ••. •••. •• • • 150 

Wtcborze, glll. Stolno, w. toral\slde, et. 2ł, n /rz/ • ••• • • • • ..... • • •• • ••• •. •. • • ••• • ·~. •... }4 

W1eleJ},w.p1laJde, Zamek, wo /p6, ~/ ••••••••••••••••••••··~•• ,•••••••••••••• .. •••••• 150 

Wleni.awka, gm_.HorodloAI w. zamojsk1e, at.&. n /rz. ••l ••••••••••••••••••••••••••••••• 35 
Wterzbica, w. radomskie, at. •ze1e•, n /plm .. b/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..... • • •••••• ••. • •• •• • • 35 

· Wllczyn, •· ~kle, et. 32, b • •••• • ••••••• • •• •. • ••••• • • • • • • • • • • • • •••• • • •••• • ••• • • 57 
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