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lf Goudziestyll WOJ:atorze zgraDadzcro ~· ~ wykqlaliak praredzanych w 15186 r . ". · '" · stanowil

Icach w Polsce i U ze gnnią l w 9 knjach/. lf IJZI4)IIłnllllliu znalazł~ się 3 st.nawlaka z poprzedniego sezonu. 
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Sezon' 86 przyniósł wiele znakcni tych ~· III pewno najwiljksZ'I 11S1t18C.)• ~cy J frlll'llllllt)' cer•1czne 

z wyrytylit znak-t p1S1118 znalezi~ w Podebłociu wo.).siedlecłde. Hi~tpUwie __,t. ~lo oct<rycle w 

Strobinill dwóch dyliBrek z okresu rzymsldego po raz pierWzy w historU badań z zachawenyld ~1 . 
Hlezaiernie ciekawych ~ "dokcnano na Dlll!tltarzyskach grupy 1118ełoa1Qclde.) woj.ziiiiD.)akie, zwłaszcza kolisty 

..w.d poch6wkdw wd<6ł · pustej przestrzeni z groben central.nyll po!lnd<u. w końcu eezon ten przyniósł najbar

dzlej sensacy.)ly po wojnie skarb z l~ ·(słupskie) "największy z najwifłksZ)'ch" co do il<*i przedollotów 

a zaraztli dlejllujqcy obiekty z .5 sMeci. 

lfarto ta2 zwrócić wagę na niezwykle intereaojp cxl<r)'cia polslch:b • ekip zagranicznych jak ~ dwa 

grab)' pradynastyczne w Minshat Abu Onar, ·stwierdzenie faktu utycie wapna l pillt'WSZ)' paypadek w dziejach/ 

do buddwy IIIIStaby Netermata brata faraona Oleopsa w Nei~Jizy .!riiiJIIIIflt tekstów w Ollltr..1Uilałfl141 7. nj11znany11 

fragiiiBilteal XI Księgi Hilltarli Rzyllu Liwiusza /wszystkie stanDliiska w Egipcie/. Rdwniet Wlik~towe rzetby z 

11!11111 tu (pt11C1!1"3aicznego) cdaytc w Iraku i stlnlwiako w Ne~ wydaJe się rd<oweć ll.l!a nadzieje. 

Wora~ tor o sezonie • 86 aa charaktar .)t.tll.leuszowy. 

Po pierwszych 10 latach przedstawillŚ!y tAbelę obrazu.)vą skalę prac w ciQQU 10 sa~. Czynilly to 

IUJOWilie po nastlp1ych lO latach przy czym dane roczne se zaktualizowane publ ilulwanyld ka2dego roku !prll

wozdaniai w rubryce IJZI4)8łnimia. Rdwniet SUDa końcowa z poprzedniej tabeli została IJZI4)IIłn1ona o dodatleo-

w dane a 1976 r. 



Zwraca uwagq niezwykła etabil~ działlWI badal«:zych w ciUJ całego .dwdziestolecia ~ - 1986. Dotyczy 

to zardoono ·ogólnej liczby stanowilik Jak 1 ilcś:i podejllowllnych ~Ji przez poszczeg6lne .1nstytuc.)e, 

8 tak2e prcporcji w poszczególnych specjalizacjadl. Dzieje się ~'atm m w CiiiQU 20 lat W<~a się 

Ww.tora nastąpiła oczyw1~1e za1- generacji badaczy 1 w 1'86r. pt'Oidiłtl pr8Cij tylko 20 S kiertM\i

ków ekspedycji z 1967 r. ltl2nll rólllnie.t z ~ ·~,przyjąć, m w katdyli toal.e brak jest ok. lD-15 

spr11100zdań, co stanowi J-4 S. Dotyczy to przede wszys1kilo ni!lktórych stanowisk badanydl przez ooiloersyte

ty 1 grtClY tzw. "innych". 

A oto rezultaty drugiego dziesi~~Clolecia i obu qcznte. 
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Redalccja dziękuje wszystki•, którzy przyczynili się do wydania 2o lnfot1111torów przedstawiających 

wspólny dorobek całego. środowilika archeologtiw. 
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BARAKI STARB, gm. ZaldlkOW 
woj. taroobrz.,.kie 
Stanowiska 2,13, lo& 

Stanowisku 2 
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Uniwersytet Martt-curte-Skłodowsklej 
Katedra ArcheologU 
w Lubllnle 

Badanta prowadził mgr Jerzy Llber&.. Finansowało BBIDZ w Tarno
brzegu oraz UMCS w Lubllnle. Stanowisko 2 -obozowisko mezoll
t)'Czoe l z wczesnej epokl br'lzu /? /. Stanowisko 13- obozoWisko 
mezolityczne oraz lllady osadnictwa z wczesnej epokl brązu /?f. 
Stanowisko lo& • zwarty kompleks stanowisk mezollt)'Cznych, ślady 
osadoletwa schyłkowopaleolltycznego, gr Ob zwierzęcy n1 eokreślony 
cbronologlcznte. 

Drugi. aezca ktmtynuowano badanta atanowiska wydmowego eksplorowanego w roku 1984. Stwierdzono 
wo.rezas dwte Bt)'kaj'!Ce &lę krEemlentce nleokrelllonej jednostki kulturowej, zawterające bardzo bogaty zestaw 
form mikroht,.:uycb._ cbarakteryatycr.nych dls osadnictwa mezolitycznego. 

Prace miały na celo pełne wyeksplorowanie krsemtentcy południowej. Przebadano w jej obrębie dal
szych "15m2, azyalcuj'lc hllsko 1.000 okazOw krzemieoo,.,h, k1lkanatlcte fragmentow ceramlkl.l kllkadzlesl'lt 
okrochOW kamteonycb. Inwentarz zdominowany jest przez drobne odlupkl, przy małym udElale wiOrOw oraz 
rdzenl. Wtlr<ld kilkuprocentowego udzlaln form narzędzlow)'Ch wyrOmimo typowy Inwentarz mezollt)'Czny: 
drap acz e, skrobacze, trOJk'lty w t:yple pleókowsklch, fragmenty zbrojnlkOW, uzupełnione wiOrami 1 odłupkami 
reiDSzowanymt.. Zabytkl wylronane ą s aurowca ł'ollectechowsklego, narzutowego 1 c~:ekoladowego, W obecnym 
aezonle stwterd~:ono glębsu zaleganie matertałOw krumtennych, do głębokollei o&O cm od powierzchni, Nadal 
nie uchwycono pełnego zasięgu badanej knemientey. 

Badanta będ'l kontynuowane. 

Stanowtako 13 

. Usytuowane jest we wscbodntej c~:ęllct walu wydmowego o ekspozycji pOinocnej, wyniesionego około 
·1, 5 m w stosunku do dna doliny, nad bezimiennym cleidem obecnie zabagnionym. Zostało o<{kryte w 1984 roku 
w trakcle AZP. Ubiegloroczna Inspekcja stanoWiska dostarczyła dalaz,.,h mało charakterystycznych zabytkOw 
krzemiennych, zweryfikowała powierzchnię stanoWiska określając jego obszar na 15-20 arow. Dokonano wow
czas częściowego rozpouanta zalegania materialu poprur; dolkowante, · 

W obecnym plerwsr;ym sezonie w wykople o powierzchni 83 m
2 

wyeksplorowano krzemienicę o zwartym 
układZie planlgraflcznym. Material ~:alegal do głębokości 40-45 cm, sporadycznie 60 cm. W obrębie skupraka 
stwierdzono dwa nieckowate ""ciemnienia /paleniska? f o czytelnym zarysie. Jedno bardzo wydlutone /12n x 
60 cm/ B1ęgało głębokości 40 c m od poWierzchni, drugie /70 z 50 cm/ o 20 cm głębiej. W obrębie tych dwOch 
zaciemnieJ! stwterdzono llladowe występowanie bardzo drobnych węgli oraz nlellcmy Inwentar~: krzemienny, 
Nie stwierdzono natomiast t adnych kons trukcji kamiennyc~ 

Z wykopu uzyskano"- 289 zabytk(Jw krzemiennych, 15 bardzo drobnych fragmentow ceramiki z wcze- _ 
snej epokl brązu /?f, 4 okruchy ka mlenne oraz spod humusu 12 bardzo drobnych ulamkOw koli ci. Inwentarz 
krr;emlermy stanowią rdzeole l Ich floagmenty /21 okazOw/ - głOwnie formy małe, jednopiętrowe wiOrowo• 
odłupkowe, wrOtnym stopniu eksploatacji, w tym rOWnl~ o zmienionej orientacji, wlerzchnlkl/15/ • w tym 
pojedyncze form,r odbite z regularnych rdzeni wtOrowycb. odnawtald l odlupkl I:DOBZI!Ce plędsi<D /po lO/, za• 
tępce /9/1 pojedyncu odlupkl pochodzące 1:e zmiany orlentacjl rdzeni. Formy narzędziowe zdominowane są 
prze~: odłupki /40/l WIOry /29/ rotnorodnie częśctnwo retus zowane oraz skro~cze wlelorakle. Ponadto wy• 
dzielono małe drapacze /4/, zgrzebło 1 domniemany rylec, Grupę zbrojnlkOw repres:entuj'! trapezy/'1 / -
zwykłe, niekle 1 pojedynczy wysokl, pOłtylcrakl/5/ • t:ypa Komornica /2/ oru formy atypowe o łuskowiskach 
nlepelnych, bardzo drobnych, środkowe fragmenty trOjqtOW /2/, tylc""k t:bllt ony do typu Stawtnoga. Ponadto 
odkryto ryleowce /6/1 prawdopodobnyrylczak. 

POłsurowlec głOWnie odłupkowy oraz wlOrowo-odlnpkowy przy ntewlelklm adztale regularnych w!Orow, 
u zyskany jes t przede wszystklm z krzemlenta narzutowego, uzupelnlonego surowcem lłwteclechowsklm, pr"y 
udziale pojedynczego okazu z krzeliilenia c~:ekoladowego. Wyaokl udział akrobaczy w stosunku do drapaczy · 
oraz obecność trapezOw, datuJ'! material krzemlenny na poto'l fa~:ę mezolitu, ze wskazaniem na okres atlan
tycki. T rudno natomiast jest przypisać go znanej jednos tce takaonomlcznej. Zwarty l w pelnl uchwycony układ 
krz.e mJ elllcy wskazuje na jego homogenlcmość, mimo śladowej obecności matel1ałOW c~ramlcznych, 

Badanta s tanowiska ziko6czono. 

Stanowtsko 14 

Kon tynuowano trz eci sezon badanta ws~bodn1ej częllcl kompleksu obozowisk wydmow;.,h o poWierzChni 
blisko o, 8 ha. Przeslano warstwę kulturowił mlątszollc1 do lO cm na przestrzeni 13, 3 ara. Uzyskano k1lks 
tysięcy zabytkOW krzemlermych, głOWnie materialu wtorowo-odlupkowego, przy bard"o wysokim udziale łusek. 
lnwentarz wydzielony fl-2"1o/ stanoWI'I rOtDorodne odmtany trapezOw, trOjkąty rozwartokątne l w t:yple pleń• 
kowskich, pOl tylezaJd pleókbwskle oraz pojedyncze tylczakl .Stawtnoga, pOlkatętyc. Stwle rdzono takte obec• 
ność licznych skrobaczy wleloraklch, wlOrOw l odlupkOw retuszowanych, niellem e drapscEe, rylce l rylcow· 
c e - materiały zdecydowanie mezolityczne. Uzupeln1eolem tych lnweotarEy •• nieliczne rdzeole s~:cątkowe 
wiOrowo-odlnplmwe, odłupkl 1 wtory techniczne, 
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Po raz pierwszy na tym stanoWisku w czędct zachodniej na powierzchni odkryto pojedync&e okazy 
makrolltyczne: p<lltylczak oraz tylczak. reprezentujące liiwentarze typowe dla paleolltn echyłkoweco. 

Ponadto w zachodniej części wydmy na powierzchni stwierdzono l wyeksplorowano nie datowany zwarty 
układ /4 " 6 m/ bardzo drobnych przepalonych kości &Wierzęcych" Materiał zalegał na powierzchni! w war• 
stwle lutnego plasku, do glębokołcl 7•8 cm. W obrętte tego skuplaka znaleziono klika łnsek krzemiennych, 
zapewne nawlanych z oddalonych o klikandcle metrów s~stednlch krzemienie. Na powterzclml stwierdzono 
takte śladowe występowanie węgU drzewnych. 

Badanta będ'l kontynuowane. 

BĘDZlN·Z YCHCICE 
woj. katowicide 
Stanowisko 1P.20 

BOROWEK, gm. Bielawy 
woj. skiernieWickle 
Stanowisko 4 

BRZESKI, gm. Klwów 
woj. radomskie 
StanoWisko 3 l 4 

CHELMNO, 
woj. toruńskie 
Teren pofr anclazkańakl 

D~BROWA IDSKIJPIA 
woj. bydgoskie 
StanowiSko 21 

DĘBY, gm.Dobre 
woj. wloclawskle 
Stanowisko 211 

patrz 
o'krea wpływów rzymskich 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

pa tra 
pó.fne •rednlowtec ze 

patrz 
a eolU 

Uniwersytet lm. Adama Mlcklewlcaa 
laat)'lUt Prahistorii 
w Poznanln 
Uniwersytet L<ldzld 
Ka~ Archealoeu 

Badania prowadzU Zeap6ł pod kierownictwem doc. hab. Aleksandry 
Cofty• Broniewskiej. Flnansował Uniwersytet Warsuwaki l Unlwer• 
sytet L<ldzlc1. Pl'lt)' sezon bad.m, 'Oaledle z potru•go mezolitu. 

Kontynuowano badania w północno•zacbodnlej części stanowiska, gdzie przebadano ł'lcznle 158 m 
2

• 
Odkryto dalszych 1. 330 wytworów z krzemlenta czekoladowego 1 kilkaset fragmentóW kollcl. W maleńale 
krzemlennym dominują wytwory charakterystycme dla kultary janlaławlcldej /regularne WIOl')' t ro~ne odłupki 
z rdzeni jednoplętowych, zbrojnlkl l trOjkąty janlslawtclde, trapezy. Uczne mlkrorylce, w lOry retuszowane 
l nieliczne skrobacze oraz rylce/. WArOd narzędZl krzemlennych zarejestrowano takte okazy charakterystycz• 
n e dla strefy kaukasko-nadczarnomorskiej f wkładki, rylce /. Wdr6d fragmentów J<oAcl wydzielono klika narzę• 
dzl w tym m. In. Wierzcholek harpuna. Na szczegOln'ł Jednak uwagę zasługuje obecnośl! w tym materiale ko$cl 
zwierząt udomowlon)'Ch. 

OdslonJęto serię dołkow posłu'powych stanowt'łc)'Ch pozostaloAć po konstrukcji polndnlowej Aclany 
szczytowej obiektu f!lleszkslnego, ktOrego głown'l częAć przebadano w 1985 r. Na p6łnocn)'-zachod od tego 
obiektu odkryto palenisko z zadaszentem. 

Uzyskane r ezultaty pozwalaJ'! postaw!(! w noW)'ID liWietle zagadnienie poCZ'łtkOw eospodarkl wytwaru• 
jące] war6d spoleczeństw kultury janlsławlcldeJ. 

Materiały przechowywane SI! w Zespole Bada11 Kujaw lns.tytuta Prahtstońl UAM. 

Badania będ'l kontynuowane. 

DZIERZ~ClNO, gm. Slan<!w 
woj. koszallńsk1e 
Stanowisko 7 

GULlN ML YN, gm.Zakrzew 
woj. r a doms kie 
St:mowtsko l 

patrz 
neolit 

patrz 
okres latellsld 



. 
KOZOWłQ 

woj. oatrołtclde 
StanOWisko 8 
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WojewOdzid Kooserwator ZabytkOW 
w Ostrołęce 
Towarzystwo Przyjacl(lł Ostrołęki· 

Badanta prowadzlla mgr Ewa Lenckowalra•Kawałek. Finansował 
WKZ w Ostrołęce, Zesp6ł. obozowisk mezolltycznycb 1 osada neoll• 
tyczna, Pierwszy sezon badali. · 

StanoW1ab: S: o!><>zoW1ak mez"oUtycznych l 1 osada neolllycma zostały odkryte w wyniku badań powlcrzch• 
nlowych AZP w 1981 r. Zlolrallzowane zostały na drodze z Kurplewsldch do Lęgu Starościńskiego przez pnysiO
lek KozOWid przy starym zakolu Na.rwl, na przej6clu wydmy w torfoWisko. Badanta sendatowe wykazały, te nie· 
naruszone pozostało jedynie atanawtako nr 8, pozostałe uległy całkowitemu zntszczenlu w cusle prac drogowych. 
Z drogl zebrano jedynie materiał zabytkowy w postaci wyrobOw krzemlennych l rragmentOW cerami Id. z ma• 
tertału tego wnioskowa~ motna, te były to 2 osady neolityczne kultury ceramlld grzebykowo-dołkowej połotone: 
l - prsy akrzy2owanlu droct z Ku.rptewsldch do KozOwelf. 2 • przy akrzytowanta drogi KozOWid•Lęg Starollclń• 
•kl. . 

Nlenaruazone atanowlako 8 let:r w połoWie droct l obejmuje swoim zaB!ęglem niewielki cypel o powlerzch• 
Dl ok. 2, 5 a.ra. Na cyplu zalotono rOW anodałowy /12 m Z/, w ktOrym wysilipił materiał krzemlenny- ogOiem 
u zysbilo 150 wyrobOw • w t:rm 5 naro:ędzl. Ze watępnej anall.zy w;ynJ.ka, te ma terlal reprezentuje ·potne stadium 
kullur:r janlslawlcldej. _ · 

BadaDla bt4'ł Jroo_t,....owane, 

JCRZB Miał KI, cm. 8odascb0w 
woj. Ideleeide ' 

L YKOWB, em. Wtenchlaa 
woj. .ateradr:lde 
StanoWisko 1 

patro: 
neollt 

Muzeum ArcheolOgiczne l Etnograftczne 
w Lodzl 

BadaDla prowadził dr KrzyaztÓ! Cyrek" Finansował WKZ w Stera• 
dzu, ·ozteWI'ItY sezon badań. Stanowisko wielokulturowe: od paleoll• 
tu schyłkowego po wco:esn'l epokę br11zu. 

Stanowisko polotone jest na cyplu wysokiej terasy lewego brzegu Warty, Wykopy o powierzchni 243 m 
2
, 

dokoĄczyty eksploracji centralnej parU! stanowiska, Odkryto kilkana6cle alałych oblektOlor kulturowych, rrag• 
menty ceramiki oraz około 2, 000 wyrobOw krr.emlennych, w tym 176 rdzeni l narzędzi. . . 

Najstarszymi obiektami były 3 jamy schyłkuwapaleolltyczne z krzemienicami o obozowtskowym, a w -
jednym yp:>.dku pracownianym charakterze. Wśrod narzędzi tego zespołu nalety wymienić ślV!derslde 11Aclakl 
dwulcątowef drapacze l rylce, 

WśrOd killal oblektOW mezolitu eeram!cznego /ceramika kultury grzebykuwo-dolkowej tworz11ca 1 ze
spOi f• krzemlennym Inwentarzem met:olltycmym/ na podkreślenie zasługuje kolejne. wylotone kamtentami 
palenisko orat: prostokątna w planie l nieckowata w przekroju jama, zaWierająca w swotm wypełnlsku ldlka· 
dzlesląt fragmentow przepal<?nych kości z•lerzęcych oraz węgle dr.:e•ne. 

Odkryto rOWnlet piąty na s tanowisku grOb szkieletowy zor1entowany, jak pozostałe, wzdłut osi E-W. 
WyrOWał atę on śladami palenia ognia w okolicy czaszki oraz powiększonymi sztucznie oczodołami /podobny 
zabieg zaobserwo•ano w groble 4/. Nie jest dotychczas jasna kullurowo-chronologiczna przynaletnoAć tych 
grobOw z uwagl na brak charakterystycznego W)l>osatenta. 

Najmłodst:ym elementem kulturowym byt drugi jut na stanoWisku obiekt kultury trzctnlecldej z dobrze 
rysującymi się w plasku pozostałościami spalonych konstrukcji drewnlanych. 

W przyszłym roku .:ostaną prt:eprowadzone jedynie uzupełniaJlice prace na peryferiach stanowiska 
oraz specjalistyczne badania geomorfologiczne l pallnologlczne. Będzie to oatatDI set:on na tym stanowisku. 

NOWA BIALA, gm.Nowy Ta.rg 
woj. nowosądeclde 
StanoWisko l 

Polska ~kademla Nauk 
Instytut Blatorli Kultury: Materialnej 
Zakład Archeologll Malop.olski 
w Krakuwie 

Badania prowadził dr Paweł Valde• Nowak. Finansowal WKZ w No• 
wym Sączu. Drugi sezon badali. Obozowisku schyłkowapaleohtycz• 
n e kultury Federmeaser. 
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Kontynuowano badanie wacbod!Uej ccęjlct etan.-taka. WJia>p etuowtł ndłutenl 1nz 
ctowo teł uchodowt &onda:tu z 1985 r. Przebadano powtercchntę 28 $ m2 o::: j e poładntowt 1 czf'-
n'l • .jak rownte:t c warunkami wyatępowanla zabytków polcrJ'WaJ'IIIlę• s us~enta:7::~ ;:n::ane •:

1 
atratygra

•• kollete atruktary bmtenne roEpoznane w układzie hor:YJ:ontaln;rm w Hńl ptareu. Ich ">'j e~nentem . 
;;;.::;~do WyjaAnteola. .~pewne obruuj'l one uO:tntcowaute warunkOW, w jakich prnble:'~":ro~ =::..ej 

Zabytki wyatępowały w obrfble waretwy orn~j oru w utworze deluwtalnym wntkaj 
głęboko W "wypełnt&Jta 0 ograniczone W&pomnlanymt jut koltstymt &lrukturaml p~gu. Ut:;:.: ·::~:a-:o. 
kamiennych, a atrulttura Inwentarze pr~:edetawta atę nestępująco: 2 rd&ell.le 157 wtctro.r byt 
31 narzędzi. WdrOd tych oatatntcb ~tnlć motna: 2 zbrojlllkl t;Yłcow e 18•dr t l odłupko.r, 1 tłuc~:et, 
7 odłupkOW l wiOrOW retuazowanych, 1 rylccak, Wapomntane ob w • apacl:)', rylec, 1 przekłuwacz. . 
mieni /Jurajskiego podlerakowakiego l czekoladowego/ oraz s~je!..w~~::'r~ '\=~owan;,ch lcrze• 
ny został te:t tłuczek c ruecowego plaakowca. ~·~ P ego. Znaler:1o-

Badan1a bfd'ł kontynuowane. 

NOWA BIALA, gm.Nowy Targ 
woj. nowosądeckie 
Stanowtsko"2 · 
l Jasldnla w ObłuoweJI 

Polab Akademia Nauk 
Zakład Zoologii Syatemat,.,cnej 
1 Do•W!.adc&alnej 
Instytut matom Kultury Materialnej 
Zakład ArcheolOgii llfałopolakl 
w KrakoWie 

BadanJa prowad &Ił dr Adam Nadachowskl l dr Paweł Valde-Nowsk. 
~naneował WKZ ;, Nowym S~Jccu 1 Zakład Zoologii Syatematycznej 
l Dodwtadccalnej PAN w Krakowie. Drugt sezon bsda11. PaleolltycE
ae achroDtako jaskiniowe, dlady osadnictwa r; pOłzleiiO drednlowte-
c:ra. 

Prace miały ąa celu od&lonlęcle plerwotne110 otworu wejddowego ·do jaskini, kt6ry przed podjęciem 
bade6 Iw 1985 r./ był Jmmpletnle zagruzowany. Ponadto rozkopanie osadów zalegaJ'Ic;,ch bezpośrednio po zew
nętrznej stronie otworu mtało olcrellllć ~:as1ęg warstw kulturo..,.,h uchwycon;:"'b w 1985 r. wewnątrz jaskini. 
Przebadany zostsł osad w wykople o wymiarach 4 x t m. usytuowanym w rejonie weJ•cla do jaskini. StanoW!.ł 
on rozszerzenie ku poludnlowl,eonddu uł:ileglorocEDego. PonoWnie nie udało Blę oBl'lgn'lć epągn .Ja.aklnl. 
W wykople rozpoznane zoatały słabo zrOtulcowane sedymenty o wybltnte gruzowym cbarskterze. W stropowej 
czt•ct c:ało•c:l roz~:JCb nawaratwleli uchwycona została wyramil waratwa kulturowa prżeaycona resztlcaml 
spaleni my. Zalega ona zarOwno wewnątrt:, ja'k 1 na zewn'lłrE jae'kln1,. co odr<l*nta J'l od lrmych, rozpomanych 
w ub.r. por:1om0W pałeollt;,cmych, motllwych do atwterdunta wyt,.cUlle w Jmmorze jasldnL 

Materiały archeologlcme odkryte w 1988 r. wl'lą B1ę w wtęb~:odcl s wymtenlon'l wy:tej warstewką 
przesycon'l rentbml apalenlsny. Por:lom ten odnoalć nale:ty do holocenu. Zostały tu znalezione fra gmenty 
cerarniki "110tycklej", telaEDy grot /bełt/ atrcały do kuszy oraz ąb ludzki- W tej warstwie wystąpiły teł 
pojedyncze wyroby lcrsemlenne, wdrOd kl0r1"h ~:wraca uwagę nersędEte ocRupkowe s dwustronnym. 'l!yrnla:t• 
dteolowym retuszem. Artefakty kamlenne lkrsemterme 1 radiolarytowe/ małezlane zostały teł w gruzowych 
warstwach podilclelaJ'Icych opl&an'l wytej boloce6aq warstwę kulturową l atanowt'lcych podstawowy Uto-atra
tygrallcEDy substrat rozkopan,.,h oadow. Jeat to wtOrne złote takich artełaktOw, pochodz'łcych z paleollty<:z • 
nych poztomOw kulturowych zalegaJ'Ic1"h we wnętr~:.u jaak1D1. W podobnej sytuacji etratygraficcnej znaleziony 
został tet paleolityczny ld1n rogowy o zaoatnoaym lrollcu. uialogtcmy do ob.Eu malulonego w poprzednlm ' 
sezon1e.1. ··: ·~ • 

Uzyskane bopęe zeepoły fauntatyeme zaw1eraj1f matertał kostny, typowy dla fauny arktycznel l suhak, 
renl!er, lemtng1lmle/. 

Baclania b• kontynuowane. 



I'OCIIOIIU., 911· ~ialiczka 

woj. IIU-lllkia 

StaDowialta t 1 1 O 

-1)-

Jluaeua Okr•9owa 
v Suvałkacb 

Badania prowadził ~r Jarzy S1eaaazko. Finaneovało Mu

aeua Okz'9ove v Savałkacb. Plarvazy aezon badad. Obozo

wialta .. aol1tyczna kultury nl ... dakiej. O.ada •rednio
vieczna i nowołytna. 

· Stanowialta t i 10 v ·rucb6vca laq v donecau Le9i, na p6lnocnpa altraja torfowhka Czar

aóvka. lnajduja •1• ona na nieltt. cyplu altU8Ulacji jeziornej, · otoczony. od północy, zachodu 

i poładnia łUaai torfowr-1~ Stanowieka znajduje al• cz,kiowo na polu orny., v cz••ci zaś 

pokryte .. ł~: 

w piarveay. .. zonie badawczy., po aaca896łowycb badaniach plani9raficznych, akoncentro

VIlDO aia na rozpoznaniu aaai'91J i atopnia aacbowaDia pinltt6v oeadnicaych. Bltaploracj• prowa

daono vykopaai eondałowr-1 o powierzchni 1 a 2• lałołono 41 eondaty na całej dłu9o,c1 cypla, 

V oda.qpacb 5 lub 10 a. 

Badania dowiodły, 1ł wydsialone na podatavia rosnutu zabytków na (IOWlar~chni atanowia

lta t i 10 v raeczyviatokl ł•cS4 ai• ae ~. W !ch pb~bla zlokalizowano cztery altuplaJta za

bytków kraeai-.sych, o uryeacb c&4,ciowo zatartych veltutek 9ł•bokiaj orki. 

Katarlały kraeaienne a. eondały 1 zabrana z powierzchni atanovlalta vykaauja duta jedno

lito'ć kultu~. Regularny v16rowy 1 wiórkowy p6łaurov1ac, apecyficzna, "ołóvkovata• foraa 

rda~1, technika kautyzovania p6łaurowca, ato.oVania · ~atuaza p6łatroaego i aikro~etuazu

nltazuje na · aviazelt t89o lawatarza z kultureal lt~9U ltundajaklłiCJo, a kUlej z kultura nie

-.6~. Potvierdza to analiza typolQ9icana narz~zl• obecno'ć 11kiakóv kundajekich obok 

fora hldaraltich, vltładkl ratu ... owana rółnycb typów /9ł6vnie MA i . WB/, duła uo•ć rylc6v, 

••ród których vyaqpaja łaaadce oraz obecno~ aaultłych drapacz~ wiórowych o ·ałabo zakolonya 

drapialta. Bleaantaat ' obcyal kulturowo .. altrobacza vialorakle l vieloltatne 1 pojadydesy tyl

caalt StavlnQ9a. 

Poaacz896lne altapialta vykaauja duq roap1•to•ć~bronol~1canc. Skupiania centralne 1 

aachodnia aołna datować na dolny .. aolit. Letac~ v n1łaaych partlach cypla altapialta wachod

nie 1 poładniowe zawierały eltrobecae, co vak&aaje na ałodaay, zapewne atlantycki vielt ana

lealelt. 

w centralDaj cz•ki at&Dovialta, na kalalnacji l połudn10V)"' atolta cypla odkryto van

~ kultur.,.,. o alataaoki 25 - 'o ca. warat- ta, o barvia brunatnoazarej, nieraz nleaal 

czarnej, zawierała fra~tJ ceraallt1 1 tutla. Jeat to pozoatało6ć oaady •radnlowlecanej 1 

aowotyt.nej. 

labytlt1 znajdnjll ai• v *•-~ v lav&łltacb. 

BadaDla ~ lloDtJII-· 

81tOTNIKJ. 1(111.. Alaaandr'ow 
woł. plotrllowallla 
SłaDowtUDl 

Mazeum·ArcbaoloClcmel Bt~m,raftnne 
wLodzl · 

Badula prowaddł dr Krzraztof C~elr. P'lnanaowal Wl't:Z w Ptotrko
wle Tr~ld.m. Pterwuy aaaco ba~ Oboz0111ako mnoUt)'CIUie, 

StanOwiato polotone jeat na zw,.tmlonej teraile udulewoweJ prsweto brt:ep PI.Ucy. Celem badU\ 
aondatowo-wJI!opall•kOW}"Ch było bUtan rozpomanle at.aowt•ka sanJeatrowaue,o Jako kUka •npled •dlylko
wopaleolitycr:n,eh l mezolitycr:nych wyrobOw la'aemlena,eh 8llnle rozpro•zon,eh na ato'ku l a je&o pocmesta. 
Na ealym obuarze wyatęp-anJa zab~lrOW /ok. O, 5 ba/ w;,tronano ok. 200 dolkOW 801ldatow,eh oraz 4 wyłropy 
•ondatowe o l11eznej poWlerzc:hnł 45m2. Efektem było oclierycle dwOch krnmlenlc mezoUtycznych na złoto 
wt6rnym. Ola'yłe w planie licz ,ty po okało 100 wyrobOY la'zemtean,eb r;e 8porym oddałem rdzeni l narzfdzl 
/4 zbrojn1k1, 3 rylce. 2 drapacze, l przeklowacz ..-u 5 rdt:enl/. Fcr1J13' te naWl'IZUJ'I bardzo jednoznacznie 
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do kultury komornlcldej, a ze względu na brak trapezów motna je chybll datować na ola'ea przedatlantyck1. 

Niestety okazało alę, te Istniejące D1egdy6 oblekły achyłkowopaleolltyczne zostały zn!szczme przez 
procesy stokowe. 

Badania nie będą .kmtynaowane. 

STROSZ KI, gm. Nekla 
woj. poznańskie 
Stanowisko l 

TANOWO, gm. Pollce 
woj. szczeclńside 
Stanowisko J 

patrz 
okres wpływow rzyznsldcb 

Mu.zearn Narodowe 
w Sr;czec1D1e 

Badania prowadził mgr Tadeaaz Gallilsk1. Finansował WKZ w 
Szczeclnle. Drugi sezon badali. Obozowisko pOtnopaleolltycme 
l mezołltycme. 

Stanowisko polotone jest na obszarze Puszczy Wla'za11sklej, około 3 km na .";chOd od centrurn wsi 
Tanowo, po lewej stronie leśnej drogi prowadzącej do Gunie. Zajmuje pOlnocno-uebodni kranlec rozległego, 
długlego na około l km wału morenowe(!lo, w bezpośrednim .11ąs!edztw1e rzeczki Gan!cy, olrolo 150 m na pOl
noc od stanowiska nr 2. Stanowisko zostało odkryte podczas penetracji powterzcbnlowych prowadzooych w. 
1983 r. 

Badania kontrolne metodą slatld metrowej przeprowadzone w 1985 r. pozwoliły zlokalizować bogate 
ślady osadnictwa pCStnopaleolltycznego l mezolitycznego występujące na południowym, od strony podmolełych 
łąk, zboczu wału tworzącym niewielką platformę. W 1986 r. zał~ono k1lka wylropOw, z ktOrych głCSwny ozna
czony jako I/85 miał powierzchnię przeszło 30 m 2. Odslonlęto .llkuplsko krzemleni /ponad 3011 sztuk na l m2 f, 
pCSlzlemlankę oraz palenisko. Pod względem taksonomiemym zespCSł nalety do kompleksu Duvensee, repre
zentując jego wczesnoatlantycką fazę na tyn:i terenie. 

Przeprowadzono takte badania sonda:towe na obszarze letącym ponitej litoku wału, jut na terenie 
podmokłych łąk zajmujących dawne jezioro. W jednym z wykopąw kontrolnych natrafiono pod waratwą torfu 
na zabytki krzemlenne o charakterze wczesnomezolltycmym. Pod względem techilołog1cmo-typologlcznym 
nawiązują one do zespołOw typa Svaerdborg, reprezentowanych na Pomorzu przez stanoWisko 53 w Dobrej 
Szczecińskiej. 

Badania będą kontynuowane. 

WIERZBICA 
woj. radomsld e 
Stanowisko "Zele• 

WOJNOWO, gm. Kargowa 
woj. zielonogorskle 
Stanowisko 2 

patrz 
• neollt 

Polska ~kademla Naak 
Instytut mstoru Kultury 1\faterlalnej 
Zakład Arcbeologl1 Wlelłropołald 
w Pomanlu 
Department ot Soc!ology and Anthropology 
Iowa State Universtty /TJS.ł./ 

Badania prowadził doe. dr bab. Ml.cbał Kobaslewlcz /rHKM/ orar; 

pro!, dr John Bower /ISU/. Finansowały Il;{KM PAN oraz WKZ w 
Zielonej GOrze, Pierwszy BeZOli badali. Obozawtslto s okresa pOt• 
nego paleolitu 1 mezolitu. 

Stanowisko le:ty w pOtnoplejstoceósklej terasie plaszczysto-twlrowej przylegającej do wschodniej krą• 
wędzi torrowiaka stanoWiącego poszerzenie JeZiora Wojnowskiego, na pOlnocnym krańca wsi Wojnowo. 
Materiał zabytkowy zalegał do głębokości 90 cm pod powterzclmlą terasy. Wyeksplorowano 42 m2 /wykop 
I/86/ uzyskując Inwentarz ponad 1, 000 zabytk<!w krzemlennycb składających się na dwa r<!:tne typologtcznie 
l chronologicznie Inwentarze. P<!tny paleollt: charaklerys tyczne rdzeole wtOrowe o przeciwległych skośnych 
odłupnlacb, krCStkle l krępe drapacze, smalcłe rylce l llśclak1, Mezolit: smukłe rdzenie W!Orvwe jednoplętowe, 
rdzenie mikrolityczne, mllcrotylczald l z.brojnlld trO.Jkątne. Nie zaobcerwoQno dotychczas ładnej plantgram 
lub stratygratU.. Wykop torfowy o Wymiarach 2 x 3 m zalo:tony w bezpollrednlej bliskości stmtowlska dostar• 
czyl trzech dat radlowęglowycb, z ki:CSrycb wynika, te Inwentarz pOtnopaleolityczny dato..,ać nale:ty na okres 
Dryaau m. 



ZAGWIZDZIE, gm. Murów 
woj. opolJIIde 
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Wojewódzld Konserwator Zabytk!lw 
Biuro Dokumentacji ZabytkOw 
w Opolu 

Badania prowadziła mgr Edelgarda Foltyn, przy współpracy mgr 
mgr Anny Kowalsklej l Eugeniusza Foltyna, pod nadzorem nauko

. wym doc. dr. hab. Zbigniewa Bagnlewaklego. Finansował WKZ 1 
BDZ w Opolu. Pierwszy sezon badali. Osadnictwo mezolltyczne 
l neolltycme. 

StanoWisko polotone jest w zacbodniej partli centralnego obszaru wydmowego Rówtllcy Stobrawsld ej. 
Usytuowane jest 0110 na przekaztałcooej przez arkę wydmie, na południe od zabudowali wat Zagwlfdzle f w jej 
części zachodniej/. . 

Badania objęły część centralni! l południoWI! stanowiska. Przebadano poWierzchnię 30 m 
2

• Materiał 
zabytkowy wyal'!plł w warstwie harnusu piaszczystego l w warstwach plaakOw • do ~:łębokoścl 60 cm od po
wterzcbnl. Lącznle uzyskano ponad 140 wyrobów krzemiennych,. l kamienny, 175 ałamk6W naczy6 glinianych. 
Materiał krzemlenny wystąpU w układzie bezkrzemlenlcowym. Pod względem typologicznym motna w nim 
wydzlellć formy mezolityczne /rdzenie mikrolityczne o zmienionej orientacji, Wiórki mlkrołuskane, w tym 
poprzecznie łamane, s muldy trć.iJnłt nlerOWnoboczny z retuszem trzeciego boku, skrobacz, fragment tylcza• 
ka łukowatego/ oraz wyroby o pokroju neolitycznym /rduli podstotkowaty, masY,Wne atypowe rylce, wiertnik, 
drapacz skośnlkowyf. Neolityczny matł'rlał zabytkowy reprezentowany·jest równi et przez fragmenty naczyń, 
które w postaci bardzo rozdrobnionej, skuplały slę głćwnle w części środkowo-wschodniej przebadanego 
obszaru. Występują wśrćd nich sporadycznie ulamld zdobione- ornamentem plastycznym /gu'zkl, listwa z 
odciskanymi dołkaml paJ.CO"!fyml/ l kłutym' /7/. 

Nlektćre parametry neolitycznych wyrokOw krzemlennych /masywność l atypowość narzędzi. brak ty• 
powego pćłslU"owca l n.arzędzt. obecność rdzeni zaczątkowych/ mogą wskazywać na Ich pracowniany cbarak• 
ter. 

Na obecnym etapie opracowania trudno jednoznacznie określić prz)naletność kulturową. materiału 
zabytkowego. Z pewną dozą prawdopodoblellstwa sugerować motna powlązap.la mezol1tycmych ~yrob6W krze• 
mlennych z kulturą chojnlcko-plelikowską, · a zabrkOw neolitycznych z kręglem naddunajskim. 

llfatertaly przechowywane są w Muzeum Sląska Opoisldego w Opolu oraz w BDZ w Opola. 

Badania nle będą kODI:!'DuOWane. 

ZAWIESCIE, gm,G6ra Sl'lska 
woj. leszczyliside 
StanoWieko 1 

• 
Z WOLEN 
woj. radomaide 
StanoWisko •strzeln1cs" 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Pafultwowe Mlzeum Archeologiczne 
w Warszawie 
Polska Akademia Nauk 
lnslytat H!atorll Kultary Materialnej 
Zakład Epold Kamlenia 

Badania prowadzlU: prof. Romuald Scblld l mgr Hallo a Król1 k 
fJBKM PAN/ oraz dr Zofla Sulgostowska l mgr Andrzej J. Toma
szewsk11/PMA/. Finansował WKZ w Radomiu.. Czwarty sezoa 
badali. Srodkawopaleolli)'Czne stanowieko łowieckie. 

~ Kontynuo'!fano prace wewnątrz plaśnlcy kalicąc eksplorację arów: Ill ĆYI. B 1 D oraz IV ćw. 
A, B, D na głęb. ok. 3 m od powierzchni grantu poza plaśnlcą. Po mechanicznym usunięciu jałowego nadkłada 
prowadr:011o prace w południowej części pladnlcy na arach: V ćw. C, D l VI ćw. C, a przerwano j~ na głęb, 
ok. 2 m od polflerzcbnl ole oBiągając Bp'lga utworów. Dotychczas w wykople I przebadano 240 m • 

W!elolelnle obserwacje atratygrallczne pozwoliły wyr6tnlć X lub XI cyldl wclnanla slę cieków /WfłWO• 
zćw/1 akumulacji atworćw wich łotyskacb. ZjaWiska te b:yły wyntldem przemtan kltmatycmych ostatniego 
zlodowacenia /vtstullana/, co zostało potWierdzone sertą dat termolumlnescencyjnycb. 

W toku prac odkryto 98 miejsc występowania materiałów krzemlennych l kostnych, i czego 56 to ska• 
piska 1 pojedyncze okazy ku~cl ZWierzęcych /m.ln. mamuta l głównie konta/. Uzyakano 42 ..,.yroby z krze• 
mlenla /głltWnle czekoladowego/, wśr6d których stWierdzono: odłupkl/18/, wtóry /2/, luskl/14/, rdzeń 
mikrolltyczny /zapewne na wtćrnym złota/ oraz 7 narzędzi/odłupek łuskany, zgrzebla- 4, n6t obustrołlczy 
vr typle prądnlks oraz płaszcze obastrollcze - nlewykollczone/. Analiza Ylykazala na kilku krzemlentach ślady 
u:tytkawanla powstałe w trakcle pracy. ' 

Wykop n. Został zaloto~y ok. 140 m na wsch6d od wykopu I w cela zbadania zasięga stanowiska. Prze• 
b:eatłonn nnw•• .. or;rhntP ?.7 ,..,2 /Q ... '\.....,/ •twłPY.d!r.ai•,. •"Vet_... _ _.. .. ,., "~·~obszarze kopalnych WIJWOZÓW Z ~tw~-
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BAmCE STARE 
woj. warasawaide 

Jq:DZIN ·Z YCBCICB 
woj. katoW1ck1e 
Stanowtaloo 111,20 

. 
BIELAWSKA wms. cm. me lawy 
wo j. aldeml-lckle 
Stanowtako li 

BRODY POMORSKIB -
woj. rdaUlde 
lhanowtako 20 
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patrz 
okrea wpływC!w rZ)'lD&Idch 

patrz 
okrea wplywC!w rzymak1ch 

patrz 
okrea halai:lack1 

Muzeum Archeologiczne 
w Gddalal 

Badllftla pro-dzU mgr Olgierd Felczak. Flnanaowało M"'eum 
Archeologiczne w Gdal\alal, Dragi aezon badali, Oaada Wlelokultu· 
rowa: kultura ceramlld 1fatt10Wej rytej, kultara pacharC!w lejkowa· 
t,ch. . 

Prace pro-dzone były głC!wnle w centralnej cztilcl oaady, a takte na t:J wachodni m ! .południowym 
akraja. Zaletono w aum1e12 wyl<opOw od 11 do .20 o ~cznaj powtercchnl 210 m • 

W centralnej czttlcl oaady zaobserwowano wyattpowanle trzech naatępoJ'łCych warstw: I waratwa tzw. 
orna o barWie jaiiDobnmatnej l grobotlei dochodz,cej do 25 cm; D waratwa okretllona jako kulturowa charalrte• 
ryzuJliCa alt azarobrunatn'ł barw, l gruboilcl'ł ok. 30 c~ m waratwa ataDowl'łca podlote 1 zlotona z t.C!ltego 
plaa~ oraz cztilclowo t.Wll'kOW. • 

Wuyatlde obiekty aleracborne w Uczbl.e 11 odkryto w obrtble draglej waratwy. OprC!cz jemego pale• 
_Diaka odkrytego na terenie lO wykopu, pozoatałe obiekty to l~ jam o ilrednlcy od l !!!l do 1511 cm. 

Zdecydowana Wlękezotl~ artetalrtC!w ZWl'łJ:ana była"' kultur' pucharC!W lejkowatych l wyat,plła w ramach 
waratw orao; w obiektach nleruchomych. WłrC!d nich nalet.y wyrCit.nić k1lka tyalfCY rr. ceramiki, pro;ęłllk gil• 
nlany, dwt'e alek1erld kamienne, a lakte kllkandcle mediolitycznych narEfdd krzemiennych. 

Watępna anallza ceramlld pod qtem Edobolctwa l technologii poo;wollla okretlll~ chronologlf dla wytwo• 
rC!w kultury pucharC!w lejkowatych .na fazę m B według periodyzacji prEyjęlej na Kujawach, 

Poiladto nalet.y podkreiiU~. l& wytwory kultury cęramlld- watt~owej rytej były repruentowane prr:u 
ldlka mało charakteryetycznych rr. c;eramlld. 

Badaala bfd'ł .koptynn.;"ana: J • : 
l . 

BROS~CIN, JD>.Rąłńla 
woj. plotrkowalda 
Stancwtaloo 13 

.. 
BRZBSC KWAWSKI 
wo,: włocławalde 
Stanowtako 5 

pa tra 
okreo wpływC!w rz)'1Dak1ch 

Hu:eum Archeologlcme 1 Btnograflczne 
w Łodzi 

Badania prowadził dr Ryer:ard Grygiel prŻy udr:tale mgr Malgona• 
ty Ryblcklej. Ftnanao-u: WKZ we Włocławku, UMIG w Brr:ełctu 
Kujawakim orar: MA1E w Lodr:l, Kontynuacja bada1\· r; lat 1933·1939 
11984-1985, Stanowieko Wlelookreaowe l wielokulturowe od mer:oUtu 
po wczeano.łredalowtecae. 

. • 2 
Kontynuowano badaDla ror:ległego obiektu koltury amfor kulistych. Prr:ebadano dalue 62, 5 m jego 

powterzchal. Uchwycono pC!łnocn'ł gnanicę r:aslęga w~ełnlska tego oblekin orar: rołotone w ber:po,rednlm 
&'łaledztwle cztery jamy oą.adkawe. Oblektom towarzyazyły bardr:o Uczne materiały ceramlozne, krr:emlenne 
l kostne r:Wlerr:ęce. 

Śladowo odnotowano występowaale materlalC!w wczesnej kultury lendo;telsklej /ceramika kluta/l kulta• 
ry grobC!w klonowych z wczesnego okreau late68ldego. 

Materiały z badali prr:echowywane •'ł w MAIE w Lodd. 

Badania będ'! kontynuowane. 



CllALAWY, gm. Brodnlca 
woj. poznal\skle 
StanoW\sko l 5 
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Mu.ceum Arrheologtczne 
w Pomanla 

Badeola prowadzlll: mgr Danuta Prlnkę, dr Andrzej Prlnke. Flnan• 
aowało MA w Poznantu. Drug1 eezon badań. Osada z fazy lubo11sk1ej 
kultury pucbarOw lejkowatych, •lady oaadnlctwa schyłkowoneolttycz• 
nego l a okreau wc:zesnołredolowlecznego, 

Zbadano systenwt;vc::r:nte kolejnych 6 ar<'W powierzchni osiedla ludno•cl kultury pucharOw lejkowatych 
/KPL/ -wykopy fx;y;t~IU-LI/ załotono na oBI E•W, kontynuuj,.c: badania ubleglorocr.ne, W wynlko tych prac 
odkryto 23 nowe obiekty /11-33/ • jamy, z ktOrych pochodziło ponad 911'1o materiału zabytkowego: ok. 3 tys. 
fr. ceramiki KPL, kilkadziesiąt wyrobOw krzemlennych l kamlennych /m.ln, fr, płyt azllllersklcb" ro:r:clera• 
cze, :tarno, toporek z zapoczątkowym otworem, 2 siekiery, motyka, podldadld, kilkanaście kamleni ze Ala• 
darni gładzenia/ oraz fr, szpuli glinianej, przęślik. krątek l tr. ucha z ornamentem zoomorficznym. Ponadto 
w warstw!" humusu 1 stropowych partlach oblektow poza lr. ceramiki KPL wyatąplla niewielka Ilość ceramiki 
z potni ejs:r:ych okresow, 

W wyniku wstępnej analizy materialu ceramlczoego KPL potWierdzono jednofazowy charaieter obiektu 
1 jego chronologię, ustaloną wc:r:eśnlej na achylek fazy lubońsklej /tj. faza V B w schemacie centralnokujaw
sklm/. Uzyskany w tym sezonie zbiOr ceramiki odznaczał się azczegOlnym synkretyzmem styUstycznym, 
Poza typowymi elementami lubo:ńsklml KPL wystąpiły tu bowiem cechy zdobnictwa Wlllzane r: oddzlaływanlarrtl 
kultury ceramiki promienistej, czy kultury amfor kullstycb,. 

Obserwowano, podobnie jak w minionym sezonie, wyrably podzlał zachowanej częłcl osady na strefę 
zachodnią - Intensywniej utyłkowaną 1 wschodnią -peryferyjną. StWierdzono takte zrOtnlcowanla odkrytych 
oblektow, zarOwno z uwagi na typ wypelnlska, jak l rodzaj Inwentarza. Fakt ten, przy braku śladOW oblektOw 
mieszkalnych, pozwala sugerować, te badana częłć osady posładała charakter najblltszego zaplecza gospo
darczego, spełniajlicego wielorakle funkcje, zarOWno produkcyjne /np. warsztat ceramiczny/, jak tet. •wysy-
ptskowe". · 

Do najciekawszych odkryć tego eezona zaUczyć nalety oblekł 9, ktOrego zawarto4ć stanowtsła: przy
gotowana do wyklejenia naczynia "bala" maey !'eramlcznej. wykonanej według receptury KPL, fr, dutego 
naczynia 1 ekuplsko kamieni, wtlrOd k10rych &oajdowały atę dwa tłukorozcleracze. 

Badeola będ11 kontynuowane, •. 

D ... BROWA BISKUPIA 
woj, bydgoekle 
StanoWisko 21 

Uniwersytet lm. •dama Mlcklewlcza 
w Pomeolu 

· Zaldad PrablatorU Polekl 
IDBIJ'UI Prahl.atorll 

Badanta prowad&ll zeap<lł pod lt1er.mlt1em doc. dr bab. .Ueksandry 
Colta-Brontewelt1e,l. Ftnadaowal UJ. S&Oety eezon badali. Ślad 
oadn!c:twa epołeczeilatw ac:hyłkowopaleol~tycmyc:h /kultura •wt
df!raka/, meo:olltycanych /kultura janleławlcka/ oraz oeadyludnoł· 
ci kultury puc:berOw lejkoWatych /z fuy IDB l WC/, 

Kontynuowano badeola w rejonach ~nrertych przestrzennie układOW podamowych osiedli kultury pucha
row lejkowatych /KPL/ datowanych na: wczesny odcinek fazy mB.'/oaledle "etaraze•-Dm/ oraz potny odcinek 
razy IUC /osiedle "młodaze"•DBll/. Objęły one partlę zachodnilit p<lłnocno-wac:hodnlll krawędzi kulminacji 
wznieSienia ldentyflkowane&o a tzw, •etrelll mleazkaln'ł" oatedla /por. aprawozdanla a badań w latach 1983• 
1~85/. 

OgOłem badano powterzeboi f 175 m 
2

, koócz11c prace w obrębie 150 m 
2

, Pozyskano bogaty zespOI lnfor• 
macjl trOdłowych, ktore umotllwtaj'ł wezechetronn'ł . anallzf nerokiego zestawu cech kulturowych katdej ze 
wzmtankowanych oeAcl. . . 

Osiedle •starsze•. Zakollc&ooo eksplorację zachodniej oraz pOlnocnej części antkatowego obiektu 
wzlemnego 81/90. Trdć kulturow11 jego wypełnleka stanowił bardzo Uczny zespOI zabytkOW, w tym: ceramik\ 
naczyniowej, wytworow krzemiennych, kamlennych oraz pozostałofet pokonsumpcyjnych /szczłjtkOW kostnych 
l paleoboteolcznycb/. Bogaty Inwentarz wnętrza obiektu, skuplaJ'łcego zdecydowaną większość substancji 
trOdlowej OBI, sugeruje allne skoncentrowanie "czynności tycluwych" ludności bądanego oBledla w jego obrę· 
ble. Wewn'ltrz obiektu 81/90 ora& w jego bezpośrednim SIIBiedztwle odkryto szereg "jam" gospodarczych. 
Zbadane "jamY" rotn111 się między sobll kształtem /trapezowate, nieckowate/, rodzajem konsystencji wypeł
nlsk /Jednolite, zlotone atratygrancznte/, rozmiarami /pojemnołclą/ oraz zawartoŚcią, jak l frekwencją 
trełcl przyrodniczej czy kulturowej. Og<lł cech kulturowych Inwentarzy OBI uzewnętrznia sUną recepcję czyn• 
nlkOw kulturowych z rejonu starawysoczyzn. ściślej z Ich małopolskiego członu, Identyfikacja kulturowa da• 
nego zjawiska dozwolona jest w dzledzlnle: budownictwa, garncarstwa, w-ytwOrczoścl narzędzi z kości 1 poro
ta ora& w aferze zaspokajania - rosn11cyc:h Owcześnie • potrzeb surowcowych gospodarki rośllnnej warunkują• 

'• w~rost zapotrzebowania na makrolttycme narzędzia krzemienne, 
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W partU przydennej oblelitu 81.[90, śct61ej na pozlomte przectęcta kopalnej warstwy prOchnlcznej ba· 
danej wyntoslo6cl przez spągo• 'l strefę ut.ytkowanta ob, 8.1/90, odkryto klasyczny dla lnwentarzy achyłkowo-
paleołttycutych lilielak śwlderslcl. · 

Osiedle "młodsze•. Badanta skoncentrowano w rejoole Intensywnego zagospodarowanta •trwałego• 
oatedla grupy mątewsklej KPL. Odkryto tu fragment kolejnej /5? / naziemnej budowli slupowej wraz z l1c7.ny• 
m1 elementami zabudowy przY!'omowej. Rekonstrukcja plantgrant zagospodarowania osiedla •mątewsklego• 
ujawnia układ zabudowy w formie pojedynczych "zagrOd", tj. zwartych kompleksow, zrOUIIcowanych pod 
względem przeznaczenia, konstrukcji osadowych, Zesp6ł Inwentarzy OBli uzewnętrznia proces wyj11 tkowo 
trwałej oraz wszechstronnej recepcji rOtnofunkcjonalnycb czynnlkOw kulturowych łączonych gene\ycznle z krę
glem :wschodntoeuropej~klch kultur, głOwnie ze strefy lasostepu nadczarnomorslclego. Identytlkacja kulturowa 
tego zjawtaka w oparciu o •mątewslcl komponent kulturowy• OBU, doz•olona jest na płaszczytnie gospodarki 
soro•cowej, technologtl budownictwa oraz reguł technolog1CU10•styl1stycrnych garncarstwa, 

Badanta będ'l kontynuowane, 

D~BCZYNO 
woj, lroszallńslcle 
Stanowtslro 53 

DOBRZEJOWICE, gm. Zulrowlce 
woj. legnickle 
Stanowt•ko 2 

patrz . 
wczesne średotowtecze 

· Muzeum w Głogowte 
Ośrodek .trcheologlczno-Konserwatorslcl 

Badanta pro"wadztł mgr Zenon Hendel. Flnansowalo Muzeom w Glo• 
gowte, Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski. Pierwszy sezon 
bad :m pod klerunki!'m autora /czwarty na stanowisku/. Osada kul• 
tury pucharew lejkowatych, ślad osadnictwa kultury łutycklej, 
cmentarzyskO szkieletowe z okresu wczesnego średnioWleĆ u. 

Stanowisko znajduje się około 100 m na wachOd od małego cieku wodnego, w poblltu jego ujścia do Odry. 
Poludntowo-zachodnla czędć stanowtska obecnie jest zajęta zabudowaniami p6łnocno-wschodnlej partli wsi 
Dobrzejowtce. StanoWisko jest w znacznym stopniu jot zniszczone w wyniku eksploatacji znajdującej się tutaj 
piaskowni. Prace wykopallalkowe skoncentrowano przy krawędzi wyb!erzyska, w miejscach gdzie zostały na• 
ruszone obiekty archeologiczne, 

Załot.ono trzy wykopy o l'!crnej powterzchnl 692,3 m 
2

• Przebadano 133 jamy, wśrćd kt<Srych domino
wałydlady po slupach oraz oblekły gospodarcze /)emy zasobowe, odpadkowe/. Pośród nielicznych obleklćw · 
mieszkalnych do wyjątkowych zallczyć nalety jamę nr 22, stanowiącą naziemną konstrukcję 1hleszkaln'!, skła
dającą stę z dookolnego rowu oraz" znajdującej stę w środku jamy. Material archeologiczny pozys kany z wtęk• 
szo6c! badanych Jam wskazuje, -te pochodZił one z okresu funkcjonawanta osady koltory pocbarćw lejkowatych. 
N atomiast w warstwie ornej natraftono rOWn!et na fragmenty naczyń kultury łutycklej z m okresu epoki br'lzu;
Pooadto w pOlnocnej części stanowieka odkryto kilka azldeletowycb grobOw E cmentarzyska wczeenośrednto
wtecznego. 

· Badania będ11 kontynuowane. 

DUBEC ZNO, CJD, Ha4alt'. 
woj. chełmakle · 
Stanowisko 1 

DUDKA, gm. W;rdml.D;r 
woj. suwalakle 
Stanowisko l 

patrz 
epoka brązu 

Polelta Akademia Na6k 
Instytut Blatorli Kultur)' Materialnej 
Zakład Epoki Kamlenta 
w Warszawie 

Badania prowadził dr Witold Gumliiski przy wap<SłudEial e mgr. 
Jana Fledorczuka, Finansował WKZ w Suwałkach. Dru, J sezon 
badaJ\. Osadnictwo od wczesnego do schyłkowego neoh w. GłOWnie 
kultura narveka /t-yp Zedmar/. · 

fYkop objął brzetną częś.ć właściwego torfowiska oraz gćrny załom brzegu wyspy o łącznej powterzeh
ni 19 m . Okład wa,-stw w brzetnej partli właśctwego torfoWiska przedstawtal atę następoj'lco. Pod jałową 
warstwą czarnego torfu zalegaJ torf czarnobrunatny z jednolitą ceramik'! o domieszce kamlennego tłucznia · 
1 rośllnnej oraz z zabytkami krzemlennymi /m.In. rdzeń Wićrowy jednop!ętowy, walcowaty o p6łkollstej od• 
łupni, wiOrowlec lewoboczny E pOltylcem skośnym z olesymetrycznego makrolltycznego zatępca, odłupkowy 
skrobacz lukowy/. 
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Ponl:tej zalegały rOtne warstwy torrow, a następnie _bytUrjalowe kulturowo. Tylko blltej brzegu, pomiędzy 
tortem sapropelowym a torfem E szyszkami sosnowymi występowała parocentymetrowa waratwa twlru. w lct6-
rej znałeztono rOg jelenia. Tut nad nią f w torfie sapropelowym/ odkryto dluto kościane a pod nią f w torfie 
z szyszkami/ fragment rogowej 81elderld lub toporka. Większość zabytkOw odkryto na gOrnym załomie brzegu 
wyspy w t'brC!e czarnym stlnle spłaszczonym. W rejonie tym natraflano takte na ślad po ostro zakończonym 
olupte o średnicy ok. 20 cm. 
O golem znaleziono: l, 004 rr: ceramlk1/głOwnte kultury narvsldej, l zdobiony fr. azyjl naczynia kultury pu• 
charow lejkowatych 1 ceramikę achyłkowoneolltyczną z odetakami sznura/, 440 )<rzemlent, w tym 49 narzędzi 
1 8 rdzeni f m.In. smukły trOjkąt ze skośnie retuszowaną podała"., mikrolltyczne skośne p6łtylczald, groctld 
przykrawędne retuszowane/, 12 wyrob<Sw z kości 1 rogu /w tym fragmenty 3 harpunaw Jednorzędowych/, 9 wy• 
twor<!w kamlennych oraz 13. ~58 azczątk<!W kostnych, w tym ok. 20'Yo rybich. 

Badanta będą kontynuowane. 

DZIERŻĘCJNO, gm. Stan<!w 
woj. koszałlńslde 
Stanowisko 7 

Muzeum Okręgowe 
w Koszalinie ~ 

Badanta prowadzlll mgr .Jolanta llktewtcz /autorka eprawozdanta/ 
oraz mgr Ignacy Skrz3'Pek. Pierwszy aezon badań. Finansował 
WKZ w Koazallnle. Stanowieko wielokulturowe /mezolit, p<!bly 
neollt l wcseana epoka brązu. kultura łutycka, wczeanośrednio• 
wlecze/. 

Stanowisko polotone jest ną kulmtnacjl l stoku ptaszezystej wydmy w dollnie jeziora Lablatowo, ok. 
500 m na zach<!d _od południowego krańca wat Dztertęctno, bezpotlrednlo na wsch<!d od drogi polneJ do Bonlna. 

Celem badali było wstępne rozpoznanie chronologiczne 1 kulturowe stanoWiska odkrytego w trakcle 
badań AZP. 

. • 2 . . 
Zbadano dwa wykopy eondatowe o łąs:znej powierzchni 100 m • Wykop 1/86 zalotono na kulminacji wyd

my. Wykop II/86 wzdlut stoku wschodniego, w odległości l li m od pierwszego. 

Stwierdzono Silne zniszczenie stanoWiska przez wap(!łczesną uprawę roll 1 procesy stokowe. Materiał 
archeologiczny występuje głOwnie w warstwie ornej oraz w rozproszeniu. w szaro~t(!}tym plaskC pod nią. 
W plasku tym uchwycono ślady sUnie zniszczonych oblektow /lcb dolne partie/, nie zawierających z reguły 
materialaw ruchomych, co utrodnta ocenę lcb przynaletnodcl kulturowej •. 

W Inwentarzu dominuje zdecydowanie materiał krzemlenny f ponad l. 0011 okazOW f, reprezentujący 
głownie p(!blomezolltyczną kulturę cbojntcko-plellkowską. Wydzlellć w nim motna nlellczne formy typologie z• 
nie p<lfnlejsze - neolltyczne lub wczesnobrązowe. Towarzyszy mu material ceramiczny, głOWnie p<!tnoneoU
tyczny lub nawet wczeanobr'lzowy /242 !r.""/, w wykopte U/86 rOwnle~ łu~ycld /167 !r./ oraz •tadowo-wczesno• 
średniowieczny /li fr. /. W wykople D/86 odkryto poza tym pótnoneolltyczny gr6b zwierzęcy oraz gr6b poplel
nlcowy kulturyłuty~ldej /V EB/. 

Materiały znajdują slę w Muzeum Okręgowym w KDszallnle. 

Badanta będą kontym~owane. 

G.ł.SKI, gm.Gntewkowo 
woj. bydgoslde 
Stanowisko 18 

GIE.BULTÓW, gm.Wielka Wleś 
woj. krakowaide 
Stanowisko 11 

patrz 
o kre• la tellski 

Muznm Archeologiczne 
w Krakowie 

Badanta prowadziły dr Ewa Rook l mgr AnnaRuszar/autorka 
sprawozdania/. Finansowało MA w KrakoWie, Pierwszy sezon ba• 
dali. Osada neolltyczna. 

Stanowisko polotone jest na wydlutonym, stosunkowo wąsldm C3'Pla opadającym na pcłudntowy wsch<!d 
ku rzece Pr11dnik. B,Yło ono sygnallzowane przez rozmaite eldpy prowadz'!Ce w tym r ejonie badanta powterzch
ntowe. • 

Prace miały charaider wstępny, a celem Ich było ustaleole dokładnego połotenta stanowiska oraz 
u6dślenle jego cbronologU. 

Załotono trzy wykopy sondatowe, w rMnycb miejscach występowania zabytk<!w archeologlcznych na 
powierzchni. Obiekty archeologiczne występiły jedynie w wykople wytyczony.n we wschodniej c zęścl cyola . 
Są to 3 Jamy o charakterze gospodarczym, kształtu trapezowatego lub nieckowatego. Zawierały one niezbyt 
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llczny materiał zabytkowy w postaci wyrobów krze.mlennych, pojedynczych, małych fragm~ntów naczyń gUnia• 
nych l drobnych węgielków drzewnych. Materiał ten nalety wiązać z którąś z kultur z cyklu wstęgowych. Od_;;lo
nlęte w roku bletącym obiekty prawdopodobnie wymaczają południową granicę osady. 

Materiał został złotony w MA w Krakowie. 

Przewlwje elę kontynuację badali. 

GRABIE 
woj. włocławakle 
StanoWisko 4 

Uniwersytet lm. Adama Ml.cldewtcza 
Instytut PrahlstorU 
w Poznanlil 

Badania prowadr.1ł EeapOł pod lderunldem doc. dr hab. Aleksandry 
Cofta• Bronlewsklej przy wsp6ludr.1ale mgr M. S z myt. Finansowano 
E problemu resortowego RP III. 35. Drugi sezon badań. Osada kul• 
tury ceramiki wstęgowej rytej, kultury pó:fnej cerami Id wstęgowej, 
kultury ·pucharów lejkowatych /faza V/. ·osada /?/l cmentarzysko 
,. wc~:esnej epoki brąJ:U, osada kultury łutycklej. 

. Kontynuowano prace pneprowadzone _w 1981 r. Celem badań było rozpoznanie kontekstu pOlziemlanki 
kultury ceramlkl wstęgowej rytej /"styl zoflpolskl"/, odkrytej w 1981 r. Przyjęto metodę badań przy pomocy 
rowów sondaf-owych o szerokości l m rolllokowanych wokOł wymienionego obiektu tak, by objąć całe pole wystę• 
powanla ceramiki na powlerJ:chni atanowlaka. Lączole zbadano w ten sposób 128m2• W efekcle prowadJ:onych 
p~ac motna z dutym prawdopodobieństwem stwierdzić, lt znana z poprzednich badań półziemlanka była jedy
nym obiektem kultury ceramiid wstęgowej rytej na tym stanowisku. Pozostałe wynlkl motna prEedstawlć nastę• 
pojąco. 

Kultura pó:fnej ceramlkl wstęgowej /faza ID/. Odsłonięto dalsze fragmenty domu trapezowaliego z doo• 
kolnym rowem fundamentowym. P01:walają one na określenie dlagości domu /33, 8 m/1 szerokości jego polud,: 
n! owego /szerSJ:ego/ szczytu /7, 8 m/. Zarejestrowano ponadto fragmenty trzech Innych rowów. Ze względu 
aa małą powierzchnię obserwacji Ora!l' brak ceramiklich Interpretacja jako fragmentÓW dalszych chał! pó:fno• 
wstęgowych nie jest pewna. 

Kultura pucharów lejkowatych /faza V/. Odkryto jedrią, niewielką jamę oraz klikanaście fragmentow 
ceramiki na J:lotn wtórnym z młodszych oblektOW, 

Wczesny okres epold brązu. Zbadano grób. niewielką jamę oraz obiekt rowkowy, być mote J:Wiązany 
z grobem. Jama grobowa, zorientowana dintną osią w klerunku NNE-SSW f wymiary 3. l x 2, 2 m/, obudo-...a• 
na była wewnątrz prostokątną konstrukcją dreWnlaną/2, 5 x 1. 5 m/, zasypanąintensywnie czarną pr<lchnlcą 
z llcznyml, sUnie rozdrobnionymi fragmentami ceramiid t drobnymi bryłkami polepy. Szldelet silole pokawal• 

· kowany /brak m.ln. puszki mOzgowej/ r .ozrzucony był na dnie na całej powierzchni ograniczonej drewnianym 
obramowaniem. Brak wyposatenla. 

Kultura łu~ycka. Zbadane 6 jam gospodarczych o bardzo skąpej zawartotcl. Ponadto zarejestrowano 
11 dołków poslupowych o nleokrdlonej chronologii, najprawdopodobniej jednak związanych z naJpó:fnlejszym 
okresem zasiedlenia stanowiska. 

Materiały przechowywane są w IP UAM w Pomanlu. 

Potądana jest kontynuacja badaA. 

GRÓDEK /NADBUt.NY/ nad Bugiem, gm.Hrnblenów 
woj. zamojskie 
Stanowisko lC 

Uniwersytet Marli Curte•Sldodowsldej 
w Lublinie 
Katedra Ar.cheolog11 

Badanta prowadził dr Andrzej Kokowski. Finansował WOAK w Zs• 
mośclu. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko kultury wołyńsko• 
lubelaklej ceramiki malowanej, kultary strzytowsklej, grupy masło• 
męcldej; osada kultury puchar <!W lejkowatych. 

Wykopy o powierzchni 437. 5 m 2 zlokalizowane:> na poluduJe od przebadanej uprzednio partU stanowiska, 
aby uchwycić skraj cmentarzyska grupy maałomęcklej, a takte Eabezpleczyć najbardr.1ej zniszczoną cJ:ęść 
stanowiska. 

Cmentarzysko kultury wołyńsko•lubelsklej cerami Id malowanej. 

Zlokallzowano dalsze trzy groby szkieletowe. W obiekcie nr m odsłonięto szkielet ulotcny na brzuchu, 
pozbawlony nóg. W grotd.e nr V, letącema na lewym boku zmarłemu, z podkurczonymi końc~:ynami, towarzy
szyły co najmniej dwa naczynia - w tym pucharek na pustej nótce, skręt z drutu miedzlanego oraz setld, na• 
szytych najpewniej na odzlet, drobnych muszelek. Znalezimo rOwniet wycięte z muszli kOłeczka. 

Cmentarzysko kultury strzytowsklej. 

Pierwszy grób tej kultury znaleziony został w zachodniej części badanego obszaru. Za głową leącego 
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na wznak ~zkleletu stała najprawdopodobniej amfora, a przy nogach misa. Na szyi atwlerd~:ono draelkowy 
naszyjnik z jednym końcem zawiniętym w tarczkę. 

Cmentarzysko grupY masłomecldej. 

Odkryto lącznle 59 grobów z okresu rzymsldego, z czego badano 57 oblektC!w, a wyeksplorowano do 
końca 54. W liczbie tej zawiera 8lę 51 grobC!W szldeletowyc:h, dwa ciałopalne l jeden symbohczny. Pierwsza 
grupa reprezentowana jest przez 36 oblelrtOw ze szkieletami kompletnymi. W4rod nich 23 zawierały szldelety 
niemowląt 1 oseskOw. Wyposa~enle zanotowano rOwnle~ przy 23 pochOwkach. Zarejestrowano 15 oblektC!w ze 
szldeletaml cząstkowym!, w tym jeden dz:lecka: bez wyposaenla pozoatawały jedynie tr zy poc:hC!wld. W strn- . 
pilch dwOc:h grobOw stwierdzono wkopane spalone szczątld ladzlde. 

GrOb nr 69 zaw i erał gOrną połowę szldeletu dorosłego osobnika, Idącego nieomal ~e w porządku anato
micznym, a na niej zł< .<one były nadpalone kotld kończyn dolnych. W groble nr 73 zadokumentowano bardzo 
wyratnie czytelne ślady trumny w ksztalde prostoąta. Jej śclanld hyly pokryte grabą warstwą wapiennej po-
białki. · 

W groble nr 61, dziecięcym, znaleziono 9 naczyń, wśrod nlcb jedno wykonane na kole, czarkę jetowat~ 
miskę typu terra slgtlata. Na azyl zma.rły miał kolię, złotoną z rMnobarwnycb paclorkOw, bursztynOworaz 

srebrnych 1 brązowych wtslorkOw, nlektOryc:h zdobionych emalią. Na rjlmlonach znałezluno dwle srebrne za
pinki. Na prawym przedramleniu widniała bransoleta z clenldej srebrnej blachy, z końcami wynbratającytnl 
głowy węt.y, na lewej zaś bransoletka wykonana z elementOw brązowych, srebrnych l szklanych, U pasa z le
wej strony wislało kOlko z trzema mln!aturowytnl kluczami, mĄiy wislorek srebrny oraz du~y WISlor ze środ• 
ziemnomorsklej muszl! na masywnym brązowym kOllcu, W ~b! e nr 64 znaleziono rnlnlaturę mlecza z bręzu, 
szklany niezdobiony puchar l ceramiczne naczynie •prowtncjonalnorzymakle", grzeblm dzwonowaty zdobiony 
guzami z brązu oraz masywne elementy pasa: sprzączkę 1 okucle końca pasa, zdobione wybijanym ornamentem. 
W gr obi e nr 85 znajdowala się kolta złotona ze 163 wielobarwnych paclorkOW szklanych, dwa grzeblenie dzwo
nowate z podniesionymi ramionanil l dwa naczynia •prowtncjonalnorzyrnslde". 

Odslonlęta powlerzcbnta cmenta.rzyska grupy masłomęcklej wynos! '168, 5m
2

• Znany jest tylko zacbod
ni skraj obiektu. ROwnte:t 1 na tym cmentarzyslcu potwterdzone zostały obserwowane w Maslomęczu kręgi w 
uloteolu pochOwkOw. Jeden z ntcb czytelny jest w cało4cl: wokOł grobu nr 44, badanego w poprzednim sezonie, 
stwierdzono pierścleń bardzo ciasno zakładanych grohC!w, wyznacr.ających krąg o średnicy 12 m. Przestrzeń 
pomiędzy nimi a grobem centralnym jest zupelnle puata. W tej JlytUacjl wiele grobów· tworzy układ stratygra
ficzne, k!Orycb udz!alem jest nieraz nawet 6 oblektOw, Duto·wtększy kr'łg. z centralnle polotonym grobem 
nr 19, zdaje się rysować w częścl · pOłnocnej nekropoll. 

Osada kultury pucbarOw lejkowatych. 

Odkryto 27 nowych oblektOw, Jeden z ruch motna Interpretować jako plec .. Mial on prostokątny zarys, 
śclankl wylepione wypaloną następnie gliną. Płylkle wypelnlsko zawierało właściWie nieomal wyłączole węgiel 
drzewny l popękane płyty kamleni tarnowych. 

Z Inwentarzy jam nalety wytnienić lytkę z długt m trzonldem, wykona~ z jednej kol!cl dlugtej. Ponadto, 
trzeba odnotować odkrycie trzech alekler krzemiennych, fragmentow uch naczyń zaopatrzonych w bardzo efek
towne wynbratenla głow baranow oraz fragmentow ceramlld kultury trypolsldej. Na wtórnym złotu znaleziono 
kośelaną okładzinę luku. · 

Obiekty KPL tworz'ł wyra1ne skuplenie Cl'l~'lce 8lę pasem od poludniowego zacbodu ku pOlnocnemu 
wschodowi. Od wachodniej strony badanej częśd stanowiska stwierdzono obecność prawdopodobnie rowu, o 
dość jednorodnym jasnym wypelnlsku, pozbawlanym materiału zabytkowego. By;! mote ma on związek z za
gęszczeolem obleldOw, które pozo•taJil po Jego wewnętrzneJ atronle. Lączna Uczba obleklOw osadowych wynosi 
56. 

Ma terlały znajdują slę w Katedrze Arcbeoloell U.MCS. 

Badanta będą kofttynuowane. 

HRUmESZÓW-PODGÓRZE 
woj. zamojslde 
StanoWlsko lA 

WojewOdzid Odrodek 
Archeologtczno-ltonsenratorsld 
w Zamollcla 

Badanta prowadziła mgr Ewa Banutewtcz. Finansował WOA-K 
Zamość. Czwarty 11er.on badaJi. Cmentarz.)'llko kultury strzytow
aldej. 

Kontynuowano wykopallaka na cmentarzysku;a'ł"lednlej osady z okresu wpływow rzyrnsldcb nie badano,· 

Przebadano około170m2 -odkryto dalsze cztery groby wyznaczające wschodni zasięg cmentarzyska, 
oddalone około 100 m od dotychczas rozpoznanego skupiska. Wszystlde odkryte pochOwld zawierały szczątki 
ludzkie: szldelety nle posiadały śladow nadpalenia, były ulotone na wznak o rotnej orientacji. Gr6b Vlll/ 86 
okazał się symboliczny - nle posiadał azldeletu, a w jatnle grobowej znajdowały slę trzy naczynia - dwie 
amfory oraz naczynko doniczkowale bogato zdobione odclskaml sznurka. 

NajbarC:zlej Interesujące wyposatenle posładal grOb XI/86. ZaWierał słabo zachowany szldelet, cztery 
naczynia bogato zdobione w~tkaml aznurowytnl, dwle miedzlane zausznice, r lerp z krzemlenia wołyńsldego t: 

ułamanym J<Ońcem oraz 80 paclorkOw fajansowych oraz 5 miedzianych. 
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W centralnej partU cmentarzyska zlokalizowano dwie Ziemlanki, w jednej c nich odkryto piec pr:ty 
ścianie :r:achodnlej, druga natomiast była odkryta fragmentarycznie, Nale~y wtęc sądzić, ~~ znaczna część 
cmentarzyska jest zniszczona. Bogata problematyka stanowtaka wymaga kontynaacjl badań. 

Materiały z badań znajdują stę w WOA•K w Zamościu, po opracowaniu costaną przekazane do Muzeum 
wfu~u~~ • 

Hti!A 
woj. o:amojslde · 
Stano1!Plsko l · 

Wojew6dzkl Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski 
w Zamościu 

Badanta prowadziła mgr Ewa Banaslewtcz. Finansował WOA-K 
Zamość. P1erwscy ee:r:on badail. Pmentarzysko kultury strr:~ow• 
sld ej. 

W wyniku badań ratowniczych na powierzchni 22,5 m
2 

ódkryto gr6b kultury strz~wsklej. Poch6wek 
cawleral ezldelet ludzki spoczywający na prawym boku z podkurczoną jedną cachnwaną kończyną dolną, ulot.ony 
po osi SW-NE. Wyposat.enle stanowlło dute naczyniewazowatez wylewem zdobionym C!tterema guzkami 1 od
ciskami sznura, obmazywane wewnątrz oraz na zewnątrz we wszystkich kierunkach. Wystąpiły talde trzy pa• 
clorld fajansowe oraz k6łko miedziane. 

Informacje mlesl0kańc6w, o znajdowaniu podczas wybierania plasku scklelet6w ludzldc,h 1 naczyń, 
potwierdzają Istnienie cmentarzyska. 

Materiały zostani! przekazane do MO w Zamościu. 

JAKUSZOWICE, . gm. Kaclmlerza Wielka 
woj. Ideleckle 
Stanowisko 2 

KAMIONKA, gm. Kieczew 
woj. konlńalde 
Stanowisko 3 

patrz 
okres wplyw6w rzymsldch 

Muceum Okręgowe 
w Koninie 

Badanta prowadził mgr Krzysztof Gorczyca. Finansowało MO w 
Koninie, Pierwszy sezon badail. Osady kultury pucharow lejkowa• 
tych. Osada kultury trzclnlecklej. 

Stanowisko polotone jest na wecb6d od drogi polnej do &dzlaławla Kościelnego, ok. 750 m na poladnie
od ak:rz~owanla kolejld wąskotorowej z droR &dzlelaw•Slemlcze. Ulokowane na kulminacji cypla na krawę• 
dzl R)'IUly Budzisławaklej obejmuje obszar olr. O, 7 ba. Badania miały charakter ratunkowy ze wiględu na wy• 
bleranle plaaku l głęboką orkę. 

Zaletono dwa wykopy o l'lclOnej powlerr:cbnl 225 m 
2

• Uzyskano dutą llolłć materiału kultury pucharOW 
lejkowaiyeh /l. 414 !r. ceramlld, 99 W1t'obOW krzemiennych, 5 płytek szllneraldcb l l t.arno/. Obl.ekiOw nale• 
ł.'ICYeb do tej kultury, oprOct ni ewlelldego paleniska wylotonego kamleniami oraz płytldej niewielkiej jamy, 
nieadałosię zarejestrować. Śwtadczy to prawdopodobnie o obozowiskowym typie osadnictwa. Wstępna analiza 
materiału ajawnUa fakt dwukrotnego r:asledlenla terenu pr:ter: ludnołć KPL. W czę~cl pOlnocnej stanowieka 
W)'Bt'IPU materiał przemleazaDy z faz m l IV. zał w częłcl połudnl.-eJ " c&yety" material fazy IV KPL. 

OprOcz pozoatałośel oeadnlctwa KPL odkryto rOwntet 2 płytide jamy kultury trzclnlecldej. W katdej 
z nich wyst'IPUy wlęnze fragmenty dolliczkowatego nae&ynla z lletw'ł plastyemą pod krawędzl'lo 

Materiał l dokumemacja majd~'l etę w Muzeum ·Okręgowym w Kordni e. 

Ba~ &akoócEOOO. 

KISLAKI, gm. TylroeiD 
woj. blałoetoelde 
Stanowtelto 'i 

Pańetwowe ·Mazeam Arebe'lloglcme 
W W JU'BhWle 

Badania prowadził mv Marek Załeweld. Flnanaował KZA w Białym• 
atnku. Pierwesy sezon badeil. ~r:owlako kultury nlemeil.eldej z 
neollta. 

Stanowieko znajdoje elę na lewym brzep atarcr&ee&a, zwanym •JeZiorem•, -lety poml~&y _nlm a 
obecnymirorylem rzeld Narew /po reruJ.acj!/ . 
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2 . • 
Wykop o powlerzchnl 30 m obj4ł łrodkow'l czf~ pola ornego pomlfdcy .. bml l do-.,.uzowany metal 

na łagodnie opadaj4cym w Iderunku pdlnoc:aym /w atronf ataronecza/ atolaa . .' Zab:ptkt wyat1g>lły w oranlnle 
oraz brunatnotOitym gUnlastym plasku, atlnle zorezcyntliOWanJm. Włr6d l, 008 act. inwentarza krzemlennego 
z kr zemlenla narzutowego /bałtyckiego/ wyr(lłnlono 150 rdzeni 1 narzfdzl/ m.J.D. drapaczy, skrobaczy, zgrze
bełt groctkOw/. Natomtaat materiał ceramlezny/459 fr,J jest bardzo tle r.acbowany/waranłd gleboweJ, Poz
wala on datować stanowtsko.na neollt l wt~e alf a oeadnl.ctwem laaltury nleme6aldej. Ponadto odkr7to fragmeńt 
wylewu naczynia poaladaj4cega naw~QDia do ceramlkl bałtnałdej oraz fr~llły naczynia łrednloWlecmego. 

· Materiały •11 opracowywane w Pallatwowym Muzeum ArcheologlCZDJ!D. 

Badanta będ'l kontynuowane • 

. 
KRAKOW-NOWA HUTA-KRZESJ,.AWICB 
Stanowisko 41 

lo!Dzeam Arc:benlogteme 
w Krakowle 
Odclz1ał w Nowej Bacte 

Badanta p..."..dzlły mgr mgr GrJRlda Toboła, Paul1Da Poleab. 
Flnanaowało MA w Krakowie. 6afll1 H zon bada4. Oaad)' s okre8U 
neolitu 1 latellałdeta. 

Badanta mlaly na celu rozpozn11111e centralnej częłct osady, D1e'doslf11Dej dot11d c powodu allnego zadrze• 
wlenla /teren ten atanowi paa złelent • atreft ochro.nn'l wo~ Komblnatu Bat)',!m. LeDlna/. 

Przekopano łącznie 1,375 ara, Odkryto 23 nowe obiekty archeologtcme /104, 108-127/ oraz przekopa• 
no badany w poprzednich sezonach obiekt 70, Wlfkszość. z tych oblektow to pozoatalołcl oeadnictwa nelltyezne
go. Zawierały one stosunkowo nieliczny materiał zabytkowy/ ceramlkf, wp-oby krzemlii!IIDe/ reprez.entaj'ICY 
kulturę ceramiki wstęgowej rytej l kulturf lendztelak'l. Do najctekawazJ<:b a nich nalełal oblełd oznaez011y 
numerem 107 -owalna, trapezowata w profllu jama. W środkowej CZfłcl jej W)'pełntaka aaob........".ano dołj! 
grubą warstwę spalenizny, w obrębie ktorej znajdowało alędutych rozmtarow nac~e. ziiiJłeclone prawd""o
dobnle w trakcle zasypywanta gomych warstw obiektu. Pozostale oblekł)' Dl!ol1t,.,me miały rOWnleł cbarakter 
jam gospodarc:r:ycb. Jedynie- obiekt ~24 b,Ł pozoałaJołcl'l cbat7o 

W trakcle badali zdołano odałonlć C..ędć jedynego w tym sesonle oblełda laalhlry latemłdej /otl.elt.t lfll/. 
stanowiącego prawdopodobme dlady budynku mleazltalnego. W jego wypełnlalna wyat~U>:Q)' atową~<owo Ile me 
fragmenty ceramlłd malowanej, · 

Interesujące wynUci 1: punktu widzenia badali nad geomorfologtli atanawtaka cras całej dollny Dłubnt 
przyniosły obserwacje prolUu wykopu, Pod -ratw'ł wapOłeze .. ego humoiłlll odlrryto dwte wyra!nle widoczne 
warstwy·humusu kopalnego, datowane na okrea latedakl /warstwa lcultaro- zawieraJlica matertał celłyekt/ 
oraz okres neolitu. ProQl ten będzie pnedm!otem apecjaUatyczoyeh badail geomorfologtcmyc:b. 

' KRZEMIONKI, gm. BodzecbO'IF 
woj. kleleckle 

Pailatwowe Muteum Arc:benlogtc:zne 
• w ......... te 

Badantami łder""ał mgr Sławomir Sałacl11słd. Posu:zerOlne odetakt 
pro-dl:llt mgr mgr Wojclecb Borlrowald. Witold Mlgal, Marek 
Zalewakt. Poaa tym wzifll odztał: ln~ rrtP' Graegon Kamtliskl, 
mgr Longlu Pluta, Hanna CewUisJm. Regina DzlldiAaka, studenci 
1: lA UW, nauczyciele, instruktorzy l acanłowie • ZSG • Oetrowte 
I..AJbelaldm oraz barcerze atara:obarcersklch uezepOw ze Śląska. 
Flruma.,.,ało PMA w·Warazawte. bemy aezon ba~ Jtopalole 
krzemlenta pa8laatego. Neollt • wccema epoka .....,._ Kultury -
amfor laallat,.,h 1 mterzanowtcb. · 

Badanla w d'!tej mierze były JrnntynuacJ'I prac c 1985 r. 

Zakończono eksplorację uybu nr 8-869, jednej r; płytuyeh /4, 5 m gł./ jednoalek ..-,dobywcz:ych. 
W partit przydennej odsłomęto na 2 podomach oddałonych od Bl.eble o 50•11(1 cm cały szereg otworów, " kto
rych czędć jest wejdclaml w zagruzowane wyrobiska, a czędć przeblctaml do Innyelllub z lDDycb szybOw. Na 
nlezrnlemle urzetblonym 8p'IIU :r.lokallzowano Wiele negatywow po Wyjftycb konkreĆjach, a w ldlkn punktach 
fragmenty surowca tkwiące w .skale. Powytsze elementy niezbicie potwierdzaj" dwupoztom""ą eksploatację 
krzemlenia w ramach oble!rta. Po oatunlęctu g6rnej warstwy krzemteDlonodnej wykuwano krOtlde /ok. l· 
l, 5 m/ ntaze boczne, Na atępnie pogłęblano szyb doebodąc do drugiego poziomu wrowca 1 powtarzano ew. 
system robOt. Opuszczane wyrobleka wypełDlano aukceaywnle gruzem -plennym z miejsc ebploatowanych. 
W wyntko wykopalialt obiektu uzyskano 2~.000 zabytlrOW krzemiennych, głOWnie odpadOW '!'procesu promkcjt 
narzędzi. Prsewaga form wydzielonych to zaczątkowce czworodctennycb alekter l cD:ut typowych dla koltury 
amfor kulistych. Jedynie w pOlnocno•z.acbodnlm narołnlkn wykopu natranono na nieliczne zaczątkowce dwa
ścienne wl'lzane z kultur'ł mterzan.,.,lcką. Wystąpiły one Jednalr w warstwach nale•ych do zasyplaka aąaled• 
niego !'Zybu. 
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Stan zacbawanta pro:ebedanej jedooetlli był bardzo zły. Skala w tym rejonie okuała atę atłnle spękana. 
Oc:loay po odałon1ęelu l wyaanenlu osypywały atę mimo atoaowaala doramych łrodk<lw lroaaerwacyjnych · 
/lnleltcjl mleczidem cementowym/. Wpłynęło to aa decyzję Q zaaypanlo wyeksplorowanego ezybu. Jego 
ewentualna ekspozycja będzie mo~l1wa dopiero po cpracowanlu przez apecjal1stOW odpowiednich metod zabez·
pleczaJ'łcycb. 

Drugtm· obiektem przebadauJm w 1986 r. były podziemne wyroblaka najgłęba.:ego z dotychczas rozpoz
aanych /ponad l m/ szyba nr 't~610. Odczyszczono l krOtld, jednoatronnle Ucowaay odcine k komunikacyjny w 
pOłnocuo•wacbodalej częłct jedooatld l natraflano na długt, niezagruzowany chodnik w częłcl .połudntowo
wacbodnle.j zakoi!.czony przodldem gOrnlczym. Pooadto wykmano przecinkę w hałdach gruzu pomiędzy chodnt
kam1 .odk:rytym1 w 1985 .r. w celu rozj>oznanla atylallrontOw robOt 1 dookoln'ł obwodnicę wokdł szybu, co umot-
11 wUo penetrację południowej c_zęłcl badanego ayatem11 eksploatacyjnego. 

W wynlka podzlem!lych prac archeologtcznych uzyskano 247 q materiału krzemiennego, głOwnie popę• 
kaoycb. naturalnych fragme.otow lroak:recJ, 54 krzemlenne l kamlenne oar.:ędna g6rolcze oraz 50 odłupków 
odbitych prey sprawdzaola jaJrości aarowca bezpołremto pod ztem1'ło 
W trakcle bada:4 yyrobtalr azybu nr 7-610 przeprowad.:ono pod Iderunidam mgr, lot, Grzegorza Kam!Jisld.ego 
pomiary apecja11styc.:oe 1 ek:aperJIDłll1l)' clot)'Cz'tCe wentylacji podZiemi. anallz atęteola gazO..., w wyniku czego 
rozwl'łzano latotoy dla przebiegu elrap1oatacjl aspekt orpotzacjl robOt l poebodzenie olejaanych do tej pory 
łladOw 1Dtenaywn;ych olropce6 aa atrapach. 
Obec:ole trwaJił prace nad koncepcJ'ł el<ęo&)ICJl ww. wyrob1Bk. 

Trzecim oblekłem badanym w 1986 r. był )ej krasowy w pobll.tu pola g0ro1czego, tzw. •Kał Cebuli". 
VI tym rejoole m. lo. Stefan Kralrowakllolalllzował obozowtslra g6rollr6w ln'zem1dnkowaldch. Wykonane sonda-
h /20 " 1 m, 4" 4 m/ w pełni potwlerdzlly te załoteola oparte na materiałach powlerzchnlow;ych. W wyniku 
prac wylropałlalrowych natraftono na pojedyocze narzędzia mezolltycr.ae, elementy wczeanoneo11tyczne, w tym 
l rdze!! wiOrowy o: ln'zemlenla paslastego /zebranego z poWle.rzcbol? /l formy, ktOre motoa wiązać z kulturą 
pucharow lejkowatych /17 lr. ceramiki, zantechy cr.worołcieanycb aleider z wyka6czającym retuszem poW!erzch• 
nlowym/. Zlokallzowano rOirolet blltej na razie oleola 'lłlone ślady obiektu, być mote mieszkalnego. Rozsze
rzenie badaó w 1987 r. pozwol1 najprawdcpoclobolej na wyjdoleole lch charakteru. 

Zabytld o:najduJił się w magazynach w Krz.eml~cb l PMA w Warszawie. 

Prace ~ kontynuowane. 

KRZtt, gm. Curnoctn 
woj. Idelecide 
StanoWisko l 

·. 
Pl>lslra Akademia Nauk 
lostytuł IDetorU Kultury Materlałnej 
Zaldad Archeolng11 Miłopolsld 
Pracowola Archeologlema 
w Igo1om1 

Badaola prowadził mgr Krzysztof Tuo1a. Pierwszy sezon badań. 
Cmeatarz:r-I<Ó lnP.Y k:ralrowalro-aanclom1eraklej 'kultury ceramlkl 
amurowe.j. , . · 

w trakcle ratownlczycb wylropal1ak zbadano pozoiltało6ct 2 grob6w olszowych 'kultury cerarolki sznuro
wej/ ~~;upa kralrowalrowaaodomlerska/, na ktOre oatratlcao w obrębie wkopOw pod fundamenty. 

~ grobu nr l p(,zyalamo naczyo1e oru fragmenty szklelelll. Podczaa eksploracji grobu nr 2 wydobyto 
ezędć /?/ wyposateola • ldlka lrr.:emleoo;ych grotO. strzał l odłupkoW, amforę, ateklerę krzemleonil oraz 
top6r bm!enny. ZllaleZlODD w Dlm teł o1el1czoe a•:~•'łlldludzkle.. 

- Mate.rlały zloCcao w PraCOWol Archeolog1czoej lBK1il PAN w Iiołomt. 

Badan1.t będ'ł lrontyoJWWane.. 

LANCUT 
woj. rzeszowaide 
StanoWt8IID 3 

,-

.Mw:elllll Okręgowe 
w Rzeszowie 

BadaJila prowadZiła mgr Aleksandra GraazCŻ)'Iiaka. Finansowało 
'Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pl'łlY sezon badaA. Osada kultury 
ceramlkl wstęgowej rytej. 

Ratowoicze wykopallaka prowadzono na osadzie polotonej na lessowym wzg6rm, nad rzeczą Mlkoś'kę, 
w pOlnocnej części miasta. Załotoao 14 wylropOw. aoodatow)'cll. Pro:ebadano powterzeimię 237 m2. W wykopach 
wyaulliętycb najdalej w stronę p6łnocno-wscbodnlą osady, ole atwte.rdzono występowaola tadoego materialu 
zabytkowegQ. W pozostałycli WJCkopach odkryto 4 jamy/3 z olch wyelraplorowano częściowo/. 

Materiał zabytkowy stan~lą fr. naczyjl oru zabytki krze.mtenoe. zaliczane do lrulłury ce.ramlkl watę• 
gowej rytej, jak r6wnlet do grupy ceramiki. lubelalro-woly1isklej /odkryte w tym roiiD po rao: plerw~zy/. 
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Na podstawie badań udało się okreśłlć zasięg osadnictwa pradZiejowego od strony pOlnocno-wschodniej 
osady, co jest Istotne ze względu na planowaną w tym rejonie, budowę osiedla mieszkaniowego. 

BadanJa będą kontynuowane. 

M! KULIN, gm. Tyszowce 
woj. zamojskie 
Stanowisko 8 

Muzeum Regtonalne 
w Tomaszowie Lubelakim 

Badania prowadzU mgr Jerzy Madejczuk. Finansowało MO w Za
mol!lcJu. Pierwszy sezon badali. Osada kultury pucharOW lejkowa
tych ze śladami osadnictwa kultury wolyilako•labelaklej ceramiki 
malowanej. wczesnej epoki br'IZU l okresu wpływow rzymskich. 

Stanowisko zlokałlzowane jest na cyplu rozległej wysoczyzny ctunącej slę w z dłut pra~ego brzegu Hucz
wy na odcinku ok. 2, 5 km. Poludnlowy skraj cypla opada ku rOWnlnle zalewowej urwistym zboczem o wysokości 
30 m. Eksplorację prowadzono w obrębie trzech wykopOw eondatowych przecinających cypel wzdlut osi N -S. 
Lącznte przebadano powierzchnię 125 m2 , gdzie stwierdzono 9 oblek!Ow. Ich stan zachowania, podobole jak 
warstwy kulturowej, przedstawlał alę rozmaicie. NajsUnH•j zniszczone są obiekty poło:tone na pOlnocnym stoku 
cypla. 

Z najstarszym osadnictwem związany jest row /obiekt 6/ otaczający osadę od pOlnocy, W dolnej partli 
w ypelntska wystąpił nieHemy materiał. ceramiczny l krzemleMy kultury wołyilsko-lubelsklej ceramiki malowa
nej, w partli gOrnej rowu material zabytkowy tejte kultury l kultury pucharOw lejkowatych. OprOcz lego licznie 
w ystąplly kości zwierząt. 

Większość oblektOw związana była z kulturą pucharow lejkowatych. Są lo dwa obiekty mieszkalne. Jeden 
/obiekt 4/ w przekroju nieckowaty o nieregularnym dnie, drugt /obiekt 9/ prostoqtny. W Ich wypelntsko wystą• 
p\1 bogaty materiał ceramiczny /m.In. fragmenty pucharOw, kubki, przęśliki l naczynie zasobowe/ oraz narzę• 
dzta krzemienne, a takie llcme kości zwlerz'lt l muszle małty, Oprocz tego doka~zowano jamy gospodarcze 
f obleidy l, 5, 8/, sp oś rOd ktOryc b na uwagę zasługuje oblekł li • nieckowata jama, gdzie tut pod warstwą o mą 
odkryto rumowisko polepy pochodzącej ze zillszczonego pieca, z tkwiącymi wewnątrz fragmentami naczyń KPL. 
Na gł. 50•60 cm od pozlomu stropu natrafiono na bardzo liczne odłupki krzemlenne z aurowca wołyilsklego. 

Z osadnictwem z wczesnej epoki brązu związany jest oblekł 3 z nielicznym l mało charakterystycznym 
materiałem ceramicznym. · · · · 

Z okresem wplywow rzymskich zwl'lzana jest roZległa trapezowata jama /oblekł 7/ zaWierająca pochOW• 
kl czterech psow 1 tura lub jelenia. Oblekł ten przecinał częl!lclowo row, majdując stępo jego zewnętrznej 
stronie. W szczątkach peOw natraftono na wislorek wylrooany z muszli kopalnej 1 fragmenty ceramiki datowane 
ogOlnie na okres wplywow rzymskich. 

Badanta eondatowe potwierdziły tstnlenle w tym miejscu roor:ległej osady kultury pucharow lejkowatych. 
ktorej zaatęg, na·podatawte obserwacji powlerzchnl terenu, nałeta~oby znacmle rozszerzyć w klerunku wschod· 
n lm. 

Obecność rowu z •czystym• materiałem kultury wolytlsko•lubelsklej w dolnych partlach wypełni ska, 
sugeruje Istnienie wcześniejszego osadnictwa, ktOrego osada KPL jest bezpośredni'! kontynuacją. UbOgi ma
teriał z obiektu 3, 7 l warstwy kulturowej datowany na wczesną epokę br'IZil oraz materiał z obiektu 7 datowany 
na ok,es wpływOw rzymskich wskazują. te teren ten był wykorzystywany w czaaach potnlejszych. 

Badanta będą kontynuowane. 

MOKRE, g m. Zamość 
woj. zamojskie 
Stanowisko l 

NIEDZWIEDZIOWKĄ, gm. Stegna 
woj. elbląskie 
Stanowiska 2, 4 l 5 

Stanowisko 2 

patrz 
wczeene łrednlowtecze 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut ArcheologU 

Badanta prowadzl.l dr Ryszard F. Mazurowsld. Finansował UW 1 
mKM PAN w WarszaWie. Pl'ltY sezon badaJ\. Obozowtaka se~we 
ludn<MłcJ kultury rzuc-aklej z okresu pOtnego neolitu. 

·. Badanta na południowym skraju sektora F miały na celu wyjaśnienie kwestll rozł'lcmoścJ zasięgów 
obozowisk sezonowych ludnołc1 kultury rzuc-aldej ze atanewtaka l 1 2. Nie było bowiem pewno•cJ, czy atan. 
l l 2 nie zostały wyodrębnione w apoeOb aztuczny. W wykople 5, O pow. 20 m2• pomimo zaobserwowania uklad\1 
stratygralicznego typowego dla war.yatklch atanowisir w mllrroregtonte ntedtwtedr.IOWecldm, znałezJ.ono tylko 
jeden odpad bursztynowy. Pomlfdz1 konc.,tracjam1 pracowat obrObkl bur8&l1DU w. asietorze F /stan. U/t aek-



-29 

toi'Z·e E /atu. 1/tatnleje pas pustki .oqdnlezej. .Jaka Jest jego azerok.,.ć będzie motna zorientować slę po 
przepro-dzentu baclali r!).zpoznawezieh w p<llnoenej ezę~ aektora E. · . 

· Badaitta na stanowisku 2 nie bę~ 1oont,;..uowalle. 

· StanoWisko 4 ' 

RozpoczętO badarue pracowni obrObld burazłytui w połudntowo•zacbodnieJ części sektora 1\f, na kulml
nacjll łagodnie opadaJ'łcym w Iderunku E stoku małego wydłutonego wynlealenta. lctOre majduje się be~pośred

' nio na W brzegu ~stoiska wodnego obecnie wypelnlonego torfem, W wykopach l,la,lb,le t 2, 0 lącmej po
wierzchni 2,10 ara, odkryto 8. 877 zabyt~ ~tury rzucewsldej z okresu pOfnego neol1tu, w tym: a/ 52n pOl• . 
wytworOw otdOb bursztynowych ,. rotnych atadlOW obr6bkl. b/ 6. 241 bursztynowych odpadOw produkcyJnych 1 

11 grudek sukcynttu, c/1. 223 ubytki krumtenne, willirOd ktOrych 219 to formy wydzielone /luszcznle, rr, 
· rdz<;nl, narzędzia/ , 943 - to p6łaurowtec l odpadJ[ /łuszczki, łuski, odłupki. olaachy f, 61 konkrecji surowca, 
· d/li zabytkOW kamlennych /p6łwył.VIory płyt azll!teraklch t okazy wykoflcz0111e/ oraz 131 kamlent bez śladow 
obr<lbkl /nagromadz0111y suroWiec/, e/ 630 fra&mentOW Daczyó kultury rzucewaldej. f/ 80 rr. kołcl zwierzęcych. 

Ogromna wtększolllić lfymleniOillych zabytlcOW pochód d ·z 14 pracowni obrObkl bursztynu, w kt<lrych pro• 
wadzona była takte dorafila produkcja narzędzi krzelnlennych, prawte wyt,.cznte r; :zastosowaniem techniki 
łuszezntowej oraz produkcja kamieniarska. Po raz pierwszy odkryto l pracownię kamieniarską 1 2 pracownie 
krumlentarskle funkcjonujące poza.prac9wniaml burnfJIDlar&klml, aczkolWiek w be~połrednlm Ich sąstedz~e. 

Odkryty na atanowiska 4, w sektorze M materiał zabytkuwy reprezentuje cechy charakterystyczne dla 
I.I l m fazy rozwojowej ~tury rzuc~aklej, ·według dotychczas oboWl'łZUj'łce&o podziała. 

Ma terlały l _ doku111entacja przechowywane ą w Instytucie ArcheolollU Uniwersytetu Warszawskiego, 

Badabla bfd'ł kontynao~~e. 

StanoWisko 5 

Celem prac wykopałlakowych na atanowtaku 5 było rozpoznanie ustęp występowania w kleranku pOl
nocnym pracoWni bursztyntarsld ch ludnolllicl kultury rzućewsldej. Na p<llnoe od polnej drost z PGR Ntedtwle
dzt6Wka do PGR Wyblcko, w sektorach N, O.P nle prowaazono dotychczas prac wykopallakowych. Ślady raban• 
kawycli wkopOw wsp61czesnych poamklwaczy buraztynu. relacje lnlejacowe.j ludnołcl oraz pojedyncze znałe
zlaka zabytk6w bursztynowych na powlerr;chnt .,garowały, te w rejonie na p<lłnoc od wspomnianej drogi po
winny występować pozostalości sezonowych obozoWisk c pozostał.,.claml pracowni bursztynl~:-sklch. Na ol>- · 
azarce sektorOW N, O, P załotono l'łcttnle 5 wykopOW 11011datowycb o pow. ·11, 99 ara.. StWierdzono w ntch obec• 
nolllić układu stratnrartczn"ło analostcznego do znane&o 11 wykopOW na stanoWiskach 1-4 w Nledf.wtedztOwce. 

~ W wykople aondatowym nr l, w sektorze N .małestono l odpad burazŁynowy w w.arstwte ornej oraz w warstwie 
II /czarny muru/ szkielet jelenia f? f, W pozoatałych wykopach aondatowych nte wystąptly zabytki w ogOie. 
Jeden p<llwytwOr cyllbdryczne&o pact\'rka rurkowate&o dłusteeo f lAla/ znalel10111o w p6łnocno-wacbodntej · 
ecęlllicl sektora N. 

Z badafl na atu, 5 wyntka, te zwarty t:aalfi osadnietwa aeZOillowego ludnolllict kultury rzuceweldej • · 
Nledf.wtedzl<!Wce kodczy atę w klerunku p<lłnocnym na llnll drost PGR Ntedf.Wledl:l6Wka • PGR Wybicka. Na 
p<IIDoc od ntej występuJ'ł ro11prouoae, pojed;,ncze znale ":"'b zabytk<lw. burastynowych. 

Materiały 1 dokumentacja cnaJduJ'ł atę w IA uw •. · 
Badabla na atanow•.aku 5 me bfd'ł łl'ootynuowane. . 

NOWA CEREKWIA. &ni. Kletrs 
woj. opolakle 

NOWVMJ:.YN 
woj. wloclawakte 
Stanowtako 6 

·.· 

patrs · 
epoka ·hr'łzu 

· Muceum Areb.;l~&teme t BUwgrancme 
wŁodst · 

Badanta prowadzll dr RyszArd Gr)'llel prt:y udt:lałe mil" Malgort:a• 
ty Rybleklej l mgr.Grr;egorm 1\fl!:-ur • Finansowali: WKZ .,.e Wloc• 
lawiN, UMlG Brt:dć Kujaws't! e> ~ n>. MAtE w Lod11. Trzeci aezon 
badafl.' Osada kultory puchar <!• bjlcowatych /fa·u . w!Cirecka grupy 
wschodnieJ/ oraz Alad;y usadnietwa 1:' końca neolit.: 1 • czeanej epoki 
bl"łl:ll, 

2 . . . 
Przebadano dalsze360m powterzehol stanoWiska. Zdecydowana Wlększo'ć matertał6w nbytkowyclr · 

f ceramika, krt:emtenie/ zalegała w kolejnych warstwach mechantemych o eru~ct lO em orac w kilku jamach. 
Odkryto kolejną koncentrację materlałOW w obrębie sła~ cz;teloej waralWy kulturowej, pod kl<lr'ł wyat'IPlły 
dwie oddzielne koncentracje dołk<lw poslupowycb, ZWl'łzane nieW'łtpllwle " ·pozoat,.łołclaml po donflleh słupo
wych. Jamy występujące na obrzetu tej koncentracj10 pelntły lllietaUe okrelllilon'ł funkcję, jak np. jama 18 t:Wl'ł• 
za.na z metalurgią m1edzt, WYPeiDlsko jamy 19, w ktOrej stwierdzono wyj'łtkowo llezne nagromadzenie ma• 
tertalow odpadkowych, głOwnie ceramlkl, płukano pruz atto. T'ł drogą pozyskano ldlkan .. cte prt:epalonycb 



----------
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ztann zb6t. Pobrano ponadto tral' prOI!y 'łl'ł&ll drn•Jdl do a.dd ....-.~ • pn ... 8re .......,. 
tet znałezlaka 4 egzem?larcy aleider laume~~n~ -Jallar ~· fl&q. ~ ._ ~ llllpclr-
tow krzemlenia woly!iak!ego. . · • • - ' • 

Po raz pierwszy odkryto nleowlenr. lraacmtrac;Jt matenalJCiw a Wca .eołlla l -~ 4lpCIIIi ........._ 
ktore reprennluje ceramika /ornamenty Unu ryt~ odc:lałOw _. cłwac&leme .. l pz._-"Ja~~ 
oraz wyroby z krzemlenia łwleclechowaktegQ, lfDDeeatraeja l]ldt IIDiel'lałidw ~ .,_ ...,._ _ __. 
nej waretwy kultury pucharOw lejk~~ c:o tet raczeJ w;Jidaca -*h~ prsead.....aa. _._.}aiow O.. 
kultur. 

Materiały s bada!\ przechowywane •'l w ltAlB w l..odd.. 

Badanta bfd~ kontynu-ua. 

ODRY, gm.Czerak 
woj. bydgoskie 

OPATO.WICE, cm.Radttej6w 
woj. wlocl:lW&kle 
Stas~owtsko 3 

Wstępna anallsa typologJcsno•atratypoa.ftcma WDoal IBłoQ>e lloreJił7 clcJ ilłlanoldF~Qlill:'O.., ... -..~ 
lenia stanowiska. WyrMnl~ motna obecnie m.In. $fu claDe(Ó p&»C-.1/ ..... ~~torellf ehwiJ' 
• KPL raza IUC; 2/ osady KAK /fua? /; 3/ osady ICPL /Jam V'8/. w~~ tr'WOllla< ,..o ~emaae 
konstrukcje obro~; 4/ osady KAK /tu.?/: 5/ obowwtab /?l KL. 

Ml terlały przechowywane bect. w IP UAM w P..-ma. 

BadBilla będą kootynu-ane. 

OPATOWICE. gm.Radttejelw 
woj, włocławslde 
Stanowisko 33 

BadBilla prowadJ;ti doc. rllab. .Alełaamłer 1tdfto ~'...,. ·~>' 
mgr M.S&myt. Flnansowal WlCZ we Włocla111b.. "i'raecJ ee200 ba• 
da1l. OaałfJ ~ baltary ~ lejltuwat)1:h l k1aJturf ~for 
llallstycb. 

Badania. prowadzono w cela aclnrycenla polvdmowo-wscbocłllego l:rałlca. lllaDoWlab. ~ODO 'ł wykop O. 
o łącznej powlerzchn1161 m2. ' . 

Zarejestrowano 33 oblek\y wttemne. wiłrOd ktOr~ wysbtPOD lC.ja~~a. Wl7Jit 1 o charaltene.zb~Uonym 
do " gUnJ anld" oraz 19 dołk(!w poałupowycb. Wl~uzo•ć rozpoznan;ycb otllełl<Jw ~cać Ralet;y a J>Stedlem 1nrlbt
ry pucha.rów lejkowa.tych. jedynle l jama dostarc~a mater!alow 'illltury am.for kuhstJ<:h., 

Nal.ny aądzt~~ 1t w obecnym aezmta odsłontętn pozostalo4-~ ·~r csęłcl osledla bltar;y 
pucbarów le;ll<awatych z fazy W S. us;ytuowanej na Je&o pery!er1.a:dl. o ĆZ)'Dl.lw!adcy ~ Ja.IIIT~Z11D<IÓ 
z pobieraniem sarowca oraz nikła -'W porOwDalila do lał nble&ł:J<:b • na.!! małotl'iallr e~ 

Ślady osadnictwa kałtaryamfor kullst)'ch ..,..tąplł:r w poslaclnczllflt8w•/l )oma Oł'U llleJłc:zae Jrar
menty ceramtld/. UzyskaDO nadto cenne da1ut dla 8llal1.z prz,rodnlc:Sl'dt w~ prpii!Oa "3 war.twaJIIl ~ 
nicy kopalnej. 

Nle przewldujłt atę konłJDwu:Jl badlalł" 



Ołdweraytet lm. Adama Mlcldewtcza 
Itiatytut Prałlistorli 
Zal<lad Prah1atorlt Polald 
w Poznanlu 

Badaala ~dztł HfipiSł pod lderow.nlctw.,;,.. -doc. dr.hab. AlekKandra 
Kołkojir&7W8p~CJ' m1r M.Szmyt. Finansowal WK7. we Wlnclav.•
lal. n.-..,. ee--ba~ O.. da kultury pucharów lejkul"atyeh. Ala d 
oa~a kult1117 amfor· kullatyeh. 

' • ·; ' • . . ' 2 --.. Lbęt-~.., ~d!eaa -~ ~ a~)'kapów o bfemej powtenehnl 212,5 m • 

patrz 
WCU&Ie drednloWieeu 

Uniwersytet lm. Adama Mleklewlc7.a 
Instytut Prah!storll 
'w Pomanlu 

Bad.;;la prowad&ll mgr .Tacek Wterzbldd /autor eprawor.danl"/ 
l dz: Oobroctm. Jankowab.. Flnanao-1 WKZ w Slupslna. Dwunasty . 
- badatl. Oaada ludnolei lndtuJ'J' pucharów lejkowatych. 

CeJ,ma ~ b,JłO po$~·_.~."" z l"(Jtft:pch fu &aśledleola kompleksu poganlcldegn. W 7.WI'J1. • 
b c."_~- prace'• ~l c&r41d oaaą /ttw. strefa 9/, aqd w ubiegłym roku uT.yskano datę
C l .f: 3228 - !Ó «. ."., oć!J?o~ pra.)p'llascuJnle poc~IIDWl osadnictw• na tyw> terenie. Pn.ebadaon 
.. ob8ąr o~dlnltilł .. :.P. • łitdr-J'III odllłcan~Cto ł oblełcty f• lJm da.ą jamę o fonkcjl prawdopodobnie 
....-s.ztatot ~r-... ,POł!rano pr~ wyta drllewneco clo analssy radtowulowej. 

Po ki~ Pfaerwse ~"" bellanta .." połądldowej co:ędc:l osady /tzw. Btl"efa 2J, sqd pochodziły 
-)IWQ!Juc,J* ~ mater.tal;t VUJI1'łqpa.:wak1ej VL. ~e pnebadallo obszar125m , na ktorym odkry· 
to po&oataWd, ~~eJ 'ZIIbiillooQr .....".".4d w poCacl ponad 2ZO oblelrt6w /były to w ogromnej prt:ewad~e 
Jlom}' pOS:Iu~ ~tałi:t8.'k;lJk8~ l Jam aospodarc.sychj. Na zacbOd od skupiska śladOw po bu• 
dow}acb słu(>011)ida zarejeat;l:owaDp łdlJca alli~. w 11\Cirydl poo:a l;)po ... ceramlq KPL odkryto tal<te do· 
~lea.z'kf .Cłłl<&mf111 ...,...,.Do'br~eJ. . naw)Jzu,j',ce) JU'UI: mocno wyehyl.one na zewn,tn bnegt ora" ostre za• 
łomy brułciSw do stjlu ~yesąej farc1 kultury Wllel,.,lde). Cenmika ta wyró~la al~ swoją clenko4ctenno4• 
~ &hrym w~m"l .re repły czarnym llib.:leątnobnma.tnym zabarWleniem powterzehnl. Powy1. sv.ą 
.cbronoioef't ~lercł;a takte aaaleztona w jedaym z ~b oblelrt6W płaska Sleld.erka miedzlana o łukowatym, 
dość mocno r<>o:clQ'fonym oatrn t lekko sptcu.stym obachu /dl. tn cm, szer. oatru 4 cm/. Ceramika KPL 
występująca"' tych oblektach ~ bar!!zo ubOC.ó ornamentowana, rzadko jedynie spotyka się zdobienie w po
staclJ>lonow,clt ~lobf«)w na ~ naco:p pucharowatych lub odctslcane ałupkl. Tak wtęc znaler.lska te 
naldalob)r odnieść do na,jóalollaztlj /po r_az pierWszy zarejeatro•anei/, schyłkowej Ca&y VUPY łupa• sklej KPL. 

Pollailto prowad~:ono 1akł:e.po k111culetn1ej prz6'Wte .. pra<:e w ceotralnej cz~cl osady /tzw. strefa S/. 
Przebadano tu obso:ai' 50 m"'., rejestrując bllako 911 obiektów /głOwnie jamy posłupovte oraz pozostałolict pale• 
nlak/. Boaat7 11)8terlał ,;eratn1ezn7 poebodący z ob1elrt6W mot.na og<Slnle datować na wc,zesną fazę grupy lu
pawsldej KPL. Prl!:ewatajlt tu ryte :tlobld na brzudcach orar; stempelkl odctalcane. O wiele rudzlej spotyka 
Slę o:ygzak. a jea~ze rudtlej w'łtk1 drabinkowe. Na uwag" zasluguial ponadto nlellcme W'łtkl nawt4zujące do 
zdobnlctJJa &J'IIp7 ID'!leW8ldej IQ'L. 

BadaDla bfd'ł lcont.YIJIIOWane w pr&:JIIdym aezoate.. . . 
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RAC! BOROWICE KOL., gm.Białopole 
woj. chełmakle 
Stanowtako D, JIA 

Stanowisko D 

)2 

Badailla prowadziła. mgr Marta Pola6alra przy w..,Ołpracy mgr 
Walerll MtalewleJ! l dr, Sławomira Jaatrzfbaklego. Finansowało 
Muzeum Okrfiowe w Lubilnie l WKZ w Chełmie, Stanowisko D • 
Kontynuacja badali z lat 1956,1958 l 1959. Cmentarzysko kultary 
atrz:ytowaldej l łlad)' oaadnletwa laJ.ltUry wol)'1!ako-lubełsklej cera• 
miki malowanej oras kultary puebarOW lejkowat,.eh. Stanowisko 
JIA - Plerwny sezon bada4. ~bady oaadnle~a koltary wolyilako• 
lube~klej ceramiki malowanej, puebarOW.lejkowat,.eh. 

· Wznowlóne po wieloletniej przerwie prace """""'allskowe slanoWI'ł kontynuacjf badań prowadzonteh 
przez Zygmunta Susaraklego l zmlerzaj'ł do motUwie najpełniejszego przebadania odkryteeo w6wezaa cmen• 
tarzyska koltury strz:ytowaklej, . 

Jest ono polotone na łagodnym stoku lessowego wzn!ealenla, w częłcl wal zwanej •Karollcha•. Badanta 
skoncentrowano w. zachodniej CZf6el stanOWiska, przy W:ytyczanlu nowych dzWelt nawl'ł&uJ'Ic do dawnej alatkl 
w~~ - . 

2 
Og6łem przebad_ano obszar o powlercebnl 173 m re~eatruj'łe jedynie f oblekły: 2 grobył 2 jamy, 

_ Oba gr·oby związane •'l z ltulturit strzytowsk-'1. C""oroboezne jamy groboWe zorientowane wzdłu:t olll . 
E·W zawierały aaunkow·o słabo zachowane jednostkowe pochOWki szkieletowe /ezęłć szez'łtkOW kostnych po• 
chodzących z grobu 20 nosi wyrdna jlady nadpaleń/. Zmarłych ulo&ono w pozycji wyprostowanej, na wznak, 
głową ku wsehodąwl /gr6b 20/ zaj w voble 21 glo"'' na zac:b6d, Zwraca -alf sto~owo bogaty lnwentan 
grobu 21 •. Zło:tyły ·slę nall ceramika, narzędzie krzenilenne oraz ozdoby z •tajansu•, metalu /nieWielkie, za• 
pewne miedziane, opllwko/1 z azabll dzlb. Z grobu 20 pozyskano wule drzewne, Jr!;6re przeliazane zostały 
do anallzy, -

Czętlelowo przebadana trapezowata Jiama kultury puebar6w lejkowatych, kt6rej zarys widoczny był na 
głębokotlei O, 50 m, a jej glęboltojć atęgala l, 20 m ponltej poWierzchni ziemi, zawtęrala nieliczne· fragmenty 
ceramikl/w tym ułamki fla&&y z kryz'ł 1 przfjllka/, kUka aabytii:Ow ltrftml.eonyeh oraa fragmenty narzędZI 
kamiennych. · · • '. - ' 

Ponadto odkryto w prsyblttenlu koltsł'ł Jamf o wym, ok. l, f ~ ·1. 5 m zacbow&D'ł w partli 8i>'lgowej 
· mlljtszojct O, 10-o,-211 m w W)lle!nlsku swym ~w.teraJ'łe,. Dleduł'ł Uotć bJ'yłełr polepy. Obiekt o nteokrełlonej 
przynale:tnotel kulturowej. 

Spoza oblektOW poebodz!·ato kllkadaleat,.t fraiJDent<tw ceramiki oru ltlłłao zabytkOW krzemlennych kul• 
tury wołyllsko•lubelsklej ceramlltl malowanej l kultury puebarOW lejkowat,cłi, ZWI'łitanycb &apewne· z odkryty• 

·mi we&dntej obl~ oaadnlcaymt oba lr:altar. 

Materiały p~&ecbowp;...e S'ł w zbiorach Haa .. m Okrteoweio w Lubllnte. . 

Badani~ będ'ł kontynuowane. 

Usytuowane jeat oao na kulmlDacjlleuowego wadealenla. na·k16rego p<lłnocno-weehodntm stoku znaj• 
duje się, badane ,.-tym sezonie, ementarz,..ko kullury atray&owaklej. Wytyczono wykop sondałowy zoriento
wany dlu:ta.,. osl'ł w ltlerunf" B•W • Dleeo pCMiawaany naattpDte w partU emtralnej. Loteznle przebadano 
obszar o powtwaebDI M m , . . . · . 

Wyratnie ~yaowal alt Jedynte, odkryty na ełtb. O, 55 m, w poblltu W granicy wykopu, · ezt6elowo-odslo
nlfłY oblekł l, w,oclrfbntaJ'łc7•lt lranatnyąa ~,..em na tle łdltego ealeL Była to jama '! planie. nleregalar• 
na o maksymalnej ucbwyeanej aaerollołel wynou'łeej 3, 20 m, zWfłaj'le& alf ku dołowt l alfPj'lca glębokojet 
l, 20 m. W;,pełlllsko )amy zaWierało lllellcmy material zabytkowy w poetael k1lllu ulamk<!w naezyll, .fragmentOW 
3 dę&ark6w tlraclllch. kamlemeeo roaderacsa 1 praepaloayeb Jrojclawterzteyeh. Oblekł kultary wolyilako-

' lubelaklej eeramlłr:l malowanej, 

W centralnej parttl badanego obszaru, pocZ'łwaay od gifbol<ojel O, 35 m wyzt'lplly llezne, słabo czytel• 
ne, nieregularne zademnlenta o ,zmleDlaJ'łe,ch alt wraa·a pęboko6d'ł, płynnych zaryaacb, nlejemoUcle brd• 
natne, miejscami ezarDO aabarwtoae, W lcb obrębie pojaWiły alf ułamki ceramtkl, zabytklllrzemlerme, roz• 
prosacne bryłłr:l polepl' l włllellr;l drzewne. Obser-eja sytuacji atratygra!lemej wekaznje na lamlejące Dlegdytl 
wyra me pofałdowanie grzbietu waDiealenta - opteana warat"f:a ml'łłszodel O, 35-o, 45 m jest zapewne związana 
ae zjawle~em akumulacji, a zaleeaJ'łCY w Dlej material zabytkowy pochodzi ze miSzezonych oblektOW, 

Lotcznle uzyakano olroło fOO fragrąentOW ceramikikultury wołylleko-lube~kl~j ceramiki malow~nej, 
kultury pucbarOW lejkowat,.eb./w tym ulamltl flaszy z lcryz'lo fragmenty nacz}lls ornamentem alupk6W 1 dol
kOW palcow,ch/ oraz kilka o Dleokrrilonej prz,..aletnotlel kulturowej, a tak:te zabyt.kl krzemlenne f m.ln. ry• 
lec. pOłtyleza.lr.. fragmenty wt6roweOW, łoezczm/.. • · 

MaterWy znajduj'ł alf w sbloracb MO w LubltDle, 
Badanta zakończono. · 



RACOT, g m. Koołdau 
woj. leazczyllakle 
Stano'W1ako 25 

- )) -
Polska Akademia Nauk 
Instytut Hlstorll Kultury Materialnej 
Zakład Archeologll W! elkopolski 
w Poznantu 

Badauta prowadził dr Lech Czerniak. Finansowal IHKM PAN 1 
. WOAK w Lesznie. Pterwezy sez,on badań. Osady kultury pOtnej 

ceramiki watęgowej, kultury pucharow lejkowatych 1 z wc>:emego 
łrednlowlecza. 

StanoWisko jest poloł;ane w najbUtnym aąsledzlWle fpnectwlegly stok niewielkiej doliny/ stan. 18, na 
ktOrym badano w latach 1984-85 ro!:ległą osadę •typu centralnego• kulturypotnej ceramlkt wstęgowej. Dane 
z badali poWierzchniowych oł'W1adczyty o wsp<lłczesnoścl obu osad 1 naletalo ustalić zachodzące między nimi 
relacje funkcjoaałne. · 

. 2 
Załoł;ono 7 rowow Boadatowych o lącmej powierzchni 97 '7 m , rozlokowan)'!:h wzdlut stoku dollny na 

dlugośct 340 m. W efekcie zarejestrowano 77 oblektOw, z .Jctorych 34 reprezentuje kulturę pOfnej ceramiki 
wstęgowej, l / mewlelka jama/ kulturę pucharOw lejkowatych /faza IV/, '7 f w tym 3 jamy, 3 paleniska 1 l pOl• 
ziemlanka/ - wczesne średnlowlec>:e /X·XID w./ •. 8• nowotymość /XVU-XVm w./ 1 27 oblektow nie datowa
nych u względu na brak materlalOw /w tym 21 dołkOW posłupowych, z ktOrych wlęks>:ość mote repre:.entować 
wczeane łrednlo'W1ecze/. 

Osada kultury pOtnej ceramlld wstęgowej /faza Db•ID/ w)'l<azuje daleko Idące odmlenności funkcjonal• 
ne w stosunku do sąsiedniego stan. 18. WśrOd 34 oblektOW, lrtorych lokalizacja wyznacza po"!lert:chnlę zasled• 
loną na około 3•4 ha, at 29 to niewielkie glinlanki o bardzo ubogiej zawartości. 4 oblekły olereAlono ja.ko jamy 
odpadkowe o charakterze "podomowym•. Na tym Ue wyjątkiem jest zbadany na długości 25 m fragment chaty 
trapezowatej z ciągłym rowem fundamentowym /typ "blakup~skl" • z jam'ł wewnętrzną/. Dane te wskazują, 
te teren stan. 25 był tylko dorafnle wykorzystywany dla celOw trwałego >:amleszlranla stanoWI'Ic prz,ede ws>:y• 
alrlm zaplecze gospodarcze dla osady na atanoWlaku 18. , 

Badanta nle będ'l kant,nuowane. 

ROCHY. gm. Zc:hmy 
woj. kallslrle 
StanoWlsko lb 

RZUCEWO, 6Ift. Puck 
woj. gda6alt1e 
Stano'W1alto l 

patrz 
wc>:e .. e średolowtecn 

Muzeum Archeologiczne 
w Gda.Aaku· 

Badaula pro-dzlła mgr Danuta KrOI. Konsultacja paleogeogranc~~:_ 
na dr bal;>. Roman Gołęblewakl. Konsultacja badali • proC, dr hab. 
Tadeus>: Wt6lańald. Finansowal WKZ w Gdallsku. Kontynuacja badali 
z lat 1927·29, 1983•85. Osada kullury rzucewsklej. 

Stanowtalro polotone jest ole. l km na p<lłnocny wschOd od zabudowali wsi Rzucewo, bezpodrednlo nad 
Zatoką Puclcą. Prace wykopallakowe skoncentrowano w pOlnocno-wschodniej Clfę6cl osady, w obrębie t>:W. 1 
1 2 terasy. Załatano 6 wykop<IW. Wyrotntono 32 obiekty, w tym: paleniska, fragmenty 2 chat słupowych, pra• 
cowntę lalmlenlaralcą 1 ślady alupOw. Na uwagę zaałufl'je odałanięta pracowota kamlenlarska, w ktOrej obrę
bie wydzteloao: 12 alelrler kamiennych, fragmenty ldllrn płyt szllftersldch, kllkad>:lesląt kamleni ze &dam! 
obrOblrl /ew. półwytwory/ oraz za'W1eukę barntynow~~o · 
W pozostałym materiale zabytkowym wydclelono: · 
-fragment aztyletu krn!:nlennego wrac z kamlennym tłuidem 1 drobnym materiałem krzemlennym /odłupki. 
łuuezki • 435 ega.f, · 

• 3 llleklerld krze!:nleone, 
- 5 aleider kamlennych z warstwy laalturowej. 
• 2 fragmenty topcrOW, _ 
• bryłki baraztyna, . ' 
• ceramika l narzędzia krzemlenne /w tym drapacze o gładzonym draplaku/. 

latotną lnformacj'ł paleogeograftcmą jest stwierdzenie w dwOch wykopach dokallzowanych najbllt.ej 
obecnego brzegu ·Zatoki Pucldej warstwy torfu, Zalega ona bezpośrednio pod warstw'! koltarow~~o Planowane 
8'1 analizy C•l4 l pa)ynologlcme pobranych prOb torfu. 

Materlały znajda;J'I Blę w MA w Gdalialru. 

Badanta będą kontynuowane. 



SAMBOROWICE, flll- Pletrowtce Wlellde 
woj. katoWickle 
StanoWisko 1/A/AZP 

SANDOI\UERZ 
woj. tarnobrzealde 
Stanowtako WzgOrze Zawtchojlllde 

pati-s 
epoka b.r-'łlAI 

Polska Akademia Haałt 
Instytut B!.8torn Kultury Materialnej 
Zakład llfetodolo&U Badali Archeologlcm,.ch 
w WaranWie 

Badaola prowadziła mgr Batma Kowalewab• Marnałek. finansował 
IBKM PAN oras Urs~td Mlaata w Sandom1eraa. Ss6sty eezoa badaA. 
Osada neollt;,cma c1k]u lendslelako-polpraldeco. 

Celem badań było rozpoznanie osady, a zwłaascz:a odtworzenie przebiegu rowow, badan,.:h czę•ctowo 
w latach ubiegłych oraz rozpoznanie sytuacji na obszarze polotonym po Jeb wewnętr~ej - wachodniej • atronte. 
Ten etap badad miał doprowadzić do zlokalizowania oblełr:tOW w otręl:4e załotooej 8latld pomiarowej 1 eporą• 
dzenla szczeg6łowego planu stapowlska. 

Konlynuowano pracę metodą bada6 azerokopłaezcsyznowych. Teren w}t<apu wyłrano po dokładnej anall• 
zle dotychczasowych planOw stanowiska l hipotetycznym naezldcowanlu przeblefU rowOW "nie eksploato•anej 
dotąd części wzgOrza. Obejmowal on obszar pOlnocno-wschodniej csęłcl wynteelenla, po'1ędsy graniC'! pOl• 
nocną l wschodnią wykopu ubległor!"'znego a w11wozem. Jeg? poWierzchnia WJDOelła '760 m • 

W wykople 1/86 odkryto pozostalości 27 jam l 3 rowow; przebadano je czfŚclowo. 

Rów nr 14/30 uchwycono na dalszych dwóch odcinkach, tworzących fragment regularnego pleNiclenJa. 
Szerokość rowu w górnych partlach wynosiła 2, 50 - 2, 00 m. Row nr 53 przebiega rOwnolegle do niego po jego 
zewnętrznej /zachodnieJ/ stronie l jest najprawdopodobniej kontYnuaCj'ł rowu nr 4 /kDpanego w latach ubieg
łych/. Szerokość jego wynosiła l, 90-1, !)O m /w części gOrnej/, głębokołć • l, 50 m; przekr<lj popr1:eczny jeat 
V-kształtny, wypełnlsko uwarstwione. W odr<ltnlenlu od ob1t;ktu 4, zawteral on nl~ele materiału. 

Trzeci rów - ob. 12/28 • ma charakter rowka fundamentowego nlewtelktej /3 " 5 m/ bodowU prostokąt• 
n ej, znajdującej Blę po wewnętrznej stronie obu row6W. M'lała ona wejście od strony wachodnlej, jej wschodnia 

. ściana wzniesiona była w konstru.kcjl słupowej; wnętrze uWierało nlewtele materiału. 

Spośród 27 zarejestrowanych jam, 5 znajduje atę poml~dzy rowami 14/301 53; P,ozostał~ zaś • po Ich 
wewnętrznej stronie. Jamy tworzą oleregularny pierścieli wok<lł datego /o wymiarach ca lO" 15 m/ owalnego 
zaclemnlenla, znajdującego slę pooirodku wyk. I/86. W k1lku przypadkach jamy grupowały elę po trzy -z ana
loglczn'l sytuacją mlellśmy do czynlenia w a biegłym roku.. Jamy charakteryzuj'! się zbll:tonym 'I<BI:taltem /owal, 
kolo/l podobnymi, na ogół nlewlelldml, wymiarami. Wypełniska jam ą w wlęks~:ołc1 awaratWlone, o r<ltnej 
zawartoolei materialu zabytkowego. Obiekty te mo:tna Interpretować jako jamy odpadkowe, doły poełupowe b'łdt . 
paleol ska. 

Wspomniehe zaciemnienie w środkowej CZfŚcl w;ykopa, niezbyt regularne l nie maj11ce łclłle okrelllo• 
nych granic, jest -..jak Blę w;ydaje • dawnym zagłębleniem terena, wypelnlonym pr6chn1c'l wskutek erozji. 
szczytowycb parW wzg<lrza:-

Wykop I/86 dostarczył bogatego materiału archeologicznego, w kt<lrym przewdała ceramika. Poza poje
dynczym! rragmentaml jest ona zwlęzana z p<ltnyml fa~am1 cylda lendzlełeko•polgarsldego. Z przebadanych 
oblektOw pochodzi m.In. czarka gruszkowata, fragmenty amfor z uchami ro:tkowyml oraz płaskiej, prolllowa• 
n ej mis y. Liczne są fragmenty " ornamentem paznokciowym 1 płest,.,znym. · 

W materiale krzemlennym przewda suroWlec czekoladowy pr1:y znacznym udztale krzemtenla śwtecle:
chowsklego. W porównaniu z poprzednimi aezonaml mniej jest jednak nar~~:ędzt. Wśród wyrob<lw kamlennych na 
uwagę zasłupje oleWielka steklerka ze skały drobnokrystalle mej. 

Ma terlał kostny jest zdecydowanie mDlej Uczny ni :t w latach abległ,.ch. Do najclekawuych znałeztak na
' lety kompletna czaszka tura łub kro~y, znaleziona na dole jamy 52; wysby>llo tet nieco szcątk6w ryb. 

Materiały z badań są przecbowyw;me w ZMBA IBKMPAN w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane • 

. 
SIĘGANO W 
woj. sleradzk1e 
Stanowiska l 1 3 

Mazeam Archeolof1czne 1 Etnograficzna. 
., Lodzl 

Badania prowadził mgr Andrzej Pellelak. Finansował WKZ w Siera
dzu 1 MA1E w Lodzl. Pierwszy eezon badali. Stanowtsko l • Osada 
kultary puchar<lw lejkowatych. StanoWisko 3 - Wtelokul'fttrowa osada 
z neolltu l •ezesnej epold bl"'!zu. 
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Stanowtem l 

Ratownlczo-rozpoznaWCEe prace litanowiły kontynuację badali próblematylrt osadnictwa neolitycznego 
1 wcEeenobr~oweco w dorzeczu Grabi. · · 

Osada uaytnowana jest na rozległej w)'dmle pokrytej obecnie lasem. Ze w~ględu na niszczenie obiektu 
przez w )'dobywanie na dolt'ł aą.lę plaalat poetanowiono prr:ede wszystkim przebadać najbardzlej zagrotoną 
część atanoWiska oraz rozpomać jego Wlelltołlć. BadiUlla prowadzono metodą w)'kopOw sonddowycb o J11cznej 
po~erzcbnl ok. _250 m2• Rezultatem tych prac bJ'ło atwterdzenle całkowitego zniszczenia stanowiska przez 
wapomntan'ł pldnlcę. Nle ucbwycCliiO jaklcbltolwtelt •ladow urr:ądzel\ stalych funkcjonującej tu spolecznoścL 
Racbomy materiał zabytlrołry był nleiJczn;yl eldadał Blę z drobnych fragmentOW ceramiki oraz przedmlotow 
kr"edllennych. 

MaterWy z bada:6 przeC:bowy1rme •'ł w iu1E w Lodzl. 

Badanla zako6cr.ono. 

Stanowtako 3 

Prace stanoWl'ł elap badali osadnictwa neolitycznego 1 wczesJ?Obr'łzowego w ·dorzecr:u Grabi. 
Osada uaytnowana jest w strefie krawędtl.owej lewobrzetnej terasy nadzalewowej Kol\sldej. Skoncentro

wano Blę na przebadaniu peryferycmej czę•d osady. Na powlerr;cbnl 375 m2 odkryto ślady budowli mleszkal· 
nej oraz towarzysz'łCY jej Inwentarz zabytkOw ruchomych. Odkryty obiekt na planie jest w przyblJtenlu okr,.gly. 
Konatrakeja wspierała 8lę na czterech słupach. od p<Sinocy amocnlona była dodatkowo kamlenlaml. Wewnątrz 
zarejestrowmo 6lady dwOcb nieobudowanych paleniSk. Rucbomy materiał zabytkowy składaJ slę z fragmentOw 
ceramiki oraz przedmlotOw krzemiennych. Calołlć Inwentarza krzemtermego wykonana jest z sarowcOw nle 
mlejscow;ycb /6wleclecbowskl, czekoladowy l psslasty/. Charakterystycznymi formaml narzj!dzl są dwaścien
ne sieidery .socr:swkowate 1 narr;ędzta •notowate• wylamane z odłupkOw nleldedy odbitych od siekier. Specy
nczne obllcr:e typologiczne InWentarza krzemlennego oraz ceramiki pozwala określić te materiały jako typowy 
zespOI kultur)' mlerzanoWlcklej. Jednocześnie warte jest podkreślenia Ich zdecydowanie odmlenny charakter 
od materlaiOW tzw. stref;y B kultury Chłoptce-Veaele. · 

Materlał;y przechowywane B'ł w chlorach llfA1E w l.odr;L 

Badanta b@d'ł ltontynaowane. 

SLONOWICE, gm. Kazimier&& Wielka 
woj. Idelecide 
StanoWisko G 

Polska Akademia Nauk 
Instytut H1storll Kultury Materialnej 
Za.ldad Archeologii Małopolsld 
Pracownia Archeologlema 
w Igolom1 -. 

Badanta prowadził mgr Krzysztof Tunla. Finansował WOAK w Klel
each 1 lliKM P.A,N. Ptąty sezon badań. System neolltycmych umoc• 
nlel\ obronnych 1 oaada ze stara~:ego okresu. epoki br,.zu. 

GłOwnym celem cyldn badali w)'kopalJskowych w Sł.onoWicach jest określenie zasięga l charakteru umoc
nleil obrorm;ycb odkrytych w 19711 r. na stanowisku •G• l aakceaywnle rozpozna•anycb. W.blet,.cym roku od· 
ałonlęto obszar 6,25 ara. W obrębie wykopu /nr XII/, zloltaltzowano według wszelklego prawdopodobieństwa 
poludnlowo:wscbodnl narotnlk e;yatemu fortynkacjl otworzonyprzez dwa prostopadle do 8leble rowy, nle sty
kające alę ze sob'ł. U~:yskano zestaw materlalOw ceramicznych pocbodzącycb zarOwno z wypeln!sk rowOW 
/neolit/, jak 1 z ldlkunasta oblektOW stan-lących pozostało6cl następnej fazy Jr:astedlenla terena stanowiska 
/ atarsz;y okres epold brązu/. 

Materiały zlotono w Pracowni Archeologicznej .IHKM PAN wlgołomt. 

-Badania będą lront;ynuowme. 

SMYKOW, gm. CmlelOw 
woj. tarnobrzeskie 

Pa11stwowe Muzeum Archeologtcme 
w Wars~:awle 

Badanta prowadził mgr Witold MigaJ.. Finansowało PMA. Pierwszy 
sezon badali. Jasklnla. 

Jasklnla znajduje się na prawym brzego rzeki Kamiennej, w pasie skalek rauracklch występujących od 
Podgrodzla do Smykowa. Prace rozpoznawcze związane były z badaniem zaplecza osadniczego kopali\ krzemle
nta paslastego w Krzemionkach. Jest to ~edyna w tym rejonie jasldnla motltwa do zamleBZkanla w starotytnoś• 
ci. Na przedpolu załota10 wykop aondatow;y o wym. 2 x 4 m. Rozpoznano poziom kopalnej gleb;y holocel\sltlej 
1 cteną, słabo zaznaczaJąC'ł at.ę glebę przedbolocellaką. Na całej powlerzcbnl wykopu nie znale~;tono śladOW 
r:amleszk1wanla jaaklnl w atarotytnośd. 

Badanta nie będą kontynuowane. 



SOlllllOfi, gm. Włodawa 
woj. chełmskie 
Stanowisko l 
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Ma~eu,;, Pojezlerza Lęczyńalm-Wiodawaldego 
we Wlodawle 
Biuro Badali l Dokumentacji ZabytkOw 
w Cbełmle 

Badania prowadz!U: mgr mgr Krzysztof T elepko /autor: sprawozda
nta/l Wojelech Ratajcr.yk. Finansowało Muzeum Pojezlerza Lęcz)11· 
ako-Włodawaklego l BBIDZ. Trzed aezoa badaA. Osadnlctwo neoU· 
t )'t: r.ne l wczesnobr11zowe. 

&daniami objęto poludniowo-zacbodnią parUę stanowiska. Penetracja ujawniła bezkrzi!IJlienJcowy 
układ zabytków z niemal równomiernym, niezbyt gęstym Ich rozproszeniem na całej poWierzchni. W odrótnle
nlu od poprzednich sezonów • brak materiałóW mezoltt;yt:znych. Zaletono 7 wykopów aonda:tow;yt:h o łącznej 
powierzchni 98m2. Wydobyto 493 zabytki krzemlenne l około 500 fragmentów cer:amlld. Materiał krzemlemy 
złożony glównle z odpadków poprodukcyjnych. przypuszczalnie neoUt;yt:my, Odkryto 21 obiektów, które nalety 
Interpretować jako pozostałoolei niewielkich jam gospodarczych. 

Wśród wyróżnionych ns podstaWie ceramiki zespołów, kultura pucbarów lejkowat;yt:h reprezentowana 
jest przez 122 fragmenty cer~mlkl f w tym 1 wylew datowany na fazę wlór:ecką/, Z KPL wl"'zać nalety ~e 
nlewlelkle obiekty nr 6, 8, 13, 14,19. 

Kultura ceramiki sznurowej reprezentowana jest przez 47 fragmentów nacz)11 /w tym 26 zdobionych 
odciskami sznura/. Z obiektu 11 wydobyto 29 fr. cerarnlld KCSz, w tym 25 z~oblonych odciskami sznura. 
Kultura cera~kl gr~ebykowo-dołkowej reprezentowana jest przez 6 fragmentów oacr.yd. 

Pozostale fragmenty ceramiki, ze względu na r.naczny stopleli rozdrobnienia, nle zostały chwilowo 
przyporządkowane jednostkom kulturowym. 

&dania b_ęd'l kontynuowane, 

STROSZ KI, g m. N e kła 
woj, poznańslde 
Stanowisko 1 

SREM 
woj, poznańskie 
Stanowisko 8 

patrz 
okres wpływów rr.ymaldch 

Mażeurn Archeologiczne 
w Poznanto 

Badanta prowadziła mgr Wanda TetzWf, Flnans-ało MA w Pozna
nlu, Czwart:r sezon bada11. Osada kultur;y pucharów lejkowat;yt:h. 

Obszar cmentarza komunalnego, na którym znajduje alę badana osada, powiększmy został o byłe ter e• 
ny uprawne przylegające do n lego od strony północnej. W nle zagospodarowanej partU cmentarza za lotono 7 
wykopów fXU·XVUI/ o łącznej powierzchni 275m2. Wykonano równie~ 8 sonda:ty. Uchw;yt:ono zasięg osady 
w kierunkach: zachodnim. pólnocnym l p6łnocno-wscbodn1m. Odkryto dalszych 11 jam /nr 33·43/. Posladały 
one charakter gospodarczy. Nie natrafiono na tadne oblekt;y mieszkaln-e. -

Oprócz licznych ułamków nacz)1\ znałeztono m. In, ldlka przęślików eUnlanych, fragment;y glinlanej 
szpuli, szydło kościane. fragment:r stelderek krzemiennych. lragment:r płytek szllflersldch, kamlenie tarno
we 1 rozcieracze. 

Osada datowana jest na fazę luboitsq wschodniej kultury pucharów lejkowat;yt:h. 
Dokumentacja oraz materiał zab;ytkow;y znajduj"' się w HA w Poznanlu. 
Badania zostały zakoóczone. 

TARNOW 
Gór.a llw. Marclna 

TYSZOWCE 
woj. zamojskie 
StanoWisko 25 B 

patrz 
póme •rednlo'Wiecze 

Wojewódzki ()jlrodek 
Archeologtczno-Konserwatorsld 
w Zamościu 

Badania prowadził mgr Jacek Buszewtcz, Finansował WOA-K l 
Cukrownia Tyszowce, Drugt sezon badań. Osadnictwo kultury 
lubelsko-wol)1\sldej ceramiki malowanej, kultury pucharów Jejkowa
t;yt:h, kultury trzclnlecldej, fazy łódzkiej f grup;y konstanl}nowsklej?/ 
kultury trzclnlecklej, wczesnego średniowiecza /ok. XIII w./1 
średniowiecza lub nowotytnoścl. 
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. 2 . . • . 
Pr&ebada.ao 315 m ataliowlłlka. Badanta mlaly ~ cela a•cułleate zaalęp o .. d7 oraz odkrycie oblelrtOw · 

D&l.et'łcJCh do ladtury Cblop!c-Veaele. W wyBfku badatl, oaacla zajmowała obeu.r ro:fdu 5-7 ba. Nie atwler• 
dSODO oble~ ladtar7 O>łoplce•V•ele, ·a t.Jo•ć aab,U.O. tej ladtur7 b)ła EDlkoma. 

.Zareje-...r1111.," 13 oblekt6tr, na oc6l " nlB'Wielq Uołcl'ł maleo:lak t w wlfkat.olłcl o trudnej do olcrdie
D.Ia prs,aałef:Dołd. kulturowej. JntereMij,.ee b:rły rentld ogniska OllnfCI:one jako obiekt 29: r:naleztono w nlm 
nle ankod:Soay aterp " Jcr:semlell.la "'9l16aldego oraz prsplik gl1nlanr, oba o:abytld poebodz'ł z wczesnego 
okrellil orpold br1ła&. bmym Ciekawym małeetaidem b;rlo akuptel<o Jedena.ta przę.Ulc6w gllntan;reh typowych J. 
dla ~tary pa~ lejkowat:reb;·· odkryto je w obrębie obiektu 33. . : 

Z ."...ftWJ' kultaroweJ adało elę w;rdobyć azereg d.ebwych lmlllu1al<. W wykople 19 odkryto nac~ynle •.; . 
e-~te s dw<?ma uchami pow;rteJ makaymalnej WJdflojd. trzulłca 1 owalnym zar)'llem wylewu 1 gOrnej partli ·. · 
naca:JDia,. Kajprawdopodobalej nalały je hte~ z p6fnym etapem faq ł6dzldej Jr:ultar:r trzclnlecldej /cbronolo-
11C~ oclpcnrtadaJ'łcym grup1a' łooo8tallt,.aoweli1ej/. 

W ~le 23 odałicalęto azpłlf w: lr'łzu s głGwq swlnlę\'ł w bztald.e rurl<1 •. w w)'l<opie 21 Żnalel:lono 
puc:harelt doalcskowat:r lallturylubeleko-woł)lialdej ceramiki malowanej. w wykople 2 5 zdobiony garnek eso
waty lalltur7 trsc:lDleeldej. Opr6es tego WJdobyto anlr:Dclsob'ł atel<1erę bm'em'ł. gllnlan" lytltę l<ultury trr.e1-
nleeldej, fragm- &IJnlanego modelu topora, trs::r nlewlellde rdsenle krzemteune /w tym jeden walcowaty, 
o dookolDej odlupal, wtC!rDle ld;:rtltowan::r Jako połreclnlk hlb rełAa&er/, poaadto nereg kamleni tamowych, 
tlull11 roscteracse łcamtenne 1 kl"semt..,e oraz ceram1Jr.t latltar;:rlubelalto-woł)lialdej ceramilei malowanej, 

1 ltPL s wcs~llllego oleren epold tr,aa, w tym kultury trsclnlecldeJ, fas;:rl6dzldej l wczeanego lłrednlowlecza, 
a takSe sll&l.eslałca łełame/w tym DIJł.e/ pn::rpuasez,t.lllte •redlltowteeme hlb nowołytoe, 

Mater1ał)' 1 dOtummtacja ~je lllt w WOA-Jt Zam()jć. 

Badu.1a · bfq koałJDIIOW&De. 

WABSZKDWO, &m.Sławno 
woj. ehlpel:l.e 
Stanowtem 21 

WJERZBICA 
woj. rado-Ide 
Stllllowtam •zele• 

patrll: 
okrea ~w rzymakleh 

PracOWnle ltoneerwacjl Zabyt1<6w 
Praccrimta Arc:beolo~cm~Jtonaerwatoral<a 
Odcls1ał w Warnawie 

Baclanla pro-detła mgr Hanna Lech. F1Danaowal WKZ w Radomia, 
Ss6St;:r aeii:OD bacla6.. Kopalnia krzemlenta •czekoladowego• ze -· 
aeh)łkoweao paleollta, neolltll, epol<1 br'łza. 

Xoatynuowano prace SWllłJ:&De z okrefienlem u81ęp pola g6rn1czego kopalni w tterunl<u zachodnim, 
p4)Doeno•zaehodnlm t wacboclnlm. ROwnocs~Dle pro-dsono prace w 6rodkowej częlłet atanowlaka. Zalotono 
li wylropOw eonclatow:rch o powtenehDI 530 m , odnotawa,j'łc w Dleh 11 l<ulejD;reh azybOw będt tc:b fragment6w._ 

W czę•et zacbodniej 1 wachodutej atauowtałca poza licznym matertalem krzemlennym w warstwie hama• 
n, nle W)'llttplly ładne obiekty areheologlcme ZWI'łzaDe z dzlalalno•ellł ltopalnL Na obar.arach tych ulotono 
1 w;:rtropOw -clatow:reh /1/88, mtea, V-VD/81. 'lX/86/ o powterzebat 325m2. . 

W kolejnym wYtros>te /VUJ./86/11111łaowanym w p61nocno-n.chodnlej ezę•d stanowiska przy betonowej 
drodze odkryto 2 nyh;:r. Ositacza to, k w rejoole tym mam~ do ezynlenla z lropalnl'ł a obau.r ten wymaga 
dalaz;reh bacla6.. Natomiast w łrodkowej co:ęłet at&Dowtall:a Alo&cxao 2 wykopy aondat.owe n/SB l IV/88. 

Wykop ll/88 o powterschnl 55m2 aloka11zo."&n:J sostal pomtfdz::r betonowił dron "p6lnocną• a drogą 
•poluclnlow'ł•, na terenie nle mlnczoaym prz;:r1eh bodow1e. W)'llt,.ptp w nim 3 azyh;:r. Na południe, w odleg
łolłct 60 m od ww. aoaddu Alołooo w,toop IV /81 o powlerschnl 75 m • Odkryto w Dl m fragmenty kolejnydt 
8 nybOw. W h!· nle elcaplorowano w ealołet tedllego z nowo odkrytych obteldOw, · 

Baclanla okrelłltł;:r saalfl pole ll(!rDlcsego w lderDDłtu zachodnlm l wacboclntm. doatarcr;aj"c dalazych 
clan;:rdl do odtworzesi1a jeio ltaztaltu. 

OzY1JkaDo materiał krzem\em::r w Uo6el 'l, 951 egzemplarzy, wyrototaj"c -3.289 okar;Ow przem)'lllow;reh. 
Przeprowadzoao uzupełnl&Jiłce baclanla geollz;reme fragmentu pole gOmlczego. Badanta prowadr;Jł mgr 

T. Berblc:b r; PracoWDI Stosowania lofetod Geoftzyemych. mJtM PAN w Warnawte. 

Materiał arc:heologtczn::r cru dokummtacja z .bada1i znajduje atę w PAK'PKZ O/Warszawa. 

Baclanla bfdlł koDtJDDOW&n8o 

WOJNOWO, gm. ICaraowa 
woj. o:1eloaog<lral<1e 
StanoWialtu l 

Polaka .Ab.demla Naak· 
Jnatytot Bl.atorll Kultury Materialnej 
Zaldad ArcheologU Wielkopolsld 
w Pomanla 
Departament o! Soctology and Anthropolog::r 
lo- State u.t~att;y/USA/ 
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Badanta prowadzll doc. dr h&b. Mlc:hał ·K:obaatewtcz /IHKM/ oraz 
proC.dr John Bower /JSU/. FlnansowałyiHKMPAR oraz WKZ w 
Zielonej <Mrze. Plerwazy aezon bacld. Obozowtall:o a oleren 6rod• 
kowego holocena /~l1t?/. 

Stanowisko połoton e jest na wschodniej krawędzt plas zczysto-:twtrowej tf'say Galłej Ot:ry. ok. 1300 m 
na pOlnoc od drogi z Kargowej do Salechowa. Z wykopu I/86 o poWierzchni15m wydobyto 1.027 z:abytkOw 
krzemiennych. w tym 5 rdzenl117 narzędzi retuszowanych. Materiał występował mniej wtęcej r6wnom1ernle 
w calej mlą:tszolłd wykopu, do około 90 cm głębokolłc1. W prolllach w-ykopu. na głęboko.cl ołrolo TO cm od po
wierzchni wyra.tn.le wtdocmy jest poziom gleby kopalnej, z kt<lr'ł ZWl'łzane jest palenisko w,totone pnepalo• 
nyml kamleniami o 6rednlcy 80 cm. 

WiłrOd krzemleni retuuowanych wyrO:tnlooo skrobacze, mlkrotJiczsłiS, trOJkllty 1 WIGry retuszowane~ 
Gleba kopalna • Wl'łł'łca atę z poziomem oaadnlczym • opada po alełonie w Ideranlal hl1ako ~dajlfcych tor• 
row Gnlłej Obry. 

Materiały przechowywane •11 w ZAW mKM PAN w Pomanla. 

Badanta będ'ł kontynuowane. 

ZAGWIZDZIE, gm. 
woj."opolsk1e 

ZARZYCA1 gm. Kondratowtce 
woj. wroclawak1e 

patrz 
paleolit 1 mezolit 

Muzeum Archeolog1cme 
we Wroclawta 

Badania prowadZiła mgr Olena Pru. Flnanaował WXZ we Wrocla· 
wta. Olłllly ae~:on hada11. O~~ada kaltury ~ztelaldej. 

Zakończono U etap bada4 osady ~:mJenaj'łCY w klerunka roo:pomanla zsatęga l charakteru zabudowy 
osiedla. Badania koncentrowały a1ę w pOłnocno• wschodniej czę4c1 atanowulla. Bezpołrednlo naw .. z ano do 
wykopOwprzebadanych wab. rokn. Ogc:lłem rozpoznano powler~:c;bnlę 5 ar !!w a Ideranek poazerzanla badanego 
obszaru wyznaczał odsłanlany aakceaywnle rz'ld podwOjDych •.Jad!!w po ałapach, atanoW1'łCY relllrt ogrodzenia 
otaczaj'łcego pterwoblle centralo'ł partlę oaady. Obleidy towarzyszlice to dnte rowy wyblerzyakowe oraz poje• 
dyncze obleidy goapodarcae. Ogelłem praebadano 13 jam 1 17 par •ladow poałupowych. 

Wydobyto ponad 2 tys. alamii:OW ceramllr:l. poebodących m.t.n. z m1a, amfor, paeharOW na pustej n4tce. 
naczyll szeroll:ootworowych. wanienkowat;rch 1 czworoqlllydl. Znalezlano takSa 300 IIU'&ędall odpad!!w Ja-ze• . 

· mlennycb.. 

Ma terlal kamlenny to rozcteracae, aJaml<t mot1"••k. toporl<OW I atelderelt, dliztka oraz llcme tragmea• . 
ty płyt szllfl.erak1ch oraz kamleni *-rDow,.ch. Posyabno takSa ldUca aarsędld-pcll:fa.br;,l<at6W oraz odpady w 
postaci czopOw wterllllczych. • 

Wstępna anallt:a materlalo lljaWDlla ldlb ulamk!!w naczy6 saałagaJ'łc,.,S. na iozca~ - .. '- Sit to 
skorupy ozdobione omamentem c:harakteryatyc:mym dla najmłodnej fazy rozwoja kultury ceramlk1 watęeowej · 
kłutej na terenach południowych. Śwtadcsy to o poW1'lzanlach atyl1at,cmyda a sarasem cbronologlcm,.,S. mię· 
dzy tymi dwoma zespołami naddanajaklcb kultur roln!csych. ROwn!.e mam1-7 jest fakt malezleol.a alami<Ow 
naczyll wykazuJ'łcych cechy zdabaletwa p4&Dalend&1elaldego. Potwterd ... .to tesę, łe o•da ;, Zarz,.,y atanOWI 
ogniwo podrędnie między dolno•l'ł•ldm1 zespolaml wczemolendl:l.elaldm1 /lanOWek/ a pOblal.eadztelaą V"P'l 
jordanowaą atoamkowo l1cltll1e repraseDto....,'ł na tym terenie. 

W zakresie real1zscj1 programa badali D etapu .....,konatruowano prsebl.eg ogl'tldzenla, rospo-- za
sięg oraz ogOlne rozplancntanie zabudowy oaady. 

Badanta etapu D p011:0~ kwptlłf otwartlł, uzalełDioD• ~-· od asyabala odpowtedolcb 6rodk0w 
flnansowycb.. 

ZOFIPOLE, gm.Igołomta-Wawrzelicsyce 
woj. krakowakle 
StanoWisko l 



. . 

· EPOKA ~RĄZU 



BARAKI STARE, gm. ZakllkOw 
woj. tarnobrzeakle 
Stanowtako 2 1 13 

. 
BIELAWSKA WJES, gm. B1elawy 
woj. aklernlewlckle 
StanoW1ako 5 

BISKUPICE, gm. BrwlDQw 
woj. warazawslde 
StanoWisko l 

BOCHENIEC, gm. Małogoar:cz 
woj. kleleekle 
StanoW1allr> l 

BOCHENIEC, 1ID. ~ogoazc:1: 
woj. kleleekle 
StanoWiliko 2 1 3 
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patrz 
paleolit 1 mer:ollt 

patrr: 
okrea halsztacki 

patrz 
okres wplywow rzymaklc:b 

patrz 
olcrea latelllaki 

Un1wera1tet Jagtellolllsld 
: loatytut Arc:beologll 

Badanta prowadził mgr .Andrnj Matoga. Finansowal WOAK w !Oel
cacb. Kont:ynaacja badali wykopallakowych zapocątkowanycb w 1975 
roku, Cmentarz:ysko kultury łutycklej z m-v okresu EB oraz osada 
lcaltury lutyeklej. 

. Prace na c:mentarz:ysku /stan_ 2/ ograntczcno do przebadania w centrum nekropoll terenu o pow1er7:ch
n1 110m2• Odkryto 2 groby dałopalne popielnicowe kolturyłutyeklej /nr 1'7(1 ~ 171/ pochodzl!ce zapewne z IV 
okresu epoki br11zu. PrOc:z tego wykonano sondate o litemej powierzchni 25 m na wachodniej peryferii cmcnta• 
rz:yska. w lrtOryeb obrębie ole atwlerdo:ono ob1ek16W arc:beologlcmyc:b; zarejestrowano je<lynte lu.fne skorupy · 
koltury łutycklej datowane na schyłek epoki briJZU. · 

Rozpoc:r:ęto badanta osady lcultury lutycklej /stan. 3/ polotonej ldlkaset metrow na poludniowy wschód 
od stan. 6 /por, Intormator Arc:beologlczny. BadaDla 1980, s. 57/1 zajmującej kilkuhektarowy obszar rozciąga· 
jiJCY B1ę ua terasie nadzalewowej prawego brzegu ł..osośny /Wiernej Rr:eklf, 

W poludnl-o-wscbodnlej części stanowiska wykonano eondat o poW!err:chnl 20 m 
2

• W obrębie wykopu 
stwierdzono występowaOle warstwy lculturowej o 1Dtensywnle brunatnym kolorze 1 mi1Jt&zoAcl 30-35 cm. Zloka• 
llzowano tu takte 9 jam osadowych o charekterze gospodarczym. B:yły to obiekty nlewlellde o średnicy wahają
cej się w gran!cac:b ·S0-140 cm. •W rzade poa1adały kształt kollaty lab lekko owalny, w profilu byty cyl1ndrycz
ne lub częściej w kształcie głęboklej nlecld.. Większe jamy doc:bodz!ły do głębokości 160 cm od obecnej po- -
wierzchni grantu /ok. 90 cm m11J:t&zośc1/ •. Wypełniska oblektow, przewatnie brunatno-szaro-czarne zawierały 
dość liczny material ceramiczny /fragmenty naczylll wazowatych z ac:bwytsml panitej najWiększej wydętoAcl, 
skorupy z garDicow, mla, czerpakOworaz placow gllnlanyjb/- Ponadto w niektórych jamach znaleziono niespa
lane kollei zwierzęce "! gradkl polepy, nlert:adko z odciskami drewulanych prętow. W obiekcie nr 2 odkryto 
takte wislorek briJzowy złotony z wlękazego, odlanego kOlka. doktOrego doczeplony byl lallicuszek wykonany 
" S poł1Jczonyc:h mniejszych k6lek wyglętyc:b " okrulego drutu. 

Calość materiału zab1tkoWego poc:bodziJcego zarowno z oblekt6w, "jak 1 z warstwy kalta~owej pozwala 
zaliczyć badany w ble:tącym sezonle fragment osaay do grupy gomośl~Jsko-malopolsklej kultury łutycklej ze 
ac:byłka EB. · 

Materiały zab1tkowe majduJ'ł lllę w lA UJ. 

Badaola na obu stanoWlakac:b tJędiJ kontynuowane. 

BROSZĘCIN, gm.Rz1Janla 
woj. plotrk-skle 
StanoWisko 5 

sROSZĘCIN, gm.Bąśnla 
woj. piotrkowskie 
StanoWisko 11 

patrz 
okres ba.la ztac ld 

PP PracowOle Konserwacji ZabytkóW 
Pracowola Arc:beologlcm o-Kooserwatorska 
Oddział w Poznanla 

Badan!! prowadr:ll1: mgr mgr Andrr:ej Krz:yszowskl/autor sprawo z• · 
dania/, Tadeusz Laszkl.,...lcz, Anna Krawlec 1 studentki Monika 
Dastych 1 Alina Ja szewska. Finansowało KWB • Belc:bat(lw•. PlO!rW• 
szy sezon badań. Osada kultury łatyeklej z V okresu epold brązu 
1 c-ln-Psu h~leztackle~<> /Ha C-D/. 
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Stanowisko polotone jest na polu ornym, na tereote przyszłej odkrywld węgla brunatnego, w obrębie 
małej wykształconej dollny wykorzyatanej przez ntewlelld ciek wodny, nad załomem krawędzi 1 na stoku doliny, 

Zalotono l wykop Wll/86 /w nawt'!zanlu do ubieglorocznegO wykopu Wl/65 na stan. Broszęctn 12 - w 
bezpośrednim SI!Siedztwle stan,ll/ wyeksplorowując powterzchnlę 2,035 m:Z, Z uwagi na uldad nawarstwleli l 
slablj czytelność w podlotu obtektOor nieruchomych stosowano planlgraJiczn'ł metodę eksploracji /zbierano 
umowną warstwę grubodcl 3·5 cm/ l następote ks~y •Iu1ny" /poza obiektem/ material ruchomy lokalizowano 
trOjwymlarowo w obrębie ćwiartek ara. · 

·Odsłonięto lo& obtektOor oteruchomych. Przy czym cyfra ta odpowiada tylko oblektom czytelnym w pod• 
lotu • nJe uwzględnia ewentualnych oblekt6w, ktOre będzie motna jeszcze wyrOtnlć na podstawie anallzylron• 
centracji materialu ruchomego, bez zdecydowanie czytelnego w podlotu /rozmytego/ wypelotsks. 
Funkcję odkrytych oblektOw trudno obecnie jednoznacznie określić. NiemRlej jednak wydaje stę, te wtększodć 
wśrOd nich stanowiły /90·9flfo/ jamy głOwnie o charaiderze zasobowym. Ntewlele jest jam paslupowych oraz. 
jam o charakterze gospodarczym, ktOrych Jednoznaemil funkcję rozetrzygnie dokładna analiza. W dwóch przy
padkach zanotowano obiekty w poetael wolnostojących naczyll zasobowych. Do Innego typu zaliczono 3 obiekty 
o funkcji bllt.ej nieokreślonych piecowisk /?f, z du:t11 1loścl11 przepalonej polepy l wtómte przepalonej cerami Id, 
a takt" l obiekt o funkcji równle:t nlerozstrzygnlętej, ktOry stanowlly frcgmenty naczyJI /brmdce/ ulotone pła· 
sko bezpolkednto na plasku calcowym. Mlał on kształt zbll:tony do prost<>kątnego, o wymiarach 120 x 911 cm. 
W omawlanej odkrywce nie odkryto palenisk. Wypełnlska większości odkrytych jam stanowUa Ciemno- lub 
jasno-brązowa prOchntca, z reguły mocno wypłukana. W profilu miały najczęściej kształt nlecla>wiaty lnb odwrot
nie grus?.kowaty, Znaczna Ilość jam posładala tet wypełniska w postaci szarej /w rótnych odctenlacb/ pr6cbnl• 
cy, rzadko z udziałem spalenizny. M111:tszodć jam jest zrótnlcowana l waba się w wtększodcl od 30 do IIII cm. 

Na stanowisku odkryto znacm11 llołć tr<ldel ruchomych niemal w lra:tdym obiekcie • w wtększoścl poza 
nimi. Stanowią je: 19,635 !r, ceramiki nacz~lowej /mocno rozdrobniona/, 990 szt. polepy, 631 przedmloto.r 
krzemlennych /zt1ór homogeotcznyf, 382 !r. koiłcl, 3 rozcieracze ksmlenne, l niebieakt paclorek szklany, 
prObkl węgla drzewnego, 

Klasyfilracja ehronologlcma l kulturowa: ossda kultury lutycldej w jej wartancle tłrodkowopolsklm, ktOrl! 
generalnie mo:tna datować na okrea V okresu epold brązu do okresu halsztacldego c~D wł'!cmte, Przy czym 
nalety się przychyllć do datowania głównie na oba okresy halsztackie. 

Dokumentacja terenowa l materiał przechowyWane' Bit w ·PAK w Poznanlu. 

Badanta zakollczono. 

BROSZĘCIN, gm. Rządota 
woj. piotrkowaide 
Stanowtsko 12 

PP Pracownie Konaer•acjl ZabytkOor 
Pracownia Archeoloctczno•Konserwatorsks 
Oddział w PoZIIBill.u 

Badanta prowadztł mgr Andrzej Krzyszowakl, Finansowala KW B 
•Belchat6W•, Drugi sezon badd. Punkt osadniczy l cmentarzyako 
lrultur:r łutycldej " V okresu epoki br'łzu - Hallatalt C -D. 

Zakończono eksplorację wyla>pu WI/65, Celem t;rch badaJ\ była weryfikacja 1 wyeksplorowanie wyr6t• 
ni onych w ub, r. oblektelW nleruchomych. WypacDa ona w wlękazodcl negatywnie. Odkryto ponadto 1 grób popiel· 
nlcowy czysty kultury łu:tycklej. W podlotu rysował lllę on bez cEytelnej jamy grobowej. Wewnątrz popleinicy 
odkryto nleltcme szczątki kostne l 2 przedmłoty krzemienne: wtOr pokryty częłclowo lro~ 1 drapacz Joba ·s 
surowca bałtyckiego/, 

Podczas prac eksploracyjnych na odkrywce znałeztono do6ć znaczn11 llotłć tr<ldeł ruchomych nie powt11• 
zanyeb z czytelnymi obiektami nleruchomyml. StanoWill je łącznie z omaWianym grobem: 3.0116 fr, ceramlkt, 
146 przedmiotów krzemlennych fw tym m.In. grocik z wyddeionym trzpteotem/, 18 fr. przepalonych lro6cl, 
węgle drzewne, 

Z uzyskanych danych wynllra, :te sianowieko jest prawie kompletnie zniszczonym punktem osadniCzym 
1 niewielkim cmentarzyskiem kultury łutycklej. Kwestię rozwarstwlenta chronologicznego między nlml roz• 
strzygnie dokładna anaUza; wstępnie zad motna datować stanoWisko w przedZiale V OB- HaC·D. 

Materiał l dókumentacja znajdują się w PAK w Poznantu. 

Badanta zakollczono. 

BRZESKI, gm. Klwów 
woj. radomskie 
Stanowisko 3, 4 

patrz 
okres wpływow rzymskich 



BRZEZIE, gm. Pleszew 
woj. kallsk1e 
SlaDowtsko 29 
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Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kallszu 

Badanta prowadził mgr Edward Pudelko. Finansował WKZ w Kaliszu. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury łu~ycldej ze 
schyłku epoki bntzu l okresu hałsztacldego l cmentarzysko kultury 
przeworaklej z młodszego okresu rzymskiego. 

Wykopallakami Óbjęto obszar 242 m
2 połotany we wschodniej czędcl niezagospodarowanych jeszcze w 

pełni dztalek budowlanych na nowym osiedlu. Jeden wykop sprawdzający zasięg cmentarzyska w Iderunku wschod• 
nlm usytuowano na terenie polany r!>Bn'łcego opodal lasu. We wszystkich młotonych wykopach stwierdzono wy
stępowanie grobOw clalą)alnych kultury łutycklej. Śladem odkrytego w ub, r. cmenlarzyska kultury przeworsldej 
w zachodnlej częłcl badanego stanowiska był jedynie fragment przydenny naczynia znaleziony w warstwie humusu. 

Odkryto ogOłem 26 grobOW kultury lutycklej, ktOrej ludność w Większości bpgalo wyposatała swoich bU• 
s kich w ceramikę 1 wyroby wykonane z br'łzu, a w okre8le halszlacldm sporadycznie lakte w przedmioty z t ela
za. Uzyskano ogOłem 24 brązy. SzczegOlnle bogato w:yposatony był grOb 79/86, w ktOrym prOcz wyrobow cera
micznych /garnek. czerpak 1 misa/ wysl'łPlły dwte U te bransolety br'łzowe. skręt z drutu, szpila oraz dwa frag
menty laflcuszka złotonego,. 29 ogniw. Grob omaczony jako 69/86 prOcz dw6ch grzechotek /Jedna zupelnJe roz
gnieciona/ zaWierał lordawany naszyjnik złotony do grobu w postaci dw6ch fragmentow odkrytych oddzielnie 
oraz szpUę z tebrowaną głOwk'ł. Inwentarz grobu 70/86 lo garnelo;. misa, placek gliniany, dwa miniaturowe na• 
czynka, szpila hr'łzowa oraz skręt drutu z podobnego stopu zaś w pochOWku 72/86 przystawki stanowiły trzy 
miniaturowe czarki 1 czerpaczek l fragment telaznego przedmiotu /szpUa? / sllnle skorodowanego. W groble 
58/86 pr6cz poptelnicy 1 trzech małych naczyll wystąpiła para regularnych br'łzowych skręt6w spiralnych znacz
nej średnicy, a w pochOWku oznaczonym jako 59/86 pr6cz dutej llołcl standardowej ceramiki stwierdzono dwa 
m ale brązowe skręty oraz rytualnie znlszcEon'ł poglęl'ł bransoletę z tałmy. • 

Zupełnie unikatowe elementy w:yposatenta stwter,dzono w grobact. 63L86 '/24 szt./, 66/86 /3 szt./ t 
67/86 /5 szt./. Stanowią je niewiadomej dotychczas funkcji msł'e glinlane przedmioty mające bardzo minimalnej 
lłre<!ntcy otworkl • /najczęśctej nledrotne/ przechodzące wsdłut poszc~:egOlnych zabytkOW, Zblor złotony z 35 
/-trzy odkryto poEa jamami grobowymi/ elementow zawiera 3 przedmioty z' • głową• u!ormowah'ł w trzy rOt. Id, 
5 zabyt_kOW z • gł0wkam1" mającymi dwa rot ki oraz1upraszczając127 w kształcie mniej lub bardzlej wydlutonych 
ptonkOW do gOr;y. Nie udało stę do tej pory uzyskać analogU do tych sicrOtowo tylko opisanych składntk6w w:ypo
satenla tego Interesującego cmentarzyska.• Clekawego spostrzetenta dokonano takte podczas przeprowadzania 
badaó antropologicznych d necinnego pochOWku oznacEOnego jako grOb 73/87 obdarowanego prOcE ceramlld malą 
bransoletką,. br'łEOwej taśmy • . w poptelnicy włr6d przepalonych kości atwlerd~:ono kilkaset doclścle mienią• 
cych stę blaszek, jak wykazały badanta przeprowad~:one w laboratortum Mlzeum /lrcheologtcznego 1 Etno gra ' 
ncznego w Lodzt, muskowitu, odmtany miki. · 

z matertałow odkrytych poza zespołami grobowymi pr6cz wspomnianych jut wymienić nalety: naszyjnik 
br,zowy zdobiony tordowantem z koócamt zWlnlętyml w an_ka oraz lrołć zwterzęc'ł ze łladaml przecinania, 

Badania będ'ł kontynuowane.. 

CBODACZĆW, gm. Grodzisko Dolne 
woj. rzeszowaide 
Stanuwtsko 2 

Muzeum Okręgowe 
W R~eSEOWle 

Badaola prowadzU mgr S:yiwestel' Czopek. Finansowało MO w Rze• 
azowte. Pierwszy sezon tadati. Cmentarzysko grupy tarnobrzesldej 
z epold br'łzu. 

Eksploracji poddano 163, 75 'm 2 stanowiska w jego centralnej, najbardzlej niszczonej partit. Odkryto 
90 pochOwkOW, z ktOrych 87 to groby popielnicowe lub "jamowe• ciałopalne, a 3 szkieletowe. Wszystlde groby 
wkopane były w czysty piasek, stąd nte wyrOtntono zarysow jam. Zaobserwowano płytide wkopywanie popiel
nic, ktOre w wtęks~:ośct zostały znls~:czone przez głęboką orkę. Wtęksrość grobOw pozbaw\ooa była wyposate
nla f stwierdzono w ruch jedynie popielnicę/, tylko w kilku przypadkach zarejestrowano misy- przykrycia urn 
oraz ntellczne przystawki. Na tym tle wyratnie wyrototają stę groby szkieletowe fstwterd~:ono tylko układ 
zabytk6w oraz nieliczne kości, zwłaszcza w sąsted~:t~te wyrobOw br'łzowych/. -Były one wkopywane głęblej 1 
bogaciej wyposatane /przystawki, ozdoby brązowe - brańsolety z drutu skręcanego wok6ł własnej osi, branso
lety z taśmy, wtelozwojowe, skręty•pterśclonld/. Cmentarzysko datować motna na wczesn'ł fazę grupy tamo
brzesklej /ill·IV okres epold brązu/. Być mote, te część płytko wkopanych grobOw popielnicowych /naczynia 
garnkowate o chropowaconej poWierzchni bez zachowanych gOmych częlłcl/ wtąte B1ę ,. jej pOtną faz'ł /wczesnP, 

epoką t elaza/. 

Materiały 1 dokumentację złotono w MO w Rzes~:owte. 

Przewt~uje się kontynuację badaó. 



CHWASZCZYNO, gm. 2:uko•o 
woj. gdańskte 
Stanowisleo 20 

-«-

Muzeum Archeoloetcaae 
w GdaAab 

Badanta pro•adzUa -·mgr Aleksandra Sc;ymaAab. Flnanao•ało MA 
" Gdańsku. Drugi aezan bada.d. Osada grup7 bazubslt1ej lnt.llur7 
hdycklej z przelomu epoki br•= l t.elasa. 

Nawl'lzano do sondato•ycb badaA c 1982 r. Zbadano przeatrzm o powi,rsc:bnl 81, T5 m
2

• Odkr1fo 3 ja
my; jedna z nich pOlzie mlanka posładala kształt regularnego proatoqta o •ym1aracb 2, 60"' l, 90 m l głęboko41ć 
1, os m. Wypelnlako jej st=owlł brunatny 1 t.c!łty plaaek oraz dut.a llotłć apal"':',.:h ka•alltt5• drewna. In•entarz 
jamy: ceramika, fragment przę.llka gllnlanego, polepa l węgiel drzewny. W J!OZOBtalych jamach, jak l war• 
atwle kuUuro•eJ •yat'łplł jedynie materiał ceramiczny. · 

Dokumentacja! materlał .mll.jduJ'ł alę w MA w G~sb. 

Badania będ'ł kontynu-ane. 

DOBRZEJOWICE, gm. 2:ako•tce 
woj. legnicide 
Stanowisko 2 

DO LICE 
woj. szczect.ńsJde 
Stanowisleo 40 

patrz 
neollt 

Polaka Akademia Nauk 
Instytut matorli Kultury MaterlalDej 
Zakład ArcheologU Nadodrza 
Pracowota o\rcbeologlczna 
w Szczeclnle 

Badanta prowadzU mgr Stefan Weaołowslt1 przy •sp61udztale mgr. 
Henryka Klandra 1 Heleny Bena. Finansował IHKM PAN • .Jedenasty 
aezoo badań. Cmentarzysko kultury lułycklej z IV okresu epoki 
br•za. .. 

Przy&ti!JIIooo do rozpoznania pOłnocno-zacbodntej czędcl cmentarzyska, z kt<l"4 Z'lftązany jest jeden z 
większych kurhan<lw /nr T/ wstępnie rozpoznany w 1981 roku. Odslanl&nDI dokumentowano dalsze konstrukcje 
kamtenno-ziemne mogiły, aby następnie przejdć do przekopanta obiektu w jego czędcl zacbodniej /ćw. A l D/ • . 

Kurhan nr T posiadał płaszcz ziemny przykrywający kooatrukcje kamlenno-Ziemne mogiły. Opisując 
najogOlniej powytsze konstruk<:je mo:temy ta wyrO:tnJć: a/ krąg kamlenny, b/ bruk wewnątrz kręgu, c/ wał 
kamtenno-ziemny pierścieniowatego kształtu usytuowany centralnie. Eksploracja zachodniej polowy kurbana 
pozwoliła na rozpomante obiektu pod •zgłędem zastosowanych form konstrukc)?lych, stratygraficznym, a 
tak:te oceny funkcji mogiły. · 

l. Stratygrafia: a/ pierwszy poziom zwl'lzany z warstwą brunatno-t6łtego plasku ze szczątkami orga
nicznymi, stanowił płaszcz ziemny kurhanu /mlątszoiJć O, 30•0, 40 m/, kt6ry przykrywał krąg kamlenny l za• 
legał poza kręglem. Powstal " ten spos<lb spłaszczony pagórek w rzucie pozlom,.m kollatego kształtu u podsta• 
wy o śr. około 20 metr<lw; b/ drugi poZiom tworz)'ła warstwa :tOłtego plasb o mlątszollci · O,ł~, 55 m prze
warstwtona brunatnymi warstwami glln. Waratwa ta zalega bezpodreduto na konstrukcji kamiemej kurhanu 
przykrywaj'!C bruk, wal oraz wnętrze lej!l powstałego w plerlldenlowat;ym wale. 

2. Konatrakcje kamlenne zalegajęce pod powyt.szym1 poziomami zlemnTmJ: a / krąg kamlenny wielo
warstwowy o wysokości 0,60-0,80 m atworzooy z dutych glaz<lw; b/ brak dwu, trzywarstwowy zl~ony z więk· 
szych kamtent przewarsiWionych tc!łt;ym plasldem; c/ wał kamlenno-ziemny w przekroju w przybU:tentu stotleo
wa tego kształtu zbudowany z mnlejnych otoczak;5w przewarstwlonycb tc!łt;ym ptaaklem. Wysokość wału wynoll1 
od podstawy do szcz)'łu l, 30-1, 50 m, a szeroko41ć stopy wala 2, 60 m. 

3. Lejowate"w;Ypelotsko ziemne pierścieniowatego walu: a/warstwa humuso•a.o mtąt.szollcl O, 2o 'm: 
b/ warstwa nasypowa t6łtego plasku przewarstwlana warst~kaml gliny. ml'l:tszość warstwy O, 40 m; c/ •ar
stwa popielata o dut.;ym nasyceniu azcątk<lw organtcmycb, popiołu, nildych 6lad6w węglelk<lw drzewny<;h, 
przepalonych kosteczek ludzldch oraz ułamk<lw naczyń. Poza tym przewaratwlenl'& warstewkami brązowej g.ll.· 
ny. Lejowate wypelnlsko wyeksploro•ano ty.ll<o czędclowo. ' 

4. Warstwy zle~e pod bruidem 1 •alem: 'warstwa brązowej gliny o 'mtą:tszo41cl O,Ol>-0,20 m z gniaz-
dowo występującymi spaleniZIUI.ml o ml'łtazo41cl 0,0~-<l,lS m z uwarto41clą przepalonych kosteczek, węglelk<lw 
drzewnych l alamk<lw nac.zyt\. Opisana waratwa zalegała bezpośrednio pod bruidem 1 podchodziła czędclowo pod 
wal, a takt.e krąg kurhanu. 

. Kurban nr 7 tak pod względem Wlelkodcl, jak teł formy 1 zastosowanych konstrukcji nle ma dotychczas 
swego odpoWiednika w li rOd badanych mogił na stan. 40 1 30. MogUa ta posiadała płasze l: zt emny, którego poz~ 
bawione były Inne kurhany, tworący pag<lrek a podstawy o Ar. 20 metrOw. Osnowę kurbana stanowi! wieniec 
/laąg/ kamlenny Wielowarstwowy, w przybiltentu w rzude poziomym kollaty o wymiarach po llntl S-N 11,60 m, 
a W-E lO, 80 m. . Wieniec powyt.azy mo:te tet być Zinterpretowany pod względem kształtu jako lekld owal z 
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płaszczyznami ściętymi. Plerllctenlowaty wal zwl'łzanY z centrum l<urhanu owym. u podstawy 7, 40 x 
7, ~m, ~u szczytu 4, 80 x 4,60 m. posiadał śctęte płaszczyzny Jw rzucte po%.1omym ośmiokąt/ ._ plerllctento
:Watą koron"- Wał od strony poludolowej asytnowany jest beo.pollrednto prr:y kręgu kurhanu, natomiast w pozo
stałych czędctach mogiły przestrze11 międ%.y kręglem a walem wymoszczona jest bruktern. Asymetryczne 
usytuowanie walu spowodowało powstanie szerszej płaszczyzny bruku od strony pOłnocnej. Dotychc%.asowy etap 
badali nle pozwala na okrelllenle ostatecznej formy mog11y /np. nsllladownlctwo kształtu łodzi/ jak te11 funkcji. 
Dane te poWinnl6my uzyskać po przebadaniu dragtej połowy kurhanu. Kurhan nr 7, tak ze względu na zastosowa
ne formy konstrukcYP>e, monumentalność obiektu, jak 1 połotenle mog1ły /kraf cmentarzyska/ niewątpliwie 
spełnlał azczeg<llną funkcję w badanej nekropoU. 

Badanta prowadzone w pOlnocno-zachodniej czę6c1 stanowiska mają takte na celu uchwycenie relacji 
cbroriolog1cznyeh mlędey kurhanem a grobem płaskim, ktOre zostały stwierdzone w przebadanej systematycz
nie poludntowo-zachodntej partU cmentarzyska, a takte uzyskania danych co do chronolog1cznych faz u tytko
wanta nelcrapołl. 

Matertal:r zabytkowe znajdają Blę w PASz. 

Badanta hęd'\ kont:ynuowane. 

DUBECZNO, gm.Hallsic 
woj. chełmaide 
StanoWisko 1 

Uniwersytet Marli Curle-Skłodowsldej 
w LubUnie 
Katedra ArcheologU 

Badania prowadziła mgr Hallna WrObel. Flnansow,ano z problemu 
RP W 35. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe kultury 
trzclnlecldej. Osada kultury pucharOw lejkowatych. 

Stanowisko lety na nlewlelklm, ptaszezystym c~u w dollnie rzeczki Krzemtankl. Odkryte zostało 
przez S,Gołuba w 1984 r. w trakcle badiUI AZP. • 

. Badanta skoncentrowano głOwnie na jed;ynyrn zachowanym do dzlł kopcu. latnlej'łcy niegdyś drugi koplec 
został zniszczony w latach 60-tycb; óbecnle na jego miejscu występuje w warstWie humusu wsp6łczesnego • jut 
aa złotu wtClrnyrn - lutny materiał kultury trzclntecldej. 

Badany koplec ma łrednlcę ok. l S m i wysokość O, B m. Wykopy załotono w naprzeciwległych ćWiartkach 
A 1 C. Pod humasem wspOłczesnyrn zawierającym Uczny materiał poebodący ze zniszczonego nasypu majdowa- · 
ła się ciemnoszara, plamista wamwa plasku z dómieszką prOcbnlcy oraz węgU drzewnych. Rozmyte, nieregu
larne 1 bardzo płytkle plamy węglowe występowały na całej jej przestrzeni, do głęb. około l m. W warstwie tej 
wystąpU:r w układzie przemieszanym materiały kultury puchar6w lejkowatych oraz kultury trzctnlecldej. Fonl
tej zachowała slę A ladowo warstwa kulturowa kultury pacbar6w lejkowatych. Pod nasypem lropca - jut. na jego 
obwodzte - stwierdzono ślad ntewtelldego ogniska, bez materialu archeologicznego. W ćWiartce A zaobserwo• 
wano na rOtnych głęboko6ctach klika miejsc koncentracji mOiterlalu ceramicznego kUltury trzclnlecklej. Z na
sypu kurhanu, at do głęb. około .l, 05 m wydobywano drobne, przepalone lrostld zwierzęce, nlekt6re zabarwio-
ne Zielonkawo cwtązkaml mi!;dzl; takle same kollei wystąpiły r6wnlet. w wykople zalotonym w odległodcl 60 m 
na wsch6d od kopca - znajdowały się w czystym plasku, razem r; materiałem krzemlennym oraz ceramiką kul
tury trzctnlecldej l nle tworz)ły skupl~k. 

Wśr6d pozyskanych z kurhanu materlał6w zwl'łzanycb z kultur'\ trzclnlecką na uwagę zasługuje s ierp 
krzemienny, nlewlell<a miseczka glinlana oraz przędli !t rogaty. Znaleziony w kopcu glinlany mlnlaturowy topo
rek oraz miniatur !d naczyń zdajor Jil.t •być zWiązane & osadą neolltyczn'ło 

Materiały """'jduJ'ł stę w 'Katedrze ArcheologU UMCS. 

Badanta będą lcont:ynnowane. 

DZIERZ~CINO, gm. Slanow 
woj. kosza.Utlskle 
Stanowisko 7 

patrz 
neollt 

GODZIESZE MALE, ,gm. Godz!csze Wlellde 
woj. lcallslde 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kallsklej 
w Kallszu 

StanoWiska 22 l 23 

Badanta prowadZił mgr L. Zląbka /prz:r w spOipracy mgr. a Mary
nlaka na sian.23/. Finansował WKZ w Kaliszu. Pierwszy sezon ba
daJ!. Stanowisko 22 - osada ludności kultury trzcinlecklej z II/ID 
okresu epold brązu. Stanowisko 23 - cmentarzysko ludnodcl kultury 
trzclnlecklej Z ll okresu epokl hr'!ZO l jama p6fnośrednloWleczna. 

Stanowiska polotone S'! w poludniowo-zachodniej części wsi, 'po lewej etronle szosy biegnącej z Godzlesz 
Wlelklcb do Woll Droszewsklej, na krawędzi malej doliny. 



Steowt elco 22 2 . 
Bad.ltaml objfło obazar o powtersemt 2'15 m , aa 1ttGrym ocnrr,oto 4 Jamy. Ołllekty majdawały .Sf aa 

llfbom•ct około 30 cm od powterschnl ~tu. Praypomlaały aztaJtem o-le, &at w praliroju lllecld. Dwte 
z ntch /1,4/ czt•ctowo wlcopaae bJły w calec, W;ypebdallo Jam atanowlł •SU'J l Ja-•sary plaeelt oraz Wflle 
drzewne, lnweatan obtelrłCIW to łraiMeftłY naczyll t przedmłoty ltneml- /JaDJ7 1, 4/ w poetael wtcrdW t od
luplrOw "7hoaaJCII' a mlejec;owe&o ltreemtala bałt~k1e10. 

Ze wallfda na mał• Uołć metertala brali: podełaW do doldadaej IDterpretacjt etanowteb. H>toa jed,nte 
przypoesczeć, te cbodl:l hl o ltl'Citłlotrwałe o•dDl-o. 

Badanta aalcołlic-o. 

Stanowiello 23 
2 . 

Badantami objtlo obaa.r o powtendml 137m .J odltr;,to ł P"ObGw clałopalDo-jamo,r,.::b lcolturytnd~ 
nlecldej oraz 1 p6łDołrednlow1ec~ Jamt. Groby znajd-aly elf ~ra · pfboltołc:t od 20 do 40 cm od powterzelud 
1runtu. Kazialtem pnypomlnaly o-le &at w prseleroju lllecloS. Dwa • llłch / P'OłYT 2, 3/ ~ne łs7ly estił< 'o
wo w calec. Olaakty sortentow.,...bylypo Unlt W-B /&robY 1,3/, N-S /&r6łl ł/l!IE·SW /IJ'Oł>Y 2, 5,1/. Wypeł
nteko jam &robow,ch atanowtł aury l asaroł6łty pteeelt. WJPOA*-le p-ob6w to łz:acmeaty~rac•" prsadmloty 
ln'zemtenne /w &rabie 2 znaleetono voetlt eercowety/ w~ a mteJ-e-eeo ~amtenla hałt,.::lo1e10. W &ro
bie 3 odkryto br,..,.,, osdob9 aptralll• w,nnaa, • pluiiD-w:rpaldqo dnatu. 

Odkryta na ementarzyalcu jama pe~-...radolowtecsna poetadala .... ". ~a w prsekroja Dleellowaty; 
W)'llelntako jamy etanoWił eaary pta .. lr. W obłellcle mala&loao fr. ucsJ6_ 

Przebadany ter• jeet pra»'Ueseulllłe llłewtellltm fra&m•t- emeatarsyelta. 

GOLOSTOWICE, 1'1'· KondratoW1Ce 
woj. wroclawelde 
Stanowtelco A 

Oldwwe;,tet WroclaweloS 
Katedra Arelleololll 

Bidanta prowadldł f11V "llarelt BedD&relr. 'JI'lnan80Wano • probl~ 
RP m. 38. Plerns:r - bada6.. Oaada ~d lcolłary Ulltet,.::
liseJ • -z-eo olcre• epalo1o W.aa. 

Stanowtelto Idy na p6łnoe od wat Oołoet-tee, na teraelit sakwowej raeltl- Mała m.u. W oltreete wttk
es;ycb opadCIW almoełer;ycznyeb ter• Jeeo etaja alt pc:ldmoltły t llledoettpDY do bedaA. 

Na etano~taką wylronano U aoodały w celu aclrw,centa waretwy kUltarowej l eweotaalnyeb oblekt6w 
oaadntca;ych. Widet w• waratwt lnllłurow• aebwycono na &łtbokoiłcl 45-110 em. ZaWierała ona materiał eera
mlccny nalet,.cy do ludnoiłel lailtury IUiletyek1eJ /BA 2 • BB l we podalalD P .Retn.eeloSe&o/. 

W wykople aonda~owym nr 3 natraftono na dwa oblekły, a lrtć!rycb jeden od•łonJ~to w całoect, była lo 
Jama 1oapodarcza. Badanta wylaaaal)', Ie &aalflwal'lltwy kulturowej na atanowtalra obejmuje llle Wlfeej Jak 
3·4 ary; • • 

OOSTYNIN 
woj. plociele 
Stanowieko 22 

Koneerwator ~bytlc<lw Arcbeoloelcmych 
"Płoclta / 

Badanta prowadztł m&r .Tacelt Wyaoc:ld. P'1Darwowal WKZ w Płoelra. 
Pierwasy Hcon bacla4. Ślady oaadllletwa a epo1t1 bropa 1 s oltl'e• 
wplywdW raymak1eb. 

Badanta miał~ charaider r~toWIIłcsy. Stan-lalto poJotOile je&J na Jerawfdal dollnylewej Sllrwy, poza 
terenem zwarlej zabudowy Goatyntna, pray drodze Goatyntn-Kowal olcolo liOO m na wac:h6d od nteJ. OdJeryte 
zoatało w trakcle badalt powterzcbnlowycb w 1986 r. 1 obecnte jeat atlllle aa&ratOile, a nawet c~lowo zntn
econe w wyntlra ekaploatacjl ptaalra, Poaa tym w ez,jc111Je znlasciiCDej slokalla-liDo nowy ementartl dla Ooaty
nlna, 

Badanta objtlY lcrawtdt ł"!'lrownl, pte całotono 3 wyjropy nad oblelctaml wtdocznymf w jej proffiaeb.' 
4ezna powterzemta tyeb wylcopCIW wyntoala 34, 5 m2. W t eh obrtble odkr;,to reaztld obtelrt<'W pradziejowych, 
prawdopodoilnie o cbaralrterce oaadnlczym. Material kulturowy stanowiły ntewteJlde fragmenty eeramtlct 1 nte
llc~:~_~e knemtente, Ceramtlta w )daje alf pochodzić z fazy ł6dzldej ltultury •tyeldej orac z miodnych ras tej 
kultury. Nie Jeet w:ylducaone poebodaente ntelrt6rych łra&mentdW z okresu rzymaldego. Naattpnle za lotono od 
narotntlta" p6lnoene&o wyJropo 1 maasatralt po llnlt N ·S, w klerunku poładniowym l w11wttano Wlereenla łwtdrem 
&aolollezn;ym. Nie ujawniły ona ładne10 oblelttu oa dla&ołel 50 m. · 

· Wykop nr ł salotOno100m w k1eruola! polwintowym od profila twtrownl. Był · to r6w 8<>DdUowy dłago.et 
30 m l aaerolloiłel l m. Tu r6wnleł pod ztemt• or"'' wyat,ptł ptaasezyaty ealee, z ntewtelldmt przebarwtentam1.. 
W przebarwtalllaeh, jak rCIWnteł posa lllml na trałlano na ntallecoe frai!Deaty ceramiloSI Jcrae.mtellłe, lrt6re to 



- 47 

zabyt.Jc1 motua datować jak poprzednio, Zalotone dot)'Cbczae -.,1copy zlokal1zowane były na Jndmtnacjl wmle· 
&lenia, edzte W)'llf4pl1o całkowite ZDUzcltenle warstw klllturowych. Naluy jeazcze aprawd&lć etan uchowanta 
obtekta aa południe l wscb<ld od ~cjl, na atakach. · 

Badanla błdą kalt7Daowane, 

. GJlA.BlCB, gm. Oab!D 
woj, ltleimocorslde 
Stanowtsb l · 

GRA BE 
woj. wloclawelde 
St.nowtab 4 

GRODEK nad Baclem. 1m. Brub1eaz<lw 
woj. zamojallle 
Stanowtab lc 

GULIN MLDI, rm.ZUrs
woj. rado~llle . 
Stano..,.ab 1 

GUZOW ATICA, gm. Dltbr(tlfb 
woj. oetrołęcllle 
Stanowteb l 

patrz 
okrea wpł)'WOW rzymalllcb 

patrz 
n eol! t 

patrz 
D eol! t 

· patrz 
okrea lateAalll 

Unlwen)'tet Warazawald 
IDetyłlit ArcbeoloCU 

Badanta prowaditli mgr K. Kałma. P'lnanaował U. W:. .Trzeci sezon 
badail.. Osada kultary trz~ecki.ej. 

Przebadano 2, 5 ara powterzcbn1 etanowlaka. Wytyczono aledem nowyc'D wylmp<lw, głownie w postaci 
dlagleb •••ldch rowow /2G x 2 m/, ałotonycb wzglfdem llleble proatopadle lub rownolegle. Starano Blę objąć 
jak na,}rozleglejuy fragment atanowteka, aby acbwyclć zaal~g oaady. We wacboclnlej cz~6c1 osady fwykop
XIV f, na glębokokl 32 cm Wy&l'!Plla plama proatoątnego ltaztaltn owym. 64 x 78 cm, barwy brunalno-~<lłtej. 
W jej wypalniska znaleziono okracby cera m11d trzclnlecldej. Dno acłno)'Cono Jl& glęboi<Mcl 52 cm. W poludnio
wej c~6cl atanowtaka /wykop XV/, na pow, 2m2, ochwycono wyrem• kalcentrację fragmentOW ceramlkt, 
ktOrej towarzycyły okruchy kosm e, drobne fragmenty prr;epRlon)'Ch kamleni (l'BDitowych, dwa wyroby krze
mienne, Zabytld wyatępowały do .głębokołcl 110 cm. W poEbatałych wykopach r;abytld wyatępowały jedynie w 
wantwie podglebia /20·'50 cm p'zo/, nte tworąc tadnycli zvapowall czy akuplalr. 

Ogołem znaleziono 544 r... ceramlld, 14 odłup~ krzemiennych, 8 wt<lr<lw, fr. przepalonych krze• 
mlent, drobne fr. lto6c11 okracby grant ta. WłrOd znałezlak ceramicznych przewataj• fragmenty naczyti 
łrednlołclennych o krawędziach prostych lekko pogrubionych l daazloowalych. Najezę6elej · Bpotykanym orna
mentem jeat poltlome pasmo dookolnych rytych :UobkOW, WyatępiQe r<5wnle~ ornament kr<5tkleb akołnych linii, 
tzw. jodełlca oraz llstwy plastyczne. Na oaobn• uwagę zasłaguje fl'agment wylewu z naclnan• krawędzi,, pod 
kt<lr• a mieszczone 1111 od wewn,trz wypychane pzld.. Fra.gmmt ten poelada swoje analogie w knltnrze nlemet\· 
aldej. Z wstępnej analizy zagęszczenia 1:nalezlak ceramicznych Widać, ~e wtękuollć zab)'tkOW koncentruje 
a1ę w poludntowo-wecbodnlej częllcl atanowlelm, W rol<a blet..,ym Dle adalo 81~ uchwycić trwałych element<lw 
a traktury oaady. 

Badanla nte będ• k<>llt711uCJWaae. 

JAKUSZOWICE, cm. Kazlmler~a WJe11m 
woj. Ideleckle 
StanoWieko 2 

KAMIENCZYK•Bł.ONIE 

.•oJ. ostrołęclde 

patrz 
. okres wpł)'WCSW .rzymaldch 

patrz 
okrea wpł)'WOW rzyma~h 



. 
KIJEWO, gm. Sroda Wlkp. 
woj. poznaJ\slde 
Stanowisko 5 
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MUzeum Archeologiczne 
w Poznan1a · 

Badanta pl'Gf adzlła E. A. ŚWierkowska. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Poznanla. Pierwszy sezon badaJ\. Osada Wlelo
ltulturowa - chrooologla: wczesny okres epold br11zu, okres bal
aztacld, ollrea wpływCw rzymsldcb" 

Stanowisko dokt.llzowane jest na stoku dollny Moskawy. Badania prowadzono w dwech sektorach stano
wiska tzn. zachocblm - rozpoznanie strefy Intensywnie uytkowanej ora:r. południowo-sachodni m - o zdecydowa
nie m'feJszeJ frelcwencjl występowania materiału ceramicznego /skraj osady?/. Ogełem zbadano powterzcbntę 
300 m rejestruJile 16 oblektOw o charakterze jam gospodarczydl, odpadkowych, procilkcyjnych?, pozostaloś• 
c1 po slupach oraz nleokrelllone. 

Po wstępnej anallzte materialu ceramicznego stwlerdzooo występoWanie w wypełulskach oblektOw cera
mlld ludności kultury przedlu~ycldej, lalltury łutycklej l kultury przeworsldej. Obiekty o zrCtolcowanej roląt
szoścl nie przekraczały l m głębolcolcl. Na uwagę zasługuje obiekt 62 w kształcie rowu. W jego wypelntsku 
stwierdzono występowanie drobnych fragmentOw polepy. Z zabytk6w ruchomych .uzyskano: material ceramlc~:
ny, fragmenty polepy ko4cl zwierzęce, narzędzie lcolclane, rozcieracz kamienny, fragmenty ~utla :telaznego. 

Materiały znaJd~tJ'I się w MA w Poznanlu. 

KAMIONKA, gm.Kieczew 
woj. konlńslde 
Stanowisko 3 

KOSIN, gm. Annopol 
woj. tarnobrzeskte 
Stanowisko lO 

patrz 
neolit 

UolwErsytet Marli Cur!e-Sidodowsldej 
w Lu.hllnle 
Jtatedra Archeolo8_11 

Badaola prowadzlll doc. dr Jan Gurba 1 mgr Barbar• Bargieł. 
Finansowal UMCS Lablln. Pterws~:y sezon bada11. Niedatowany 
koplec zietnny na osadzie ltultury hi~ycklej - V okres EB - począ-

tek okresu balall:tacklegn. · 

Badanlaml objęto koplec Elemny, ktCry uległ macmemu zntnczentu po wyl<arczowanlu drzew 1 zaslo
aowanlu glęboldej ork1 na poręble leśnej, nle wyjaśnlły one jechak daty an1 powodu jego usypania. Koplec zbu
dowany na terenie osady kultury łu~ycldej nle llrył w sobie pochOwka. ani nle zawter.al ma.terta!Cw datujących. 
Poslada on podalaWf okr11gl'l o llrednlcy ok. 15-17 m, zachowana wysolrość ok. l, 5 m. Warstwę zewoętrzllll 
kopca stanoWI bardzo ctenld humus wllp(Słczesny. Warstwa druga tn właściwy nas:yp kurhanowy zbudowany z 
ptaszezystego gruntu. Porutej wyrC:tntono warstwę glebypierwotnej na głębolmllcl ok. 150-160 cm. uto:tsamla• 
nej z poziomem utytkowym osady. Pozlom ten wyrlitola się sllnlejs~ nasyceniem ll:ll.bytkamt, dodatkowo 
zgromadzonymi na nlm w czasie liielligania z niedalekiej odległości warstwy kąlturowej. Ponltej podstawy kop• 
ca odkryto nte zw111zaną 11: nim iamę zasobową /? / kultury łu:tycldej. W jednym z-najglębsz~ nowo:tytnych 
wkopOw rabunkowych stęgaJ'Icych do głębokości ok. 140 cm ponltej podstawy kopca o~yto monetę ,. XVII w. 
W'ltpllwe, by w rabunkowym wkopie natraftono na matertal, dla ktOrego koplec usypano, gdy:t w takt m wypad
ku ole kopano by głęblej wąsldego nybn zalro6czonego na dole nlsą. Prawdopodobnie Dl e jest to r6wnlet ko
piec granlcmy. W średntowlecn nte prnblegaly tędy u.dne grantce właenośctowę. 

Podczas badanta kopca pr~:eprowadll:ano na częllcl poręby leśnej płanlgraflę napowterzchntowycb zabyt
kOw z osady ltultury lutyclclej, wyrotntaJ'IC klika skuptak matertalOw. Pou ceramiką typow'ł dla grupy tarno
brzesklej V okresu epold hr'IZU - poO:ątkCw okresu bals~:taclclego na nwagę zasługuje ogromna tlo4ć materiału 
krzemlenn ego. Reprezentowany jest on głOWnle przez odłupld, w!Ory. rdzeole wtOrowo-odłupkowe oraz nle
llcme narzędzia. Wtory są dollć masywne, praWie zawsze płaszczymowo skręcone. mało praWidłowe. Nie
liczne narzędzia to odlupkl retunowane oraz w10ry wyśwtecone bez retusm. Bezwględna przewaga odlupk6w 
nad lnnyml kategortsml zabytk6w oraz znaczny udll:lal rdll:enl w rotnych stadlach eksploatacji wskazuj'ł. :te 
proces obrObkt krzemlenta odbywał się prawdopodobnie na mtejscu. W;y!<orzystywano głOwnie surowlec miej
scowy oraz twz. krzemleń go6cteradowsk1, ktOrego najblltsze złota oddalone są od stanowiska o ok. l, 5 km, 
w mnlejszym atopalu krzemleń 6wteclecbowsld 1 narmtowy. 

Matertaly znajdnJ'I stę w Katedrze ArcheologU UMCS. 

Badanta nie będą koot)Duowane. 



KOSINA 
woj. rzeszowslde 
Stanowtsko 35 
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Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowte 

Badanta proutadztł mgr Sławomir Kadrow przy wap6łudzlale mgr 
Sylwestra Czopka. Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie • 

. Pterwazy sezon bada11.. Osada kultury labelsko-wol)'llsldej. Ślady 
osadnictwa kultury mierzanowlcklej. 

• • 2 
0Badantam1 objęto 100 m w części zachodniej stanowtska. Natraftono na ślady dwOch obleidów 0 trud

nym do określenia charakterze. W warstwte kullurowej o mlątszolłcl do 80 cm zalegały bardzo liczne zabytki 
krzemienne, głównie z surowca czekoladowego, r; charakterystycznymi, długim! wiórowcami kaztaltowanyml 
retuszem rynienkowatym. W zbiorze ceramiki domlnuJ'ł fragmenty czarek, garnków esowatych zdobionych 
dołkami palcowym! n& wewnętrznych stronach krawęd:tt )ll'yiewu, pucharów na pu•tych n6tkacb 1 na czyli w 
kaziakle połowy beczułld. Ceramika ta jest jednolita pod względem technologicznym; zawtera nieliczną zwykle 
domieszkę drobno tłuczonych skorup, przełomy &Ił zwarte, dwu- t trójbarwne, a pawlerzchnle równe 1 dość 
twarde, nleldedy ze śladami utycia twardego glad:ttka na mokrych jeszcze powierzchniach. 

Pozyskano tet niewielkie Ilości ceranuk1 kultury m1erzanow1cklej l Eabytkl krzemlenne zWI'łzane z tą 
kulturą wykooywane głównie z surowca naddnlestrl:llJ!sklego. 

Materiały l dokumentację z badań złotono w Mu~:eum Okręgowym w RzeszoWie. 

Badania będ'ł kontynuowane. 

KOSZYCE WIELJ<IE, gm. Tarnów 
woj. tarnowskie 
StanoWisko 5 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Ncheologlczno-Konserwatoraka 
w TamoWie 

Badanta prowadzlll mgr Aodrzej Cetera, mgr Jerzy Okoński 1 mgr 
Aodrzej Szpunar. F!nana~wala Dyrekcja Okręgowa Dróg Publlcz
nych w Krakowie •. Osada Wielokulturowa. Pierwszy sezon badań. 

. Stanowisko odkryte w trakcle badail AZP jest zlokal1zowane na cyplu w dollnie Białe f Dunajcowej, na 
progu Pog6rEa Karpackiego. W materiale z powierzchni wyreltnlooo frllllmenty ceramlkl zdobimej odciskinni 
nnura kultury mlerunowlcklej, skorupy kultury łu:tycldej l dutą llofć materlału z pOtnej !uy okresu wpły
wów rzymsklcb. 

WykOllano sondate o powlenclml 5 x 5 m /na kulmlnacjl/ oraz 30 x l m f na stoku południowym/. Od
kryto chat~ o wymiarach ł x 5 m, zagłębioną do 70 cm. W jednorodnym wypełnlsku znaleziono duą Uolł~ ce
ramlkl p6tnorzymak1ej, m.In. Blwe.f, ldlka przęłl1kelw l fragment ~elamej zaplnld. W sondatu na stoku polud
ntowym odałontęto warstwę kulturową ml'łtazołcl do 40 cm ora1: obiekt o charakterze gospodarczym. W war-
stwte kulturowej '.wye.tąplł materiał p6fnorr;Jimakl. 

Material l dokumentacja majdują al~ w PAK Tarn(lw. 

Badaola będ' lrnlltynuowane. 

KOWALEWKO, gm.Obornlk1 
woj. pomallakle 
StanoWieko 3 

Muzeum Archeologlczne 
w Pomantu 

Badanta prowadziła mgr Ewa Rajkowaka. Finansowało MA w Poz
nantu. Czwarty sezon badaJ\. Cmentarzysko ciałopalne kultury lu
tycklej z przełomu epoki ~za ł telaza. 

Kontynuowano badanta ra.townlcze z poprzednich lat. Skoncentrowano Blę obecnie na południowej 1 
wschodniej części cmentarzyska l uchwycono jego aJa:aj w części wschodniej. Przebadano obszar o ;>o-wierzch
ni 325m2 l wyeksplorowano 16 obtektelw, 

Wśród nich 7 stanowUy groby popielnicowe, clalop~e. Odkryto r6Wnlet l gr6b zawie:rający pochówek 
szkleletowy, przypuazculnle psa. Groby clalopalne były grobami pojedynczymi z nielicmymi przystawkami. 
Większość z nich posiadała kamlenne obalawy l_ub bruki. Prawte wszystkie poptelnice w tych grobach b;yły 
uszkodzone. Głębokość Ich występowania wa.hała a1ę w granicach 40 do 60 cm. Pozoatale 8 obiektóW, o blltej 
nieokreślonej fanlcOjl, uwierało liczny materlal lrostny, głOWnie kości zwierzęce. 

Obiekty te koncentrowaly slę w częśct wachodniej cmentarzyska, na jego otrzetacb. We wnystldch 
obiektach znaleziono oleliczny 1 malo u6tntcowany material ceramiczny: wazy, mtay, czerpakl, prz~lll1k1. 
W grobach występowal nlellczny materiał br'łzowy, telamy l ko6ctany. 



KRZEMJON KI, gm. Bodzecbe!w 
woj. klel.,ckle 

L,łKl RĄDZYMIŃSKIE, g m. RadzJmln 
woj. warszawaide 
Stanowieko 7 
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pa~a 

neolit 

Unlwera;,tet Warazawalll 
Jnatytut ArcbeoloiU 

Badaalami kier-al doc. dr bab. Andl"aej Jltemplaty przy wepc5łudala
le mgr. Przemyalawa Wt~lejalllep l mgr. Jt. Kumy /aułiJr epra
woadenlB/. FlDaaa-ał UW. c,.,..arty aea.,.. badaA. O.ada l łlady · 
ementarayab laaltary trzelllleelllej. 

Na osadzie wytyczono dwa nowa w,t<apy/RC!W vm 1 IX/. owym. 15 z 5 m btdy. 

W Rowie Vlll znałeztono 403 rr. naczytl ceramlcanycb, fr. alelderlll a krzemlmla paalutego, ułamek 
:tarna oraz rr. kamleni granlłiJWJ'Ch ze a tartą plaasezyi!IJit, Zabytki zaletały głe!Wnte w war-le podglebia do 
gl\•bokoścl 60-70 cm. W częjct zachocmiej wykopu achWJ'COilO dute zaciemnienie nieregularnego nztałtu /mu. 
dł. 4, 8 m, szer. od O, 7 do 2, 8 m/. W jego proCilu widoczne były zaryay trzech atyltaj'!cych alę w g6rnej partU 
wypelnlsk, -w kle!rych znaleziono klika fragmente!w ceramiki trzeiDleeklej /waratwa 80-90 cm/. Dno oblekte!W · 
stwierdzono na głębokości 120 cm. 

Row rx, wyt)'Czony w południoweJ części ałllnowtaka, dostarczył boptego materiala zabytkowego. Zna• 
leziono 4. 190 fr. cerami Id, fr. t.aren 1 rozcieraczy, wyroby krzemlenne t oliruchy granitu. Uchwycono dwa 
znaczne Hkuplska fragment6w naczyń glintan )'Ch znajdowan,.,h w kontekście drobnych przepalonJICb fragmente!w 
kostn)"h. Występowały one na głęboko6cl od 20 do 40 cm, w azarot.61tym lub azarobrunatnym plasku. ZwracaJ'! 
uwagę nie tworzące określonego zarysu plamy szarobrunatnego płachu, Widoczne wyratulej na głęb. 40 cm, 
kt<lre ml~jscaml rysowały się nieco tntensywnlej. liilorlic pod uwagę powylaze skuplaka ceramiczne./ poeho· 
dz~ce z dw6ch lub trzech naczytl/, przepałone szczątki kostne, apecyflcZil'! barwę plasku nałet.y s11dzlć, t.e 
natrafiono na pozostałości zniszczonego cmentarzyska kultury trzclnleckJej. Potwlerdz:a to re!..,. teł. fakt, te 
ceramika ta 7.najdowana wyrabiJe odbiega, w zakresie form l ornamentyld od zespołu ceramicznego znajdowa
n~go dot)"hczas na osadzie. W Rowie IX analeztono r6wnlet; pod waratwą gleby om 'ej, zapinkę telazną z młod
szego okresu wplywe!w rzymsldch. Og61em w tym sezonie przebadano 1, 5 ara l wydobyto 4. 593 fragmenty ·cera
mlld. 

Badania będ'ł kontynuowane. 

L YKOWE, gm.Wierzchlas 
woj. sieradzkle 
Stanowisko l 

MACIEJOWICE 
woj. siedlecide 
Stanowisko l 

, 

patrz 
paleollt l mezollt 

Polaka Akademia Nauk 
Instytut Historu Kultury MaterialneJ 
Zakład Epold Melall 
w Warazswie 

Badanta prowadzlla dr Małgorzata Mogtelntcka•Urban. Konsultowal 
doc. dr bab. Jan D11browski. FtnansowallBKM'PAN w Warszawie. 
Sz6sty sezon badali. Cmentarzysko grupy mazowlecko-podlasldej 
laaltury łutycldej z IV -V okresu epoki br'lzu t wczesnej epoki telaza. 

Przekopano 149 m 
2

, eksplorując 162 oblekły: 1 gre!b bezpopielnicowy na placku głlnlanym, lO jamowych, 
141 popielnicowych, 9 naczy!l nlezawterających kolie!, 1 zesp61 z figurkami kultowym!, występujące na głębo
kości 14-87 cm, o mlątszoścl l - 39 cm. Gre!b bezpopielnicowy &lanow!lo zwarte skuplako przepałonych kości 
na dnie, kt<lrego let.ał prawie całkowicle zlasowany placek. Wdr6d kodct wystąpUo ke!łko z drutu brązowego. 
Groby jamowe były przewatnie owalne w planle l nieckowate w przekroju. W 5 wystąpiły zarysy jam grobow)'Ch 
o brunatnym lub szarym wypelnlska. W 7 stwierdzono drobne fragmenty ceramiki, w 3 krzemienie, a w 2 ślady 
brązu na kościach, kte!re wap61występowały w 3 wypadkach. Groby popteinteowe posiadały w 4 wypadkach zarysy, 
jam, zaznaczających się na poziomie załomu popielnicy. Trzy z nlch let.ały na boku, jedna do g6ry dnem, a 
niekiedy były nachylone w re!tnych kierunkach. Większość popielnic była nakryta placidem lub misą, a czasami 
Innym naczyniem lub jego fragmentami. Wewnątrz 6 poptelnic wystąpUy wśr6d kości fragmenty przystawek, w 
29 drobne ozdoby brązowe, w l groctk z blachy brązowej, w 28 ślady brązu na kościach, a w 31 krzemienie; 
nieraz z patyną ogniową. W 17 wypadkach stwierdzono wsp61występowanle re!:tnych zabytk<Sw. Naczynia nieza
wierające kości /małe amforkl, kubeczki l czerpaki/ usytuowane były na poziomie lub ponltej dolnych partli 
najbUtszych grob6w. Zespe!ł zawierał naczynie bez koścli 2 pełne glinlane figurki: opartego na zadzie czworo
noga l letącego na grzbiecie ptaszka na dw6ch nogach. Oblekły występowały w skupiskach, w 3 poziomach 1 
nieraz nawarstwlały się na aJebte. 

Potwlerdzono wschodnią granicę cmentarzyska 1 kontynuowano rozpoznawanie jego p6łnocnej peryferU. 
W tej części odkryto m.In. pewni! Uość fragmente!w ceramiki kultury trzcinlec klej. 

Badanta będą kontynuawane. 



MADEL Y, gm. P,.mow 
. w oj. sieradzide 
Stanowtslr:D l · 

MIKULIN, gm. Tyazowce 
woj. zamojskie 
StanowlsJa;> 8 

MOKRE, gm. Zamollć 
woj. r;amojslde 
Stanąwtslr:D l 

NADKOLE, gm. Loch6w 
woj. siedlecide 
Stanowtalr:D 1 
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patrz 
okres halsztacld 

patrz · 
neolit 

patrz 
wczesne llrednlowlecze 

patrz 
okres wpływow rzymsldch 

NIECHMIRÓW·MALA WIEŚ, gm. Burzenln•Konopnlca 
woj. steradzłd:e 

Muzeum Okręgowe 
w Sieradzu 

StanoWis la> l /74-7 5/" 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel·Dzterzgowsb. Flnansowal 
WKZ w Sieradzu. Szesnasty sezon badań. Wlelookresowe 1 wielo
kulturowe cmentarzysko ciałopalne utitkowane od m okresu epold 
br'łzu do m w. n. e. 

Stanowlsko polotone jest na lewym brzegu Oleśnicy, w pcbUtu jej ujścia od V>' ar ty. W czasie badaJ\ na 
powlerzcbnl 5 arow odkryto 55 grobOw ciałopalnych kultury łutycklej. Trzy groby datować mo:tna na m okres 
epoki brązu, 28 na okres IV, 14 na V okres epold br11zu, 8 grobOw pochodzi z początkOW okresn halsztackiego, 
a w dwu przypadkach, ze względu na brak charakterystycznych zabytkOw, nie udało się okreśUć chronologU. 

Teren cmentarzyska jest znlszczooy przez wybieranie kamienil karczowanie drzew. Spośr6d 55 odkry
tych grobOw 16 byio uszkodzonych do tego stopnia, te nie udało slę okreśUć Ich formy. Z pozostałych 36 to 
groby popielnicowe 13 groby jamowe. Wszystlde byłyprzykryte bruidem lcamiennym. 26 grobów zawierało 
azcz'ltkl osobn!kOw dorosłych, 8 to groby dzteclęce, w pozostałych przypadleach nle udalo slę okreśUć Wieku 
zmarłego. 

Przewatsły pochOwki jednostkoWe, Tylko gr6l! 757 zawierał SZCZ'!tld dwojga dzieci umieszczone W dwu 
nleWielktch amforkach. W groble tym znajdowały się ponadto 3 czerpald, a w jednej z poptelnic natraftono w4r6d 
kollei na 2 sptralld brązowe. 

W skład wyposatenla grobOw wchodziły popielnice /13/, ewentualnie popielnice z przystawkamilub · 
ułamkami ceramlld. W 14 przypadkach oprOcz poplelnlcy znajdowało się tylko l naczynie, w 11 przypadkach 
były 2 przystawki, w 9 grobach stwierdzono 5 naczyó lab Ich fragmentOW. Poza tym w grobach 733, 7651 767 
umieszczono po 5 przystawek, ., groble 773 - l, a w grobach 730 1 768- 9 naczyń . .Jamowy gr6b '740 zaWierał 
wyłącznie kośct. W 8 grobach stwierdzono występowanie odłapkOw krzemiennych, a w 5 ozdOb brązowych. 5'1 
to 2 kOłeczka, S spiralek, fragment łallcuszka, wlstorelr. bransoletka 1 szpila. 

Badania będ'! kontynuowane. 

NOWA CEREKWIA, gm. Kletn 
woj. opolaide 

Muzeum Archeolog1czne 
we Wrocławiu 

Badania prowadZłU mgr Reg1na Fablslak l mgr Emtua Kostliska 
/autorka/. Flnansował WKZ w Opola, Trzynasty sezon badali. Osa
da obronna wielokulturowa -neolit, wczesny brąz l średnioWiecze. 

W ramach badań ratowniczych przeprowadzo;,o szellć sendaty na terenie zachodnim dzlalld nr 191, kiCI· 
ry wydaje slę być centralną części'! osady obronnej. Przebadano obszar ok. 200 m 2• Jedet> z sondaty byi prze
dluteniem sondatu z 1982 r. OprOcz zadaJ\ ratowniczych badania miały na celu uchwycenie zasięga zacbodniej 
odnog1 fosy otaczającej centrum osady. W w)nlku tegorocznych bada11 odkryto w sondatu •G•, .na zacbodniej 
granicy dzlałld 191, obiekt clągnący się na przestrzeni 8 m 1 miątszoścl 3 m, o altładzie warstw bardzo prze
mieszanym przer: 4rednlowleczne penetracje, ktCiry na obecnym etapie badali nle motna jednoznaczule okraś· 
llć. jako rosę. Podobnle odkryto w sondatu "H" l "l" duty obiekt /szer. 16m l gł. 2 l 2,2 m/, kt6ryprawdo· 
podobnie mote być fosą. Tak wlęc ten cel badali nle został w pelnl wyjallnlony. 

Poza ww. obiektami odkryto 14 ob1ekt6w osadntc.:ych a wyeksplorowano 11. Na podstawie wstępnej 
analizy materiału zabytkowego motna określlć przynaletność chronologiczną wyeksplorowanych oblekłO• w 
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nas t ępującej kolejności: dwa obiekty są neoUtyczne, vt tym jeden nalety do kultury amfor kulistych, pięć oblek
tOw jest wczesnobMtzowych; w tym na uwagę zasługuje obiekt 171, w ktOrym znaleziono dzban najprawdopodob
ni ej protounletyckl, cztery obiekty aą średniowieczne f gUntanld/, pra wdopodobnie z XV w. 

Badania będ'l kontynuowane. 

NOWE MIASTO N/WARTł. 
woj. poznaliside 
Stanowisko lA 

Muzeum Archeologlczne 
w Pomanlu 

Badanta prowadzUy mgr G. Soroka /autO<" spnwozdanla/1 mgr M. 
Dardas. Finansowało Muzeum Archeologlczne w Pomantu. Ptei"Wszy 
sezon bada4. Osada ludnołct kultury łutycldej /IV-V ola-es epold 
br11zu/. 

Stanowisko polotone jest na terenie wsp6łczełn1e eksploatowanej plaAntcy, w dollnie rzeld Warty, na 
poludniowy zacbOd od szosy prowadz11cej z Poznanta do Jarocina. Prawdopodobnl.e zWiązane jest ono funkcjo
nalnie z sąsiadujęcym etanowlsldem l - cmentarzyskiem ludriołct kultury łutycldej z koilca epold brązu, zba
danym w latach 1958-59 przez M. Perzyilsą. · 

Prace mlaly charakter ratowniczy, objęto nimi obszar 236 m 
2 

/IV w)'kopyf rejestrując l eksplorojąc 
2 5 oblektOw, ktOre nale2.y lączyć · z kat e rlą jam o blltej uleokrdlonym przeznaczeniu. W aldadzle przestrzen
nym nie zaobserwowano wyramych koncentracji oblektOw. W rzucie poziomym posiadały one kształt przewał• 
nie kollaty lub owalny /średnice wahały się w granicach 40:120 cm/. W profilu były nieckowate lub prostokątne. 
Wypełniska jam zazwyczaj barwy ciemnobrunatnej zawierały kawałki węgli drzewnych oraz fragmenty naczyń. 
Na uwagę zasługuje oblekł l, w ktOrym obok 60 fragmentOw ceramlld znaleziono glinlaną figurkę ptal<>t11 znacz
nych rozmlarOw. Na podstawie materiału ceramiemego obiekty osadowe z tego stanowiska mo:tna datować na 
IV -V okres epoki brązu. · 

Materiały znajduję się w MA w Poznantu. 

Nie przewiduje s1ę lrootynuacj1 bada4. 

NOWYMLYN 
woj. włocławslde 
Stanowisko 6 

P ĄLUCHY, g m. Slentawa 
woj. przemyskie 
Stanowtako 1 

patrz 
neolit 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemysklej 
w Przemyśhi 

Badania prowadZił mgr Adam Kostek. Finansował WKZ w Przemyś
lu. ÓSmy aeliOII badali. Cmentarz,.ko grupy tarnotr:teaktej z epold 
~ lwcliemej epoki telaza. · 

Przebadano obszar o "b!cmej powterzelud 138 m 
2
• Wykopy. mimo !.S dobllzowane. zoatały głOwnie na 

peryferiach pOlnocnych stanowiska, dostarcsyłyniespodzlewante dutej llczby oblektow. Odkr-yto w sumie 312 
pochCiwkOW /numeracja kolejna: 985-1.298/. GłCiwnte były 10 groby poptelnl.cowe, przy ntew1elk1ej Ilości bez• 
pop1eln!.cowych l jednym. datym olilekcle jamowym. 

Obiekt jamowy poetadał kształt wydłutonego owala o osl dłutszej przehlega,.cej na llnll NW•SE. Jama 
grobowa zarysowała at~ wyrdniej dop1ero na głębokcNicl 'fO cm. Dno alęgało w miejscach najgłębszych do po
ziomu 115 cm. W wypełntsku jamy ątajdowały Idę potłuczone naczynia glln1ane wraz "przepalmymi kołćml, 
fragmenty naczyń w niewtełldch skupieniach, pojedyncze przedmioty metalowe t odlupld kr-z<:mtenne. 

Groby poplelhlcowe występowały w dutym zagęnczenlu. Zazwyczaj składały 81~ z jednego tylko naczy
nia - popielnicy. Część z nich wypoaatona była w przedmioty metalowe. SpałrOd wyrobCiw brązowych, dotłć 
słabo zachowanych najczęściej spotykane były skręty z elenkiego drutu, szpile z głOWica m! zawiniętymi w usz
ka, obręcze z elenidem taśmy, bwalld blaszki, pojedyncze okazy guzlkOw, zawieszld tarczkowatej 1 skrętu : . 
spiralnego. Nlellczne przedmioty telazne, mocno uszkodzone 1 skorodowane, to zapewne no:tyld 1 brzytwy 
oraz bUtej nleokrdlone kawalki telaza. GłCiwnle poza obiektami wystąptła duta Uołć drobnych odłnpkCiw krze
miennych. WśrOd naczyń gllnlanycb, podobnie jak w poprzednich sezonach mocno zniszczonych, przewagę 
Ilościową miały -zy o mało zrOtnlcowanycb formach. 

Materiał zabytkowy motna roboczo datować na wczesną epokę telaza. 
Materiały wraz " dokumentacj'ł zlotmo w Mllzeum Narodowym Złenit Przemysklej w Przemyślu. 



PODEBLOCJE, 1m. TrojaDów 
woj. llledlec'lde 
Stanowtsko 3 • onda 

PODLJżE, gm. Niepołomice 
woj. lcraloowalde 
Stanowtako 3 

5) -

patrlO 
wc~<esne średniowlecze 

MulOeum .Zup Krakowskich 
Wlellc~<ka 

Badania prowadził mgr Adam SlOybowlcz,. Flnans<;>walo Muzeum ?.:up 
Kraloowsldc.h, C~ty sezon badań. Osada kultury lutycklej z koń• 
ca epold br'lzu l okresu .halsztacldego oraz ,. wczesnego średnio-
~~~ . 

. 2 
Przebadano obszar 175 m w zacbodnlej częłci osady. Uchwycono jej ranlcę zachodnl'lo Wyniklem ba• 

da.6 było odsłonłęcie warstwy loolturowef t 3 oblelrtOW /nr 65-67/ • 2 jamy kulturowe kultury lutycklej, l wczes• 
nołrednlowlec..,'lo Zebrano Dlezoac='l Uo41ć ceramlld kultury łatycldej l wczesnośredniowlec mej, a takte 
kości zwter~:ęce. 

Prt:ebadano cali, bardt:o Dl~lelki teren ugrotony pru z plaekowotę. Zdecydowana większość osady 
EOlitala 111\lUCI:ODa. 

Po czterech sezonach badawc~:ycb, badaDla ratownicze oałety umać za zamlmtęte.. 

POORZE CZE 
woj.leszcz)'ilslde 
Stanowtsko 3 

Polska Akademia Nauk 
Instytut H!storU Kultury Materialnej 
Zakład ArcheologU Wielkopolsld 

·w PoDlanlU 

Badania prowadl:l.ll mgr mgr Martola Ferenc, Jolanta Szalkowska 
/autorka sprawozdania/l Wojelech Śmlglelskl. Finansowal WOAK 
w Lesmte l mKM PAN. Ct:warty sezon badań. Cmentarzysko kur• 
banowe ładno4cl kultury łutycklej r:e 4rodkowej epold brązu f BrD{, . 
Cmentarzyako ladaości kultury prr;eworsldej r;e starszego okresu 
rr;ymaldego /Bl•B2/. · 

Prace prowadzono w połudnlowo-acbodnlm sekterze atanowts~ aby ror:poznać gęsto§ć zalegania 
oblek\6w od szc:~<ytu pag6rka do jeeo podstawy. Zbadano obaltar 405 m2 1 odkryto ogelłem 93 obiekty. Na cmen
tan)'Sku ze lirodkowaj epold lr'IEU zbadano 7 oblekt<!w, z kt<!ryc.h Bl<ellć było grobami kurhanowym!. Nasypy 
l:l.emne ale dochowały slę, nato~aat wewnętrzne Ironatrakcje kamienne, c.hoć w częAci naruszone, zachowały 
slę w stosunkowo dobrym etanie. Rozpol:ftRDo nleznany dotąd typ konatrakcji grobowej, og6łem zatem wyr6t· -
niemo w trakcle dotycbczasowycb bada6 trzy podstawowe rodzaje taldc.h struktur: 

l. Wte11ce c dutych kamleDI akładan)'C.h na obwodzie zewnętrznym, malejazycb zaA wewnątrz /ob. 77, 
79/. Miały one lirednlcę 4, 5-5,0 m, szer. 0,90-1,10 m. Kręg! były zbudowane z trzec.h pozlomow kamlenił 
otoczone kol1stym rowem szer. ok. 30 cm. 

2. Stntkowate kopce kamlenne /oh. 75.106/, łredalcyu podstawy ok. 2m 1 zach. wys. l,oo-1,20 m. 
Nasyp w ob. 75 otocliODy b)ł kołlatym Wieńcem z Jedaeeo rzędu dutych kamlenl. . · 

3. Lejkowato rozszerzajlice alę jamy, w ktl5rycb altładano kolejne brak! kamlenne /ob. 92,ln5/. Nsj
nltsze ,. ntch były ntewlellde, 6redalca olr. BO•lOÓ cm, stropowe natomlast dochodziły do Aredalcy 3 m. Prlte
palone ko41c1 ludzkie l frag~enty cerami Id wsypywano między kamlenie konstrukcji grobowych, w miarę Ich 
układania. 

. Na azczeecSl.ną uwagę zasługuJe ob. 145. W dutej jamie, średalcy na po~erzchnl 90 x 250 cm l prze· 
lcroja lejkowitym odkryto n.adzw)'Czajn,ch rozmlarOW blok granitowy /BtJl'owy, nleotr ablany kamień/ wys. 
140 cm, szer. lOO cm, obw6d olr. 250 cm. Wyatawał on ok. l m ponad strop jamy. _,od nim, na dnie jam y, 
znajdowało Slę m ale naczynie /garnek beczułkowaty/, wys. 8 cm, nakryte dae t::l • ~ • .,go naczynla. Było ono 
puste, tj. wypełnlone jasnym plaskiem calcowym. Obiekt ten ma nlew'łtpl1wy :t"ifią-ek z cmentarzem grob<!w 
kurhanowych, w kt<!rego obrębie zalegaJ, jednak jaka była jego funkcja pierwotna, trudno, na obecn -,m etapie 
badali, jedaoznacznle odpo~edzteć. Wstępnle nar weB. stę jego Interpretacja jako swego rodzaju stołu oftar• 
nego, pon1ewat jednak jest to oblekł wyjątkowy na Slemtacb polakłeb l obszarach środkowego darzecu DQnaju, 
ustalenie jego funkcji będZie wymagać dalaz)'Cb stodlOW. 

Material ruchomy atano~la wył11czn1e ceramika, odkryta w nte~elklch fragmentach z wyjątkiem 
wspomnianego naczynia z ob. 145. Zestaw jej ogranicza stę .do podstawowych form: waz, mls l garnk6w. Cera
mika ta, jak l odkryte w ubleg}ydllatac:h' ozdoby z br'll:a, okreAlaJ'I chronologię cmentarzyska na BrD/HaAl. c 

Na to cmentarzyskO nawarstwlane jest w .,zęAd cmentarzysku grobelw jamowych ludności kultury prze• 
worsldej. Zbadano 86 oblekt6W: 9 grob<!w poplełalcowych, 63 groby ber:poplelnlcowe, 2 szkieletowe groby 
I<Wlerzęce, 12 jamznlszczonycb l nteokrdlonycb. Grobypoplelnlcowe były zazwyczaj obwsrowane kamlentami 



1 bop.ato wyposa±one VI naczynia l Inne przedmioty, ktclre składano w popielnicy, w jamie poza nlą, a lallte 
wśród kamleni brukOw. Do taldch bogatych grobOw nall!tal ob. 88, lttllry oprócz popll!lnlcy ZIIW11!1'ał 6 naczy6. 
Na stropie jamy, między kamlentami bruku zalegały sprzączka do pasa l krzealwo, a w popielnicy n<l!, grot 
oszczepu, grot dzirytu 1 okucie. W Innym groble /ob. 92/ znajdowały Blę 2 .poplelnlce l U U przyetaweko 
oprllc:r: tego ozdoby stroju l broti., 

Rozmiary jam grobOw be:r:poplelnlcowycb były przewatnie mniejsze /najczę4clej olr. łO x IIII cm l ~rlęb. 
20-40 cm/l tylko nleUczne obwarowane na &tropie brukami, lub oznaczone pojedync:symlll:amtenlaml. WJPeł• 
nisko Ich było zwykle barwy c"arnej. a przepalone ...,.cli fragmenty naczyll zmleRZaDe s •tclaml. · 

Na ceramikę grobowi! ekladaly alę gła~clenne nacz,.,la wa-te, .lhnllltotkowałe z łacodaym za~ 
mem, ostro profilowane dwuetołókowate czarld, czarll1 p6łkol111te l mtay, .,.bid oraz ...,mt1 vu~t- o 
powl er zcbnl chropowatej, obrzucanej Itp. Znaczna wlęltazoR narzędzi, brtJaJ. l oeddb •::rtrcaana jeat " :telaza.. 
Znaleziono groty oszczepllw t dztrytclw, r6f;nych rozmlarclw nałe, olalcla lirsep tarczy, llraeałwa, apr.-.c,... 
ki do pasa, ró:t.ne gwotdzle l nity oraz oi!Dcla zami!Cw azkatułl!lr, J.mo z nich " li:laczem. Włr6d IlUlal Zllpblełt
brązowych wyrtltnla się jedna znacmych rozmtartlw z promowanym lt&bląll1em f a.tar-'1 nat1<1t. zapewae lita• 
nowtąca Import z poludnla. Włreld wypoaałerua· gro~l!go były tl!t praę6llld cUm-• l sdoblona fłła ~ ....... 

Odlrryto 2 pocbtlwkl zWierz'tt. W pll!rwazym z nich /ob. 81/ pod ~Idem l Wewnottrz obwarowama b• 
m lennego spocz,.wal ezklell!t owcy lub kozy wypasatony w c...-am.U<ę /fragrnerrty/ .1 ~ telamy. W c!nactm 
fob. 91/ szkielet konta zalegał w jamtl! l zaopatrzony był w dwa ołtucla, a w odlełlolcl lrlllnmallta ~etr<lw, 
ale jut poza jamą, odkryto dwie zaplnld telaznl!. Lltcmle z grobl!m lronla, ~ym w 1184 r. mam)' aa Q1a 
stanowisku 3 poch6wld zwierząt. 

POGANICE, gm. Potęgowo 
woj. słupsld e 
StanoWisko 4 · 

RADLOWICE, gQI. DomanlOW 
woj. wroclawalde 
Stanowisko 22 

patrz 
neolll • 

Unlwers;,tet Wrocla-111 
Katedra Arcbeolollll 

Badania prowadzlll: dr Irena Luałt l mer Alelrsander UmlBlewkz. 
Flnans-ano • proble~m~ RP U. 3~ Trzeci aezoa baaa.. Osada l! 

wczesnl!go ollre., epolli ~. Ślady oamlet:wa w=-ołrednlo-
Wlecmego. ' · · · · 

Prace prowadzono w zacbodllll!j ccęł'i atanowlab, w rejade 11rawęch1atawn, D& nlewtelk1m carble 
wzniesienia. Pro:ebadano obszar olroło 140 m • Odsl<Dlęto 3 cla*e obl.ellly, ldtlr,.:h sbedamt po:wlertcbnle 
miały rozmiarY: dł. 4, 7-'l, 8 m. ner. O, 90-4, 8 m. a ci. :wynoBlla oot o. 30 do O, 50 m. B:Jły to upewne pozo
stalołcl budynk6w ptlłzll!ml&nkowych, 111tlrycb dach. a mate l kl•y, -..parte bJł7 u ełapacll/odła;,to lrllll:a 
dołów posłupowydl w rMnych częłclach jam/. Pewni( rolę w~ bad)Dli:Gw odl!p"llły bmladl!. 
W obll!ktach, obok qłamktlw naczy6. ~ci Z"!1..rzęcyclł. wqll drseWD:r!;h l polepy, w,słępawll)y naro:~a 
kodclane, rogowe 1 krzemienne. Włrtld o:abytkOW apecja]Dycb odłtryto podwtljlte narsędzi l! as~<łłuto, w,tm
nane przypuszczalnie z br'!ZU oraz ułamek fermy odlewniczej. Chroaoloctf -· ol:llelrt6w ollreeić małna -
fazę BA2/ BB1 wg podziału P. Reln..ckitqo. 

W sąsiedztwie oblekttlw wco:eanobf"'lz-,.::h. na zach6d od nich, odłtryto 4 aledute, lrollllłe jamy. z kttl
rycb dwie wkopane były w budynki wytej omOWlooe. u· stropu dw<lch • nlcb odllłonl~ azll11!ll!łypetlw. W dw6c:h 
jamach znaleziono nacz:71'1e oraz ułamek lnneeo nacz,.ua wczi!&Dolrednsowtecca.,O. W wypO!łala1ra jam, jako 
VI miejscu wttlrnym, przewstał materiał ceramlcmy z wcze&ni!IO okre., epoll:l tr!pU. F,..lleja t,.:h oblekttlw 
jest trudna do sprecyzowania na obecnym etapie badaJ!. Chroaologlcmm aalny ja hłc~ • we_..,. fazą 
wczesnego llrednl;:nrlecza. 

ROCHY, gm.Zduny 
woj. kaliskie 
Stanowisko la 

SAMBOROWlCE, gm. Petrowlce Wlellrle 
woj. katowtckle 
StanoWisko 1/A/AZP 

Badanta pl'OWadzlła mer Kr,_ł)laa Kosł-sb.. P'1na1ulowal W1t:Z w 
Xat-lcacb. Satlety se""" ~ Cłlll!lltarzyeko łaS}':JI1e - erąpa 
~sb - m l IV olrrea epoll:l ~ &acty -m~-. a~llt)'CED.,..._ 

Cmentarzysko polotone jest ok. 1.100 m na poładuł-y uchtld od w8l Sambor_.c:e, na prawabrzd~ 
n ej teraale rzeki Troć. W br. przl!badano obszar 4 arOw, na 1116rym .-,dztełano 30 grobtlw /od ar 116-145/ 
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oru neollt,.:""'ł ja.mt zaaobow,. 

. Now1111 zapau,entęm, }eat pojaw.lenle się wśrOd grobOw clałopalnych kultury lu:t.ycklej oblektOw 1 za 
b~ neolJt;peznyćlt. Wstępale ualalono, :t.e w neoUcle majdowala stę tu prawdopodobnie pracownia kr>:em!e• 
Alarlłlra. ClprOcz jamy zasobowej zauwuono lut pod warstw'ł orn11 jponlf.e.j 30 cm/ warstwę drobnego t.<Sito
ssarero &wirli:D, ... kt6rej male.ztono ba.rd.zo duto >:abytkOw krzemlennych takich jak: tłuczki, drapacze, skro
-~ •• $8. B1G'pakl, "broj111ld, płoazcza, r~enl.e ltp. Z materialu ceramicznego najwięcej jest fragmentow 
ceraml111 W8lf&t>Wej ryte). · 

W6r0d_Jn>b0w łu.t;?Cldch w wtclałso6d znlncEOII,eh głębOką orq je.zt przewaga popielnicowych /16/, 
poco8ta~ tąjamowo-poplełnlcowe /1&/. ja~Jł()we /8/1 2 bez okrdlenta. . 

• W ~o-wacbodnlej ezęłcl wyat'lPily groby lJIPo- dla m okresu epold brąr;u - wazy guzowe, misy. 
l ~)' ·Drbow81le.na zalomle, natomlast w poludn!pwo-zacboćlnl.ej groby młodsz-e z JV lub przełomu IV t V 
okre1RI epold brlłza.. .Jeil:yny ćlobrse zachowany grOb - 133 z tej częjd posiadał 5 nacs y6 fpoplehtcę dwustot
mw'ł obmazpraa" panf..tej ~omu. dwte eaarld jedna zdobiona zakreskowanymi trOjqtaml, druga bruzdami 
~nyml aa załomie. mlsę slot.kD-l'ł s unł<lem tut pod brzegiem l misę o zaokr-'!glooym załomie 1 krOtldej 
ezyjce r6omlet. s aehem u podstawy az,.p4 W poptelnicy majdowala etę budzo małą koścl. G rOb 132 "kolet 
zawierał 3 'naca,ma bez ko6t.1. Groby b:J'ł.y uboio wypoaatone w hr'I"Y• tylku lo· fragmentOw z tego 8 fragmen
tOw poc:bodąe,eh se sspll. w t1111 tylli:D l fraJment Bq>Ul " glOwlrą kullat'ł pronlowan11- Cztsto w grobach 
występowały praedmtoty l<rzemlame maJliCe star są metr;l<ę poc:bodzenta.. Syf mołe z powodu dutego wsz
esalla crob6w prsecl~7 te doatały 8lł talll prs:n-dkowo. 

Bt4uJa bę<!'ł Jrmt,....owaDe. 

. 
~ow 
woj. eteradzkie 
Stanowtai&D 3 

SŁONOWlCB. 11D. ltulmleru. Wlelb 
woj. ·ldeleelde 
-Stal!e>WlBI&D G 

SOBUIOR, gm. Włodawa 
woj. chełmaide 
Stanowi.Sm l 

. 
STARGARD ·oUBDISta. gm. Gublll 
w~j. ztelanogcsralde 
Stanowtai<D lO 

sTRZELCE OPOI.SKIE 
woj. opolalde 

patrz 
neollt 

patrz 
neollt 

patrz 
· neollt 

patrr: 

·-

okre• balsztacld 

Munum Sll!ska Opoisldero 
WOpolu 

Badanta prowadZił,: mgr Ewa Matusza:yk 1 mgr Elwtra Hole. 
F'lnanaowało :MLzeum ~elca Opol8klego w Opolu. Cmentarzysko 
kurhanowe. Drugi, sezon badail. 

StanoWisko ~one jest po lewej atronle droł). gruntoweJ prowadz'!·c!ej r:e wal SzymlezOw do Str .. elec 
Opolald.ęłl. w obi" f'>~ e ąlewtelklego luu zw. •Lipiec•. Przj!badano trsy ćWiartki kurhanu 3, kollatego u podsta
wy. o łr. 13, 5 m. wys. O ,.93 m. Itnrban ten r:nsjdolje stę w -odl.eglo6c1 ole. 20 m /Ucz"c od ·wyznaczonych środ
ków lmrbanOw/ na p(!hlocay nchOd od badanego w ubl"'łym sezonie kurhanu l. J>r:zectęcla naaypu'dokonano po 
lllll1: .NS-BW. 

W obrfble ~Wlartld I /BW/ prubadanej ~z prsestrzenl'ł przylturbanow" w ramach wykopu o w~ 
l s l m 111e atwlenl11011o WJ'Biępj)Wanla oblelrt- ubytkow;?C~ W na&JP1e p<ńfytej bumusa pleTWotoego znale
stmo ~e dwa• bll'tęj 111eokrefioae przedmioty łelai:Dfl. W obrębie ćwlartek: m /SB/l IV /SW f, na pozlo
mle stropu ·bamaBU plerwotueJID .. w odleJlołcl ole. 30 cm na poludU e od wymsczoaego punktu O. uchwycono 
...,.,. obłetta pro;>lltoqtne.au o dł. 2. '10m 1 ner_ O, 'tO m, zorientowanego po łlnll E-W. W promu posiadał 
lustah dlłl~7 do.Dieei&D-lqo o najwtęlaiE4!j g1. o. 8D m. Przy Jego krawędd clłuf.ilzej -południowej atwter
dz.mo na oddnkll o dł. 11 c:m. 2 cm szer. saclemnlenle -pr&hnicme barwy clemnobrunaJnej. będące prawdo
podobnie ·~ pozoę1alo6c:l! drewntanej obudowy ,.my. w wypełnlslću akładl!jąc:ym stę lt plasku z domlesz
lal prCiclmlcy. o ~ ,)ednol1t111> naro-jamobrunatnym zabarwtentu nale.tiono ""',nle dwte kości zwierzęce 
• pra11'dapodoł:aJe ptaste. . • 

Pomlmo ~lm -I&D•et ladskielt, s -•&l na 1atstdt 1 wymtary _jamy. oblekt zinterpretowano jako jamę 
IJ'oboW't~ ntlel.e!Ow~ w kt6rej I&Dłd ludzkie me sachowały etę. ~ mołe ze względu na charakter 
podl:o.ts /ptaaek zalegaJoley aa w ,.:bodni allały wapiennej/. 'Na clfboi&Dśd, na lrt&'ej uchwycono strop jamy 
grobowej1wya~J1y J>90adto w obrłb!.e ćwlartek: m l IV trzy ob!.ekt,: 2 paleulska oraJ: nlewlelld obiekt w pozto
IDle ltształta ltall8teco, 0 łrednlcy 30 cm, zagłębimy w cale<;_ do głfbolrołc1 40 cm. ktOtego wypełniska t:wonyła 
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sllnle przepalona glina 1 piasek /prawdopodobnie łlad po długotrwale pailtcej elf konstrukcji/. W wypeln!aka 
obiektu 2 - paleniska, ktOre wyal'łplło w odległości ok. l, 50 m na południe od obiektu l - grobu" majdowala 
się w w aratWie spalenizny 1 węglelk6w drzewnych lc1lkandcle ltotłcl zw1erzfCych, a pny jego krawfdzl polud
ntowej znalezlano nlawlelld fragment ceramlld, 

Wyntkl t10gorocznych badali pozwoliły na jemomaczn10 etwterdzen110, te prz}łJajmnlej czf6ć kopcOW to 
groby kurhanowe, Przebadany obl10lct jeat typem kurhanu o pochOWku w ziemnym z naa;n.em p1aazczyatym. Je
dyna znaleziona w kurhanie illtorupa nle pozwala n.a precyzyjDe okrełlenle jego chroaologU • 

. Badania będ'ł kontynuowane. 

TUR OOLNY-BUSI.NA, gm. MlchałOw 
woj. klelecide 
Stanowisko 3 

Untwere3tet .1ag!ello6.ekl 
Ioatytut ArcheologU 

Badanta prowadzłU mgr Urszula Blik l mgr Andrzej Matoga. Finan
aowal WOAK w JQelcach. Plltt)' sezon bada4. Osada knltury trzcl
nlecklej oraa oaada l cm m tar zyeko knltury łutycklej. 

2 
Prace skoncentrowano w pOłnocno-zachodnlej czę6cl atanowlalta. Przebadauo obszar o pow!erzc:łml 

180 m , eksploruJ'łc 23 oblelcty osadowe /nr 263-280/ oraz 3 groby dałopalne /nr l00-102/. 

Wśr6d obleklOW osadowych przewata.ły jamy lnlltury trzclnlecltlej. Poatadaly oae w razcle zarye koli
sty o śr. 90•120 cm. W pronlu były nleclrowate, trapezowate lub cyllndryczne l oat'łgały 30-90 cm mtortat:ollcl, 
Materiał zabytkowy stanowiła głOWnie ceramika /m.In. tr. naczyil o lOSOWatym pronlu, zdobionych dookolnymi 
1łobkamllub trOjkątną Ustwą/1 kości zwierzęce; rzadko spotykano wyroby kamlenne lub krzemlenn lO. 

Jamy kultury lu1ycldej w rzucle kollata /średnica 70-160 cm/ w promu posładały nieckowaty kształt 
1 były nieco pl3tsze w porOWDaniu do oblek10w wy:tej opisanych. Na zallct:enle Ich do pO:!nej fazy kultury łutyc
klej pozwala .znalezlony w ntcti materiał ceramiczny, składający a1ę m.In. s fragment6w garnk6w jajowato• 
beczułkowatych zdobionych pod wylewem dookolnymi Uatwa~ 1-rzęde_m dziurek. 

Trzy groby jakle wyeksplorowano naletały do kalegarn poch61rlr6W ciałopalnych popielnicowych, Ze 
względu na charakterystyczny material ceramiczny /naczynia wazowale t: Imaczami ponltej największej W)'df• 
toścl/ obiekty te mo1Da łączyć z klasyct:n'ł faz'ł grupy gClrnośl'łsko-malopolaklej kullury łutycklej datowan'ł na 
V okres epokl brązu 1 początkl wczesnej epokl telaza. 

Materiały zabytkowe snajduJ'ł atę w lA U.J. 

Badanta będ'ł koatynuowane. 

TYSZOWCE 
woj. zamojskie 
Stanowisko 25A 

WojewOdzid 06rodek 
Archeologlc,...o-Koo-rwaforsld 
w Zamołelu 

Badania prowadził mgr Jerzy Ku•nlerz. Finansował WOAK l Cukrow
nia Tyszowce,. Drugi. sezon bada4. Cmentarzysko kurhanowe kultary 
trzclnlecklej. · 

Kontynuowano prace na atanowialtu polotonym na piaszczystym wznlea1enla nad rzelą Baczw'ło Bada• 
nlaml objęto kolejne kopce o numerach 16 l 23. Og6lem zdjęto około 585 rn2 poWierzchni. 

Koplec nr 16 o zachowanej wyeokoilcl względnej wynoszącej 55 cm 1 łr. 16 m przebadano do gl. 110 cm 
/licząc od szczytu kopca/ z powodu warstwy knlturowej pozostalej po wczeanobr'łzowej osadzie, a prt:ykrytej 
przez nasyp kurhanu, W lropcu nr· la nle zarejestrowano azczątkOW ludzkich. Zawteral on natomiast trzy szkle
lety zwierzęce oraz umleszct:ony w eentrum kurhanu bogaty zesp6ł sze6clu naczyń. toporka kamlennego! 
liściowatego grocika brązowego. Znałezlato te:t nie -l.ązane z zespołem dwa przę6llld glinlane 1 gładzon'ł 
aleklerkę krzemlerulą oraz liczne fragmenty cerami Id i krzemienie. 

Koplec nr 23 o wysokości względnej około 40 cm paBladał wygląd zdeformowanego knrluuiu. W trakcle 
badań okazał slę wznleBlenlem zawierającym ziemlankę z resztkami paleniska, w obiekcie tym znalezlano 
sierp brązowy z guzkiem, ktOry motnaw przybllten1u datować na IV okrea epokl bt"łzu, W odległości ok. 2 in 
na południe od zlemlanld natraflooo na skuplako alrorup rotnych naczy.6. Jedno 1: nich, w dutej czę6c! zrekoo
alruowane wykazuje cechy wczeanołutyckle. 

W trakcle prac odkryto jeazct:e jeden bardzo słabo Wldocmy koplec 1 oznact:ono numerem 27. Jest to 
oętalnl nle zbadany koplec na atanoWialtu 25A. 

Badaala będ'ł kontynuowane. 

TYSZOWCE 
woj. zamo~slde 
Stanowisko 258 

patrz 
neolit 



WIERZBlCA 
woj. r.-lomakl.e 
~Wlaltl> ~Zele· 

. 
WOLitA DOXAJIUEWSKA. gm.Pn1t11r 
woj. radomalde 
lkuoW1Un'S 

·2:.\.l.ł.ĆZltł, pa. Kr IU!pld 
woj. c:ąato<:bowalr.1e • 
a.-t.elm fo 
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pa ~n 
neollt 

. palM: 
Okrea wpływów rzymakic:h 

Uniwersytet Jagtellońald 
lnatytut ArcheologU 

a.c1an1a pro"'adl:lła Ama T,ntec:, Flnaneownł WKZ w Częstochowie. 
Plerwesy 11e:r:oa bacl:m, Cmentarz;yslco kulturylutyclr.1ej z epoki 

~ 
-. • ~· . . • 2 

BadaDlamt. ratownlc:syml objtto ter'ell ok. 250 m polotony na pJaszcz;ystej teraale nadulewowej Lis
warty, kt6ra od lat jeat .tlme nteac:aoaa praea ełnlploa:tac:Jt ddklc:h plaal<owni. Odkryto 28 obtelrtów arc:heolo-
11cm,.:h, tł<IWDle łi'Ob<lw z epolr.1 lir'lm !X'a& ubezplec-o reaztkll<llku zntnc:zonyc:h. 

Wbód odkrytych ~k<!w motna wyr&D1t wazyalk1e t:J'Py, lrt6re wt,.zane Sil z VUJNł górnolllt,.sl<n
mdopolaJat lr:uli:Ur7- .hlt)'Cklej. Za groby eskleletowe , z callloWic:le rozlot.onym ma terlałem lcoiltnym, uznano 
obtelrt 111' li 1 1T poala~~e fraliJDenty oblltaw bmtennyeh. Obstaw)' lub truld ltamlem~e wyat'IJ)Uy równlet 
w c:sękl łJ'obów c:talopałn)'Cb. WnJ8tlde ołlłelrty s kalatral<c:)aml bmlennymt ulotone •'l wzdłut osi N-S. Na 
c~tar~ku odałon1ęto ~· ll'Ob)' clałq>aloe: popielnicowe, Jamowe cz;yste oraz jamowe z reutbml 11tosu. 

• PrE-atajltca C:~ilt p-ob<lw W:ft)Ciatona jelit jedJ1Dle W C:er&mlJ<r. mley; wazy0 CEerpalrt, DBCZynla 
prnl<owate. Y 6w6c:b prsypadl<ac:h we wa.ętrn popteln1cy W)'Btllplł prsedmlot br'łzowy: w groble nr 12 n.lewielld 
l, 5-.zwojowy a)g-ęt br'lzowy zalrołlcZólly t.rccltaml aptralnyml oraz w groble n.r 18 otwarte l<ółlco br'łzowe /z dru• 
tu o lllrednlc7 ł 'mm./ z zaW1eszonym allr'ętem z elenlO-eJ blaazlr.1 b~wwej. W6r6d naczyń w Oblel<c:le nr 2'r zna
ledODy iloatał aer.~waty grocik bmlennJ: alemoma mtet P.ewnołct · c;:sy ~e Blę on z W:J'POUł.enlem grobu. 

· Ze wzJlłda a.a "for1117 ceramłc~ w;ystępvJ!lee- atanowtal<a., motna przyj'łć• te cmentanya!<o tstnta
ło od wcuanej fa")' griiJIY g6rno6ląel<n-małopolaklej /B m lnb1V - tak mo&na datować groby jamowe z reutka
ml •- oraz razpronODy materi-ał c:eramlcZily z warstwy orneJ/ prll:ea fazę ldaa,.,zb.'ł. z lrtór'ł W1'lte się wtęJC
III:ołć oblekłOwo es,-Jl do kcXIea epolcl- lr'łr:a. ~ mote -c:meotara,.b ep;ystow..W jeezcze w pocąłbch ej)old-· · 
&ełua. . ,. ' 

ZIIROJEli'SKO. 1111- Laple 
woJ,. cąatocbDW811le 
Sta:Dowt*>. 3 

.. 
•' 
• < 

Unlwenytet Jagtellońakl 
lnlltytut Mcbeolo&U 

Ballanta prowadzt.ll: prof. dr Marek Gedł, mgr Urszula B Y, mgr 
· Barbara OedJ. mgr Barbera Sz,.t>owtcs. Kont_,.;uacja bad.o-< ·-., oc: s'łt
łr::owanycb w 18111 r. Fłnan.aowal WKZ w C~abc>chowte. C mentarz;yslco 
r;epoldbr~ 

. . 2 
Nadal badano zaeboclnt' ·u~ emeotar1:J'Bb,, zbadano przeatrzell o powlerzehnt 450 m 1 ocll<ryto 64 

obtel<ty /nr 852-904/. W wtębzołcl b)'ł;rto groby, kU!re motna zallczyć do ldaeyczneJ razy ;grupy g6rno0t,.skn
małopolslc1ej lr:ultur7 łutycklej 1 datowat w prr:JIIlltenla na V ólcrea epoll:l tr!łzu. Jest prawdopodobnym, te nle
lttOr-e poch6w'kl były nteco młodsze .l -poehoddły jut z poez!ltk6W wczesnej epold telaza. Brak jedaal< dobrych 
datown.UrOW, któ.l'e by to pn)'JlU&zczeD!e ,potwterdltlły. Groby były zakładane w podłutDych jamach, zorlentowa
aycb w prz~lltemu wzdhtt oSI. N-S, ruikryte brubmlbmlenDyml 1 ohstawton.e lcamteniaml. W wyposat.eniu 
spotybao n.aczya.ta· Jli.Dtane. Nielic zne b_yły drobne ozdoby lr'ł"'we. Obok p.;. >ków •r.;ldeletowycll, w któ-
rych szcątlr.1 l<ostrre uległ7 rozkładowi w plaska., 11CD!Iej nU w latach ~l>• • ., • natraflano na poch0wlc1 clało-
pałn.e, Da ogcSl bezpop1eloleowe. Na uwagę zasłagqje wyrótnlenie w polud:.U.v •. J ezęścl bada!IC o obszaru wyral.
nego zgrupowani III poc:hówk6W dzteclęcycb 'szldeletow,.,h lub elałąpaln.ych. Kilka grobów mo:'" ylo zaliczy(: 
do wczeanej tazy grupy j~OrnoiiUąsko-małq>olsldej 1 datować w macmym przyhllteD1u Da Ili-1 ,. :.V okres epold 

,br9Zu. 

ZOFlPOLE. gm. Jcołomla-Wawr~eńc&;,t:e 
woj. krakowakle 
StanoWi&~ l 

patrz 
olcrea wpływów rzymaklch 
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EPOU kLAz.A: · -_· · · 

Olaea balaztacld · 



BABleE STARE 
woj. warnawakle 

. 
BABOROWKO, cm. Szamotuły 
woJ. poznaliside 
StanoWlako 1b, l e 

BACZYN, cm. Llssld 
woj. krakowaide · 
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pa trz 
okre s wplywow rzymsldcb 

patrz 
wczesne łrednlowlecze 

Muzeum Archeologiczne 
w KrakoWie 

Badula prowadzUJ mer .Tanlna ·Krtuaat dr Adam Krtu88. Finanso
wało VA•WKZ w Jtrakowte~ Cztemaaty sezon bada6. c.;,entarz;yakD 
lalltllt7 łu&yeldeJ a oll:reau balntacldeca. 

Cmmtars,.to_ poło&.me Jeat Da poludalowym aldonte wmleatenla opadaJ'łcego lal -neee S...ee, na polach 
..,~ .. -.praWiło ' 

Odkr~ lO płaaldeh JrObOw o ml. .. _ym obrądm Jl'&ebalnym /ar 409-413, 415-419/, apo6r6d lrtCI
ryell wyr<l:tnlono 4 ullieletowe, 2 e1BlopalDa poplelnteowe. l dałopelDy jamowy, . l ciałopalny mlucUllly oraz ' 
2 ldeoll:rńlolle. 

Groby aaldeleto-, sawteraJotee ~~~~ da1ec:ttce, ~wały 11\f na por;lomte 110-80 cm. Dwa " nteh 
palliadały obWarcnruda l nakr7WY• tneet Jed:JIIlle nałlr7Wt. a czwarty był por;baWlony jaldejkolWlelt obudowy 
ltaml.eDDej. Zmarh. ua;,tuowaillaa oat S•N orali SW·NB, ldel1 w po~~yejl W)'PI'oalowanej, na wmalt, głowami 
Da poludDJe. W jedllym prr;)'padltu aael10wał lllę altlad ,..11: l-ej pod qtem prostym, a prawej qtęlej w łoln:lu 
l alderowanej m twany. Do w,p0q6BD1a tr11eeh •mar~ naldaly aac11yn1a uatawloae pr11y cłoWie lob blina 
~ lloilel )edlle ... .,.clt dwGeb.. -

Groby c!alupalne pq>lelnleoWe, ~~awtwaJ.ce urny'• prsepalonyml -..o.ćmt, majcłowały atę na poiliomie 
to cin. Oba poaladały ltamlBIIDe DU:r".,.. jedeq ... dodatkowo obwarowanie. W)'lloaa&enle cer amlcme p-oiXIW 
atuoWlły plaeltl, jedeD • Dleh ~~awterał pcaadto pr•edmloty ~&owe ~ poatacl 2 lt6łelt 1 nplll. 

GrGb ~Y jamowy mldclł 2 a~talta prz~yeb kołel, & br'ł110Wymll<Ołltam1 przy Jednym " 
Dleh.' Mtere~ JamL lllfi&J'!Cłł do poiliemu 10 c~~~o Prll)'la'J'Wała J<amtmna nakrywa. 

2 JI'ObY -tały ZDIB&c&ooe pOłDiejaą Jam'ł /ar łl4/, W jednym z Dleh uciiDwały .. lę r ; atitld brulna b--
mtameco, Dlel1cma, pn~lma ....,.cli ałamlt1 aac&~ . w druclm ... tylko rracmenty p.rnka. · · - · · 

PoebOwelr o Dleołlrdlaaym obrądllla JI'HbalJtym··~owti crGb W)'IIO•aay w ..3 aac~:JIIIIa, ale ale uwle-
raJ.cy llladctw 'Diile1. -

Mater18łyiiii8Jda.M 8lf w MA • ~te.' 

Pra-łduje alf kllntJaa~ ._dU. 

Bl.ł.LOGARD 
woj. ·ltoaal16alde 
~OW1Bko 17 

.. 
BIELAWSKA WJ:BS. cm. Belawy 
woj. aldernl-lc'k1e 
Stan.owtaiiD i 

patrz _ 
okrea wpływ- rl'ymaldch · 

Unlwere;,tet Warnawsld 
lnlltyt8t Arcbeolollll · 

Badalila prowadził dr ;Jan Mlchalald przy wepdlud~:lale mgr Anny 
Groaman. F!nan•-ał 'WKZ w 'SitternleWlcach. Drulf ae&Oil bada6. 
Oaady lall1DJ'7 trzc1nlilteltlej l layeldej • oltre .. halaztacldego oraa 
lllad7 oadnlctwa .neolltye~~Deco. 

' 
PrzebadaDo 3 wykopy o ł'łcme] powtendm1 135 m2

• Dwa utajd-ały atę na wscbodDim s ldDnie wznl e 
Sien1a, a jedeo na ltulmlnacjl. Na altłonie odsłonięto do4ć 11naeznej m11J&Bzo6cl -ratwę lcalturow'ł z ubogi m, 
prccznle n anym materiałem ceremJ.e~ l llr&emlermym. J est to prawdopoclobn1e warstwa 'spływowa. Na lcnl• 
mtDacjl brak b)ło warstwy ltulturowej, natomia st ba.rd110 Uc&Die wyst'łpUY obiekty. W aumle ódltr;,to tutaj 16 
jam W1'*-'eyeb clę a oaa~ lnaltury łat,cldej, we wnętrza ktDryeb zalegała ceramtl<a l l<J' zeml.en1e. Ceramika 
1tu1tury trzclDiecldej 1 neollt,c- /ltnllura pueharOW lefloo-t~b/ b;,ła znajdowana gł6wnte w war-e&. apł)"" 
wo'W7Ch na Alaale wmleatmta. W tym łi&D)ym miejs cu, w ;jednym & wylcop<!W, odałoDięlo fracment proatoqt• 
'aeeo do-twe. ltt&-eeo elr~ "! wzilłda DA uiiD~ 1D&ł_.lał J .. t tradna do ollre41enJ~ · 

Badala Ide htdłł ltantJD-•e. 



BOROWEK, gm.Be~wy 
woj .. sklerntewlckte 
Stanowlsla> l 

BORUCINO, gm. Stęt.yca 
woj. gdadskle 
Stanowlsla> 2 
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patrz 
pOtne jrednlowte<:ze 

:Mozemn Archeologiczne 
w GdUiska 

Badania prowadZlł mgr .Januu' PodgOr .. 1. Finansowal WKZ w Gda'li
sku. Drogi sezon badad.. Osada otwarta kultory lut.yclc1ej/? / wachod• · 
nlopom~slc1ej/? / a okresu halsztackiego D. 

Przebadano obszar o~ 3 arow. Wykopy usytuowane były w częjcl p(Jinocllo-wachodnlej 1 wschodniej 
stanowlSka. Odkryto 3 jamy l 1 paleolsko /obiekty nr 18-21/, z ktOrych uzyskano rdewtellde Uolct węgla drzew
nego l spalonych kości /z51erzęcych? / • .Jed;ynle w jamie nr 20 odkryto alamld naco:y1lll1nJanych. S'l to pozo• 
stalości kr6tkotrwalego osadnictwa otwartego z okresu halutacldego. Nle natraftono oatomlut na dalsze groby 
/w pobll:l!u odkryto w 1985 r. grclb skrz)'llkowy nr 16 1 grOb poplelnlcowy nr l' oras w 1883 r. grOb skrzynkowy. 
nr 2/, · · 

Materiał zabytkowy znajduje sit w Muzeom Archeologicznym w GdUiaka,. 

BRO~CIN • . gm. R ząllDla 
woj. piotrkowskie 
StanowiskO 5 

PP Pracowrde Konserwacji ZabytkOW 
PracoWnls Archeologlcmo•Kooaerwatoraka 
Oddzlal w Poznanlu 

Badanta prowadr;lł mgr Andrzej Krz)'Szowskl. Zleceniodawca COBRGO 
"Polte&~>r" we Wroclawto, "ftnanaował KWB "Belchat6w". Plerwszyse
ZCil bada4. Cmentarz)'Sko ciałopalne kultbry lut.ycldej z V okresu epoki.. 
brązu l koltory pomorskiej z okreaa Hallstatt D· La ten A/?/. 

Stanowisko badane w ramach wleloletnlego programu badU! archeologtczn.ych na odkryWce węgla brunat- · 
n ego •Szczercow•. Połotone w obręhle malej dolloy z nleWlelklm cleidem wodnym. nad załomem !crawędzt. na 
czole zdenudowanej wydmy /ark. AZP 7'-48/3. z-2!2. y-123/. Ekspoey.cję atannwtak:a określono jala> doda!• 
nlą, nad krawędZI'ł wklęsłą. okrętną z przewagą wystawy E•S, o wtelkollcl 1. 5 m 12-4 m stokiem łagodnym. 
profil pochyły • wypolrly l kopulasty o ilrednlm nachylenlo 1-31-. Obecnie atanowtsko zajmaje pole orne, łąka, 
nleut.ytek z rzadko porośniętym lasem, a dodatirowo przecina je centralole wlr:cp pod nowe koryto Jokaln.ego 
cieku. Zalozono dwa wykopy. eltsploruJ'l:c ł'l:cznle powt..rzcbnlę 2. 730 nil. 

Nle odkryto archeologicznych ohłektOW meruchomych we wachocD1eJ czę4ct stanoWiska. Odsłoolęto je 
natomiast w Uołlcl _;13 w zachodniej jego parW. StanoWI't je: · • 

- 28 grobOw cialopalnycb l w wtękazołlcl zapewnor poplelrdcowych /z uwagi na zntszczeote nlekłOrych grobOw/. 
Wtększoilć z nlch rysowala się w podłom bez dlsdu zaryau jamy grobowej, a tp.ko w nielicmych przypadka<b 
była ona czytelna w poetael lekko szare&~> zactemnleola ns tle t.6ltego ptaabl całcowego. 13 grobOw spaśrOd 
22 w częśCI pOlnocnej odkrywki posladalo nakrywę zbadowan'l: z otoczaii:Ow kamiennych. najczęjclej zdelromple• 
towan'ł lub na złoto wtOrnym. Natomiast 8 grobOW w częilct poludniowej odkrywki f-wyratny biatus pomiędzy 
obu częilclaml •y!mpuf nljo posiadało obetaw lob nakryw kamiennych. a mocno znlszczooe poptelnice były w 
kilku przypadkach nakryte kloszami. Matertal racbomy praWie wyłącznie ceramiczny l mocno rozdrobniony; 
z przedmlo!OW metalowych zanotowano jedynie fragment hr\zowej zawteazkl akrolllowej. Secqtkl kostne 
nlellcz.ne; 

- 4 jamy /w częlld połodniowej odkrywki/. W&Z)'Stlc1e o czytelnym w podloSu zarysie 1 wypeln.skach w postaci 
przepalonego plasku. n1ek1edy z udziałem spalenizny. gllny 1 polepy. !l.faterlal rochomy olellczny, gł6wnle 
ceramika, niekiedy w !Omie przepa'l.Cila l polepa. Fankeja jam na obecnym etapie opracowania olerozstrzyg- -
nlęta; · 

- l obiekt o niewyjaśnianej dotąd lonkcjl /w czędcl południowej odkrywki/. Uwtdocznlł 8lę na pow1erzchn1 w 
postaci dość dutej plasklej płyty kamlennej / obrobl.ooej? /. • o wym. 58 "' 43 cm kształtu okr'lglego 1 grul>odct 
ok. l0-13 cm, otoczonej od południa l zachodu małymi otoczakami kamlennymt/lO szt./ bezpośrednio przy
legającymi do płyty. W rzode piClilowym płyta polotona b:Jła bezpołrednlo na calcu. ·a jed;ynle od strony 
wschodnlej _ przylegała dość płytka jamka o mtątszośc120 cm l wypełnlsku brunatno-ce~stego plasku. 
Materiał ruchomy nlellcmy l wyłącznie ceramika. Wydaje się. te obiekt ten motna uwatać za bezpośrednio 
związany z cmentarzyskiem. ale me o charakterze zespołu grobowego, lecz ZWI'łzanego prawdopodobnie z 
wykonywanymi na cmentarzyska obrzędamt pogrzebowymi/?/. 

WiłrOd materialu ruchomego na alallowtsku odkryto 6.!!94 fr. ceramł.lc1. 20 przedmlotOW krzemleonyeh.. 
19 fr, polepy, l fr. metalu. szcątkl kostne. . 

Przyna!etność cbronologl.czna l kulturowa: w materiale ruchomym, obrządku pogrzebowym 1 aldado:le 
przestrzennym widoczne są 2 fazy ot.ytkowanta cmentarzyska: 
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-w części p(!łnocnej wykopu - fu.a atareza, datowana gł6wD1e na VOB-HaC/?/1 •typowa• kultura lutycka d 
odm1aD1e 61-odkowopolaldej l 

- w czę6c1 ·połudnlowej wykopu • faza młodsza, datowana na HaD-LaA/? f 1 zapewne kultura pomorska. 

Material archeologiczny 1 dol<umentacja terenowa przechowywane są w Pracowni ~rcheolog!cznej pp 
P~ 0/Po:r:nafJ... .• 

Nle przewldnje alę kontynuowania bada6.. 

.BR~CIN. gm.Rąllrda 
woj. plotrkowalde 
StanoWieko 11, 12 

BR~CIM. gm.Rąllrda 
woj. plotrkowalr:1e 
Stanowtako 13 

BRZESKI, gm. Klwow 
woj. radomakle 
StanoWieko 3J 4 

BRZE ZJE, gm. Pleauw 
woj. bll.slr:1e 
Stanowtako 2t 

BRZOZOWEJ<. gm.lileborOW 
wc·j. aldernlewlclr:ie 
Stan\:nrtako l 

patrz 
epoka brązu 

patrlt 
okres wpływOw rzymskich 

patrlt 
okres wpływów rzymsldch 

Wojewlldzld Końserowator Zabyti<OW 
Bluro Badal'\1 Dokumentacji ZabytkOw 
w Sld~D1e'!'1cach 

. 
Badanls pro-d:tlł mgr P!otr S'Wlątldewlclt. Flnanaował WKZ BBlDZ 
w Sk1erD1ewtcach. PierwBity euon bada6.. Osada kultury łutycldej. 
Ba C-D. ··--- .._ -

Stanowieko odkryto w '1983 r. ' w tralrc1e AZP !la arkasm nr 59•56 /nr 3'7 /. Zlokal11towano je w prcnlo 
jednej 1t pla6Dlc pokrywających zbocze zolazezonej wydm.y, ok. · 60 m na południe od Un111mlejowej LowlcE• 
SlderD1ewtce l ok. 60 m na zacbOd od drogi tejte relacji.. 

Ze względu na zagrotente podjęto Je§O weryflkacyjno-ratawnlcr:e badania. Zaletono l wyeksplorowano 
dwa wykopy o htcmej po'W1erzchD1 olr. 33 m oparte ~ocnyml bokami o krawędzłe pls6nlc. W jednym r: D1cn-" 
natraftono na fragment jamy o mleeczkowatym przekroju. uchwyconej sr:eroko6c1 ok. 2 m 1 głębolco6c1 O, 5 m. 
W jamie, poza w:ypełnlając'l J'ł prOchnlc'ł. majdawały elę 66 !r. jednego grubołclennego, nieornamentowanego 
garnica o esowatJ'lll protUu 1 płasko •ciętej kra.wędz1, charakterystycznego dla pOtnych faz.lmltury łutycldej. 
Pozostdą częllć wylropOW zajmował jedyDle drobnoz1arD18typ1aeek o eollcmej geoule. Nale&y sądzić. ~e pozo
alala, nle ZD111zczona partle sta.Dowtaka /osady/ obejmuje poro6nlęty lasem azcr:yt wydm.y. 

Matedał z:ucbomy 1 dokumentacja badalS maJdaJ'ł atę w Bmnz·w SlderD1~1cach. 

susz mo, gm. Polanow 
woj. koazallllakle 
StanoWisleo 11 

Muzeum Okręgowe 
Konserwator ZabytkOw Archeologlcmych 
w KDsr.allD1e 

.Badanls pro-dr:ill mgr Henr:yk Janacha /autor aprawor:da.Dla/1 mgr 
Franciszek Lachowtcr;. Flnr.nsowal WKZ w KoszallD1e. Pierwszy 
auon bada6.. Osada produkcyjna kultury łutycldej. 

StanoWisko położone jest na polodmowym stoku /terasle wytszejf pagOrfrowatego wyn1es1enls, w widlach 
rzeki Grabowej 1 jej bez1miennego lewobrzemego dopływu, w odległo6cl 300 m w Ideranku Żacbodnlm od mostka 
na rzec~ w lirodko wal arar: 150 m na wschOd od drogi polnej prowadzącej z Baszyna do szosy PolanOW•Krąg• 
Sławno. 

Oblekł odkryto podczas AZP w 1985 r. /obszar 14-2łl, nr stan. 9/4!:1/. Bada.Dla miały charakter ratow• 
rucsy. 

. Na slano""\Bkn ~ ilwa WJI<opy w czę6cl kalmlnacyjnej wynles1eD1a 1 stoku wschodnim o htcmej 
powterzclml 50 m • . 
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Odsłonięto dwa obiekty, odpadową jam~ produkcY.In'l. kaztałtem-zbllton'ł do prostokąia o cflug.,.d ok. 
150 cm na osi SW•NE l szerokości ok. l m, w całołcl wypełn!on'ł ulaml<aml rOtnycb typOW l form nacz:yll, w 
t ym rOwnlet 1 wtOrnle przepalonych. Lqcznle w jamie zebrano 1.ll5 ulamlrOw nacsyiiftragmenty wyl.ewOw, 
brzullcow, części przydennych 1 den/. Odsłonięto teł palenisko kształtem zblUone do koła o łrednlcy ok. 60 cm_, 
z budowane z kilkunaatu polnych kamleni oblepionych gllą. Wewn,trz wystąptła Intensywna spalenizna. Nie 
stwierdzono ulamk<!w naczy6. Palenlsko wy.t'lpllo w odleglołcl praWie 2 m w k1er,..ka w..:bodnlm od jamy odpa· 
dowej. 

W jamie odpadowej ułamki pocbocl"'ł 8 rO&nJcl> ł3'POw l form nac8y6. Blrdso UcSft'ł grapę .taDoW1'ł ta 
ulamld nacz:yll dutych l łrednlcb, przewatnie p-abołdennycb & powler&cboJ4 8ewnfłrm'ł' Bllnls achropowaeon'ł 
1 obmazywaną palcami. Pod wr:glfdem kaztałtu ą to formy IE&hcsane do ja.Jowat]'Ch 1 baala.atydl nacr:yd, IE&opat
rzone nteidedy-pod wylewem w pojedync8e lab pary pzk<'lf. Z Innych wymleatć nalety forDQ" o -oboatronnle ' 
wygładzanych powt.:r zchnlacb zarCiwno da&e, jalr l małe nacsyala. W k1lku prBJPadbcla ~C!*nl..,o nac.,..ta 
baniaste z lałmowatymi achami, 8dobl..,a nacifelami u-.alanryml allładaJIIc,.al alf w pewne .,.U.S. Z !Jmycb 
!orm wymienić nałdy ułamk1 mia, mleec8elr l lrabk<lw, nlelrtGire s boC*t7m -m•tem; a talrte frapmty 
talerzy kr'ltkowatycb. Nlelrtelre fragmmty noa"'ł łlady wtGirneao prsitpal-.a. tRamld te jaJID odpacly prodalac:J'J
ne zostały najprawcłopodobnlej wrsucODe do odkrytej jamy. 

Przeprowadz..,a p•etracja terBDowia 'pOSWala uataUć saalfl oady na okdo O, 5 lla. P-chD· w bll&es,... 
1 dalszym sąsiedztwie etwlerdzouo wyattpowanle matertalOW ceramtciiJlycb o sbłl&anej clrCJDOJocll. 

Odkryte stanOWl!lko to osada prodolrcyjlla .ladDołd kultury ht&yd1ej. ~ dat-ać .. ..,-.a na ob'ea 
halsztacldl wczemy okres lateJlłlkl. 

Materiały zabytkowe znajdu)t lllf w Mz-m Ob'gowym w Jr.oezaUnle. 

GlECZNO, gm. Zgierz 
woj. łOdzlde 
Stanowisko 8 

GRABIE 
woj. włoclawak1e 
Stanowtsko 4 

GORZYCE, gm. Zabno 
woj. tarnowsk1e 
StanoWlako 3 

patrs 
n eolU 

Ml8eum011rf....,e 
w TarnoWie · 

Baclanla pro-dzU mgr Andnaj S~pGD~'. P\Jlanaowało Mlaeum 
Ob'floWe w TarnoWie. Trsect se- badaA. Oaada lalllary bdyclliej. 

Przebadano powterzehalę 2, 5 ara. Wyebplorow1111o 211 oblettow. ~ to g}(lwnJe jamy zaaobowe oraz · 
paleniska. Regalarirla powtarzaJ'ł at~ obiekty, lrt6re w raade poziomym -...a)t kastalt Claemltowaty. W jednym _ 
z palenisk odkryto 2 cale nacsynla przykryte placbmi gllnlanymt. Odslonltto talr&e zarys dragSeco domostwa 
o wym. 3, 8 :z 2, 5 m IE&glęt.onego w złemit na l, 5 m. Matlirlal zabytkowy to głOWnie ceraaalb. a Daczy~! l plac• 
l<Ow gllnlanycb0 nlellcznle wyat'łPUy lrołcl swterZfCe, 

Ma terlał majduje lllf w liiiHUm Okrętowym w TarnoWie. 

Badania bfd'ł koot;JD~totr&De. 

BAĆ KI 
woj. blalostock1e 
StanoWisko l - GrodZlalro 

JAKUSZOWICE, gm. Kazlmier8a Wlelb 
woj. Ideleckle -

. StanoWisko 2 

JAROCIN 
woj. kallaide 
StanoWisim l 

·.··· 

patrz 
okres wpływOw nymaldcb 

Muzeum Regt-.lne 
wlarudale 

Badanta pro-dziU mgr Bagentuaa Czarny l mgr Bogdan Wallr1ewlcs 
/ mtor eprawozdanla / . 'Jtanealtacja naulmwa dr. Ryszard Gryg!el. 
Ftn.,aował WKZ w Kallam. Pt'łtY •- bacla6. CmfttarzyaliD lad • 
tury łaSyclilej 8 olrree1a ~clliap. 
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Kontynuowano prace wyłropahakowe o cbarakt~ze ratowniczym po lewej stronie torów kolejowych do 
Pomanla. Zbadano b!cznle obezar o powter~:chnl 67 rn , Odkryto 12 grobów clalopalnych popielnicowych 
/qcl:llle po pl~cla sezonach zarejestrowano 53 groby/. Pr"ewataly groby stosunkowo dobrze zachowane /8/, 
Wypoaatenle Ich atanowllo od 1 do '1 naco:y!i. Na azc~:eg<lln'ł uwagę zaliługuje grób 45, zawierający 5 na czyli. 
w tym mis~ malo'!'an'ł czerwon'l l czam, farb'!. W dwóch grobach oprOcz kości ludzkich wystąpUy prawdopo• 
dobale przepalone kołcl zwt~~ce. 

~terlaly • badali przechowywane .•'1 w zbiorach Muzeum Regionalnego w Jaroctn1e, 

Badanla lltd'l koftt;)'llaow ..... 

XAMIENJEC, gm. Zbrołlławt•e . 
woj. katoWicide 
Stanowtallo Z-

XAJotiBŃCZYK·BLONm 
woj. oatrol~clde 

KIJEWO, gm. Srocla Wlllp. 
woj. poznaJialde 
StanowtBko li 

KOSZYCE WlELKJE, em. Tarn<lw 
woj. tarnowaide 
Sta.nowtsllo 5 

. 
KBAKOW•TYNJEC 
Opactwo 00 • .Benedylrt)'DóW 
Stary refektarz 

KUNICE 
woj. legnicide 
StanoWisko l 

patrz 
wczesne Arednlowlecze 

patrz 
okres wpływów rzymaldch 

patrz· 
·epoka br'lza . 

patrz 
wczeBDe ArednloWiecze 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Blatorli Kultury Materialnej 
Zakład ..-cheologłl Nadodrza 
Muzeum w Gł'ogoWle 
Ośrodek Archeolpgtcmo-Konserwatorski 

Badania prowadzU mgr Andrzej 'MI.erzwtrtsk1 przy wsp6łpracy mgr 
Eltlllety Kloa111sldej. F1naJuoowało Muzeum w GłogoWle. Drugi. se· _ 
zon bada11. Oaads obronna kultury łutyck1ej " okresu Ballatalt C, 

. Rozpoznano obszar ·o poWlerzclml 4 ar<lw, zlokallEOwany w jednym wykople owym,· 5 x 80m. Wykop 
skierowany został w kierunku domnlemanego wału. We wachodniej parW wykopu stWierdzono występowanie 
warstwy kulturoweJ. ktOrej ml'ltu~ć w przegłęblen1ach dochodEtła nawet do 20 cm. Odslonl~to 88 oblekt6w 
/nr 28, 33·56,67/58, 59-120/. Wyr<ltnlono jamypoałupowe, paleniska, domostwa orall-oblekty gospodarcEO
produkcyjne, z kt<lryeh dwa /nr 28 l 105/ były plerwotnle plecami kopułowym!. Na azczegOln.!! uwagę zasługuje 
obiekt mleukalny nr 90 zachow1111y wraz z pozoatalollcl'l splcblerEyka-plwnlczkl, wkopanej w poziom podłogi. 
Potwterdzona EOStała wczeAnlej za owatona orientacja zabudowy osady po hnU SSW -NNE, tzn. wEdłut kulmlna-
cjl brsegoweJ l rOWDolegle zaruem do ewentualnego wału. · 

Odkryto o.Wty l u~nlcowany matertd zabytllowy. reprezentowany gł<lwnle przez r<ltnorodną ceramikę 
nacz}'nlow'l /ok. 21,200 fr. l 14 całych form/, w tym ałamkl cęramlkl malowanej. ZnaleEtono takte fragmenty 
dw<lch czworonotnyeh figurek zwierzęcych" dwle całe grzechotki/jedna w formie ptaszka, draga w kształcie 
owocu/, prz~llhld. clętarki tkackie, kr'!tld gllnlane oraz ułamek modelu toporka. 

Odkryto teł zeap6ł sabytk<lw~ augeraj'!cyeh 1atolm1e rozWlnl~tej metalurg11 metali kolorowych: 26 fr, 
kamlennych form odlewniczych /do produkcji druga/?/. jeden fragment glinlanej formy muszlowej, jak r<IW• 
nlet ellnlane czopy do produkcji przedmłotów s taleJl!>ł /atelderld, groty oszczepów/. Pochodz'łCY z obiektu 
100 ułamek przedmłota brązowego /llść grotu, sztyletu, ostrze mlecza/?/ jest taktezapewne efektem miej• 
scowego przetwórstwa br'łzu. Znalezlcao r<lwnlet ubytki 1: kośelfgrot z zadziorami/, krzemlenia /~ry 
1 p6łwytwory/1 kamlenta /rol:cleracze, podldadldl gładzlld/. Wśr6d znaleEton ej polepy pnewata polepa kon-
strukcyjna. . 

Osadę datujemy na Ballatalt C. 

Ma terlały l dokumentację l:łotooo tymczasowo w Z.AN ffiKM PAN;· 

Badanta b~'l kont)'DUowane. 



L ·\ rHJ\URO\VICE, gm. Kruszwica 
" , . bydgoskie 
Stanowisko 3 
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Polsb Akademta Naalr 
Instytut HlstorU Kultury Matertalne1 
Zakład Archeololll Wielkopolakt 
w Pomalllu 

Badanta prowadzU dr Krzyaztof Szamałek l mgr Ursnla Na~na- . 
Szamałek. Finansował WKZ w Bydgon:czyl IBXM PAN. Drugi sezoa 
badali. Cmentarzysko lucho.cl kaltary łałyck1ej /olrres balntacł::lC/, 
osada ludoo•d kultury przeworektej jp6ł.ny olrres late11Bł::l/. · 

Załotono stedem !<olejnych wykop6w o łącznej poW1erzchnJ 3, 5 ara, prZY •rednlej mlę:lsz~d nawar
stwleń kulturowych do l m. BadaDla skoncentrowano ." ~ocno•zachochlej czę•cl stanoWiska, w ł::t<lrej w la
tach 19 58 1 1985 natrafiono na groby szkteleto•e l ciałopalne ze sch:yłku epoł::l bąr:u l okresu halsztacł::lego. 
Odkryto następnych 11 grobów, kt6l'e s regały płytko zagłęllłooe /O. 25-o, 50 m/ zostały nlemal .całkoWlcle r:nlaz
c z one pl'zez p6tnlejsze osadnictwo oraz wspdłczesnę głęboq orkę. Były to groby dalopalne, najprawdepodo b• 
niej jamowe, nie natrafiono zali na dalsze groby szldeletowe. Odsłonięto natomiast Wiele kamleni polnych ukła
dających stę w skupiska, stanowięcych pozostałalić zniszczonych obstaw grobowych. Ich układ zdaje się wskazy
wać na dość r6wnom1erne rozmtesr:czenle grob6w w obrębie tej częśct wznlealenla. Wyposa:lellle grobów atano
wiły pl'zede wszystkim naczynia gl1nlane: wazy, mtay, garnł::l,jajowate, czerpaki. W jednym z grobóW natrafiono 
ponadto wśród przepalonych kotlei na ot•art'ł bransoletę z lrąn oraz ła:6cuszeł:: br'łz-y stanoWl'tCY częllć wł.~ 
szącą kolczyka. Zmal'łemu wlotono do grobu r6wnle:l szczękę zwtel'ZęCI! /konta? f, spoczywaJ'łC'l na odwróconej 
do gól'y dnem wazie z wybitym w dnie otworem. W •W1etle anallzy styiJstycznej zabytł::Ow groby odkryte w tym 
sezonie motna datować na okres halaztack1 C. 

W okresie p6tnolateńsklm . na cmentarzysko ludn~cl kultury łn:lyck1ej nawaratwUa alę dreYitllana zabu
dowa osady ludnotlei kultary przeworaklej. Wyratne ślady w poetael ciemnych lrrzytujących się smug. tworz'l
cych czworoątne zarysy chat odkryto w kilku •ykopach. Niektóre z nich przecinały wczellnlejar;e groby. Jed
nym z clekawszych odosobnionych maleztsk jest skuplako ceramiki Wl'!t'lcej alę z ł::ultar'ł grob6w podldoazó• 
wych, pochodzące z okresu przerwy w utytko•alllu wr:nteslenla prz:ypadaj~~Cej na wczemy l łrodlrowy olrres 
lateński. Drugim Interesującym znaleńsld.em jest poch6wsł:: zwierzęcy /krowy?/, wyposa:looy w dute naczynie, 
które mo:!.emy· ł'łczyć z kultar'ł awor kuUstych. · 

LASOTKI, gm. Brudzed Du:ty 
woj. płockie · 
Stanowisko 4 - twtrownle 

ŁODZ 

ul. Chodanow1cka 65 
Stanowtslro 2a 

patrr; 
wczeme łrednlowieeze 

.1 Jlazeam Arcbaologlczne l Btnograflcme 
... ŁodsJ . 

Badania pro-dzlł mgr Mteczyaław G6ra. FlDBDIIOWał WKZ w Łodd. 
Pierwszy sezao badaJ!. o.a.a mitary łn:l,.ctclej z olrre80 balutackle go. 

Podczas badU! poar:uktwawczych o:alllęgu osady wcsesn~rednlowlecznej w Łodzl, p~ al. Choclanowtc
klej, natrafiono pl'Z:ypadkowo na obiekty oaadnl.cze billury łnt,.ctdej z ollre1111 halaztacł::lego. 1f małym trykople 
o •ym. 5 " lO m uclnrycono a:l 14 jam osadniczych. które w rzucie płaał::lm prz;,pomJnały·nlereplarne koła 
o średnicy ok. l m f głębokolłcl dochodz'łcej do 80 cm od poWlerschnJ ztemt. Ollłekty ta zaWierały brunatnoeza• 
"'l ziemię, w ktOrej adnalezimo ułamki naczy;i glinlanych 1 fragmenty polepy glinlanej. Nlekt6re z grudek pole
py po aladały •yralżle negatywy odbić ltonstralrcjl ałupo,.-,.eb, Materiał o:abytlrowy potwterdza Ula cm e zagęazcw:e• 
nie osadnictwa kultary łntycldej w tym rejonie Polak1 •rodloowej. 

Dalszych badU! nie przewiduje lllę. 

LOSOSNA 
woj. białostockie 

MACIEJOWICE 
woj. Biedleckle 
StanoWisko l 

patrr; 
wcsesne •rednlowtecse 

-· 
patrz 
epoka bręza 



MADEL Y, gm. P~Oor 
woj. 8l.eradzk1e 
Stano'lł'1aia>•1 

·' 
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Mm:eum Archeolog1eme l EIDografle>:ne 
w t.odzt 

Badanta prowadZił mgr Zdzisław Xaazewsld. Finansował WKZ w Sie
radzu. Dztesl'ltY sezon b&.dll1i. Cmentarzysko gCSrnośl'lsko-rnałopol
aklej grapy kaltury ła~eklej z V okresu epold. br11zu t z okresu hal
u:taeld.ego C /900-65() p. n, e./. 

· · Stanowisko to l:liajduje 8l.ę na grzbleete najstarszej t\ras:r prsdollny rzeki Warty, j>oroibltętej obecnie 
karłowatym laaem. Przebadano obnar o po'lł'1erzclm1 4'75 m , na lrtCSrym odkryto 46 grob6w etałopalnych 0 ncst
nteowanlJD obrzlłdlm pogrzebowym. 

Typ I · 25 grobOw. Przepal<llle kodclludzld.e, ulotone w poplelntey w układzłe anatomicznym, wypełnta
jlł naczynie prawte po Bam'l azyjkę. Poptelntee uatawtooe p;yty w warstwie t6łtego plasku, a tylko 4 z nich miały 
obstawy kamienne. Przystawki umteszc:coue były bezpolllredn1o w &'181edztwte popielnicy. Rudzlej wkładano je 
razem z ozdobami stroju do jej wnętrza : na przepalone kollet ludzkie. Nakrywante P.,ptelnle płaskimi kamtenta
milub mls"' stwierdzono w grobach: 285,294,309. 

Typ n • 4 groby. Część przepalonych kośet ludzkich złotono w popielnicy, a resztę rozsypano między 
poptelniell a przystawkami. Przewraeante poptelnie atwterdzono w grobach: 305 i. 316. 

Typ m - odmlana a - 3 groby. Przepalone kotlet ludzkie przemteazane ze szczątkami stosu częściowo 
zlotone w popielnicy. Resztę kollet l atosu uypano do jamy grobowej obok poptelnley, Przystawki ustaWione 
b:fły podobole jak w grobach wytej opisanych typCSw. Obstawę kamlenn"' w ksztalete prostoqta poliledal grCSb 295. 

Odmlana b - 4 groby. C zętlć przepal<lllyeh kotlet łodzkleh znajdowała lilę w popielnicy, a resztę rozsypa • 
no wzdłat oat wsch0d-zaeb6d. W grobach: 292,316,318 poptelnice 1 przystawki znajdowały slę w r:aehodntej 
ezęllel jamy grobowej, natomiast w groble 298 w ezęllet wschodnlej. 

Typ IV • 3 groby. Przepalone kollet ludzkie zsypane do jamy grobowej razem ze szez11tkaml stosu 1 
fragmentami celowo rozbitych naez;yil, tworzyły ntewtelktch rozmlarCSw owalne skupiska. Nacz,m.a zachowane 
w całollet ustaWlane były w pewnym o~entu od skuptak przepalonych kotle;~. · 

Typ V • 8 grobOW. Przepalone kotletludzlde przemieszane z fragmentami celowo potlucr:onyeh naczyń 
zostały zsypane do jamy grobowej 1 rozrzucaoe po całej jej powierzchni.. W tym typie pochCSW~ naczynia za• 
chowane w cal.,. et nalet'ł do melicznych, obec:Dollć tcb Btwlerdzono w grobach: 2'76., 290,315. 

Typ VI • 1 grCSb. PochOwek tego t,pu zaWiera t,tko aame przemyte l<ołet ludzkie, . kte!re zsypane do ja· 
m:r grobowej tworz,U. llolUte .-~o~ptam. - · 

Wypoaatente poszc:zec6lnyeh grobOor w naczynia waha 8l.ę od 2 do to sztuk. W dwCSch grobach popielni· 
cowych willrOd przepalonych azc:ąt)r(lw ladzld.cb odkryto fracmenty ntewtelkteb rózmtarCSw zawieszek z br"'ZU. 

W dw6c:b grot..cb poplelntcowych 1 jednym jamowym, będlłCych prawdopodobnie pochOorb.ml mlodocta· 
ayeb oaollDlkOw, wllrOcl przepalonych acątkOw lndz~h .wyatępowały gllnlane grzec:hottl. 

MAŁA NIESZAWKA. gm. Wielka N1eazawka 
woj. torwlakle 

patrll 
pCSfne •r.ednto'lł'1ecze 

Stallowtako 1 

MIŁOSZEW O, ·cm. Llnta 
woj. gdaliald.e 
Stanowtsko 1 

Badanta prowadzU dr Mar1aJl K'WapUillld.. Finansował WKZ w Gda11-
, sku. Cmentarzysko kultury wejherowsko•krotosz:yilald.ej, osada 
lllredntowteczna. 

Cmentanyako badał w latach 1853 1 1975 L. J. Łub. /ratoWniczo/l w 1978 r. G. Jeziorska/badanta 
..-,lropaltskowe/. W wynika tych bada1i odkryto ł'łcmle 6 grobów skrzynkowych kultary wejherowako-krotoazyń• 
skleJ s okresu balutackiego D oraz 7 palenisk lllredntowtecznych. • 

. Badanta w 1986 r. mtały charakter Interwencji. konserwatorsld.ej w zwtęzka z planoWan'ł r:abudow'ł . 
części wyniesienia, na ktOrym zlokalizowane jest stanoWlsko. Zagroteli nie stwierdzono, ztadano łącznie 
obszar o pow. 210 m2. Odkryto ,eden gr<!b etałopalny, popielnicowy z okresu wezeanolatelialdego oraz '7 ellnie 
zniszczonych palenisk lllrednloWlecmyćh /XIV-XV w./ z brukami kamiennymi. 

Badanta nte będ'ł kont;)llluowane. 



MOKRE, gm. Zamość 
woj. zamojskie 
Stanowisko l 

NADKOLE, gm. Loc:b6w 
woj. siedlecide 
Stanowisko l 

. 
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patrz 
w:czeme łrednloWI.ec:ze 

patrz 
okres wpł,...ow rsymałdc:h 

NlECHMIROW•MALA WIES, gm. Barzenln•KonopD1c:a 
woj. sieradzide 

patrz 
epoka br""" 

Stanowisko l /74-75/ 

ORLE, gm. Mrocza 
woj. bydgoskie 
Stanowisko l 

Mcn:eam Ollruowe 
w BydcoazcK7. 

Badania prowadzlł IDil" Wojelech Kilczkoo,.łd prEy w8p(lłpracy mgr: 
P1otra Olazewaldel"• FJnaneowało Biuro Bada6 t Dokumentacji Za• 
bytk6w orat: Mu:eum OJaotg-e w Bydcoazc:t:y, CEWarty aezoo badaJ\, · 
Cmentart:yeko koltury wllcllodn1opomorałdej " oliren halat:tacłdego 
oraz ułdeletowe z XI • poł. xn wtem. 

Cmentarzysko t:lokallzowane na plast:c:zyetym, t:alestonym wzgorzu aległo mact:nema mtszc:t:enta na 
skutek pobieraola :t wiru. W zachowanej p<!łnocno-wsc:bodniej c:t:~Ac:t wt:gOna odkryto 4 groby nldeletowe, o 
ró:tnym stopnlu zruszczenia. Na szczeg6la'l uwagę usługuje grób ar 2'- Scldelet aortentowanyna osi E-W 
uległ częściowemu znlszczenla. W odleglośc:t ok. 2 ~m od :tuchyy, poprzeci:Dle do ost szkieletu, umiejscoWio
ny był :telazny p6łkosek, ostrzem skierowany w Iderunko zac:bodntm. Przy koścłach iewej ręki szldeletu. na 
wysokości dolaej części mledntcy znajdowały slę 3 fragmenty Btln1e skorodowanego przedmiotu telaznego • 
grotu strzały/? f, W gr~>ble szkieletowym 23, odkryto przedmiot wykonany z drewna, br'lzu 1 skóry/?/. Zły 
stan j ego zachowaola utradnla okrelllente Jel" pierwotnej fankc)l. W oparc:ta o dotychczasowe yYDtld badań 
stwterdz!ć motna, te cmentarr:ysko atytkowane b,to w okresie 'halsr:tacldm l w okresie wczesnego •rednloWle
cza -XI do pol. xn Wieka. 

· Badanta zoslan'l r:akmiczooe w następóym !M'Zcole badawcr:ym_ 

PALUCBY, gm.Stenlawa 
woj. przemyslde 
Stanowiska l 

PI!4.G, gm. Morąg 
woj. olsztytlaide 
~tanow!sko l 

patrr: 
epoka brązu 

Mazeam Warmll l MazUr 
w Olutynle 

Badanta prowadził mer .Mirosław Bolfman. Fillansowało MWM w 
Ou~:tynle. Plerwny l ostatD1 aer:on badaJ\, Karban kultury kurhanOW 
zacbodntobałtY,jsldc:h. 

Kurhan stanoWił najprawclopo!lobolej element cmmtarzyska akładaj'!cego się z Jdlka oblektOW tego typa. 
N o tatka w llteraturze głosi, :te a achyłka ubiegłego Wieku karbany w Pli'!ga b,ty jut ZD1st:c:zooe, a por:ostało§c:t 
Ich w 1897 r, pro;ebadał Bezze'_lberger. 

Badany kurhan rysował Blę w terenie jako regalarne, . koliste w planie w:yuleslenle o •rednlcy 11 m t 
maksymalaej wyso)rojlct1,2 m. W poładolowym skraju centralaej partU karbana r:najdowało się, wydłatone po 
llnu wsch6d-o;ach6d, wgłęł1en1e, atanoWl'lce pozostałość wkopu grobowego. Jednowarstwowy płaszcz kamlenny 
wystąpił jedynie w poładniowej parW kurhanu oraz na jego zachodnim. p6łnoeno-zachodnlm l wacbodnlm kraiku. 
Pod połudnlowo-zachodnlm akrajem wkopu odkryto In altu dwa aezltodzone pachOWid pople1nlcowe, pro;y czym 
jedna z. poptelnic przykryta b;yła miB'ł odwr6c:on'ł do góry dnem. Wlękazodć zabytkOW ruchomych wystąpUa w 
obrębie wkopu /fragmenty naczy6l prupalone alamld kośelf, W poładolowej partli kurhanu, w obręł1e płasz• 
cza kamiennego odkryto fragmenty co DajmDlej dwócbmla. · 

Wstępna anallu pozyekanej w trakc:le badaA ceramiki. wakazaje, h domlaaJ'IIlczebnle naczynia płasko
denne, często zaopatrzooe w acha. 

Wtele danych pro;emawta za przypasr:co;enlem, te do bodowy kurhanu wylcorEy&tano nataralae wynleste-
nle terenowe. · 

Po zakończeola badań obiekt zr"'"'>natraawano. 



' PIOTROW, g m. Zadzlm 
woj. sieradzide 
Stanowtako 12 
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Muzeum-Archeologtczne l Etnograficzne 
.. Lodzl 

Badanta prowadzlł mgr Wojdech Slcltlsld przy wspCiłpracy mgr 
Gabrlela Rycla. Finansował WKZ w Sleradzu, Pierwszy sezon badatl. 
Osada z okresu halaztacldego, wpływOw rzymsldcli 1 wczesnego 
ilredntowlecza. 

Stanowisko polotone jest ok. 200 m na zacbOd od rzeld Ptlll,. ok. 300 m na wsch6d od lln1l kolejowej 
Karazolee-Gdynia l ok. 200 m na pCSlnocny wach6d od cmentarzyska wtelolalllllrowego na etan. 1, badanego w 
latach poprzednlch. 

Osada została odkryta podczas badafl powterzchnlowych, przeprowadzonych w 1985 r,, w ramach AZP. 
Bad4a koncentrowały Blę w czę6cl p&nocno-zachodnlej l poludolowej 011ady. Zbadano obszar o powierzchni 
&58 m • Odkryto 14 jam l 1 paleolsko kultury łutycklej z okresu halsztackiego, 11 ·palenisk l 1 oblekt /nr 13/ 
kultury przeworsldej z okresu rzymsldego oraz 2 chaty z okresu wczemego 6redntowlecza. 

Wielkość jam kulh.ry łutycklej wahała Blę od 60 do 200 cm, a głębokość od 25 do 70 cm. Zawartość lcb 
stanowiły ntellczne fragmenty ceramiki. Palentsko miało kształt owalny o lir, ok. 170 cm. W wypełnlsku stwler• 
dzono fr, ceramtkl, kilka fr. lro6ct zwierzęcych, węgle drzewne l przepalone kamienie , 

Palenlska z okresu rzymsldego b,ty owalne o 6redolcy ok. 150 cm. Wysb\pUyw oleił nlellczne fragmen
ty ceramiki, węgle drzewne l przepalone kamienie. Nlewątpllwte najciekawszym b,t obiekt nr 13, Zbudowany 
z dutych kamleni układaj'łcych slę owalnie; wewn'łtrZ stwierdzono występowante polepy 1 gliny oraz nlel!cznycb 
!ragmentOw ceramiki. W przekroju obiekt mtał kształt olecki o głębokości ok. 25 cm. Dno wyłot.one było dut.~ 
m1 kamieniami. Wymiary obiektu: długollć 250 cm, nerokość 180 cm. Funkcja oblekto na razie ole została 
blUeJ określona. 

Chaty we zesno6rednlowleczne mtały wymtary ok. 450 x 2 50 cm, dłutsza oll zorientowana była na Iderun
ko E-W. W Ich w;n>ełnlskach znajdowały Blę fragmenty ceramlld l lroilcl I:Wlerz"'e, Palenlak nie stwierdzono. 
Lu.f.no został znaleziony telazoy grot strzały z tuleją. · · · 

Badanta będ'ł kontynuowane. 

POI>ł..Jj:2.E, gm. Niepołomlee 
woj. krakowaide 

PODRZECZE 
woj.leszcz)'llskle 
Stanowtsko 3 

RADLOWICE, gm. DomaniOW 
woj. wrocławskie 
Stanowtsko 8 

ROTMANKA. gm.Pruszez Gdaflskl 
woj. gdaflslde 
StanoWisko l 

patrz 
okres wpływOw rzymskich 

Muzeum Archeologiczne 
w Gda4ska 

Badaola ratoWnlcze prowadził mgr Benryk Paner przy wspOłudzlale 
Ma.r1l Ltpltlsklej. Finansowało Mu,.eum Archeologiczne w Gda.llsku 
1 Gda:6ska Stoczola Retnontowa, Trzeci sezon badali. Osada z wcze• 
8Df.lj epoki telaz~ 

Stanowiskolety ok. 2 km na zacbOd od pOlnoonego kr.mca zabudowy Pruszcza Gdatlsklego, przy czym 
dotychczas odkryte obiekty koncentrowały slę na stokach wzgOrza 50, T usytuowanego na poludole od zabudowd 

"PGR Rotmanka. · · 

W trakcle obserwacji wykopOW budowlanych odkryto w mtejscu odległym o ok. 300 m na południowy 
zacbOd od kulminacji wzgOrza 50, T 240 m na północ od drogll 50 m na wschOd od krawędzi lasu - skoplako prze• 
palonej gl,lny 1 kamieni. Podjęte natychmiast badanta dopro-dzlły do odkrycta na głęb. 40 cm od powterzehol 
zarysu owalnej jamy otoczonej wtel'lcem kamieol l w;n>ełnlonej przepalonil sllnle glln'ł- Wymtary jamy na osi 
N•S • 250 cm. na osl W-E- 210 cm. głębokość 120 cm /od powterzehol terenu 160 cm/. StWierdzono, lt łclsn• 
ki obiektu do głębokości lOO•llO cm oblotone dutymi głuami spajanymi glln'ł 1 ułot_onymt w trzech kolejnych 
warstwach. Szczeliny mlfdzy kamtentami by!.y ataranole uszczelolone gltn'ł• ktOr'l rOwnlet wymazano nlewtelq. 
owaln~ kotlinkę na spągu oble~u; jej wymiary ~ osi N -S 120 cm, na osi W-E • 90·100 cm. 
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w wu';;;"cu ~kryto trzy war~twy spalenizny rocdatelone VUb:rml waratwa mi prsepalonej gliny /20-
30 cm/ ,.: iiiiadami po lt<lnstruk<:jl drewnianej wykonanej z oJaulalrOW, botdL a necatywami brsf!COw kamtent 

umaenlająeycb liielany obiektu. 
W n Dl&ej polotonej warstwie epalenlzny natrenoao na ldlkanaśele fr. eeramild naczyniowej, datowa• 

nyeb na wc~uy 1 iiirodkawy okres lateilsld, podobny zresztJt material wyat""U. w warstwie rumos1:11 między 
lllrodkow, a najwy&są -ret.•' spalenizny. 

Pomlędzy najwy&ej poło&onyml kamieniami dostrzetono ldlka Dlewlalldeb. słabo czytelnych skuplak 
w elkcnv drzewnych ktOre moma by ztnterpretować jako ślady po drewDlaDym azldelecle zadaszenia obiektu. 
N~!' znaleziono łladO,; &utla, wapna, kolilei an1 ztaren zbota, wobec czego obiekt zinterpretowano jako piec do_ 
wypału ceramlld. Jego funkejonowanle było dwukrotnie przerwane zawalen1em atę zadaszenia, przy czym zwa 
lony rumos z Dle został ealkowtcle usonlęty, lecz tylko ubity! wyrównany do pozlomu, po cz~~budowan1u 
uywano piec ponownie. Po lrolejnym. trzecim uwaleniu się zadaszenia. piec Dle został jut wany. 

ZarOwno solldna konstrukeja, jak 1 wyrOtntone 3 fazy utytkowanta obiektu, wskazuj' na jego poWl>!zan~e 
z oaadnlctwem 0 stałym charakterze. Być mote jego u:tytkownlkami byU mieaskat\ey osady, ktOrej relikty od 
]lryto na tym samym alaDowtaku w trakcle prowadzonych tu w latach l9M·l.118S hada4 ratoW11lco:yeb. 

. 
RZESZOW 
ZaJDek 

STARGARD GUBINSKI, gm.Gubln 
woj. ztelonogOralde 
StanoWisko lo· 

patrz 
p<lme łrednlowteen 

· .. · .. 
Polaka Akademia NaDir 
Instytut lilatorU Kallary Materlalaej 
Zakład .Archeolollf Nadodrsa 
we Wroc:ławta 

BadaDla pro-do:ll doc. dr bab. Grsecorz Doma4sld. Finansowal 
WZIR w Zielonej 06ro:e. Plerwuy seson bedlU!. o..da l em•tarzy
skn kallary la&:yc111eJ. oaada kultury laboeo:yclde~ 

Na stanoWisku manym jako oaada kultury la&ycklej o bU:tej Dleokrdlonej clronolocll, w trakele badU 
ratowniczych przepr-adzonych w ezaate melioracji pOl l w dw;Och wyJropach o poJI'lerzeha1100 'm 2, odkryto 
iiiiady 22 oblektOW. Zniszczony crob ctalopalnyt IIIiady drołlego poebodą s m okrea epoki br~ 5 oblektOW 
nalety wt,uć a o .. cllt laalturylułycklej s ola"eaa halntaeldego. '7 jam reprezentuje o .. dę Indtary luboazycklej 
s okreau pOmorzymaldego. ZaalazlOilo w Dleh m. ID. ceramikę loc:SOII'ł l I'P-• dla tej kultury okrułe ctęur
ld tkaclde. Pozoalale jamy Dla zaWierały materialu lub DlaWleJą Uoillć Dlecharatteryatyc:mych ułam!c<lw nacaJil. 

· BadaDla zaku6c:ZObO. 

STARYSł.CZ 

woj. nowoądeekle 
Stanowtako l 

Mas8Um .%.up· Jtraknwaldch 
Wlellnka 

BadaDla prowado:ll doc. dr hab. AutoliS Jodlowakl. Flnan•-al urz,d 
Haata w Starym S.cza l Muzeum 2:ap Jtraknweldeh Wtellco;b. Dra
il aezon hada4. Onda kultury la&yckle~ 

Kontynoowano badaDla pnec:hodz'łe do wyłropahak B)'lltBflatycmych. Teren oeady przeznaczony jest na 
rozbudowę cmentarza komunalaego. Przebadano obszar112m • Eksplorację przeprowadzono do głębokolilei 
90-120 cm. Uldad atralygraflezny tworzyły aaadn1czo dwie warstwy, a mlaaowlcle humus o mi'łtazojjcl 40-
40 cm l t<lłta &llDa caleowa z domtenJat drobnych kamie!, miejscami :twtru.. Na pogranicza humusu l calca 
atwlerdzooo w kilku miejscach ZDlkome &dy warstwy o .. dnlczej o ubarWleniu bruDatDym oraz 9 oblektOw 
kulturowych /2 paleniska, 2 jamy, ł &dy po alupach 1 l skuplako ceramtkl/. Material zabytkowy odkryty pod
czas badali atanoWI Wy~znle ceramika kulturylu:tycklef /w tym pojedyncze alamld "brlquetage•f. PozwalaJ'ł 
~IDe datować osadę watępole na łroclko1olt l pC!tn'ł fazę kultury łu:tycklej. 

Badan1a będ' koatynuowane. 

STROBIN, gm. ltoaopolca 
woj. aleradzlde 
Stanowtslro 2 

Muzeum AreheoJ.ocleme l Etnograficzne 
w Łodzi 

BadaDla prowadzll mgr Zdzlaław Jtaazewakl. Ftnaneo-ł WKZ w 
Sl.eradm. Trzynasty sezoa badali. o .. da obronna g6rnoilll,sko
małopoleldej grupy kultury lutycldej /podgrupy kępl:llsldej/ z olere
a halaztacldego D 1 wczesnego okreau lateńsldego /550-300 p. n. e./. 
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Stanowieko polotone jest na pOlnocnym skraju wal Strobin w odleełołc1 30 m na zachC5d od drogi Konop
nica-Oajak<IW. 

Badanta koocentrowały alę w częłc1 mieszkalnej osady. Przebadano obs zar o powierzchni 6T5 m 
2

• na 
ktOrym odkryto 6 niewielkich rozmlarOW jam odpadkowyeh l l obiekt mieszkalny. Zawartość jam odpadkowych 
atanowlły fragmenty naczytl, polepa, ko6c1 ZWierzęce, muszle malta rzecznego· l węgtel drzewny. Chata nr lO 
o wym. T, 6 x 3, 2 m z paleniskiem umieszczonym w centralnej c..ęłc1 tego obllektu mieszkalnego, nalety do 
budo:Wll o koostrukcjl slupowej. Na obrze:tu cbaty odkryto rozmieszczone dość regularnie dolld slupowe o śred
nicy 18-22" cm, zawierające w swym wnętrzu nlkle jlady wbitych w gliniaste podłote slupOw konstrukcyjnych. 
Pozoatałołcl tej drewnianej koostrukcjl sięgały do głębokości 105-128 cm. Podczas eksploracji wnętrza chaty 
odkryto ldlkaset fragmentOW naczy;l gllnlanych, polepę, kości zwierzęce, węgiel drzewny, osełkę z piaskowca, 
fr. blaej nieokreślonego przetoplonego przedmłota z brązu oraz szpilę br,zow'l z rozklepani! 1 zawiniętą w 
uaElto głową. Dno chaty nieregularne lllęgalo do głębokości ll0-150 cm. 

Motna B!Wierdzlć w jamach odpadkowych l obiekcie mleazkalaym nr lO znaczną rozblletno6ć chronolo
JlCZD'ł l pl'zynaletnołć kulturoWI! zabytkOw. Najstar ue formy naczy;l motna datować na okres halsztacld C, 
nosz'ł ooe c:echy gOrnośl'łako-małopolsldej crbJ>7 kultury łutycldej sporadycznie w niewielkiej Uoścl wsc:bodnto
wlelkopolsldei grupy kultury łutycldej. Natomiast naczynia odkryte w chacle nr lO 'noaz'ł cechy pOtno balntac-

' ldego l wczeanolateliakle, nlekte5re z nlc:h reprezentoJ'I formy nalet'lce do kultory wschodnlopomoraldej. Podob· 
ne ajawlako zaobswrwowano w klllm obiektach mleasblnyeh odkrytych w latach ubiegłych. 

STRUłiiANY, 11JD. WlellcEb 
woj. leraltowalde. 
Stano:wtako oł 

TARNÓW 
a,.,ek 5 
bmlenlea . 
TARNOWIEC, 11JD. TamO... 
woj. tarnowaide 
Stanowtako l 

. 
TatUN 
S&aaowtako 18 

WLADYSLAWOWD-CHLAPOWO 
woj. edailalde • 
StanoWiskO 32 

·"" -

""' 
patrz 
okrea lateilald 

patrz 
pome łrednlowtecze 

patrz 
olerea .wpływOw rzymaldch. 

patrz 
olerea latalaki 

Hu:eum Arc:heolojlczne 
w Gda4slaa 

Badanta prowado:tł mgr .Januaz PodgOrald. Flnanaował WKZ w Gdar 
ako. Pierwszy aeaoo badail. C';"lllltarzyako płaalde kultury łutycklej 
z okreaa BaC. 

Badanta o ra~wnlczym charakterze podJtto w następatwte prz;n>adltowego 'odkrycia l doramych badaJ\ 
ratowniczych, przeprowadzonych w czerwcu 1985 r. Odkryto ta wOwczu oł groby akrzyolrowe l pozostalołc1 
" daluyeh erobOw, całlcowtcle znlazczonych. 

Cmmtar'zyako znajduje alf na nlewtelklej, plaazczyateJ ...,.,losłołc1 terenu, ok. T 50 m na poludniowy 
wsc:hC5d od latarni w Rozewiu, po zachodnleJ atronle azoay Wladyaławowo•.Jaatrzfbla GOra l prawdopociotlnie 
jest Identyczne ze atanowiaktem Rozewie 3, wymienionym w katalap L. .J. Luk!.. 

Przebadano obszar ok. 2 arOw połotony po p6łnocnej litroni e plaśntcy, na· ktOrym odkryto 16 grobOw 
11 Jamę fottekty nr 3·,10-16,21-29/. Wskutek prac o:temnych, przeprowadzooych na tym terenie w okresie 
wojny 1 J>?fnlej, cmentarzysko ule&ło dewastacJi. Przewataj,ca llolłć erobOw, w wtękazoścl obwarowanych, 

została eałkowlcle znlazczooa totet z przekopywania terenu w,tcopaw uzyskano znacznie wtęk:aą llo•ć materiału 
ceramicznego 1 kostnego nit z samych grobOw. Na ..waeę zasłueuJe mały ,rOb akrz1Dirowy nr 22, zawter&l'ICY 
l mlszczoD'I popielnicę dwustotkow'l 1 grOb·obwarowanynr 26, z ktelrego wydobyto m.In. fragmenty zdobionych 
kubkOw. Lącznle uzyskano 11tosunlrowo dat'ł Ilość mitterlała c:eramlcznego, zachowanego ulamJrowo fprzewataj'l 
fragmenty naczy;l dwuatotkowych, mla 1 kubkOw/l przepalonyeh kości łodzldch, a takłe wYJiobyto fragmęnty 
ozdOb br'łzowych, fragment kolca zaplnkl telazneJ l fragment azczyptec łelazoych. 

Material zabytkowy znajdoje slę w zttorac:h :Muenm Arc:heolnjlcznego w Gd!Uia~ 



Wt..ADYSLAWOWC>-CHt..APOWO 
woj: gdańskie 
Stanowieko 3 3 

- 72 -

Mlżeum Archeolollc:u~e 

w,GdaAalal 

Badanta prowadElł mgr JaDitSE Podg&-akl. Flnanaował WKZ w GdaA• 
altu. Plerwazy sezon badaJ\. Osada btwarta kultury łutyeklej /?f, 
wac:boda1opomorak1ej /?/E olaesu balaztac:klego. 

Stanowisko przebadano w ramach prac 'lf)'kopallaltowyeh. pruprowadzonych na pobltaklm c:mentarr:yelal 

z okresu HaC /staD. 32/. 
Oaada polołona jest ponad 100 m na pałufnie od atano'lfislaa 32, nad dolln'l wyschniętego strumienia. · 

Załoiono 4 wykopy 0 111cmej powlerzcml 100 m , ue;ytu-aDe w szachownicę na dlugołc:l 40 m. W w,tcopach 
południowych, najnltej polotonych pod cl«~la! warstw'! plaslal mlegała gllna. Jedynie w -..,kopach p6ł.1ocnych 
odkryto 3 jamy /obiekty nr 17-20/, a kt6ryc:h wydobyto niewtellde llołcl węgla drzewnego 1 drobnych ułamkOw 
ceramicznych. Uzyalaany materiał motna watfPOl.e datować na okres halsztacki. 

Zabytkt majduj'l elę w r;blorach MI num Archeologicznego w GdUia'ku. 

. 
WOLKA DOMANIEWSKA, gm.Przytyk 
woj. radomskie 
Stanowisko 9 

WROCLA W - Stare Miasto 
koścl<lł św. Eltblety 

ZAWADA, gm. TarnOW 
woJ. tarn,ówaltie t- · 

ZAWADA, gm.Połe,nieo i 
woj. tarnobrzeskie · 
Stanowieko l 

patrz 
okres wplyorOW rcymaklch 

patrz 
wczesne llrednl.owtecr;e 

patrc 
wczeme arednl.ówtec:ze 

Uniwersytet Warazawakl 
Inatytot ArcheologU 

Badaola prowadr:W: dr Bolesława Cbomentowska 1 dr Jan Mlchalsld. 
FinaDauje ElektroWnia lm. T. Kollclaazld w PołaJica. Jedenasty sezon 
badaA. Oaada 1 cmentarzysko z okresu halsztacldego. 

Przebadano 375 m 
2 

p-lert:chnl ataDawlslaa. Badaola skuplały atę we wschodniej części osady, gdzie 
zaletono 6 wykopOW. Mlały ons na cela: rozpoznanie dalszego przebiega r-OW okalaJ'Icycb kulmlnację wznle• 
alenla zajętego pod'oaadnlctwo lodnołcl kultury łu:tycldej, aatalenle charakteru pojedynczycli grob6w ludności 
kultury łu:tycklej odkrywaDych w poprzednich sezonach badawczych na p6lnocno-wschodnlm skraju osad:;r l jej 
południowo-wachodniej częjcl oraz nawl'lzanl& atę do w,trop<Sw z roka 1983, na kt6rych wyatąpUy fakty kulturo• 
we mogące Wl'lzać się z r;abado"'' nazJemn'lo 

StwlerdJtono, te dalszy przebieg rowOW w tej CZfllcl osady jest bardt:o mało czytelny, W w,tcople nr 81 
wystJtplł tylko kr6tkl fragment jednego rowa 1 ewentaalnle nllde •łady po konstrukcji drewnianej r; nlm zWiązanej. 

W w,tcople nr 76 naWl'IZUj'lcym do w,tcop6w z 1983 r. odkryto lntensywn'l warstwę kulturow'l, w ktOrej 
występowała polepa z odelakami Ironatrakcji drewnianych, polepa jednoatramle obmazywana mog11ca być frag
mentem •tynku". Waratwa ta uwierała dułlł llołć ceramiki. Wydzielono dutąllojć ceramiki t: kilku skupisk, 
kt<lre tworz)'ły potłuczone naczynia d~11ce atę w cało•cl bądt czę•ctowo rekonstruować, W t:achodntej ct:ęścl 
wykopu natrafiono na obiekt, kt<Sry twort:;yło potętne rumoWisko polepy, ceramikil kamieni. WAr6d nich r;nale
zlono fragment clętarka tkackiego ol'az lalwałki polepy z odelakami zb<St. Być mo:te są to pozostałości pieca. 
W spągu tej warstwy wystąpiły jamy. Zaobserwowana sytuacja potwierdza Istnienie zabudowy naziemnej w tej 
części osady manifestającej &lę jat tylko w poetael polepy, skapisk ceramiki, uczątk6w pieca 1 jam, r; kt<lrych 
część mogla mteć przeznaczenie gospodarcze. 

Wykop 77 zalałcny na południowo-wachodniej peryferU osady ujawnilistnienie cmentarzyska. Natrafiono 
na 7 grob6w, z kt<lrych w sumle -zn~d-ało alę 11 popielnic. Na wyposa:tenle zmarłych składałyatęnaczynka 

. mlnlatar-e 1 drobne przedmioty z brązu. 
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Okres lateńsld . · 
.. . . . 



BA.mCE STARE 
woj. warauwakie 

BIALOOARD 
woj. ko.,.al16ald.a 
SlaDoYlala> 17 

BOĆHENIEC, pn. MałolORZeZ 
w oj. Idelec Ide 
Staoo1r1ako l 
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patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres wpływów rzymsldch 

Uniwersytet Jag1ellońald 
Instytut Archeologii 

BadaDla pro-d..U mgr Andrzej Matoga przy ud ziale Bartłomleja 
ltonlecme10. Finansował WOAK w Kielcach. Pierwszy sezon badań. 
Cmmtarzyeko kultury pomorskiej z wczesnego l łrodkowego olcreau 
lateóaldego oraz oada kultury lutycldej. 

Stanowisko połot.oąe jest w obrębie sadu l ubudowaJI goapodarco;ych na łagodnym stoku opadającym ku 
p6łnocy, w Ide~ obaU.eota terana, ktelrędy pro;ecbodld lokalna droga przez Wleł. Cmentarzysko mane było 
jut wenulej a odltr~ doll!Qoywanych przez włdclclell terma. Uatalono, U. do chwtll obecnej wydobyto ok. lO 
v~w llllltury pomoralde1. w6rl5d ldorycb pr&ewataly obiekty z kamlennym obwarowaniem. 

Badaola -datowe alamcenlrowano w ceatl"llm terem~, gdzie dolmoywano wlękezołcl odkryt. Lł!cznle 
prselladano obazer o pow. 182 m2 odkrywa~ 8 obleld6w: ł groby, 2 alalplska ceramiki oraz 2 jamy oaadowe. 

Włrl5d llurban6w oclnotowat nalety 2 obiekty 8llnle mlezczone. W obu przypadkach natraftono na frag• 
· meaty rosbitych D&czyń, reeztld przepalonych la>łcl, droblle przeclmtoty metalowe oraz kamlenie pochodz'lce 

&apewne z obalawy groboweJ. Pozoatałe 2 groby b,ty oblektamt popielnicowymi, pozbawionymi konstl"llkcJI ka• 
m lenneJ. W jecmym z nich znalea0110 poplellllcę /kubek 'donlczkowaty/ nakryt'l mls'lo W drugim obok poplellllcy 
/naczynle wu-ate/ nakrytej mta'l atal duty dzban. mttia p6łlalllata 1 mlnlaturowy dzbanuszek. Na podatsWie 
watłJ>GeJ analizy ceram\ld wym!Sl.IOD• obiekty motna zallcz~ do kultury pomorsldeJ 1 datować na wcze..,y l 
6rodkowy okrea lateóald. 

Oble jamy oaad-e poetadały w rmcle urye kollaty /trecmlca 120-lłO cm/, w profllu zd były niecko
wate. W:n>ełlllab zewterały clroblle fragmenty nacl<]6 kultury łut)'CkieJ pochodzl!Ce zapewne ze achyłlm epold 
br ...... 

Materlały zabytko- majduJ'I at t w Inatytucle ArcheologU UJ. 

BROSQCIN, f1D.RZ'I'Dla 
woj. plolrlanralde 
Staoowtala> 5 

BR()SZłCIN, pn.llsltiiiDla 
woj. ptolrlrow•ld• 
StanoW\ala> 13 

.. 
IIRZBSC KUJAWSKI 
woj. włocławak!a 
StaDowlałiD 5 

BUSZYNO, f1D. Pola~Mtw 
woj. koall&llil8lde 
StaDC1111ałiD l 

DJBCZYNO . 
woj..Jroual16alde 
Staaowtalro 53 

- . 

palrz 
okraa balaztacld 

palra 
okrea wpływ6w nymaldch 

patrz 
naollt 

palra 
okrea balaatacld 

patrz 
wczeane lllrecllllowtecze 



G~SKI, gm, Gniewitowo 
woj. b)'tl,<:oekle 
Stanowisko 18 

-16 

Untwereytet lm. Adama Mlc:ltlewlcza .. 
w Poznanla 
Inetytat Prahletorll 
Zakład PrahlalorU Polakl 

Badania prowad&tl sesp6ł pod klerowmctwem· doc. dr hab. Alek..,.clry 
Colta•&onleweklej. Flnaneowalllnlwere;rtet 3a&lello611ld, Trsecl 
aezon badali. Cmentars;reka kaltur;r przeworakleJ. oaada kałtury 
przeworaklej z pOmeao podokreea wpł;rwow rs;rmaklcb oraz oeledla 
kałtury pacbar&tr lejk-at;rcb 1 • okr- w es-ego .łred.nlowtecu. 

2 • . 
Eksploracją obj~to powlerzclmlt 210m w ramach Dlawlelldeco W,Oleelenla /oadmo escsyt w,nlealenla 

1 jego stoki połudnJowo•zachoG>.l oraz poładnlowo•we~l/. W aamle sarejatrowano 1(11 rOtneao roduja 
wielokulturowych oblektOw, ·w tym 35 p-obOw z poch&trkaml nkleletow;rml/15- "pOtnolatellakle"l •rzymakle"/ 
1 ciałopalnymi /20 - "pOtnoleteliakle"/. 9 aamotnych nac:z1fl mlnlaturow;rc:b,. ł jamy "p0tnolate6alde", 1 domo- . 
stwo 1 7 jam z IV /V w. n. e,, 2 paleDiaka wczeeno.,.eGil-lecme 1 1 Jamt " teco okreaa, a jam kałtury pac:barOw 
lejkowatych, 2'1 6ladOW po elupach oraz 7 oblekt&tr o Dleokrdlonej blltej chrODolo&ll /S jam l l akpplako polepy/. 

Cmentarzyska kultury przeworeklej /a pOtneao podakresa late4akleco l wcze1111efo podokreaa wpl~w. 
rzymskich/ dostarcayły wlela znalezlelt rachomych, • łttCir;rcll· aa awafł zułui'Qe bopta eerla nacs}illłlnla
nych, Uczny zbłc5r sapinek br11~:rcb. npUa b~zowa. llprK'łC:Zlta do pua. ldllta no&y &elam;rcb l paelorld 
szklane. 

Pozostało6ć oasdy z pOtnego podokreaa wpl;rwc5w raymaklcb etano~o m. III. dom011two o w;rm. 3 s 4 rn. 
we wnętrzu klOrego znajdowało ll1f palenlako kamlenne prsaycone spalealzluł. dllta llołć kołcl zWlerzfCJCh, 
ulamld naczy6 - w tym "al we•, paclorki 1 eradkl buraztJIIIa, wyat~'łCe w .,...mej łloacentracj!. ldllta frag• 
mentOw naczy6 szklanych, · 2 paclorki z teco aarowca oraz fragmmty prsedmlotOW telazn)"'h. 

Wart.;>6ć pomawcza poazczecOID)"'b faz uldedlenla jaat bardao data, ał'łd teł przewJdaje alf ltont:J11118c:Jł 
badań. 

GLINKI, gm. Karcaew 
woj. warszawsld e · 
Stanowtsko l 

tlnlwer!Qlet Warazawald 
lnetytut Arcbeolo&ll 

BadaDla prowadld.lJIIfl' Przmąyalaw Wlelowtejald. F!DaD-al uw •. 
Cswarty aesm badali. Cmeatarzyako • podokren ~kieco 
l oltreaa rsymaldeao. 

Badanlamt objęto powlerzc:lmlt 180m
2

, L'łCZDle zlokallz-ano 't w;,ebplorowmo l grob&tr clalopaln;rcb 
kultury przeworektej /w tej Uczble dwa podwOJne/. Obok typowej, czanlej, deakok:leanej ceramtld grobowej 
l brunatnej, utytJco·wej uzyskano zabytltl metalowe, cklwnle mocno akorodowane fragmenty przed!Dlotc5w telao:
nych: grotc5w oazczepc5w, noty, guzlcowat)'Ch okuć tarcay /amba/ or'!-Jl lrZ)'twf, azpllt 1 Dle elaJotce alę obecnie 
okredUć fragmenty dalszych ubytkOw :telaznycb. Ich rozpO:&Danle bfd:&le motllwe po w;rłloaanla zdjęć Rtg. 

W tmrentarza zsbytk&tr wyd&telCJD]ICb znajdaje alf taltte zapinka br'łi:OWB Qpa A. 88 ~ca Z p-oba 
nr 47 oraz przt6Uir gllntany. WymieniODe zsb;rtld zdeponowane b:yly głOWIIle w DlecltowatJ"Ch, w,.U..tonych, do
wolnie zorientowanych wzgłtdem atroo •wlata jamach crab-J'Cb. łttCire zawierały taltte pozoatalo6ct atoaa, 
/fragmenty przepalonych koect, Wf&le drzewne/. Wazyatkle odltryte obleidy byty uazltoclzone, zwlaao:caa w tcb 
partlach atropowJ'Ch. CZf6c1cnro jaat to rezultat d&tałalno•d czlowtelta. CZfklcnro zapewne .-,nik ulew&tr po
wodziowych Wtely. 

Uzyskany material zabytkowy taldcl a1ę w ramach chronologlcmycb aataloa;rcb na podataWie dotychcze• 
sowych badaJ\ na faztAj pc5tnego okreau przedrzymskiego po faz~ Blb/82 oltre811 wplywOW rzymaklcb. L11czn1e 
z badantami kooaerwatora wojew<'clzkleco w 1913 r. wyekaplorowan]ICh soatalo 'lO zeapolOW grobowych fpoplelnl· 
c owych l jamowych/. 

Nle okrdlOOy pozostaje dol'łd uatęc teryt0l'1alny caleao lltanoWlalta. Na obecńym etapie pra~ tereno
wych motna przyjęć. te zajmaje oao ~wlerzcbnlt 1 ha. 

BadaDla b~ ltont,nuOwane. 

G ULIN ML YN, gm. Zakrzew 
woj. radomskie 
Stanowisito l 

Muzeum Okrtao•• 
w Radotalu 

. . 
BadaDla prowaddla mgr Iwona Mtclre, Flaanaował W1CZ w Radomia. 
Dragi sezon badaJ!. C mentarzyako kałtury grobc5w ldoazow;rcb, oaada
kałtury trzclnlecklej, •lady oaadnlctwa mezoUtyczneco l wcze11110• 
.,.ednlowtecmeao. elementy kaltur;r pr1:eworald.ej. 
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StanowiJko polotone jest na prawym brzegu Radomld, w odległ<,.cl ok. 500 m na pohadnle od m\yna. 
Znacm'ł czę4ć cmentarzyalta znlazczono w wyniku kopania plasku. 

W trakcle badań ratowniczych odsłonięto obazar o powlerzclml 220m2• Wyeksplorowano 5 grob6w 
/4 groby klonowe, l gr<lb paplelnicowyJ oraz J akupl.&b cerami 'Id zaWleraJ'lce fragmenty mocno przepalonych 
Qaczyń. · 

Na azczeg<Sln'l uwan zaablguje grób klonowy, w lrt<lrym pod jednym dutych rozmiarów kloszem amiesz
czano 3 atoJatce bllako aleble, nakr:yte młakami, popielnice. Z obiektu tego pochodzi zestaw blf.utertt dziecięcej 
Jnaaz7JnJ.k t.elam)', ulazna tranaoleta. fragmeotynanyjn.tka z zębów zWierzęcych/ oraz telama lgla.. 

· . Na atanowlalcu "Y•l'lpUa r<lwnlet ceramUra l obiekty /jamy/ knltury tro:clnlecldej, materiał lcnemlenny 
zwl'łERDY "' oaadnlctweni mei:Olltyemym. ceramika kultury przeworaklej oraz nlellczne ulamld nacz:ytl wczeano
ilirednloWłecr.nyeh. 

Materlał7 o:naJduj'ł alę w Muzeum Okręgowym w Radomln. 

Badanta b~'l koncynuowane. 

JAKUSZOWICB, gm. Kulmlero:a Wielka 
woj. kleleckle 
StanoWisko 2 

KARTOSZYNO, gm. Kr.olrowa 
woJ. gdańalde 
StanoWlalco lO 

patrll: 
okres wpływów rzymskich 

PP Pracownie Konserwacji Zab:ytlr<!w · 
Pracownia ~cheologlcmo-Kanaerwatoraka 
Oddo:lał w Gdańsku . 

Prace ratownicze podjęto w celu ubezpleco:enla zachowanego fragmentu wachodniej cr;ęłcl osady w rejo• 
nie występowania co:ęjclowo l!nlazczoo;,ch obiektów archeologlcr;nych. łoiłeznie na powlerzcml sno m2 odałantę
to l zarejestrowano 63 oblelrty, wiliród kt<lrych W)'rółnlono 32 pteee•palenlalra. 13 jam oraz 9 dołków poshapo· 
wych. Szczeg<llnego podkrrilenl& wymaga ujawnienie w tej strefie stanowiska kancentracji kllkudr;leslęclu 
plećy-palenlak - oblekt<IW rejestrowR!lych dotychczas w mikroregionie tarnoWlecldm na osadach prz"'lsywanyeh 
kulturze pomorskiej. Brak materiału ruchomego, jak l zr<ltnlcowa.nle konalrukcyjne palenisk nie por;wala • jak 
dollld - na okredlenle leb funlrc:jt. 

Materiał)' oru dokumentacja z badali uuajduf'l aJę w archiwum Pracowni Archeologiczno-Konserwator• 
altlej PP PKZ O/Gdańsk. · · 

Badanta będ'l kontynuowane • 

. 
KOCXERZEW POI.NOCNY, gm. Kocterzew 
woj. aklernlewlckle 
StanoWisko l 

Mur;eum Ziemi Rawaklej 
w Ra.Wle MazoWleeldeJ 

Badanta prowadził dr Henryk Wlklak. Finansowal WKZ w Slclernle
Wlcach. Plerwny ae&an bada4.. Cmentar&)ako.grob6w klonowych. 

Stanowlako polotone jeat na niewielkim wzniesieniu w odleglo4cl ok. 1 km na p!!lnoc od wal. Między 
wZniesieniem a wsl'l jest znacr;ne obnltenle terenu. które prr:eclna.J'l 3 rowy melioracyjne. Stanowisko obejmuje 
przestrzeli o wym. ok. 150 x BO m l od kUkudzle~lęclu lat nlnezooe jest pne& plaśnlce chlopaldeJ 

Prace miały charakter ratownlczo-konaerwatorald. Wykopy zalotono nad wsehodnl'l 1 p<lłnocn'l krawę• 
dzl'l nleW1elldeJ plallnlcy. łoiłeznie przebadano teren o powlerr:chnl 42. 5 m2. Odkr:yto tylko nieWielki bruk lca• 
mlenny, kollaty o iiirednicy 120 cm lecz ładnych &ab:ytkOW ruchomych tu nie maler;lono. 

Nie przeWiduje się kontyauacjl bada4.. 

KRAKÓW-NOWA HUTA·KRZESLAWICB 

.L4CHMIROWICE, gm. KruszWica 
woj. b;rdgoskle 
StanoWieko 3 

LESNO, gm. Brus7 
woj. b;rdgoakle 

- StanoWisko 2 

patr& 
neolit 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okrea wpływów rzymaldch 
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MALA .NIESZAWKA. gm.Wielka Nle811&Wb 
woj. toruóalcle 
Stanowisko l 

MILOSZEWO. gm.Llnla 
woj. gdaóalde 
Stanowieko l 

OBLIN. gm. MaclejoWice 
woj. aledleclde 
Stanowieko 5 

ODRY. gm.'Czerek 
woj, bydgoakle 
Słanowieko Z 

.. 

patrz 
okrae balaztacld 

thdwera,tet IAdz'ld 
Katedra Arcbeololll 

Badmia pro-dldla dr BUbleta Ghelakoweka. FiliiiDeoweno z proli
lama reeortoWe., RP-m-:t~ Plerwezy enoa bada4. Osada łlullllry 
pomarlilitej oru kiiU1lry pacberOW lejkowatych. 

StanoWleko poloeona jest na YJDleateala oddaloDym około 400 m od w..,cDcaHilego koryta Wdy. 

Badaniami eondatowymi objflo 90m
2 

powter&elml. Natraflano na obł~ aawler&J.ce materiał ceramicz
ny kullllry pomoreld:ej. mniej liczny· matłll'lal kiiU1lry pacberOW lejkvwatych. pojed)Dcze ~by krzemienne. 
rr. apelooeg? drewna l ko•ct ~ler11fcycb,. 

Najwlębze oblekły poaladaly wymiary 2. 30 x 1. 80 m 1 1. 30 x l m. ZaWleraly one material ceramiczny 
łączony z kulturą pomorską. Wlf)<e~ jam owaiDe go nztaltv" ·o uedalcy łlo-'o cm me uWierała materialu 
ceramicznego. 

W cbwlll obeCnej trudna do lDterpretacjl jest Imakeja odkr;rtydl oblektOW, 

Przeprowadzono tet. badiarua eondatowe na bagienku oclclalonym ok. 'O m na połudllle od· tegoracmych 
wykopów zlokalizowanych na osadzie. Pobrano. a Dle., materllił do aaalli: pa11DolÓg1comycb l paleobotanicznych 

Z uwagi na aatawtcome Znlazczeale etanowlaa konieczne jea.t kanlJilaowanle badali. 

OSIEK m. gm. Koclerz
woj. alclernlewlclde 
Stanowieko l 

Mdzeam Ziemi Rawaklej 
w Bawte Jlasowtecldej 

BadaDla prowadztl dr Benryk Wlklak przy wap6łads1ale W!~ollda 
Wlklaka. J'lnaa...,.al WKZ w Sldernlewlcach. Plerwezy aezon badaJ\. 
Cmentarzyako grobOw kloe..",ycb 1 ł1ady oeadnlctwa z m okreea 
wczeanołredalowtecmego. 

Stanowisko polot.one jeat na Dlewlelldm wZDleB!eala. w poblltu lewego brzegu dollny WltoD1. na poład• 
Dlowym kralicu wal. 

Obiekt niszeEOny jest jat. od ldlkodztealtcln lat przez drobne piUalce chłopakle l dolowanie Zlemnlak6w. 
Badania ratowniczo-wykopallakowe mlaly na cela: a/ rozpoznanie obleklll pod wzglfdem kallllrowym 1 chronolo
gicznym, b/ ustalenie zaBięgu obleklll. eJ Eabuplecsenle droR wykopall•k najbardzlej sagrot.onej częścl ata• 
nowtska. • 

W obrętlle ~ o powterzebal 31. 5 m 
2

• aaytaowaneg~:> wzdlut poładnlowej krawtdl:l platlnl~y odkryto 
4 groby ctalopalne. kloszowe. kallllry wacbodnlopomoreklej. popielaleowe 1 bezpoplelnlcowe. nakryte dutymi 
naczyniami •workowatymi". o powlerzcbnl chropowatej. Zar<lwno paplelnic e. jak l atoslkl apalnn:ycb kości 
ludzkich alot.one były na podldadkach kamiemych wylepionych gliną. Cmentarzyako elipsowatym kazialtem 
zajmuje przestrzeli ok. lOO x 80 m. · 

Ze względu na częste wyŁileranie plasku. obiekt nalałaloby przebada~ systematycznie. 

PODEGRODZIE 
woj. aowoaądeclde 
StanoWieko 9 

Unlweraytet Jaglelloóakl 
lnatyllll Archeologii 

Badania prowadZiła dr Renata Madyda-Legutko. F1naasował WKZ w 
Nowym Sąc:ta. Trzeci sezon badań. Osada kultury puchowaklej. 
ślady osadnictwa średnioWiecznego. 
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Odałonlęto powlenchnię 50 m 
2

, loka11~u.J'Ic lt1llta oblelttOW oaadow;,ch. 

, Na blltsz'l uwagę zasługuje oblekt'nr 24, odsłonięty na głębokołct 130 cm, ktOry w górnych partlach 
chara.lrteryzował slę kształtem zblltonym do owalu o wym. 4, 60 " 3 m. Partlę prz;ydenną atanowllo natomiast 
5 kollstych płytklch jam o· 4rednlcy ok., 80 cm l prostym dnie. Wraz z jamaml poslupowymt tworzyły one okrąg 
o ,łrecmtcy 3 m. W wypełniska obiektu znajdowała się przede wszyatldm ceramika grabościenna o:doblona pla 
aklml guzkami, BezpoAredDlo nad jed"'ł z jam poalupow;,ch zWiązaną z tym obiektem natranono na unikatową 
na naszych demlach br'I&DW'ł zapl.nkę zbl1ł01llł do typa :Mlltsclnrll. . 

' Ponadto wyeksplorowano zachodni'! co:ęłj! wypełniska chaty badanej w 1984 r. joblekt 21/. OdslonJęto 
jamy poalupowe fankcjonslnte z ni'ł !:Wl'!o:ane oraz palenisko /obi ekt 23/ o 4rednlcy 160 cm z nieregularnie ulo
tonych przepalon;,ch l nozkraszooych kamlen!, Pomlędzy Dlm1 odkryto roo:drobntone kotd zw!e.r zęce, alamld 
polepy l Dlezbyt llczne fragmenty ceramtk!, 

· Pozyakane materiały pozwała!'ł ł'łczyć odałontęt'ł częłć osady z kultU~'\ puchowaką. Ut.ytkowana była ona 
od LT C2, na co wskazuje wapomnlana wytej zapinka po wczesny okres Wpływow rzymsldch. Jedynie jeden z ba
danych w tym roku o~elttOW /nr 2~/ nalety odnletć do okresu •rednloWlecza. 

1\ADŁOWJCE, gm, Doman!OW 
woJ. wrocławsltte 
stanoWieko a 

Uniwersytet Wrocławsld 
Katedra Archeologu 

Baclania prowadził mgr Marek Bednarek. Finansowano z problemu 
RP lll.36, c-arty sezon badaJ!. Osada z okresu łateńsklego. Ślady 
osadoletwa ladno4icl kultury łutycklej. 

BadaDla w 1986 r. były wznowlenie.m wcześniejszych wykopallak przeprowadzonych w latach 1964-1965 
l 1968. Badano peryferyjną połudntowo-zachodnlą czętć, osady, datowaną na okres pr zedrzymsld. Załotono dwa 
wykopy o łącznej poW1erzchn! 55,5 m2. Pod warsiWił orqą wystąptła jednolita pod względem zabarwlenia wars twa 
kulturowa, w ktOrej Dl e stWierdzono jaklchkalw!ek AladOw zabudowy "' Interesującego nas okresu, Mas owo wystą
pUa· jedynie ceramllta celt;,cka 1 przeworska. Na Ue calca natranono na fragment jamy nałe:!.ącej do ludności 
kultary łutycktej. 

Najllczmejazą ~ zabytkOW zebraną w cuale badali była ceramika. Ceramikę celtycką toczo·ną n:1 
kole oraz n!ellczne fragmenty naczyii gra11towycb watępnie datowal! motemy na trodkowy okres lateńak1 /Cif, 
Ceraml'kę przeworalcą motemy watępnie datować na okres przedrzymald, m.ln, wyatąpUy llczne fragmenty 
wylewow"' tacetowanymt krawęddaml, 

R. TY, rm. Snmon!no 
woj. gda11akle 
Stanowtako l 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańakll 

Badanta prowadzlł mgr Mlroaław Fudzlliskl przy wspOłudztale mgr 
Ewy Kurylak z MAJE w Łodzi, Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w G<lal\aku, Pierwszy •e&an badań, Cmentarzy8ko ludno4cl kultury 
wacbodnlopomoraklej z wc&esnego l łrodkowego okresu lateńaklego. 

Stan01r!slro zlokalizowane jest na Pojezterzu Kaszubak1m, w rejonie jezior Radańsk1ego l Ostrzycklego. 
Obszar ten we wczesnej epoce telazs twon,t mlkroregton o dutej gęato4icl osadnictwa. Badany oblekt połotony 
jest na połudn!owo-wschodntm stoku dutego wyn!ealenia opadaj,cego w klerunka cleka wodnego. 

Badanla.ratoWDlcze przeprowadzono w 1984 r., wyeksplorowano 2 groby, jeden zawterający dwle popiel• 
Dlce l dragi całkowtcle Zniszczony. W 1986 r. przeprowadzono ayatematyczne badania wylropallskowe. Objęły 
one teren ok. 1000 m2. Odkryto łącznle 28 oblektOW, w tym: 8 grnhOW skr&ynkowych, 6 zolazezonych grobOW 
skrzynkowych, 5 palenisk, 2 skuplab ceramlk!, 5 skuplak kamlent 1 2 lroostrultcje kamienne. Groby skrzynko
we od jednostkowych /obiekty XXIV 1 XXV f po Wielopoplełntcowe / oblekt XVU 8 poplelntc, XXX 8 pop!elnlc/. 
Groby Zniszczone zavtlerały między pozoslałośclaml akrzyii grobowych fragmenty popielnic, pokryw, m! s l 
przepalone kośct ludzkle. W paleniskach wystąpiły nieliczne fragmenty ceramlld, Niewyjdni ona jest fankeja 
odkrytych skuplak kamlenl. Jedynie obiekt XIV zaW1eraj'ICY w,t,cznte płask1e dute płyty kamlenne m6gł być 
magazynem surowca do budowy skrzyii groboW:y!:h. Zawierały one r6wnlet nieliczne fragmenty ceramlkl. WoltOł 
zolazezonego grobu skrzynkowego ./obiekt XXVill/ odkryto w odległo4c11, 5 m zachowany na długodcl 4, 5 .m kr'lg 
kamlenny zbudowany z małych kamleni palnych. Odkryto w nim liczne fragmenty ceramlld. Obiekt XXIX, b)'ł to 
krąg kamlenny o Arednlcy ponad 2 m, zbudowany z dutych polnych kamlet t. Wewn'łlr& małezlano fragmenty 
ceramlkll P':zepalone kośd ludzkle. Prz)'puazczalnle b,to to mlejace ctalopałenta. 

Dokumentacja 1 materiały znajdują alę w Mlzeum Ar~heołoglcznym w Gcla1iaku.. 

BadaDla będą kontynuowane. 



ROSZOWICKI LAS, gm. Ctsek 
woj. opolskie 
St:utowtsko G 
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Uniwersytet Wrocławsld 
Katedra Archeolo,U 

Badanta prowadZił mgr Marek Bednarek. FlllłlllSOWIIDO z problemu 
RP UL 35. Drugi sezon badaA. Oeada p.rodukc~ a okreiiU late6-
sldego. 

WykopaUska były kaniJIIlaacJ. badali z 1980 r. Zalotono dwa wyla>py, kt6re objęły swym :nslęglem część . 
mieszkalną 1 produkcyjną osady. w c~:ule badali odsłonięto dwa budJIIlkl o .kanetrukcjl uęboWej•dan, w tym 
jeden z palenlsld.em wewn'ltrz, plec hutnlCS)' s jam'l prz;yplecow'l oru fragm•t Innej polotcnej obok/?/. 
W rO:t.nych częściach wykopu natratl.ono na negatywy po ałopacb, lrtOrych Dle mot.na Da rasie poW\4zaj! w jaq• 
kolwiek konstrukcję naztemD'Io 

NajUczDlejsz'l grupę zabytków aayalcan'l w czasie badali b,ta ceramika. Była to zardwno t;ypowa ceramika 
celtycka jak r6wnlet. wapdłwyatępuj,ca z Dl'l ·ceramika wczeanopneworeka. Elementem datvJ'Icym całołj! mon 
być dWie zapinki. o kanatrakcji p6tnolate6sldej. 

Na obecnym etapie badail motemy stwterdztj!, te mam)' do cz)'DleDla a OllaÓ'I prodnkc:nn. zamleacklWIIII'I 
przez mleazan'l etnicznie srupę celto-praewaraką. 

ROTMANKA, gm.Pruazcz Gda6ald 
woj. gdallsld.e · 
Stanowisko l 

. . 
ROZ YCE-STARA WlES, gm.J!;octenew 
woj. sldernlewtcld.e 
Stanowisko 3 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum Zleml Rswsldej 

Bad&Dla prowadził dr Benrylr W! klak pr~:y wapOłudzlale WitoUda 
W! klaka. Flnusował WKZ w SlderDl-lcscb. Czwart)' sezon badatl. 
Obiekt wteloladtar-.y. Cmentarzysko grobdw ldoazoW)'Ch, osada 
kul tar)' przewarsldej, •lad)' oaadDlctwa z m okresu wczeano.rednlo
Wlecznego. 

PrzebadaDo dalsE)'ch kllka odcinków o ł'lcznej po"Wlerzchn1120 m
2

, gdzle odkryto: a/ .lad)' 2 budynk6w 
mieszkalnych, w rzucie poziomym prostoqtn,.cb, o konetr.lltcjl azldeletu słupowej, b/ 4 skupiska przepalonej 
gliny /polepy/ przemlea~:anej Jl węglami drEł!Wn)'ml. Na szcseg6ln'l uwagę Eaaluguje skupisko, ktllre zalegało 
płatem o wym. 8 .z 5 m, o pobollcl l0-20 cm. Na jego obrzetach Widoczne b,ty Z4 regularne łlady słup<IW kon• 
strukcyjnych. W pdlnocno-zacbodnlej cz,.cl zaatęgu polepy znajdowało slf palenisko, zbudowane z drobnych 
kamleni polnych. Po •rodkn natomiast tego płata polepy odkryto Dlewteik'l kotUnkę E tu tle m telaznym o Arednl
cy ok. 120 cm, a głębokodCl 20 ·cm. Wydaje elę, te jest to pozostałolłć zDlszc~:onej d)'lńarltl, c/ odkryto tu 
takt e 4 groby Ciałopalne, poptelDlcowe 1 bezpoptelDlc-e, d/ 4 Dlewtelk1e braki kamlenne o ule wyjadnlonym 
przeznaczeniu, ef 2 nl-telld.e jam)' odpadk-e, ·f/ 2 pałenlska domowe. 

Zabytki. odkryte w złem\ ornej, w warstwie kulturowej 1 w poBEczeg6ln,.ch obiektach to przewatnie 
ulamld naczyll gUDlanycb, ko•c1 zWierzęce /bęÓ'Ice odpadkami kocbenn)'ml/ 1 grud)' przepaumej gUny. Przed
mlotami sporadycznie wyatępuj'lc)'ml ą: l oprawka rogowa do nota/?/, rurkowata, zdobiona na całej powterzeb
ni kOłeczkami wspdłllrodk-yml, l ftbula tela~:~~a, jednodZielna z atur-'1 n6tq, 2 przęllllld gl1nlane, 3 szydła 
rogowe, l narzędzie rogowe t;ypu •ead~:eDlaka• ogrodowego. 

Chranologla poezczeg6ln,.ch oblelrt6w nie z~tała jeso:cze uporz'łdkowana. Og6łem odkrycia tegoroczne 
zamykają slę w ramacb od wczemeco okresu late6sklego do •rodkowego okresu rzymsldego, 

Że względu na otwarł'~ pldDl~ę cbłopeq. badanta na tym stanoWialtu Włnny być dalej kantJIIlu-ane. 

STARKOWA BUTA. gm.Somanino 
woj. gdallslde 
Stanowlsko 2 

Muzeum Archeologiczne 
wGdaAslaa 

Badula prowadził mgr Krosław FudztAsld /autor sprawozdaDla/ 
prz)' wsp<lłudztałe mgr ll:wy Kur)'lak,. MAJE w Lodzt. Finansowało 
Mlzeum Arc;heologtcme w GdaAsku. Dragt aezon badal\. Cmentarzy• 
sko Judno•ct łnlltury wscbodDlopomoraldej ,. wczesnego 1 Arodlrowego 
okresu łate6aklego. 

Badanta wznowiono po Informacji, :te pług zahacza o kamlenie znajduJ.ce slę tut pod powlerzcbnl'l- Za• 
lotono czte r y wykopy o poWierzchni 100 m2. W dw6cb plerwazycb znalezlano dute głaz)' narzutowe poebodzenia 
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polodowcowego. W wykopach 3 l 4 %nale%lono 2 znluc%onc groby skr%ynkowe /nr 11 1 12/. Między kamleniami 
polnym11 płaska łupanymi płytami kam1ennym1 z obstawy skrzyni %naleziono fragmenty ceramlk!. 

Dokumentacja l materldy znajdują się w Muzeu~ Archeologicznym w Gdańsku. 

STROBIN, gm. Konopnlc:a 
woj. sieradzkle 
Stariowtsko 2 

STROSZKI, gm.Nekl.s 
woj. poznailekle 
Stanowtako l 

STRUMIANY, gm. Wlellezka 
woj. krakowaide 
StanoWisko 4 

patrz 
okres hal.sztacld 

patrz 
okres wpł:yw6w rzymsldch 

Mu~eum .tup ~akowsldch 
Wleliczka 

Badanta prowadził Kazlm1erz Regal.s, Finansowało Muzeum Zup 
Krakowsldch Wieliczka. P1'ltY sezon badań. Osady: kultury łutycldej, 
tynteeldej grapy kulturowej, ślady lrultur neoU tycznych, kultury prze
worsldej z pOtnego okresu rzymsldego l wczesnofrednlowlecznej z 
XI•XIU w, 

Przebadano obszar o po'lfterzeho1 100 m 
2

, odlcr:ywając dwa oblekły kulturowe, z kt6rych jeden stanowita 
niewyeksplorowana część da:tej budowli p<ll:zlemlaukowe,, badanej w 1982 r., drugt to pokafnych rozmiarów 
skupisko polepy, zalegaj'lce na głębokollei 30-40 cm pod)>oWlerzchnlą gruntu. Z warstwy lrulturowejl obiektów 
zebrano nieliczne ulamld skorup ht:tycldch z okresu halsztackiego /Hallstatt D/ oraz dość dn:t(\ naczyń toczonych 
na kole / graflt, ceramika siwa/ l leptonych ręcznie, nalet,cyeh do tyniecklej grupy lrultarowej z okresu przed
rzymskiego. 

Ponadto natraftono tutaj na parę W16r6w krzemlennych 1 kswsłk1 naczyń Arednlowlecmych. 

Ma\erlsły l dokumentacja znajdają się w Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka.. 

Prace będ'l kontynuowane. 

TARNOwiEC, gm. Tarn6W 
woj. tarnowskie 
StanoWisko l 

TORUN 
StanoWisko 19 1 23 
/AZP obszar 40•42/ · 

StanoWisko 19 

patrz 
okres wpł:yw6w rzymskich 

Muzeum Okręgowe 
w Toruniu 
Oddział ArcheologU 

Badanl.s prowadziła mgr Romualda Franczuk. Finansowało Muzeum 
Okręg0we w Toruniu. Pierwszy sezon badań. Osady z pOtnego okre
su latel\sldego 1 okresu wpł:yw6W rzymsldch oraz ślady osadni c twa 
neolitycznego z okresu halsztacldego oraz średniowiecza wczesnego 
l pOtnego, 

Stanowisko zajmuje stok 1 w)'llleslenle garbu terenowego terasy dennej W! sły, ok. 8 km na zachód od 
centram miasta. Teren jest lntensywnle uprawlan:y rolnlczo f głęboka orka/. 

Celem badań sonda:towych było określenie stopola .zniszczenia warstw kulturowych 1 ob1ektOw nlerucho
mych. t.ącznte przebadano 50m2 powierzchni.. OdsłÓUlęto 17 oblekt6w nieruchomych /w większości fragmenty/ 
1 t:11ko w nlekt6ryeh miejscach warstwę kulturową. Wśr6d oblekt6w wyr6:tnlono: rumowisko. chaty, paleniska, 
6 jam gospodarczych, funkcji pozostał,ch oblelctOw nie udało Blę określić, 

Zarówno w warstwie kulturowej, jak 1 oblek'.ach llcm1e wystąpiły fragment:y ceramiki, polepy l kości 
zwierzęcych. W jamie 6 J sonda:t 6/ obok lragmentow ceramlkl znalezlano hrlll:owy haczyk do wędki. 

Stanowiska 23 

Stanowisko zajmuje wschodnią część wynles1enta 1 stoku nlewtełldego garbu terenowego terasy dennej 
Wisły, około 7, 5 ion na zacbcd od centrum miasta. 
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Przeprowadzone badllnia eondatowe miały na celo określenie stopnia :<niszczenia s tanowtslca , jego zasię • 

gu 1 mlątszoś cl warstwy kulturowej. Ogole m r ozkopano 72 m2 powierzchni odsłantając 3 paleniska /fr agmenty/ 
1 5 oblektOw nleruchomych, ktorycb funkcji ole udało się okre4llć. Warstwa kulturowa wystąptła we wszystkich 
s ondatach. 

Ruchomy materiał zabytkowy to Uczne fragmenty ceramlld z pOtnego okresu lateńsldego l okresu wpły· 
.wOw rzymsldch /l . 395 fr. / oraz bryłki polepy l koścL Takt e z t ego okresu odkryto brązową fibulę z podwiniętą 
:>Otlcą , brązową zawieszkę wykonaną z monety, a takte 1elaznąs:leld!rkę :t tulejką. Zarejestrowano rOwntet 
występowanie ma terlało cer amicznego kultury ce r amiki wstęgowej rytej, kultury łutycldej oraz z okres Ow 
wczesno • 1 pOtnośredniowiec znego /łącznie 66 fr./. 

W trakcle badań uchwyc on? zasięg wsc hodni 1 pOlnocny osady, ktOre pokrywają się z formą terenu zaj• 
mowaną przez jej pozostałości. W części zachodniej przejście nie jest czytelne • nikłe zmiany w zabar Wleniu · · 
warstw, sllnle rozd robniony material /pr awdopodobnie rozorany/. W części połodolowej wars twy obni1ają si ę, 
a ml ędzy humusem 1 warstwą kulturową wys tępuje wars twa ·plasku ro:ecznego. Przypuszczalnie został on nante
slony w czaste powodz i • 

. Ma t er iał y znajdują się w Oddziale Arcbeologll Muzeum Okręgowego ft T orunia. 

( Badania będą kontynuowane. 

WARSZ KOWO, gm.Sławno 
woj. siups lcl e 
Stanowi sko 26 

WIE LISZEW, gm.Skrzeszew 
woj. warszawsłde 

patrz 
okres wpływl!w rzymsk:l.ch 

Padstwowe Mn.eum Archeologiczne 
w WarszaWie 

Badania prowadziła m gr Małgorzata Kamllls l<a przy ud d ale mgr Gra• 
t )'lly Dmocbowsldej.· Opi eka merytorycząa doc.. dr hab. Teresa Węgrzy
aowlcz. F!aansowala Stołecma PracoWnia Dokumentacji DObr. 
Pierwszy sezon badań,. Cmentarzysku kultury grobów ldoszowyt:h. 

Stanowi sko, odkryte przypadkowo, zlokalizowane j est n,; polu uprawnym ńale:tącym do Jia6stwo wego 
Komblna tu Gospodarstw Ogrodniczych, na olewtelk1ej wyniosłości, w pobl11u berimiennego cieka wo<klego, 
500 m na pOlnocny wschOd od zabudowad gospodarczych. 

Badanta miały charakter sonda:towo•ratownlczy. Łącznie przekopano175m
2 

powlerEclm!. w mac:uym 
stopniu zniszczonej przez rozległe, wspOłczesne Wkopy. 

Odsłonięto 9 obiektów: l grób popielnicowy, ł groby Idoazowe /zachowane spągi oblekt<lw /. ł slroplska. 
ceramilcli przepalonych kości, stanoWiące zapewne pozostalość całkuwtcle znlszczooych grobów, trudnych bU
tej do scharakterP.owanla. Obiekty zl okalizowane były w obrębie wkopOW lub w bezpolłrednlej stycmo4cl z nimi. 

l ch zawartodć tworzyły z reguły fragmenty klosza, popielnicy 1 mJsy. W groble 6 rolę popielnicy pełnU 
z apewne dzban. ktdirego ułamki wraz z du:tym. tattmowatym uc.bem znałeztono wewnlłtrz ldo•za. Ceramika nte 
rót nl s ię od poznanej jut, typowej dla kultury grobOW kloszowych. Na n1ellcmycb ułamkach kości wl:łoczne 
były ślady pat)'lly brązowej. W obiekcie 7 wśród kości stwierdzono występowanie amorficznej, stopionej grudld 
brązu. 

' WLADYSLAWOWO 
woj. gdańslde 

Muzeum Arcbeologtcme 
w Gcla1Wka 

Badanta prowadził mgr .Tan Kucharski.. Konaaltant baclad • dr Barbara 
Lepowna ze Stacji Archeologiemej mKM Gda.lltok. Flaanaowal WKZ 
Gdadsk. Drugi sezon bada6. Osada łnaltar;rpomorsk1ej oru wcuBQO• 
4rednloW1ecme /?l cmeotarsyako szkl.eletowe. 

StanoWisko usytuowane jest w połodnlowo•wscho<kllej części Władysławowa, na plaszc:tystym s klonie, 
łagodnie opadającym w stronę Zatoki. Pucldej. pomiędzy uUcamJ: Nadmor są 1 Bohaterów Kaszubskich. Połnd• 

.nlowa c zęść osady jest połotona nad zantkają,cym atrum,ldem sączącym lllę w płytldm jarze, alęgającym jesz• 
c ze zachodniej strony uL Puck:l.ej. 

. Badanta o charakterze ratowniczym prowadzono J19mlędzy cementowymi ławami fundamealawymt, budo
wanego domu przy ul. Nadmorskiej 29. Przebadano 83 m'J., ekaploruj'tc do kłfb. l, 8 m od powterzclml. 

Zalegająca pod humusem, w wJ'dmowym podlotu kllkanastocentymetrowa, jasnobnmatna, piaszczysta 
~ warstwa kulturowa była bardzo mlazczona. Na tej ntewlelldej przestrzeni odsłonięto 14 palenisk, naletących 

do ldllru oblektOw mleszkalnycb. Towarzyszyły lm liczne ślady po drewulanr-h kołkach. "!f palenlskacb w kUku• 
nas tocen tymetrowycb, czarnoszarycb saclemnlenlach zacb-aly slę drobne, pojed,ocze węglelld ,drzewne. 
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Tylko nlellczne paleruska mo:tna datować na podstawie ceramiki. w" obiektach prawie nie zaobserwowano polepy. 
Ozyska.no 256 fr. ceramiki oraz 32 odlupld krze mienne. Z kości zwierzęcych odsłonięto, jedynie w nowotytnym 
wkopie szkielet krowy/?/, pozbawlony czaszki.. Na głęb. ok. O, 9 m od powierzchni wystąpll piaszczysty 
jasnoszdro:t.Olty !l z warstwowanymi, brunatnymi naciekami 11mon1towyml. Limonity występowały takte w posta
ci lutDych skupisk pojedynczych grudek o centymetrowej średnicy. 

W poludnlowo-zachodnlej części dołu fundamentowego, pomiędzy paleniskami, odsłonięto szeregowo 
usytuowane reszt ki. 3 grobóW szkieletowych, bez wyposa:t.enla. Czaszki usytuowane byly w Iderunku zachodnim. 
C zwarty szkielet· został znlszczaoy w czasie kopania pOlnocnego rowu fundamentowego, Zachowały się z nl.,go 
tylko pojedyncze fr. czaszki. 1 kości długich. Z 3 grobOw uzyskano jedynie rozsypujący slę szkielet z c7.aSzką 
oraz rozpadające się 2 czaszki. Według uzyskanych !Diorrńacjl, przed 1 po drugiej wojnie światowej, podcv.as 
doroc:zn"ych dołowali zle~kOW, "zmszczaoo na sąsiedniej wschodniej posesji ponad lO grobOw szklełetowych. 
W jednym z grobOw maleztooo •szwedzki telazny rspler•. 

Pamlęć o tym cmentarzysku przetrwała być mote jedynle w postaci przydrotnego, drewolanego Jerzyta 
Da posesji przy ul. Bohaterow Kaazubsldch 59, obalonego przez sztormowi! wichurę w 1938 r. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdallsku. 

Badania llle będ'l kontynuowane. 

ZOFIPOLE, gm. Igolomla•Wawrzellczyce 
woj. krakowaide 
Stanowtsko 1 

patrz 
·okres wpływj:!w rzymskich 



· Okres wpłYwów rzymskich 
. . 
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BAlileE ST.ARB 
•oj. •arnawalde 

.. 
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PP Pracownie Konserwacji Zab;ytk<lw 
Pracownia .Arebeolollcmo-Konaerwatoraka 
Oddział w Warnawie 

Bl:dalll.a pi'Owadzll inv Mtrta Kllllelewlez-ltublelu. Finansowal KZ 
m. at. Warszawy. '!;'rzec! sezon badad. StanoWieko Wielokulturowe: 
cm_,tarz,.ala> kultury przeworaldej z oill"eaa przedrzymskiego 1 

olcreau "łlpływehr rzymalrtch, cmentarzysko kultury grob6w kloszowych, 
cm-•)'ako kultury lut.yeldej, dwa erc>by oeolltycme kultury cera
~-SmiUOWej. 

• > ~ • • ' •• 

Pra.,...._ obsaar o powten:cbDl ok. Ton m • -pałotoD7 oa p<lłnocn.ym t poludnlowo-wachodn.lm stoku 
"flllllelll-a. Badaidami obJtto tereny nc~e aajlr'Oiooe. Niemal caikowtcle .zlllazc&ona zoatala atrefa polud• 
lll.,..o-wacbodlda staDowtslia w JDI.ejaca Jobllaacjl dołOw po'ł1az011ce oraz c&ęłć:towej lllwelacjl terenu. Uchwyco• 
IID orl•tac1)17 aaatu cm•tara)'8b • cst•d pCIIDocDej l •schodblej. · 

Odkryto 17 oll.elttctw, w tY.m 52 łl"oby a ola-- pn:edraymsldeeo l wczesnego olcreau 'Wpływow raymsklch, 
~f.4Ce do laltur7 prze"łlcrskiej, 1 łl'(lb kultury Fob6w ldonowych. 8 erc>bo. kultury bdycldej, 2 groby kultu• 
ry ceramtld smaro•ej oraz T oll.eld6w bltt.ej n.leokl'dlaayc:b. 

SpoCilei 52 erc>bOW kultury prsewcrsldej w:yrOłlllOIIO: 8 łt"ob<IW z oill"eaa pr.aeclrzymaldeeo datowanych na 
,._, At•.Ąz oraz 4ł FobY z wer;•n.eeo olcre81l wplywOW raymalddl, w tym 11 zaliczono do faz Bt·~· Wlękazołć 
a Id ch b,ta •atllde 11Dlazcze818 t aazkoda:ona przea Wkopy n.owot.;rtn.e.. Groby datowane na oill"es przedrzymski 
••:Jtu-aDe ą w częłcl pobadnlówo--ecbodlllej stan.owtabt ataD.,..ll! Dejstauz11 fazę kulturyprzeworaldej. 
W ciblelrtach dobrM zachowsn.JI'Ch W]ipełntako atan.owtla cuma ziemia. w IdOrej majdowaly atę przepalone azcz'!ł· 
b zmarłych oraz ltcme ulamld ceramUtt. n.teldadypaclcrld szldan.et frapnenty bran.aolet brl!zo.Ych /grOb 159j, 
uplDb t.ela&Da t""' A Wf ~truwslc1ego /FOb l ń /. Pozoatałe pochGw111 kultury przeworaklej pochodzą z 
ałądae., okreau •pływ6w raymakteh. s tym te voby datowane na fazę Bt .. domlnuji!C:e. Materiał ruchom7 
repr.Eeldowany jaat 11-• prza ceramlq, c:za•ml ąsajdywan.e były Jr-.menty brl!"owych zapinek, okuć te• 
lamycb. llł7 llrl!"o•e oras prztill1111 .Uidalle. 

)(a -•n a&aluiiiJ• -~ 111 • Jeat to pochGwek ciałopalny, poptelnlc.,..y • resztkami atpaa. Obok popiel·· 
Dlcy w fermie •es)'lda wazo•atego matezlane soatały 2 c:roty łelazn.e, 8prZI!C:Zka do pasa, 2 lllty telazne oraz 

· fr-.meal7 clDte llllucEODeto umba. Na podataWie an.allzy matertabt ·zabytkottego obiekt ten. motna datować na 
lut lit ob-eau wpływOor raymsldcb. 

)(a staDOwtalal. podobn18 jałt w popr~:edldm aezonl.e bada6, a twierdzono występowanie pocbOwkOw kultury.. 
p-obOW ldoaz'"'YCb • .p'Ob l&i. Jfatertał aabytla>wy • p.oatacl poptelDlcy. mtald, mlaeccld 1 u.łamkOw ldoa~ _ 
poSW!Ila datotraf "fl8ttplde na wcse...,. .,... t.elaza. · · 

Groby llallar:J łdyellłeJ alnbll&O- EOStaly • częlct polucln.towo-wachodnlej etan.owteka. SI! to pochOw• 
Id ctałopalDe. poptelDlcowe o Dtec~:Jteln.ych jamach erc>how,.:h. .atlnte IIDlnczon,.:h przez wkopy. W materiale 
ceramll:zaym o ceclaach t11>0- "htt.ycJdch• ~Y elementy charakter)'atycan.e dla kultury vob<Sw klonowych. 

l'ajatarnłł f•Eę cmmtar.ayab reprezentuje kultura ~eramlld sawro-j. W pomocno-Wachodniej częłct 
odkrJtO 2 obl.e111y. ~by: llll t 1110. S..caeldiDie lntere81lJI!cym pochOwkiem był gr6b '111(1. W wypełntaku w po-
-d sur.obr.l!&owe) ztemt z bcm)'D!l kawalkami Wfłłl drzewnych wyatl!PiłJ' ldewtellcłe fragmenty kołcl oraz 

•. msteł'\ał ll:raemlemly. • tym' eroct.kOW aerco-t,.:h. 3 ·..,ulr111 retuszowsn.-. li odlupkOw, 'odpaclk6w, ,4 łuski 
11 ~lrbml-)'. . 

Dokumen.ta.cja ·z badd oru m.atertał ardleolollcmy majdaJ'! _alf • P AJC PP PKZ 0/Warazawa. 

lladalll.a aoabły ·•ako6e-e. 

qDZIN·Z"YCBCJCB 
woj. katowtclr1e . 
Slan.owtsko 111 lab 20 

· Mueam ID'ła111e 
w Katowicach 

BadaDla prowadził mer Dominik -'!>łamowtcz pod Iderunkiem naulro
•ym doc. dr. hab • .Jerzeeo Siydło•aldego. Pierwszy sezon blldad. 
Flnana.,..al WKZ ,. KatoWicach. Osada kultury prze"łloreklej ,. pOt• 
n.ego ola-e..; wplywoW rzymaldeb. 

Badanta miały charakter ratowniczy. Stan.owlako zlokałlzowane jeat oa parcelt n.alet11cej do miejscowego 
Domu Kultury. PrzebadaDo obszar o łl!cznej powterzclml 51,80 m2• . . 

S;ytuaeja stratygranezna tatnlejlłca w poszczegOlDyeb wykopach przedatawlała alf JednoUcte: pod waratw'! 
humusa z podglebiem grubości około 30 cm zalegało pasmo z_leml w kolorze czarnym fl"Ubołcl około 111 cm, 
nlhj warstwa zleml w lrolorr:e bruna.tno·oU-.rkowo-bri!EOWym / grubołć około 211 cm/. pod n111 natomlaet waratwa 
w la>lorze azaro•czamym, ·ml ... azołd nawet do 30, cm jw"aratwa kulturowa/. a pod jej Bp~~etem calcowy, tl5łty · 
piasek. · 
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Złokallzo-no a oblektOw, l skuplako skorup, a takte poeysbn'o snaesue UDiłd llłamt<lw nac_,;l ze 
wspomnianej w~ej warstwy kulturowej. W przewataPłcej częlcl pozyskany materiał ceramiczny był ldent,.:zny 
pod względem przynaletnolcl kulturowej l chronologicznej. Motna wyrcnntć skorupy pocbodz'lce a nac"y6 lepto• 
nych r,cmle, oraz wyl<onane przy pomocy kola garncarałdego. Do plerwanj " wymienionych IJI'Uł> o:ahczymy 
okazy pochodz'lce z naczyń o powterzcmlach czarnych, szarych lub brunatnych, wygładzonych lub a""ratklcb, 
najc&ęlclej z domlenką tluęznta lrnm\l!llllego, do drugiej natomiast, mniej Ucznej, alrorapy z naceyii "8lwych", 
za&wyczaj koloru czarnego lub au.rego, o powierzchniach &arOWD.O gladldch /w kOd nich wylltl(plły skorupy 
zdobione ornamentem wyłtoeecanym/, jak 1 azoratldch. Ponadto znaleziono szereg fragmenłl5w naczyń zasobo
wych, grubolclennych, typu Krauaeagellue /w akuptal<u 1 natra1lono na wt111W.ć all'Drup z parW przydennej 
naczynia tego rodzaju/. · 

war<ld obleklOW na uwan asaługuje oznacz011y numerem Z. w ltt<lrym znaledono fragmenty dolnego ka• 
mtenla tarnowego, macznlJ llolć przepalonych złaren zb<lt /przede wszystkim tyta/, • takte przedmiot t.elaz
ny w kształcie kr'!łka o lrednlcy około 25 cm l crubołcl 2-3 cm, o ale sdellnlo-nej jeattze funlrcjl /p<lłprodultt 
kowalek!?/. Wlękn'l ll.,.ć skorup oraz polepy f w tym s odelakami ll'Dnatrull:cjl/ cloltallsCJ'IIraDO w oblelrcle &. 

z górnych warstw z poazcaeg<llnych wyla>pOW pochodz'l talde ubytldllrsemlae /cł<lwnle od1apk1; parę 
!ragment<lw malych rdzeni/, ltt<lre prawdopodobnie nalet.y odnldć do mesoll .. l m1Ddasej epoll:l bmlenla. 

Stanowlako motna na obemym etapie n znać u oadę kultury prseworall:lej s p<Hneco ola'..., wpływOW 
rzymskich. . 

Malerlaly pozyakane w tralrcle badali zlotono w Dslolle Arc:heolocU Mu ... m Si'lall:leco w Katowtcaeh. 

BIALOGARD 
·woj. koszallńalde 
Stanowisko 17 

Unlwera,tet lm. .Adama .lllcldewteu. 
wPomama 
'lll.et:ytut Prah1ator11 

BadMla prowadził mer Heorylt Macllaje1rak1 •. P1ftan-ł UJ l OA M. 
Traecl ae- badatl. St&Dowta'ko Wlelolnalt1lro-. b:ltanl pornorab 
- emeatarąsln>: lnllfai'D ob,....ka • oeada /? /; ll'llpa "'bcsyńaka -
oack; llullara okreaa wcu.,•co łredlllowteca • oada. 

. 2 
Kontynuowano badanta we wacbodnlej l pohldnlowo-wecbodftlej ezęłcl atanowl.a. Jla ołleaarse 4M m 

stwierdzono 194 oblekty zwl'l&&ne s oeadntctwam esterech łaaJ&qr DJ'cbBQlocleaycla: · 

l, Kultura pomonka • cmentarsyela> fprselom okreaoa balasbeklepi we•-ID oll:r- pnecłrsymall:l..,o/. 
Stwterdsono 2 fl'oby. Plerwny. to 1relb altrzynll:owy zlludo"...y s płJt ",_..,.,h. We~trs BBajdowela 
alę popielnica. Drull, 110 ..,Ob pople.loleowy bez reestelt atoeoa. 

2. Kultura oksywska • oaacla /?/. /miodny ollrea prndrr.ymflłiS/. Ze łladaml -*'fetwa tej billiry • .,~ 
motna tylko lraam-t:r ltU ... dalemfC'Ia nac:ayń .,...amie:....,..,... ..,....,.S.Ce w war.twtelnaltarowej. 

3. Grupa dębc:z)'lleb • oaada /młod .. a rasa p6tn.., ........ rwymat:J.p/. Z poao-łolc:tand po tej osadzie hl• 
er.~ naleły l80.oblelrtOW, w tym 4 ztendull:l, 13 palenut. 10 jam 1113 JamJJ~C~ełupo'lfe, Pndata"'ł do alrrd• 
lenia chronologii były jedJnle formy nac:s;Jd c:eramlc:.snycho Y tym~· wuowata ftsw. Sc:balena,...../ o 
podwOjnie lukowatym l bantaatym brZD•ca, nac:a,ma clontcowata, ,.....Id. o.l't w ro...,.....__Ja oblelctOW -
osadzie było rozmleazcaante atamlllllelr. lttOr)och uJdad był et.....sm- nlereaułaray ae.alabo wJOCIW'ębatłlllp!ł 
placem centralnym. . 

4, Kultura okresu wc:aeaneco lrednlowtecn- -• /X-XI•./. Siady oeadldctwa tej llaJI'!Iry, .to lUb tracmea• 
t<lw naczyń ceramiemych w;yat~e w waratwlellalbarowe:t oru jedm olllelct. jama, a llłellc:r.nJIDI rnc
mentamt nacay6 ceramicznych. 

Materiały snajcłuj11 alf w IP OAM w Po-a. 

Badanta będ'l ll'Dnt,aaoa:ane. 

mSKUPICB,' gm. &WIDOW 
woj. warszawaide 
Stanowtall'D l 

Jllus- Starot~ Bałlllctwa Muowlecll:lep 
w Praaslao1fte · 

BadMla prowadstll mgr stefan Woyda l mer Dorota Rudnicka. F\~an
aowall • Mlseam w Praar.lrowte l Stołe'Cma Pracowala Dokall)enlacjl 
D<lbr Kultury. Jedenasty •e- baclaJI. o.ada batnlc:za pOmolateflall'D• 
rsymab l oaadn.lctwo ltnltury trsclnlecllej t łut.,.:ll:lej epołtt bry;u. 

. . • 2 
Kontynaowano badanta osady d'lł'tC do rozpoznaola jej całej powteracml. Zładano obszar t. 1411 rn , na 

ltt&-ym odkryto ł~tcznte 191 oblelttOW. Polr<ld nich 168 pochodziło z p<lmolatel\aldeeo 1 rzymsldego ola-esa; 
23 wl'łzae nalety z oBBdnlctwem epoki br~pU f poza tym 15 jam nleokrdlonej funlrcjl kultury Jntycklej 1 8 jam 
kullary trzclnlecldej/. · . 
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Obiekty pOtnolateńsko•rzymslde /do pocz11tku pOtnego podokresu rzymsldego f reprezentuje: jedna stud
nia, ł palem ska, ł6 pteeOw hutniczych, 3 bard"Zo du:!.e rozczłonkowane jamy, ktc:lre interpretujemy jako ślad 
eltsploatacjlgllny na potruby butntcze 1 114 jam osadniczych o niejasnej funkcji. 

Material rocllomy badanej czę6c1 osady nlezbJ'I obnty. Do w'yrOtnlaj'lcych stę znałeztak zaUczyć mo1na 
odrębole uformowane elementy szybowych partu plecc:IW slu:t'łce wprowadzen.lll do ntcĄ powietrza tzw. cegły 
dma.cbowe. 

BRÓSZi:CIN, gD.,.Rą6Dia 
woj. piotrkowaide 
StanoWisko 13 

PP Pracownie Konserwacji ZabJ'IkOw 
Pracownia ,4rcbeologtczna 
Oddzlał w PoŻnalllu 

Badanta prowadził mgr Tadeun Laazktewicz. Zlecił COBRGO "Pol• 
tegor• we WrocłaWia, finansowała ·KWB • Belcbatow•. Pierwszy a e• 
zoo badali. Cmentarzysko ludnolici kultury przeworaklej z pnełomu 
er. ponadto ·Mady osadnictwa neoUtyeznego, kultory lutycktej 1 kultu:.
ry pr-zeworalc1ej z l)Otneeo ola'eaa wplywow rzymakt ch. 

StanOWisko pQłotone jest na poła.da1owo-wach;,.,n1m akłaa.te nlewtellclego wyntealenta terenowego na skraju 
dohny nelcl KraaOW]d. · 

Badanta •:t~<oPallslcowe mlały.daar-akter rato...ruczy l zrealt.J:owano je." ramach wteloletntego programa 
badaó ~,:heologtcza;ych na ter-eDle odl<rywk1 •s&c:zercC!w" •-D etapu rozbudowy KWB "Belchatc:lw". 

Stano•lako odkr)te zostało przez elclpę praco...ruk01r PKZ 0/Poznall w 1985 r. StWierdzono wtedy. pou 
Dlellcznym materlałetn zab)tkowym na powierzchni.. tak*e fakt ~yorania przez miejscowego rolnika k1lkn grobc:IW 
/jeden z Dicb zoslał wOwczaa wyek&plorowany/ludl!ołcl koltury prseworak1ej. 

W aum1e zbadano powlerzchDlę 2,102. 5m
2
• Zar.ejelltrowano 35 oblelctOW, z lctOrycb- po zbadaniu - 11 

uznanó za wykr-oty po karczunku lasu w stosunkowo Dleodległej przeazłośc1. Po anallzle pozostałych oblektc:IW 
oraę mater-lalu lutnego st"tllterdzono wtelokoltorowy charakter stanowtaka. W;,r6:!.D1ono następujące jednostk1 kal• 

· turowo-chronologtczne: · · 

l. Ślady osadnictwa ludno6Cl-' kultur cyklu sznurowego f okrećłlenle .";&tępne/ z kollca epoki neolitu, bądt początkOw 
epoki br11zu • wyl'łcznle lutny matertal ~abytkowy. 

2, Osadntctwaludnoścl kultury ła.tycktej, raczej z młoduych faz rozwojowych tej kultory /okres halsztacki?/ • 
pośwtadcr.one p<' zez stosun1cowo lJczny lufny matei-tal zab)tkowy w obrębie niemal całej odkrywki oru-3 obiek
ty • jamy /nr 1 l 2} 1 być mote pOlziemlankę /?/ • nr ł, 

3. Cmentarzysko ludności kultury przeworskleL wstępale datowane na l Wiek p. n. e. •l Wiek n. e. Zaliczono doń 
16 grobOw, l skuptako /zatuczony grOb? /11 palenisko /ołilekt nr 3/. Wszystk1e groby były ciałopalne, 
••łrOd ktc:lrych wyrOtritono 3 groby popielnicowe. w tym 2 •czyste" /groby2 14111 obsypany stosem /grOb 8/ 
oru 13 grobc:lw jam-ych. w ,tym 4 "czyste• f groby l, 3.15 l 16/1 9 z zawarto6cllf stosu /groby 5·7! 9-14/. 

4, Osadnictwo ludności kultury przewor-a)dej z pOtnego okr-ellu wpływOw rzymskich - oblekły 5/., 5B l 5C • ws7y• 
stlde o niespr-ecyzowanej ltlllkcjti DlespOjaym chronologicznie Inwentarzu • datowane na podstawie wystąplenta 
kUkunastu !ragmentow ceramlld wykonanej przy u:!.yctu koła garncaraide go l ceramika siwa/. 

Material oraz; dokumentacja znaJduje się w Pracownl Archeologicznej PKZ 0/Poznafl. 

Badanta zostały zakollczone. 

BRZESKI. gm. IOwOw 
woj. radomsld e 
StanoWisko 3 l ł 

Muzeum Okręgowe 
w Radomia 

Badanta prowadzlła mgr Małgorzata Cldlak. Finansowal WKZ w Ra• 
dom1u. Pierwszy sezon badali, Stanowisko 3 - osada kultury przewor• 
sklej 1 okresu wplywOw rzymskich, cmentarzysko kultury łutycldej. 
Stanowisko .4 • cmentarzysko kultury przewarsklej okresu wpływ<lw 
rzymsk1ch, osada /? /lcultury lutycldej, lila d osadnictwa kultur-y 
trzctnlec~ej. ślad osadnictwa starszej epoki kamlenta/paleoUt l 
scbylltowy? /. 

StanoWiska są polotone na wysoldch cyplach nad rzek'! Drzewtczkę, na pOlnoc od zabudowali Wsi Brzesld. 
Badanta na osadzie miały charakter sooda:!.owy. Odkryto grOb jamowy kultury łutycldej. fragment ztemlankl z 

·paleniskiem, 5 dołkOw pasłupowych oraz 2 jamy gospodarcze kulturyprzeworsklej, Cmentarzysko zostało w du• 
:tym stopnta zniszczone przez plaśntcę. Badania objęły głOwnie miejsca zagra:!. one /krawędt plaśntcy/. Odkr-yto · 
9 grobc:lw, częściowo zniszczonych /8 jamowych, 1 popielnicowy/. 3 jamy fw jednej wystąpUa ceramika kaltury 
łutycldejf, palenisko oraz 5 warstw spalenizny uwierających m.In. zab)tkt metalowe. Wypasatenie grobc:IW 
było ubogie, głOwnle w ceramlkę nacz:ynlową. W groble 4 wystlJpU fragment okucia ~elaznego, w grotile 3 dwie 
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zaplnld telazne zbll:tone do typu A. 96 datowanego na FP./Cl. GrOb 6 zawierał fragmenty stopionych przedmlotOw 
telaznych 1 brązowych, natomlast w popleinicy /grOb 7/ znaleziono :telazny skobelek l Wiatorek kapsułkowaty, 

Materiały z badań znajdują alę w Mlzewn Okręgowym w RadomlU. 

Badania będą kontynuowane. 

BRZEZIE, gm.Pleazew 
woj. kallskte 
Stanowisko 29 

patrz 
epoka br'IEU 

CJEBLOWJCE DUZE, gm. Tom~;zOw Mazowtecld 
woj. piotrkowaide 

Muzeum 
w Tomanowie MazoWieckim 

Stanowisko l 

Badanta prowadził mgr .Janusz Karolczyk. Finansowal WKZ w Pl.otrko
wte Trybunalsldm. Trzeci uzon badad. Cmentarzyako ciałopalne kul• 
tury przeworaklej " okresu rzymaktego, 

. 2 
Badanta koncentrowały się w południowej 1 centralnej częjc1 cmentarzyska. Przebadano obszar 80 m , na 

ktOrym odkryto 23 groby: 13 grob6w jamowych l lO popielnicowych. Wszyatlde groby zaWierały azcz'ltkl atosu. 

Wyposatente grobOw było bardzo zrO:tnlcowane. Groby jamowe zaWierały ntew1ełq Ilość przepalonych 
kości oraz fragmenty naczyń gllnlanych ręcznie lepionych. Tylko 2 P<>chOwld miały pojedyncze przedmioty meta
lowe wyknnane z br'IZU- okucle końca pasa zakończone pterśclenlem /grOb 55/ oraz fibułę kuszowatą A vn 193 
f grOb 59/. Groby popielnicowe zawierały znaczną Ilość przedmlotOw metalowych, głOwnie częllcl uzbrojenia: 
umha /typuJ 7a/, Imacze z wyodrębnionymi płytkami, ostrogil groty. Najbogatszym był grOb 61, popielnicowy, 
zawierający 25 przedmlotOW metalowych, m.In. mlecz oboSieczny, umbo typuJ 7a, 4 ostrogi, Imacz z wyodręb
nionymi płytkami, 4 groty rOtnej wielkości, p6lkslę:tycowatę zakończenie pochwy mfecza, notyce, grzebień, 
2 tiprzączkl oraz fibulę telazn'l A VI z podwiniętą nOtk'l, kuszowat'l• Caly zespdł datować motna na wczesn11 
fazę pOtnego okresu rzymsldego. 

Jama nr 64 uchwycona na głębokodcl 70 cm, miała kształt prostokąta owym. 18(1 x 13(1 cm. Wypełniona 
była czarną ziemią stanowiącą jądro jamy, zaw1eraj11cą dute fragmenty .przepalonego drewna, ·otoczona była 
ziemią brunatną. Na obrze:tach jamy zaobserwowano płytką warstwę przepalonej zleml barwy jasnoceglastej. 
Jama była częściowo uszkodzona przez wkop. W przekroju widoczne byłą nieckowate zagłęblenie o mlą:tazoścl 
2:; cm, wypełnione pasmaml zteml czarnej, brunatnej. ceglastej 1 czarnej. Wszystkie warstwy wypełniska za
wierały nieWielką llość materiału: fragmenty rOtnych naczyń glln1anych ręcznie lepionych, przewatnie małych 
rozmlarOw. które datować mo:tna na okres rzymskl kultury przeworaklej oraz nlewlelą lloU drobnych kośct. • 
Nie znalezlano przedmlotOw metalowych, co utrudnia dokładniejsze datowanie obiektu, trudno r<lwnlet jedno
znacznie określ!~ jego funkcję. 

Chronologia odkrytych obleldOw zamyka się w granicach: od młodszej fazy wczeenego okresu rzymsldego 
/ ~/ do wczesnej fazy pOtnego okresu r~ymsldego /Cta/• 

Materiały znajdują się w Muzeum w TomaszoWie Mazowlecldm. 

Badania będą kontynuowane. 

C Z~STOCICE, g m. OstroWlec 
woj. kleleckle 

Muzeum Archeologiczne 
w KrakoWie 
WojewOdzid Ojrodek 
Archeologiczno-Konserwatorsld 
w Kielcach 

Badanta prowadzlll: doc. dr bab. Kazimierz Bielenin /autor sprawoz• 
dania/. z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, mgr Szymon Orze
chowa Id z WOAK w Klelcach, mgr Jolanta Drątyk z Instytutu Historii 
Antycznej WSP w KleJcach. Organizacja Obozu Archeologicznego: 
Towarzystwo PrzyjaciOł GOrnlctwa Hutnlctwa l Przemyala Staropol
sldego w Kielcach. Finansował WOAK w KleJcach. StanoWisko osad
niczo-dymaraide z wczesnego okresu rzymskiego. 

Stanowisko znajduje atę w przyszczytowej partli zbocza terasy prawego brzegu rzekt Kamiennej. W wy
kopie o wymiarach 5 x 5 m zalotonym w połudnlowo•zachodnlej części parku natraCono począwszy od głębokości 
30 cm na warstwę osadniczą wczesnego okresu wpływOw rzymsldch. W warstwie występowała znaczna Ilość 
skorup naczyń ręcznie lepionych, ulsmkOw tatła oraz kości zWierzęcych. Warstwa kulturowa częściowo znlsz• 
czona przez wykop Instalacji elektrycznej, zalegała do głębokości 80•100 cm. Na głębokości 80 cm na poziomie 
występującego tu lessu natrafiono na 3 kotllnk1 plecOw dyrnarsld ch. 
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Kotllnki l l 2 występowały w bezpośrednim sąsledztwle. Kotllnka nr 3 znajdowala się w odległości ok. 
200 cm w kierunku południowo-zacbOdnim od poprzednich. Na ucbownnym poziomie kotllnki posiadały kaztnlt 
kollaty średnlcy ok. 30 cm zachowane były na głębokości ok. 32 cm. W przekroju kotlinki posiadały ks7.talt 
trapezowaty z plasklm dnem. Kollinkil l 2 zalegające w pasie wykopu Instalacyjnego posladaly zniszczone 
części gorne. Kloc tutla w kotUnce l był calkoWlcle wyłamany na skutek czego w wypelnlsku kotllnkl znajdowala 
slę wtórnie zs:ypana prócbnlca warstwy osadniczej z kilkoma drobnym! tutlaml na dnie. Kloc tutla kotlinki 2 
był U&Jkndzony w części gOrnej. W czasie oprOtnlanla kotlinki z wypełnlającego ją porowato soplowego 1.u1La 
zdołano zebrać ok. 40 g węgla drzewnego, ktOry przesłano do Instytutu Fizyki Polltechnlki Śląsklej w Gilwicach 
w celu wykonaDla snallzy Cl4. 

· Kotlinkę pteca nr 3 zachowaną. z nieuszkodzonym w:ypełnlskiem tutlowym pozostaWiono dla ewentualnego 
wykorzystaDla przez Muzeum OstroWieckie w przyszlolici dla celO.. ekspozycyjnych. 

Odkryte 'ltotllnld plecOW dymarskich naWI'Izui'l do najstarszej odmlany plecs tego typu w GOrach Święto• 
lr:rzysklch, ktOry wprowadzoao do literatury pod nazw'! KunO.. l. 

D'BCZYNO 
woj. koazallfls kte 

G,łSKI. gm.Golewirowo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 18 

GLINKI. gm.Karczew 
woj. warszawakt e 
StanoWisko l 

GNU:WZEWO, gm. Puck 
woj. gdańelde 
StanoWisko 13 

patrz 
wczesne jrednlowlecze 

. patrz 
olr:ree lateński 

patrz 
okres lateński 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdailsku 

Badanta prowadziła mgr Dorota Rudnicka. Finansował WKZ w Gdań• 
sku. Trzeci sezon badali. Cmentarzysko plaslde z okresu wpływów 
rzymskich l osada wczesno4rednlowleczna. 

Kontynuacja badań z lat 1983-1984. W zwl'!r:ku z dalszą eksploatacją twtru, prace wykopallakowe mlały 
charaJrt..r badań ratowntczych 1 koncentrowały się nad zabezpieczeniem pOlnocnego skraju twtrownl. 
W zalotonym wykople o długości od lO do 15m l szeroko6cl 5 m, blegn11cym wzdłut obrywu, nle natrafiono "L 
obiekty archeologiczne. Kolejne wykopy • nr I/86 l ll/86 usytuowane zostały bezpośrednio na pOlnoc od twlrownl. 

W wykople I/86 o p-lerzchni 14 x 5 m odsłonięto p6łzlemlsnkę posladającą w rzucie poziomym zarys 
prostokąta o zaokrąglowych narotnlkach, orientowaną na llnll pOinoc•połudnte. W jej wyp~łnlsku, o mlątszoścl 
od 15 do 22 cm, znaleziono Uczne fragmenty ceramlld oraz bryłki polepy l drobne węgle drzewne. 

W wykople ll/86 o poWierzchni 15 x 4 m natrafiono na trzy skąplaka ceramiki wczesnośrednl-leeznej, 
zalegającej bezpośrednio pod warstw'! humasu, w glinie. 

Materiał ceramiczny pochodzący z p6łztemlsnk1 oraz trzech skupisk datowany jest na drugą polowę XII 
l xm Wiek. . 

Mat.,;.laly 1 dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologiecnym w Gdańsku. 

Badania będ'l kOfttyouowane • . 

GOSTYNIN 
woj. płockie 
StanoWisko 22 

.. 
GORA, gm. Pobledzlska 
woj. poznańskie 
StanoWisko l 

patrz 
eyoka brą. zu 

patrz 
wc.,esne średnioWlecze 



GRAmCE, gm.Gubtn 
woj. zielonogOrside 
Stanowisko l 
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Polska •kademla Nauk 
Instytut Hlatortt Kultury Materialnej 
Zakład ArcheologU Nadodrza 
we Wroclawta 

Badania prowadzU doc. dr hab. Grzegorz Domatlald. Finansował W1tZ 
w Zielonej GOrze • .1edenuty ae&OD badaJt w XX w. Cmentarzyako· 
kultury luboazycldej ,. faz B

2
-o. Oaa~ kullury łuł:pcld.aj. 

Badanta obj t>ły obszar 955m
2

• W.Yftopy zlolcaU~~:owano w pdłnoeno-wscho<btej l pohldnlowo•wsehodnlej 
czędcl cmentarzysk "'- W p!erwazym s olch odkryto 5 grobOw ubogo w;ypoaatonych /164·168/, na podstaWie 
występowania ceramlld toczonej motna je btc~ ,. m fazą trwania kultury lubonycldej. W ccęłcl połUdnlowej 
odkryto 8 grobOW rOwnlet ubogo wypoeatonych /169·176/. Na podstawie odkrycia caplnld A124 w grobla 171 
motna sądzić• te podobnie jak Inne odkryte w tej ccędct stanoWISka pocbodz11 z najwczdnlejszej jego fazy~ 
W pOlnocnym wykople odkryto 8 nlewtelldch jam związanych z ossd'l kultary hltycklej z m-rv okresu epold br11zą. 

Badania będą kontynuowane. 

GRODZISK, gm. Gr11bkOW' 
woj. siedlecide 
Stanowisko l 

GRÓDEK nad Bugiem. gm.Hrubte.az6w 
woj. zamojslde 
Stanowisko l c 

GRZ YBNICA, gm. Manowo 
woj. koszallńslde 
Stanowisko 1 

patrz 
wcz!'ane lłrednlowtecce 

patr" 
oeoUt 

Muzeum Narodowe 
w ~czec1ole 

Badaola prowadzU !"'gr Ryaąrd Wolutewlcz. Ftna.Jlsował WKZ .., 
Koszaltnl e. Trz~asty, ostatni sezon badań. Cmentarzysko kultury 
wtelharsldej. Rezerwat zabyt!<Ow archeoloetcmycb "Kręg1 Kamienne•. 

Zbadano dwa ostatnie groby s"ldeletowe oraz zesp6ł trzech stosOw ciałopalnych, usytuowanych w pobllto 
stosOw odkrytych w kręgach I 1 II. W przec1wte11stwle do stosOw w kręgach, stosy nowoodkryte miały wybraną 
ze •rodka grub'l warstwę poptellska l posiadały kształt -nleo wypełnionych spękanymi od tara kamieniami. 
Zawlerały _pojedybcze olamld kodcl ciałopalnych l były zorientowane na osi E-W. Stosy S'!sladowały z głazem 
w kręgu I, poetadającym głębolcą r,nleokę, będ'IC'I zapewne pozostałośclą wielokrotnego ntecenla ognia. 

Poza zwartym zasięgiem cmentarzyska, na zacb6d od kręgu n, znałeztono odosobnione. spoczywające 
na boku, puste nacz~le, ktOre było g0r11 rozbite l mogło stanowić pojemnik podjętego depozytu. Nacz~le nałety 
do typu VII l pochodZI z wczesnej fazy okreso wędrOwek łudOw. 

W ciągu 13 sezonOw badawczych zbadano przestrzeli około 3 ha. Zrekonstruowano wszystkie konstrukcje 
kamlenne odkryte na stanowisku l w Uoścl 42 obl.ektOw stanowiących rSJ~,erwat zabytkOw archeologlcmych. 5'1 
to kręg1, kurhany, nagrobne hruld płaskie 1 stosy ciałopalne: 
• 5 kręgow kamlennych z plonowo ustawtooych głazow /kręgi I•V f, 
- 2 kurhany typu 1 /kurhan l/ 1 typu 5 / kurban 5/, 
• 2 plaslde bruld kolls te typu 3 /gr6b 12 1 19/. 
- 2 p laside bruld kol1st e typn 4 /gr Ob 13 l 50/, 
• lO plaskich brukOw kollstych typu ~ /gr Ob 9. 10,17. ta. 56-58,72, 90,93/, 
• l Wieniec kollaty podwOjny /grOb 59/, 
- 2 plaslde bruld trOjkąiDe /nr l w kręgu I 1 nr 2/ • 
• 12 małych brnkOW' płaskich / grOb 6·8, 14-16, 43, 48, 53, 67, 68, 86 • w tym 2 ze stelaąU - gr Ob 6 1 7 f , 
• 6 s tosOW ctałopaln:ych nakrytych brulcaml /nr 1•3, krąg I • nr 1·2, krąg II- nr 1/. 

OgOłem odkryto 100 blrytoalnych pochOwkOw z faz B2a-c1a 1 l grOb z fazy D oraz poste nacz~le z ftny D. 

Badania na stanowisku l zostały zakończone. 

. 
GRZYBO)V, gm. Staszow 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko l 

Biuro Badań 1 Dokumentacji Za bytkOW 
w Tarnphrzegu 

Badania prowadzU mgr Krzysztof Gar bacz. F inansowala KI ZChS 
'"Slarkopol'" w Grzybowte. Drugi sezon badań. Cmentarzysko z okre• 
su wpływow rzymsldch. 
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Przebadano obszar o powierzchni olr. 150 m • Wyeksplorowano 15 grobOw ciałopalnych /c•ęść znls• c•.o-

na/, w większości popielnicowych. Poplelnlce w przewabjącej części były czernione. Groby zawle raly Wytlosa 
~en1e zarOwno męakte, jalr i lro blece. W grobach nęsldch wyeksplorowano m.In. elementy uzbrojenia: 2 miec ze, 
5 u m b, zachowanych w calości lub fragmenta.rycz:nle, 2 groty oszc%epOw, a ta"e notyce oraz Ucznie występują
c'l ceramikę. Z grobOW Jcoblecych pochodą: ceramika, przęśJ!kt, telazne okucia slcrzynecz:ek, klucze, not.e, 
fibule • wykonane ,. łelaza i br'lzu· oraz br11zowa bransoletka. Większość grobOw ob.sypana była resztka m! stosu 
poerzebowego. · · 

Wyeksplorowano rOwntet czędć warstwy clalopalenta, z ktOrej wydobyto m.ln. drobne fragmenty cera
mlld, czędctowo stoplony paclorek azldany, fragmenty kościanej ozdoby /lub ozdob/ oraz 2 kości do ~:ry. 

· Dąłano rownlet do wyjalinlenia funkcjl odkrytych w poprzednim sezonie obtektOw: bruku oraz kopca. 
Okazało stę, t e odsłonięte konstrukcje kamienne, Interpretowane wcześniej jako bruk, tworzę fragmenty dwoch 
•murOw", zbudowanych z dutych płyt plaskowca l oblotonych w górnej warstWie drobniejszymi kamlentamt. 
"MurY" te usytuowane były po obu stronach lropca. Ponltowat w znacznej czętcl &'l one znlszcz<lłle od strony 
wacbodnlej, trudno jest obecnie stwierdzić, czy te konstrukcje stanowUy obalawę kopca, czy pełnUy Inną funkcję, 
zwlaazcza, te od a trony zacbodniej nie zoatały w całości przebadane. 

Zakollczono odkrywanie kopca. Usypany był głownie z glazow narzutowych. 'W czasie prac ziemnych, 
prowadzonych w poprzednich lalach przez Kopalnlę Starld obiekt ten uległ częściowemu zniszczeniu. Podczas 
badaJ\ na jego mte odkryto kUIJ"a fragmentów nlespałonycb ko6ct. 

Odkryto rOwnlet kolejne jamy z celowo umieszczonymi w nich kośćmi zwterr:ęcymt. W czasie dwul<'tnlch 
badań wyeksplorowano 4 pachowid zwierzęce f w tym l zbl.orowyf oraz natrafiono na 2 dalsze, pozostawtając Ich 
eksplorację do następnego sezonu. 

Materiały oraz dokumenlacja znajdaj11 stę w Biurze Badań l Dokumenlacjt ZabytkOW w, Tarnobrzegu. 

Badanta będ'l kontynuowane. 

GULJN MLYN, gm.Zaknew 
woj. radomsld e 
Stanowisko 1 

JAKUSZOWICE, gm.Ka.zrmter:oa Wtelka 
woj. kleleckte 
Stanowisleo 2 

patrz 
okres latellsld 

Uniwersytet Jagtellońsld 
Instytut Archeologii 

Badania prowadZił prof. dr hab. Kazimierz Godlowsld. Finansowal 
WOAK w TQelcacb l Uniwersytet Jagtellońskl. Pl11ty sezon badań. 
Osada neolltyczna oraz kultur: trzctnlecktej, łutycldej, przewor
sldej, z wczesnego lliredntowtecza t czasow pOf.nlejszych. 

2 -
Badania objęły obszar 317 m wllczając w to jednak teren częściowo jut pr.,ebadany w latach poprzed· 

nich, a obecnie wyeksplnrowany do calca, a takt e część, ktoranie zoslala prze badana do calca oraz prz.,strze• 
nie za klOcone przez nowotylne wkopy. Ogolem od 1982 r. badania objęły obszar 687 m2 , w tym jednak tylko 
225m2 terenu całkowicle nienaruszonego przez nowotylne wkopy l przebadanego do calca: W 1986 r. r:akończo• 
no rozpoczęte w 1985 r. badanta ratownicze na terenie zagrotonym przez przebudowę drogt/345 m2/, gdzie 
warstwy kulturowe były w przewa:t.nej mterze jut przemlesnne jakkohrtek wystąplis duta Ilość materlalow. 
Kontynuowano badanta w regtonle gdzie prowadzono prace w latach 1982-1984, .zalo:t.ono tet wykop /25 m2f w 
nowym miejscu l mały wykop ratowniczy. Ogołem wyr6tntono 121 nowych oblektCiw osadn1cr.ych. Wrotnych 
punktach stanowtska przeprowadzono wiercenia ge·ologtcme. 

Znaleziono nieliczne ulamkt ceramtkt kultury pucharow lejkowatych 1 materiały krzemienne. Bogato 
reprezentowane były ślndy osadnictwa kultury trzcinlecklej /kllkudzleslęctoeentymetrowa warstwa kulturowa 
1 Uc zne jamy zasobowe/. Po raz pierwszy natraftono na llcznlejsze materiały wczesnej fazykultury łutycldej. 
Odkryto grob popielnicowy grupy tamobrzesld ej wyposa:t.ony w telazną bransoletę t koleczko br11zowe, a takte 
liczne materiały, ktOre mogą pochodzić z dalszych zniszczonych grobow pOtnolutycktcb. Dość liczne były 
materiały ceramiczne kultury przeworsldej z młodszego okresu przedrzymsldego. W jednym z wykopOw natrs• 
fiono na wyrafn'ł 15-20 cm warslwę kulturow'l z tego okresu. Znałeztono tet 2 brązowe zaplnld potnolateńsk1e 
• typu O t formę przejśctow'l do nbul sllnle profilowanych. Podobnte jak w latach poprzednich nie uchwycono 
warstwy kulturowej z okresu wczesnorzymsldego natomiast częściowo pr.,ebadano dwie prostokątne p<!lzlemlan• 
Id zaWierające ceramikę z tego okresu. W kontekście potnorzymskim malectono 3 brąr:owe fibule charaktery• 
styczne dla potnego stadium fazy Bz lub fu:y B2/C1: kolankowat'ł, pochodną od silnie promowanych l z grzeby• 
lcl em na głowce. Warstwa kulturowa z okresu potnorzymsldego dochodzi do l m ml'ltszoścl l jest bardzo bogato 
nasycona materiałem zabytkowym. Wśr<kl llcznych oblektow z tego okresu prr:ebadano m.in. 4 jamy zasobowe 
o głębokości ponad 2 m. Obok bardzo llczne go materiału ceramicznego Jw tym duty procent cersmlld wykonanej 
na kole/ znaleziono m. In.: zloty wislorek kosz:yc.,kowaty zdobiony fUl granem, bardzo rzadki na naszym terenie 
brąząwy wiŚlorek toporkowaty, 3 br'Jzowe 1 l :t.elazn'l zaplnld z podWiniętli n6tkl!, 2 groty oszczepow, fragment 
terra slgtllata, llczne paclorld {w tym . l wy)<onany techniki! milleCiort l l bursztynowy/, wiele ułamków nacz)Oł 
szklanych oraz 4 dalsze denary rzymsld e /Faustyny l, pośmiertny Faustyny n, A. Plusa, M. Aurellusza/. 
Liczba znalezionych w Jakuszowtcacb monet rzymsktch wzrosła Wlfc do 21. Nlezb$1llczne &'J śLady osadnlchra 
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wczesnośredniowiecznego, m.In. natrafłono na elhlle znlazezon'ł kwadrato~ p6łztem!anl<f o bokach ok. 4,3 .m. 
·z osadnictwem pOtnlejazym jeat m.ln. ZWl'łzaDY &recbtowtecmy denarek węglerakli 3 esel4et Jana Kaztmle
rza. 

. 
.JEZIORKO POLNOCNE, gm. Kod.en:ew 
woj. s Idemlewickle 
Stanow1sko 4 

Biuro Badad l Dollamentacji Za~kOw 
w Sk1ernteWlcach 

BadanJa prowadlllł mgr' Jut,.a Skuwron. Flnanaowal WKZ w Sk1ernte-. 
Wicach. Pterwezy .. .,011 bada11,. StanOWieko ll:altury prseworaJd ej c 
wczeanel(o okreaa rcymalde~JG. · 

• Stanowisko znajduje się na nlewtelldm plaekowytu na południe od wf przy drodce ICoctercew-Jeztorlro. 
Zajmuje obszar ole. l ha. Badanta weryfikacyjne obj~y poWierzchnię 60 m • Dwa wykopy o wymiarach 2 x 15m 
zlokalizowano w centrum stanowiska. Ceramikę l ślady obtektOW arcbeolog1cmycll odkryto jed,.ate w wykople L 
Na głębokości ok, 30 cm od powierzchni natraflano na berdco słabo ccytelny obiekt alrladaji!CY alf c dwOch jam 
owalnego kształtu polliczonych ze sob'ł w gOmej części. Wymiary poazccegOlnycll jam w:ynoatlyllll :r 111(1 cm . 
1 145 x l lO cm. Wypelnlsko w prcekroju nieckowate o ml'l:tsz<Hicl do 40 cm atanowtl brunatno-azaro-tOłty pta
selc. Wewnątrz ·jam znajdowały stę 11czne ulamld dwOch naczyd ręet:nle leptooych. Be zachowanych. Na podsta
w te leplej zachowanych den l parU! przydennych okre.Uć motna Ich chronologlę na wczesny okres rzymski. · 
W obrębie jam nJe występowały węgle drzewne, natomiast znałeztono dwa ntewlellrle fragmenty przepalonych 
kości. Trudno jest w świetle tych danych Wnioskować o rodSaJu atanowtaka. Widoczne ślady wkopOw nowotyt• 
nych sugerują dute znJszczenta B\_anoWlaka. 

Ewentualne badanta dalszych parUJ atanawtaka naletaloby podJ'łć w najbU:tazym termJnle, 

KAMIENCZYK•BLONIE 
woj. ostrołęclde 

PRJistwowe Muzeum Archeologlcme 
w Warszawie 

Bsdanta prowadZiła mgr Gra:t:yna Dmochowalca przy adztale mgr mgr 
Małgorzaty Kamtóaldej l Jacka Andrzejowsklego. Kcnaaltacja mery
toryczna -doc. dr lulb. Terna WęgrzY.,.,wlc:E. Finansowało PMA w 
Warszaw!-., C:twarty sezon badatl.. Osada kultury Wieibarsld ej. 
Pozostałokl oaadnlctwa lalltn.r: trzclnleelrlej l lu:tycldej oraz poehOW• 
kOW nieokreAlonych chronologicznie i ll:alturowo. 

Przekopano obszar o powterzcłnl 276 m 
2

• Rozpoznano ostatecznie część wschodnl'ł atanoWlslca, a na 
dotychczas nte bildanej czędcl zachodniej przeprowadzono rozległe sondałe, ktOre pozwoliły na oleredlenie peł
nego zasięgu i cbaN.ktera osady kultury wtelbarslrlej, Odsłonięto łącznie 113 oblektOw f częłć z nich była zado
kumentowana w poprzednich sezonach prac/: !re.gmenl jamy z epoki brązu lab wczesnej epold ~elaza, lll pale
nisk kultury wieibarsklej t znJszczooy grOb etalapalny /bezpoplelntcowy? f nleokredlony kulturowo l chronolo• 
gtcznte. · 

Palenlska posadowione były bardzo gęsto, często przylegały do atebte lub były wkopane jedno w drugie. 
Mlały zarysy na ogOl czworoątne, wypełnlaka czarne, kształty w profllach nJeckowate, ma niekiedy plaslde. 
Mlątszość Ich dochodziła do 45 cm. Dna palenlslr wylo:lone były zwylrle warstw'! przepalonych kamlenl. W nle
ktOrych obiektach kamlenie rozmleszccone były bezładole • zagruzowano nlml częłć lub cale wypełnlsko. W Wie• 
lu paleniskach zachowały stę resztki zwęglonych belek drewn.tanych, le:t.,cych mlędzy t pod kamieniami, zwy1de 
rOwnolegle do Siebie. W ldlku przypadkach stwierdzono rusztowy ulrlad drewna • prostopadłe belkl zalegały 
piętrowo na sobie, Z palenisk pochodZI ubog1 material zabytkowy: pojedyncze, nJecharal<terys~me ulam1<1 na
czyń, grudk1 polepy lub surowej gl1ny oraz nJe spalone zęby bydlęce, znajdowane nlek1edy w układzłe szerego
wym. Jedynle w obiektach połp:looych w poblltn Wielowarstwowego skoptaka ceramlkl, badanego w poprzednich 
sezonach wykopałtskowyeh, natrafłono na llcme fragmenty naezyd m.In. grup I 1 VI wg ldaa;yflbcjt cer-amlkl 
kultury Wieibarsklej R. Seblndlera. · 

Poza zasięgiem paleDlak, w ct:ęśet poludatowej stanawlslca, odsłonJęto spąl( grobu etal.,Paloego. Jego 
za wartość: nlellcme przepalone kostki, druetl< br'łzowy, fragment akorodowane110 przedmiotu łelaznego t oknach 
ceramtk1, nle pozwala na określenia chronologlczno•knltnrowe. Nalety •'łdzlć, ze cmentarzysko mogło ulec· 
znlazczenJu zarOwno wskutek dzlalalnośctludnośct kultury wtelbersldej, Jak 1 wsp6_łczeanych prac rolnlcr;yeh. 

W czaate bsdaó nte natra11ono na nowe obiekty z epokl hr'łzulub wct:esnej epold :lelaz:a. Ntellczny ma• 
terlał ceramiczny kultury lutycldej m.ln. fragmenty wylewow z otworka im pod ltrawędzt'ł, zbierano z całego 
badanego- obszaru, często z :t6łtego ptasim między paleniskami. 

Po czterech sezonach wykopallakowych stan badaó przedstaWia atę ńaatępuJ'łco: przekopano około 66tl m 2, 
o.dsłanJaJ'Ic ł'łcznle 208 obtelrtOw archeologicznych: 17 jam z epold hr'IZil lub wczesnej epoki telaza, 184 pale• 
nlsb t wielowarstwowe skuplako ceramlk11Nltury wlelbarsklej, mlszczony grOb ciałopalny oraz 5 oblek!Ow 
nleokreślonych. 
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Na zachowanej c:.ęścl wydmy, paleniska zajmowały obszar około 7 50·80!1 m 2, obejmujący kulmln:>cj~ 
l atold, nlemal do podnOta wyniesienia. Intensywna działalność ludnośd kultury wlelbarslrtej spowodowała 
częłctowe zntszczenle śladow osadoletwa kultur trzcinlecklej 1 łutye"k:: ej oraz pochOwkOw nieokreślonych chro• 
nologtcznle l kulturowo, łeb poz<>!'talołcl zachowały sll' jedynie w ezęłcl południowej stanowiska, 

Material przechowywany jest w PMA w Warszawie, 

BadiiDla ale będ'ł koney;,uówaa...; 

. 
KLJ'EWO, gm. Sroda Wikp. 
woj. jjozaadskle 
Staaowtalco 5 

patrz 
epoka br11zu 

KOCIERZEW POLUDNIOWY, gm. Kocterzew 
woj. akleratewlckle 

Biuro Badali l Dokumentacji ZabytkOw 
w Slderntewtcach 

StanoWisko 3 

Badaala pro-dzlł mgr Justyn Skowrm, Finansował WKZ w Skternte• 
Wicach.. Dragt sezon badali. Cmentarzysko kultury przeworaklej ze 
atarnego l pocątkOw młodszego okresu r:.ymslrtego. 

Odsłonll'to 250m
2 

poWierzchni cmentarzyska ustalajlic jego :.astęg na oBI NW-SE. Polwterdzlły stę 
znaczne zniszczeola oblekt6w grobowych, Eksploatacja plaśnlcy nle oszczędziła eentrum ani krawędzi cmenta• 
r:r:yaka powodując rozwlec:r:enle 1 przernteszczenle Większości grobOw, W trakcle badad uzyskano znaczne tlośel 
przemieszanego materiału zabytkowego m.In.: ulamld naczyń, przęśllld, note telazne, ezęśct zapinek, frag• 
menty okuć z br11zu 1 telaza. Zabezpleezono cztery zespoły grobowe, w tym tr:r:y naruszone przez rozkopywanie 
a jedm zacbo~y w całoilcl. Wszystkie naletały do groMw poplelnlcowycb. Kompletnie zachowany grOb 5 po
siadał słabo e:r:ytelnl! jamę owalnego kształtu o wyrntaraeh 60 x 55 cm. W częśel środkowej jamy znajdowało się 
dwuatotkowate nacr;ynle wazowate, obustronnie c~:ernlone, Tu! pod krawęclzl'ł wylewu urnleszczone było jedno 
uszko. Wewnątrz poplelnlcy wśr6d przepalonyeh lcośd znaleziono dwa telazne klucze do szkatułki, dwa puclorki 
melonowate, plasko•owałny paclorek z ezerwonego szkła, dwie rurki z br'łzu o średnicy 1 mm l przetoplony 
przedmiot br'lzowy, Obok poptelnicy w obrębie jamy grobowej natra.nono na płaskokullaty paclorek z niebieskle
go szkła oraz nOtkę zapinki oezkowatej z brązu, Opr6ez kości ludzkich w poplelnley znajdowały się takt e frag• 
mentykości ptasich, Z pozostalyeh trzeeh zespołOW grobowyeh na uwagę zasługuje grób 7 z zachowanym we 
fragmentach dutym elenkośelennym naczyniem banlastym - poplelnlc'l • zdobionym powytej załomu brr.uśca 
rytym meandrem wypelnlon_ym rzędem płytkich dolkOW, W groble 4 obok ulamkOW poplelnlcy odkryto nieWielką 
zdoblon'ł czarkę gllnlan'lo 

Chronologię cmentarzyska motna okreśUć og(l).nte na wczesny okres rzymski /z przewagą fazy B.z/1 
poezątkl pOtnego okresu rzymskiego • ~CI• 

Postanowlmo -.:akoAczyf 'badania na obecnym etapł e , 

Materiały znaJdują &11' w BBDZ w Sldernlewtcacb. 

KOSZ itcE WIELKIE, -g m. TarnOW 
woj. tarnowakle 
Stanowl8ko 5 

KROSNO 
woj. elbląslde 
Stanowtslco l 

Untwersytet Warszawsld 
Instytut Arcbeologtl 

Badania prowadZił mgr Aleksander Bursche przy udziale dr Anny 
Nlcoletty Rlgonl l dr, Antonio Marchlorl_ z Instytutu Archeologii 
Unlwersytetu Padewsklego. Finansował WKZ w Elblłłgu. Pląty se
zon badad, B!rytuałne cmentarzysko kultury W!elbarsklej, okres 
wpływOw r:zymsklch • faza ~b -c3• -

2 • 
Przebadano ISO m odslanlająe 24 oblekly, w tym: 13 grobOw szkleletowyeh /z wyj'ltklem jednego, w 

rotnym stopnlu zruszczmych wkopami nowotytnyrnt/, 8 poplelnleowych /w tym 4 zniszczone w czasaeh nowo• 
tytnycb/1 3 paleniska fw tym jedno całkowicle znlszezone wkopem nowotytnym/. Podobnle Jak w poprzednich 
sezonach w Bp'llfU wlększośel jam grobOw szldeletowych zarejestrowano zarysy trornlen lcłodowyeb. 

Do ctekawszyeh zabytkOw nalety zallczyf pocbodz'łce z grobOW szkleletowych: 2 br11zowe zaplnlrt zbll• 
tone do A 40, jednakte bez kapturkOW na sprętyoę /jedna z haczylrtem na clęelwęf, drewniany grzebleń z pOl• 
koUstym uchwytem, okucle kndca pasa w ksztalele miniatury sztyletu oraz z grobO~ poplelnlcowyclt: brązowe, 
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bog-1t0 ,;doblone puzderko, telazne okucle zamJ..-a l sprętynę Szkatulld 110raz ze srebrną ldamerq esOWatą typu 
B t dwiema zapinkami pochodnym! od A 162 /z pełną pochewką/ oraz srebrną fibulę pochodną od A 94/95. 

Za lnl eresujące nalety uznać ztdentyfl.kowan1e na podstaw l e pozyskanego materialu grobu szkteletowego 
nr 318, z grobem 52 z badań nlemlecklch z 1986 r., częściowo zestawionym przez E.mamego. 

Materiały z badań znajdują Blę w Instytucie ArcheologU. UW, 

Badania będą kontynuowane. 

LESNO, gm. Bn~sy 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

Unhrersytet L6dzld 
Katedra ~cheolog!l 

Badania prowadzlł dr Krzysztof Walenta. Finansował Uniwersytet 
Lódzkll WKZ w B:ydgoszczy. Jedenasty sezon badali. Cmentarzysko 
kurhanowe kultury wlelbarsklej 1 cmentarzysko grob(lw akrz)!llrow:ych 
kultury pomorsldej, 

Prace kontynuowano w plasklej części cmentarzyska, gdzie przebadano 4 ory. Przebadano ta~e kurhan 
nr 9, ktOry niestety okazał się kurhanem wyrabowanym, S11dząc po głębokojcl wkopu l braku śladOw lnn:ych oblek
tOw motna przypuszczać, te znajdował się tam grOb popielnicowy. 

W plasklej części cmentarll:yaka odkryto lrolejny wte;nlec kamlenny oznaczony nr 11, w centrum ldOrego 
znajdowal się grOb szkieletowy, z wyrafnym śladem po wkopie Tabunkowym. Mimo częłclowego uszkodzenia 
zachowało stę wyposaten1e: brązowa zapinka A. m. 57-6(1, brązowe zakotlczenle pasa oraz fragment Igły brązo
wej. W wypelnlsku wkopu rabunkowego odkryto następną brązową zapinkę A. m. 57-6(11 hr'lzową sprzączkę do 
pasa oraz unikatowy przedmiot gllnlany w k!lztalcle kOłka o lłrednlcy 12 cm l .rednlcy otworu 2, 5 cm, prawdo
podobnie clętarek tkacki, 

Wśr6d li grobOw plaskich dominowały groby poplelnlcaye /9/. Ponadfo odkryto Jeden gr<Sb Jamowy l je
den grOb s~kleletowy. W :tadnym z omawlanych grob<SW nle !~tWierdzono nczątkOor stosu lub węgll drzewnych. 
Groby te były na ogOl ubogo wypoaa:tone, Jedynie w groble nr 23 stwierdzono 3 zapinki A. V. • 2 przęśllld l frag• 
m en t sprzączki do pasa. W groble nr 18 obok popielnicy odkryto dwa niewielkie naczynia a tyte jako przystawki 
grobowe. Na uwagę zasługuje takte uszkodzony gr<Sb nr 16, w poblltu ldOrego odkryto zapinkę A. VI. l brązową 
sprzączkę do pasa. W groble · jamowymoprOcz przepalonych kości nle znaleziono nic. Gr<Sb sildeletowy ozna• 
c zony nr 14 dostarczył Interesujących materlał<SW: 3 zapinki A. m. 51-611, paclorek szklany, Igła brązowa, nie
określony przedmiot telazny, Wyjątkowo dobrze jak na warunki lellnletl.skle zachowały się kołcl włącznie z 
kompletnie zachowaną czaszką. 

Omawlane groby naletą do wczesnego okresa rr.ymsklego /faza 82/ z wyjątkiem aszkodzonego grobu 
nr 16 naletącego zapewne do fazy_ C l pOtnego okresu rzymskiego. 

Ponadto w centrum omawlanego cmentarzyska kultury wtelbarsldej odkryto kolejny grOb skrz)nkowy 
kultury pomorskiej oznaczony nr 5. W groble tym znajdowały stę trzy popielnice. Na podkreślenie zasługuje 
czytelny zarys jamy grobowej z poszerzeniem umo:tllwtającym wielokrotne otwieranie komory grobowej. 

Badania będą kontynuowane. 

LAWKI, gm,Ryn 
woj. suwalskie 
Stanowisko 4 

Patlstwowe Mur:eum o\rcheologlczne 
w Warsz!lwle 

Badania prowadziła mgr Anna Bltner•Wr<Sblewska przy wspOłud:z:lale 
mgr mgr A. Grochulsklej, Gratyny Iwanowsklej oraz Jacka Andrze
jewskiego. Konsultantem badaft był mgr My-tan Kaczyflskl. Finanso
wało PMA w Warszawie, Pierwszy sezon badali. Cmentarzysko z 
wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko usytuowane jest na nlewtelklm wyniesieniu między torfowiskiem Lajty a podmokłymi łąkami 
nad jeziorem Szymonek, 

Badania miały charakter sonda:towy. Wykopy zostały zaletone na wschodnim stoku łagodnego wyniesie• 
n la, gdzie w czasie badań powierzchniowych znaleziono fragmenty na czyfil przepalone kości ludzkie. Przeba• 
dano obszar o powierzchni 262,5 m2, odslanlając kilka obiektów. Większość z nich ma charakter nowotylnych 
wkopOw l stanowi ślady działalności archeologOw nlernlecldch z pocz'ltku wieku; W U teraturze brak było lo kall• 
zacjl stanowiska, występowały jedynie nieliczne wzmianki c zabytkach z La wek. KUka odkrytych jam stanowi 
dna grobów zniszczonych orką. W obiektach :r;naleztono przepalone kości ludzkie oraz ułamki naczyń m.In. 
fragmenty popielnicy w formie banlastego naczynia o nisko urnleszczonym .:aiomle brzuśca, starannie wy-l(la• 
dzanym powytej, a chropowaconym porutej załomu. z wyodrębnioną cylindryczną szyjką, Są to formy typowe 
dla wczesnego okresu rzymskiego. Takle datowanie cmentarzyska potwierdzają rOwnte:t Inne znale:r:lska m.In. 
luźno znal e ńona Importowana zapinka norycko•pannońska A. 236 c według J. Garbscha. 

Badanta będą kontynuowane. 
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ł4KI RADZYMINSICIE. ~RadEYmiD 
wo;l.wartn:awa~e 

StaDowieko 'l 

Lf.TOWJCE, .Ćm. Wler&cboała:wtce 
woj. tarnowaide 
StaDowisim 2· 

. - 'J7 

patrz 
.,Pob br,.su 

PP PracoWOle Konserwacji. Zab~l<Ow 
Oddział w Krakowie 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
w Tarnowie 

Bodanta prowadztł mgr Andrf.ej Szp1111ar. Finansowal WKZ Tarnow. 
Trzeci ae&on badali. Cmentarzyako z wczesnego okresu wplywOw 
rcymall1cb. 

2 . 
PrzebadaDo obacar 'lO m • Odkr,.to lO oblelrtctw. 1: ktOrych dwa to groby popielnicowe. 2 groby symbollcz• 

ne? /Irak )rojd/ cd reSI:ta to voby ~mowe. Groby majdowane •• na głębokotlei «l-6n cm. Z odkr~ych zespo• 
ł6w nlljclekawae to: obiekt 1'l • JI'Ob jamowy .. w wypoauemu lrtOrego oprOcz ceramlkt znaleziono: not.yce t.elaz• 
ne. not. · grot osscsepu. brzytw~ Igłę. Obiekt 22 • IJ'Ob popielnicowy. poptelnica bogato ornamentowana, ponad• 
to w eroble male&looo: pogięty mlecz. umbo. !mac&, not, grot, telazll'ł zaplnk\'. Inwentarze grobOw pozwalaj'! 
datować cmentarzysko na fazę Bl•BZ okresu wpływ~ rcymaldcb. 

Materiały majdiQ"ł alf w PAK TarnOW. 

Badanta bfd"ł lrnatynuowane. 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdal\slcn 

Bodanta prow;.dclła mgr Dorota Rudnicka. Finansowal WK?. w Gdań• 
aku. Sb.rb przedmlotOw łr"!Zowycb 1 tełaznych z V w. n. e. 

Sb.rb odkryty został prz;,padk<Mo prze~; rolntb Joacbima Puzdrówsklego podczas bronowanta pola /nie• 
atytku· od ponad 30-tu lat/. Za potlrednlctwem sołtysa wsi Lablana 1 mgr B. Mal!nowsldego /dyrektora Kas7.ub
aldego Parku Etnograficznego we Wdzydcacb Klaz-slclcb/ o znałezlaku powladomlony został Dztal Ochrony 
ZabytkOw Archeologtcznycb Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. 18.119.1986 r. przeprowadzono lnspekcj~ 
miejsca oraz przejęto od odkrywcy czętlć przedmtotdw wcbodącycb w jego sldad. Uzyskano rOwnlet dokładniej• 
aze ID!orma.cje o oknl!cmotlctacb oclln>ycta. Według relacji 3. Puzdrowsklego misa wykonana z br'IZU - wypełnio

na przedmiotami trązowyrńt l ułotonyml na nlcb telamyml grotami - znajdowała stę bezpośrednio pod warstwą 
humusu. Podczaa orki. mlazczentu uległ jej brzeg. natomiast na poWlerzcbnlę wycł'!gnlęta została w trakcle bro-
nowanta pola. -

Przedmłoty wcbodące w skład skarbu wyatępowaly w dwOcb skupiskach, tj. w miejscu, w ktOrym ple;:
wotnte ustawiona była misa oraz tam, gdzie została: zawleczona bron'! z częśdą zawartości. Doleladna oenetra• 
cja powterzehol poła pozwol!la stwierdzić, 1t pojedyncze przedmiotywystępują rOwntet wokOl wymlenlonych 
w~ej ..,kuplak oraz na obszarze pomiędzy alml. 

Badanta ratownla;e przeprowadzone zostały w pa~dclernlku' t objęły obszar o powierzchni około l, 5 ara. 
Odnaleziono jeszcze ponad 1. 5 kg przedmlotOW brązowych, w tym m.ln. zapinki. okucia kolieowe pasa, nity 
oraz bardzo llczne bryłki atoplonego brąm. 
Po zakollczentu prac teren objęty badalllaml: przy~egi'ł do niego parl1ę pola l drogę gospodarczą spenetrowano 
wykrywaczem metalu. Odnaleziono jeszcze jedną zaplnlrę oraz ldlka małych bryłek stoplonego br11zu. 

W skład skarbu, datowanego watępnie na V w. n. e. • wchodzą mlędzy Innymi następujące przedmioty. 
wylronane z tełaza • rękojeść jednosiecmego mlecza l 2'ł grotOw oraz wykonane z brązu • mlsa, kabłąk z ata• 
azaml od wtadra. pogięty czerpak. uchw~y od naczyll, okucia rogow, bardzo l!czne zapinki rOtnych typOw l Ich 
fragmenty. 3 monety. wtslorek, Imacze, sprzączki. okucia końcOW pasa, nity, Igły szpUe, ostroga, ozdobne 
okucia. pogięte l połamane rotnej wielkości blachy z nacz:yll. jak rdwnlet ponad 5 leg stopionych brylek brązu • 

. 
MALA WIES. gm. Kooopnlca 
wo;l. sieradzkle 
Stanowtslro 14 /AZP 74-45/ 

Muzeum Okręgowe 
w Sieradzu 

Badanta prowadził mgr Marek Urbański. Finansowal WKZ w Stera• 
dzu. Drugt sezo~ badaJ\. Osada z okresu rzymskiego. 

Kontynuując badaola z U84 r. zalotano wykop o wymiarach 5" lO m. Odslcnlęto część dntej chaty, 
ktOrej wypełntsko mlt'jscaml mtalo mlętszość 110 cm. W wypełn!sku. na gł. ok. 40·60 cm od poWierzchni wy• 
kopu, ciągnęła stę oleregularna warstwa drobnych, przepalonych kamieni, wjlrOd ktOrej odkryto większość ze 

.. 
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znalezionych w tym wykople 17n Cragment<lw ceramlld ręcznie lepionej. Natomiast ln Cragment<lw ceramiki 
"stwej" znajdowało stę tylko w chacte. 

Opr<lcz tego w zbadanej części chaty 6 odkryto osełkę. 2 dute gladzlld l!ragment bieguna tama obroto
wego. Być mote jest to część :tarna, z kt<lrego pochodzi fragment leh.ka, odkryty w poblltu. Nad resztkami 
odkrytego w chacle palenisk~ skuplały się bryłld surowej gllny, 

Poza chatą odkryto ktlka jam nieokreślonego charakteru, W jednej z ntch znaleziono l fragment ceramlld 
r ~cznl e lepionej. 

Po ostatnich badantach trzeba zmienić chr<nologię oaady 1 datować ;tą og6lnle na ~~ellyłek fazy B l fazę C 
okresu rzymsldł'go. 

Badanta będą kontynuowane. 

MASLOM;!CZ, gm. HrubleszOW 
woj. za mojslde 
St=owlsko 15 

Untwft"sytet Marii Curte-Sicłodowsldej 
w Lubllnte 
Katedra Ar'dleologU 

Badanta prowadzlll dr Andrzej Kokowaklt mgr Uramla Knrz'łtl<owska. 
Finansował WOAK w Zamo6ctu. Sl<ldmy sezon badad. Cmentarzysko 
blrytoa.lne z młodszego okresu rzymaktego 1 wczesnego o kresa · 
wędr<lwek lnd6w. Grupa maalomęcka. 

Wykopy o łącznej powierzchni 243 m 
2 

zlokallzowane zostały po wschodniej l zachodniej stronie datych
nas zbadanej partu stanowiska, Na odsłoniętej powterzchnl zarejestrowano dalsze 34 groby. Lączna liczba 
dotychczas odkrytych grob<lw wynosi 149, a rozpomapa powterzehola nekropoll 904.5 m 2, 

WśrOd zbadanych obecnie oblekt<lw 3 użnano za ciałopalne, 6 za symboltczne. a pozostale zaWierały 
r<ltne formy pochOWk<lw szldeletowych. Kompletne szldelety Enalezl<nÓ w 12 obiektac;h. z czego "r na letało do 

l --niemowląt l dzieci. W grupie tej jeden pochOWek znajdował &łę w porządko nteanatorutcznym. Wyposatente gro
bowe towarzyszyło jedynie 7 szkieletom. W 11 grobach wystąpiły pocbOWid cząstkowe, w tym jeden dziecka. 
Jedynie dwa z tych grob<lw nie poetadały wyposatenta. W 5•clu stwierdzono obecno6ć spalonych kości, przy 
czym w trzech przypadkach występowały <ne w całym wypełliisku jamy grobowej, a jedynie w dw<lch zostały 
wkopane w strop grobu. W przypadku jednego grobu wydaje się, ~e szczątld zostały dotone w skrzyni drewnla• 
nej. W gro1.1e nr 138 wkopane pozostalości ciałopalenia naletały najpewniej do zńajdulącego stę w spągu cząstko
wego szldeletu w układzie nteanatomlcznym. Obiekty 130 l 131 to groby '!ymbollczne. 

W gr<lb nr 132 wkopano szczątld pra·wdopodobnle Awlnl, złotone w porządku anatomicznym. Gr<lb szkie
letowy nr 129 wypasatony był między Innymi w klucz w kształcie kotwicy; ze szczątkami ciałopalnymi wkopany
mi w gr <Sb nr 127 znalemono Wislor wykonany z dutej brązowej monety. najpewniej Flllpa Araba. W obiekcie . 
nr 133 znaleziono 118 pr-zedm1ot6w: dwa nacz}'llla, w tym jedno wylrooane na kole, cztery przęśliki, dwie prą~
kowane rurld br'łJ'OWe, dw!e zaplnld, Igła 1 "zatyczka do przędzy". trzy k<iłka z nanizanymi na katdym 'Tilnlatu

rarnl trzech kluczy, brązowe kOlko z czterema uszkami, lusterko z brązu, brązowy dzwoneczek z teL."l.:z.nym 
sercem, grzebleó Ż porot a. a p<nadto elementy naszyjnika: osiem wts!orkOW wiaderkowatych z brązu l cztery 
z telaza, sześć zawieszek z brązu. czternaście wtslork<IW 6semkowatych l trzy pac!orld z burszt)nu, jeden 
raclorek z kości oraz pac!orld szklane. Wśr<ld tych ostatnich na uwagę zasługuje stedem mozaikowych, dwa 
m!lleflorl, pięć Wielobarwnych l jeden z metalową wkla<fi<ll. Zapewne kolia zawieszona była na dw<lch masywnych 
kOlkach ze splotem <lsemkow ym. Przy pa ale znaleziono duty szklany pacl.or Wielobarwny 1 Wislor wykonany z 
poł<lwld przęśllka /? / bursztynowego, 

Stwierdzono występowanie na prawdopodobnym obrzetu cmentarzyska, nte związanych z grobami, zabyl• 
k<lw: zapinek, sprząctzek l paclork<lw, Mogą one być świadectwem nteuchwytnel do tej pory formy grob<lw lub 
mogły być deponowane tutaj celowo. Wszystlde dotychczasowe tego typu znalutska motna odnieść do p<ltnej 
fazy młodszego okresu rzymakrego l wczesnej fazy okresu wędr<lwek lud<lw. 

Materiały znajdują się "' Katedrze Archeologii UMCS, 

Badanta będą kontynuowane. 

MIKULrN, gm. Tyszowce 
woj. zamojslde 
Stanowisko 8 

MlROCICE, gm.Nowa Słupla 
woj. kleleckle 
StanoWisko 6 

patrz 
·neolit 

Wojewodz'k:! 06rodek 
Archeologiczno• KonserwatorsR:t 
w KleJcach 

.• 

Badanta prowadzll mgr Szymon Orzechowsld- Finansowal WOAK w 
Klelcach. Pierwszy sezon badań. Osada lcultury przeworaklej z 
okresu p<lfnorzymsklego. -

----~--~--~---~--~' 
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Stanowisko polotone jest na krawędzi olsklej terasy prawego brzegu rzeczki Pokrzywlanld zasilającej 
zlewisko rzeld Kamiennej. w odległości ok. 2. 5 km na pOlnoc od Pasma LysogOrsldego. 

W trakcle badań powierzchniowych prowadzonych w 1986 r. natrafiono tutaj na llczne fragmenty ceramiki 
osadniczej. z okresu pOtnorzymski ego. Badania wykopallekowe miały na celu określenie zasięgu osady, co zosta• 
lo częściowo zrealizowane prz_ez achwycenie jej :r:achodnlej peryferU. jak tet zebranie danych, kiOre pozwoliłyby 
uśclśllć chronologt ę l charaider stanoWiska. 

Przebadano obszar 60 m 
2 rejestr~'" 9 obleldow będących płytkimi ja maml zasobowymi 1 dołkami poslu

powyml. W bardzo zniszczonej warstwie kulturowej występowała typowa ceramika. ręcznie lepiona l częściowo 
obtaczana z mlodnej fazy pOtnego okresu wpływOw rzymskich. W stropowej parU! obiektu nr 4 stwierdzono 
ponadio obecność ceraml.ld wykooanej na kole typa •ceramiki Siwej". . 

Na uwagę zasługuje takt e lnteresuj'łCY !ra~:,ment wylewa naczynia zasobowego typa "Krausengefllsse• 
nawl'lzujący do analoglcZł)ycb form utywanych na SI, ska, . 

WśrOd zabytkOw wydzielonych wymienić nalł!łY hr!łzow'ł monetę Marka ~urellusza, jak tet mały notyk 
telazny o bardzo krotiCI.m )edooatronnym ostrzu. . . 

Lokallzacja osady na peryferiach rejonu lysogOrsldego w kontekście setek znajduj11cycb się tutaj stano• 
wisk dymarskich, jak tet wystąplenie w warstwie kulturowej tutla techniki. dymarskl.ej l grąpl pochodzą· 

cych ze wstępnej obrObkl lupek telaznych sugeruje zWI'Izek badanego stan!>wlska z osadniczym zapleczem święto• 
kr2:ysk1ego okręgu dymarskiego. 

Planowany jest kolejny sezon badań wykapallskuwych. 

Ma terlały l dokumentacja majduj'ł się w WOAK w Klelcacb. 

NADKOLE. gm. Lochow 
woj. siedleckle 
Stanowtsko 1 

PaJistwowe Muzeum ..-cbeologtczne 
w Warszawie 

Badaola prowadził mgr Jacek A!>drzejowskl. przy wspOludz!ale mgt: 

Anny B!ttner•WrOblewskl.ej. Finansowało PMĄ. Czwarty sezon badań. 
Cmentarzysko kultury wleJbarskiej z okresu pOtnorzymskie go. 

Kontynuowano badania z lat 1977-1980. P r zebadano ok. 140 m
2 

w zachodniej strefie cmentarzyska, osią• 
gając zapewne skraj zasięgu zwartego wySlępowanla pochOwkOw. Odkryto 8 j amowych grobOw ciałopalnych, bar• 
dzo ubogo wyposa1onych. Jedynie w przypa dku dwOcb zespołOw motU we jest bU:tsze oznaczenie chronologii. 
W groble 41 znaleziono m.In. brązową sprzączkę D-kształtną z trOjkątną skuwką oraz rogowy grzebied troj
warstwowy z niskim, p6łkollstym uchwytem co pozwala datować zespOI na stadtum C l b- Gr Ob 44 zawierał m. In. 
:telazną zapinkę z podwiniętą nOtką, typu zblltonego do A. 162. z łukowatym kabłąkiem, długą, niską nOtką l 
krOtką sprętynką na osi zakoficzonej guzkami • typ ten datować motna na początek fazy C2• Na powierzchni 
cmentarzyska stwierdzono ntellćzne fragmenty ceramlldi w tym takie kultury łutycldej. 

Materlaly zlotono w PMA. 

Przewiduje się kontynuację badań w celu całkowitego przebadania zachowanej części nekropol!. 

NADOLE, gro. Gniewino 
woj. gdailskle 
Stanowtsko 5 

. .. 

patrz 
wczesne średnlowtecze 

NIECHMffiOW•MALA WIES, gm. Burzenln•Konopnlca 
woj. sieradzide 

patrz 
epoka brąm 

StanoWisko 1/74-75/ 

OBLIN. gm. Maclejowice 
woj. sledlecld.e 
Stanowisko 5 

Pa11stwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła dr Katarzyna Czarnecka przy wsp6łudzlale mgr. 
mgr. Jacka Andrzejowsldego l Zbigniewa Nowakowskiego. Finansowało 
PMA. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury przeworskl.ej 
z młodszego okr~su przedrzymskiego l wczesnego okresu wplywOw 
rzymskich. 

Stanowisko odkryto podczas batla.JI powlerzcbnlowych w 1985 r. Między Innymi znaleziono wowczas mlecz 

jednosieczny. 
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Przekopano 213 m 2 odkrywaJ'łc 41 grob<hf ctalopaln,Ćit,. jamo>r,Ch l popteiJilco>r,.:b ara& dwa obiekty 
zwl'ł&ane z cmentarzyskiem. 

Najatarazy grOb pochodZI. t: fazy AZ. Wypoaa:tony był. mtędt:y lnnymtw zapln~ typu Jt.Z grobOw • fazy 
A3 pochodz'l zapinki typo_ M l o. a tak:te Importowana zapinka br'łzo>r& A241. Broi1 repreaentuJ'ł erot:r /• tym 
jeden zdobiony/l umbo typu 8 wg Bobnaacka. 

Brak grol>OW datowan;.:h peWDle na faz~ B1. ale lu.fno znaletdony fragmmt aaptn111 .\138 ~dczy o u:tyt
kowanlu cmentan:yska rownte:t w tym czasie. Z grob<hf datowim)"'h na foZf. "12 pochodz'ł bnft:owe nptn111 oczllo• 
wate serii prusklej 1 zapinki V grupy Almgrena. BroA reprezentuj" groty. l mac& & proftlowanymt p~l<amll 
t mac z z trapezowatymi pljtkainl. amba typa 8 1 7b wg .Jahna oraz ostrogi. Najetekawnym malet:1B111em jeat 
szklany puchar typo E185 znaleZiony w groble rao:em z aestercem Badrtana. 

NajpOtnlejszym zabytkiem jest zoaledony lu.fno szldaoy pactnrek :tlobkowaoy typu 183 wg M,.JI4ezyAa111ej ' 
-Tempelmann datowany oa achylek fazy BZ 1 lat:~ Cl. 

Materiały zostały dotooe w PMA. 

Badania będ'ł kontynuowane. 

ODRY, gm.Czersk 
woj. bydgoskie 
Stanowisko l 

Unlwer~et l.Gcb:111 
Katedra NcheoloSU 

Badaola prowadt:tl dr Tadeusz Grabarezył<. mgr Beata GClraka• 
Grabarczyk orali dr Eltbleta Grzelakoweka /autorka sprawoo:danla/. 
Finaosowal WKZ w Bydgoazezy oraz Uniwersytet l.Odz111. Dwudt:te sty 
drugi sezon badal\,. Cmeotarzyeko plaslde 1 kurbanowe kultury wlel• 
barsld ej & II 1 m w. o. e. 

2 • . 
Badaniami objęto obszar 251\ m • Natraftono oa 14 grob4w for 530 do 543/. Repreaentowały one rO:toy 

typ obrządku pogrzebowego. WyrMntooo 11 grobOw szkieletOwych /o: tego dwa dZlecf~c.e. • w trzech przypadkach 
zachowały slę ślady .trumien/l 3 groby clałopaloe /Jeden popielnicowy l dwa tamo_we{ • . 

Wyposatente staoowUy elementy stroju 1 ozdoby fsprz'lczkl. nbule. braoe;,lety. paetork1/. przęłllkl l 
przystawki. 

NlektOre z grobOW były zaznaczone oa po>rlerzchnt stelami, a w jam!. e jednego z grob<Sw szkieletowych 
natraftono na dwa kamlenie ~eo oleckowatych. 

Zespoły datowane oa fazy ~/C1 orat: C 1• 

Prace będą kontynuowane. 

OTAL!j;Z, gm. Czermto 
woj. rzeszowaide · 
Stanowisko l 

· Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badanta prowadZiła mgr Anna Barłoweka. Ftnanso>rało Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Pl'ltY sezon badaA. Osada kultory przewor• 
sklej. 

Stanowisko polotone jest oa wydmie p1aszczystej, oajwytszej w okollcy /165• 2 m o. p. m./. w odległodcl 
ok. 700 m od prawego koryta Wlały, w poludntowo-wschodolej części wat. 

Odkryte zostało w 1960 r. pr_ze"; M. Cabalską. Jut wowczas w znacznym stopniu było zniszczone przez 
eksplorację plasku. W latach 1962-1964 1 1966 A. Barławska prowadZiła badanta ratownicze poludolowej częścl 
oHady. wowczas najbardzlej oaratooej na zolszczeni e. W tym czasie uzyskano bardzo llczoy l wartościowy 
materiał zabytkowy /m. to. fibule, denary rzymskie/. 

Prace w 1986 r. rozpoczęto od oczyszczenia miszezooego profilu plaskownt dlugośct ok. 70 m w pOłooc• 
o ej części stanowiska. W· proftlu tym zarejestrowano warstwę kulturową o mlątszoścl ok. 40 cm oraz dwa c.zęś· 
c! owo zniszczone obiekty, ktOre wyeksplorowano. W jednym z olch znajdowało slę pal eolsko, obydwa były pozo
stalościami budynkOw slupowych, o czym śWiadczą ślady paslupowe w regularnym układzie. 

Uzyskano głOwnie mater).al ceramlczoy, w tym z naczyń garnkowatych a takte z naczyń wazowatych 
ostroprofllowaoych o czernionej błyszczącej poWierzchni. Ponadto kllka fragmentOw przedmtotOw telaznycb 
f w tym nota 1 szpili albo szydła/, dwa fragmenty naczyń szklanych /w tym zdobione ornamentyką sieciową/, 
4 przęśliki gllntane, tutel :telazny. koJe! zwierzęce. ' 

· Chronologię oa podstawie poprzedolch wynlkOw badań /ceramika, fibule/ a takte ostatnich f ceramika, 
szld.o/ określa slę na schyłek wczesnego okresu rzymsldego l wczesną fazę pOtnego okresu rzymskiego. 

Materiały l dokumentację z badań zlotono w Muzeum Okręgowym w RzeszoWie. 
Przewiduje się kontynuację badań. 
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P AI.l:DZIE KOSCIELNE. gm.Mogilno 
woj. bydgos)ie 
Stanowisko l 

da 
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Polska Akademia Nauk 
Instytut Hi!IP,F ~~Y Materl alaej 
w Poznani .hr~. 
Bluro Badali l Doku mentacji ZabytkOw 
w Bydgos~ o 

Badania prowadZił doc. dr hab. Tadeusz Włliitlsld. . FlJi'ansowai :WKZ 
w B,-dgDII=&y. Drug1 sezon bada11. Cmentarzysko kurhanowe z lll w. 
a.. e. 

Na polach wal uchowały ·~ł d- kurhany. ltt6re wcbodzUy w skład wlelld.ego cmentarzyska niszczonego 
od 19 wtem at do lat oataln1ch /obor;rwante/. IWrban ar l mial oŁ 12 m śrÓ!dnlcy. dwa silnie zniszczone kręgi 
kamienne. NaayP aldadal atę z ltcuych bntktlw kamiennych. Pod j.,O,ym z nich dwa groby dalopalne z m w. n. e. 
W centrum kurbaDu bardzo regularay cyltadrycmy wkop o lrednlcy 2. 4 m. IWrhan został wyrabowany l bardr.o 
allnle Ultasczony jut w atarotytaolct. Przy jego niszczeola cbodr.Uo nie tylko o rabunek lecz rOwnlet o dewasta• 
cję ltoo.atrukcjl. WtOrnle kurhan zabrukowano. wkop D& miejscu komory gr ' "f ~hmlenlamt. Oknlo 
20m od niego r.achowal Bił druct kurhan o ilrecmlcyolt. lO m r. naa;n>em kaniteńii ~r.aa odkryto jedynie 
D!ellczn;l ceramikę s okresu rzymskiego. 'l .. 

Obok kurbaDy r.ostan'ł w całolici zbadane w 1987 r. 1 zrekoostruowane. 

PĄWLOWO. gm.CzerD!ejewo 
woj. pozaallskle 
StanoWisko 16 

Muzeum Po 
0 w Gnietnie 

.t 

' 
~ . 
1 

Badanta pro•adzll mgr Cze slaw Strzytewsk1. Finansowało Muzeum 
Pocątktlw P al! stwa Pcilałd ego w Clrtl1!tn1e. 'Dragi s e zon bada.6o Osada 
z fa zy C 2 • D okresu wpływOw rzyrnalil.ctr, •osada wczesno- t potno
lłreckllowtecma. p 1 

Prace prowadzono w trzech wykopach o UJemej powl~rzc.Jmt około 130 · u;;2• • u'sytuo~anych w częlcl pół• 
aocno-wschodnlej stanowiska. 

Zakończono eksplorację pOlzJemlanek nr l l 2. jak rOwnlet odsłonięto w calośct~nkęnr 3, , 
lttOre miały wymiary od około 4, 5 x 4 m do S, 2 x 3. 6 m l wspierały się na 6·9 słupach. Oblekły nr l 1 3 były po
łotone na osl W·E prawie rOwnolegle do aieble. natomiast pOlzłemlanka nr 2 była usytuowana na osl N·S. po• 
przecznie do poprzednich. między Ich akrajem pólnocno-wschodnlm. PrOcz tego odsłonięto 16 palenisk, jedną 
jamę & ceramlq oraz jamę po alaple budowli naziemne~. · 

Obiekty mieszkalne. jama l wlększollć palentak pocbodz'ł z pOtnego okresu wpływl!w rzymskich. podo 
nie jak przewałaj~tCa częllć naci;yll gllnlanych. Z tego tet okresu pochodzę 3 przęśliki, fragmeat clętarka tkaJ::. 
lclego l wldęsla glOWka /szplU? /& gllny, fragment gladr:1dla kamiennego. fragment okucia. kOlko l Wislorek 
lroazyczkowaty z brązu. 4 paclorki szklane l z masy a:ldanej kształtu melonowate go. plaslro-kułlstego. dwustot• 
kowatego l bec&ulkowatego, barwy ltleloaej, tOłtej 1 czerwmej oraz fragmenty 5 przedmlotow telaznych. PrOcz 
tego znaleziono d~'ł Uoilć polepy. kołct I<W1err.ęcych ora& zwęglone drewno. 

Wystąpiły równlet fragmenty ceramiki 1t okrew wc:&esnośr~owlecznego, z ktOrym oalety łączyć 
częlłć paleolalt zalegaJ~tcych płytko oraz z okrew pO.tnośreckllowtecmego 1 nawotyta ego. 

Material jest przechowywaay w Muuam Pocz'ltlrOw Pa1istwa Polald.ego w Gmdnle. 

Badanta będ~t ltootynuowane. 

P AWLOWO. gm. Czerniejewo 
woj. pozaallskle 
StanoWisko 59 

Muzeum Po:czątkOw Paliatwa Polsldego 
w GD!etnle lll 

Badaala prowadZił mgr Czesław Strzytewsld.. Finansowało Muzeum 
Począlktlw Palistwa Pol sk1ego w Galetnle. Pierwszy s ezon badali.. 
Osada/? /ltultury przeworaklej 1 z okres u wczesnodr ednlowlecznego. 

Odkryte podczas badali AZP stanoWisko jest polotone na pOłnocno•wschodnlm skraju wal w odległości 
o. 450-o, 580 km od skrzytowan111 szosy prowadzącej z Gniezna do C zerolejewa z drogą biegnącą z Pawłowa do 
Baranowa. Jest ono usytuowaae na wyntestenla wschodniej i<rawędzt dollny Wrześnlcy, w odległodcl około 
o, 250 km na p6łuocay wschOd od atsnoWiska 16. 

Badanta rozpoznawc.ze podjęto 1V Z!flązku z uzyskaniem trtformacjl o odkryciu tam w przedzłości bll~ej 
nieokreśloaych szkieletOw ladzk1ch. Załotooe wykopy m1alypowlerzchnlę 22.5 m2. Stwierdzono występowanie 
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ROSTEK. gm. Goldap 
woj. suwalskie 
Stanowi ska l l 2 
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Państwowe Muzeum Archeologlc%De 
w Warszawie 

Badania prowadzU dr Wojelech Brze&tiiak1 Frr udziale mgr Anny 
Gro .. man. Trzeci aezon badań wczemołrednk>Wlee=ego grodr:lalat... 
Czwarty aezon badd oaady otwarwj a ollreaa wpływOw r,.,makicll 
i wcze•eao łrednlowtec&&. 

Stanowisko 1. Badania etanowiły ~tynnację prac prw-ihonycb na tym ataaoWlalaa przez.mJOrPAN w 
latach 1973•74. Przebadano qbezar 911 m w południoweJ cz~•crtliajdai1D.. Natrafiono na akuplako ciazOw rMneJ 
wlelkoAcl o powterzehol ok. 6 m 2• Pocbodztły oue prawdopodobnie, z rOEa)'piall:a walOw l nie tworzyły one bdaeJ 
regularnej konstrukcji. Uzyskano pr,.ekrOj przez majdan w k1erunt;u,'W•B. Ni lltWlerd-o łladdw trwaleJO 
osadnlctwa wczesno4redn1ow1ecmego. ...r:, ·~ .. ~ ' . 

Stanowisko 2. Badania na terenle osady miały charakter ratownll:~:t. lcłl po<IJtcte było spowodowane odsło
nlfclem warstwy kulturowej w pronlu !Wirowni sąsiadująceJ od poludnia z oaadlt. Wyc~:yszczono natu:-alny proCU 
1 otworzono nlewtelld wykop owym. 6 x 2 m. Ml'łtszość warstwy, maj -ej p~ ~!fAćł -~arakter spływowy, sp.o
wodowany dutym nachyleniem terenu, wahała się od 20 do !ill cm. W .piań ~aila18"111ę;1<!dynle uchwycić pozosta• 
!ości ntewtelktej jamy /palenisko/ oraz resztld większego oblekłu /t:iJ ~ • M.are}12 · zabytkowy stanowlly 
przede wszystkim Uczoe fragmenty ceramiki wczesnołredatowlecznej, bryły-polepy z ódetskaml drewnianych 
konstrukcji oraz no:tyk :telazny. Poza tym znaleziono węgle drzewne oraz niellcm-e ktilfcl zWierzęce. 

Materiały znajdują się w PMA. 

Badania będą kontynuowane. 

. . 
HOŻYCE-STARA WJES, gm. Kocterzew 
woj. skierniewickle 
Stanowisko 3 

SIEMIECHOW, gm. Wldawa 
woj. sieradzide 
StanowlSko 2 

.... 
Munum Mtasta Pablantc 

Badanta prowadziła mgr Mlirla.:Jał!lłąfq. F1nansował WKZ w Stera• 
dzu, Czternasty sezon badaij. Osada lncmołcl kultury przewarsld ej z 
potneco okre- wpływOw r~ekfc:b; " 

Kontynuowano badania osady ludoo.tcl kultury przewOI'sldej na wzniesieniu zw. "P1ekło", ok. 3 km na po• 
ludnie od WSI Slemlecbow. Przebadano teren o powterzclaJI 450m2. Odkryto kolejną, xxvn-cmą pOlziemlanlc\! 
o wym. 3,10 x l, 85 m, kształtu prawie prosto'la!tnego, o dnie płaaldm. Za..rartoU obiektu ole odbiegała od za
wartotlcl chat dołychezali odlt:rywanycb, a wtęc była tam ceramllta r~cl:ll\e leplona, toczona na kole, kości zwie• 
rzęce. polepa. 

W du:tym palenisku /nr 64/ owym. 2,40 x I, 50 m, połozouym poz-a chatą. w smoltstoczamej ziemi na
trafiono na przedmioty :tełazne, jak: brzytwę pCilkoUst'ł. lrollstą sprzączk~ do pasa, kluczyk haczykowaty, [rag• 
ment no:tyka, a takte ulamld naczyti ręczate leptonych 1 toczonych. · 

W najbardzlej na pc:lłnocny zaclxld wysuatętej części dotąd badanego terenu odlt:ryto du:!.y piec do wypalania 
wapna, owym. 2,9 x l, 7 m. Zacho•ała stę jego część podziemna w-postactobazernej jamy-komory, o głębokoś· 
et dna l, 20 m, Ucząc od powterzehol ziemi. Komora była wylo:toua glazatnr narzutowym!, a wypełniona surową, 
czerwoną gliną z tkWtącyml w ntej bryłator polepy, częściowo wtornle przepalonej~ W prolllu podłu:tnym oh!.ektu 
widoczna była mewlelka soczewka wapna, co potwlerdzUy tet badania pobranych p~C:Sbek. Wlelkte kamienle z obu• 
dowy obiektu nosiły ślady sl.lnego działania ognia. 

Ówa obiekty o Identycznej konstrukejt odkryto na stanowisku 2 w SlemlecboWle • roku 1974. Były to ~aj
prawdopodobniej rowntet piece do wypałanta wapna, mimo, ze nie zostały one w&wczas tak określone, z powoda 
niestwierdzenia w olch obecności wapna. 

W rowie kontrolnym, zalatanym w lesie, • częśet połudnlowo-wscbo<mlej stanowiska, odkryto część ja• 
my z dutą lloścl'ł ceramiki pc:ltnorzymsk1ej, a więc nle ma wątpllwo.tct, :te badana dot'łd osada zajmuje rozległy 
teren. 

Zabytki z badań znajdują się w Muzeum Mtasta Pablanlc. 

Badanta będą kontynuowane • 

• l • . . ..... .... -... ~ .... . - .... ___ ... 



SLONOWICE, gm. Brsemo 
woj. koazallilalde 
Stanowtalco 'l 
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M=eum Okręgowe 
w Konahole 

Badania prowadziła mgr Krystyna Bahula. Finansowało Muzeum 
Olcr~gowe w Koszalinie. Plerwuy sezon bada11. Osada z pOtnego 
okresu rzymalde&o. 

Stanowisko połolon e jest na 1:~cb6d od wsi SłonoW1ee, na rozległym, planc~:ystym wynleslenJu, bezpoś
rednio na wseh<kl od rzeki Regl. 

Celem badali była weryfllcacja danych archtwalnycb, wg kte5rych na wyniesieniu tym natrafiono na cmenta
rzysko z młodszego okresu przedrzymskiego f grob ciałopalny, prawdopodobnie popielnicowy .z klamrą telazną 
"fazy A 2/l wczesnego okresu reymsk1ego fpadork1 szklane l bursztynowe z faz a1 -~/. 

Zalotono 3 wykopy sondatowe o łącznej poWierzchni 29 m 
2

• W wykople I nle stwierdzono wystfpowanla 
warstwy kulturowej. W wykople D od głębokości 35 cm zalegała warstwa kulturowa' o mlątszoścl 25 cm; po7.a . 
skupiaidem nlewlelk1ch, nieprzepalonych kamleni nie zaobserwowano wyslępow"l\la Innych obleklOw, a jedynie 
liczne fragmenty ceramlld /230/ głOwnie w 5 slmplskach. W wykople m odkryto niewielką jamę z 40 fragmenta
mi kl.lku nacz)'l!. wyłotm'l na dnie kamlenlaml, o barwie szaro-brunatnej. 'Pooadto " warstwy kulturowej wykopu 
Ul pocbodz'l nieliczne fragmenty ceramlld /35/, Ceramikę uzysksn'!w czasie badań nalety datowaćl'na pOtny 
okres rzymskL 

Badania c!oprowadzlły do odkrycia osady z pOtnego okresu rzymskiego, nle potwierdziły natomiast Istnie
nia w tym miejscu cmentarzyska z młodszego okresu przedrzymsldego l wczesnego okresu r 'zymsklego. Ze 
względu jednak na ~:badanie nlewlelldej powlerzchnl stanowiska, latnlenla tego cmentarzyska nie motna wyklu
czyć, cboć zaznaczyć naldy brak na poWlerzehttt jaldchkolwtek jego śladOw, 

Materiały ,. badali znaJduj'ł Się w Mllzeum Okręgowym w Koazallnle, 

Badania nle będ'! kontynuowane. 

STARGARD GUBINSKl, gm. Gubln 
woj. zielonogOrside 
Stanowisko lO 

STROSZ KI, gm. Nekla 
woj. poznatleide 
Stanowl8ko.l 

patrz 
ókrea halaztacld 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznanlu 

Badania prowadZiła mgr Allcja Galęzowska., Finansowało MA w Poz
nanln. Pl'łiY sezon badań. Osada ze starszego okresu przedrzyms'kl.e
go, z młodszego okresu przedrzymr ldego, z okresu wplywOw rzym
sldcb /fazy&].! C t/l z wczesnego średnioWiecza frazy B, C/, illady 
osadnictwa z epold ksmlenla. · 

Badaniami objęto nierozpoznanil dot11d, połudnlowo•wschodnlą część stanowiska. Na obszarze o poWlench-
. nl 21 arOw odkryto 67 oblelrtOw 1 2 skuplaka fragmentOW ceramlld o rOtnej prz~ale~noścl chronologlczno•kultu

rowej: 
l/ starszy okres przedrzymsld /zespl!d: pomorsko-kloszowy/ • 2 piece, 2 skuplaka !ragmentOw cerami Id, 
2/ młodszy okres przedrzymsld • 6 jam, 
3/ okres wplywow rzymskich /kultura wlelbarska/ • 'f palenisk. 3 jamy. 
4/ wczesne średniowlecze • 2 ziemlanki, 2 jamy. 

Pozostale 4 5 oblektOw to małe jamy, w Wlększośd poałupowe, zaWierające przewatnie ceramikę z okre
su wpływow rzymskich 1 w ldlku przypadkach z wc&esnego średnlowlecu. Uchwycono zarys budowll słupowej o 
wymlar";ch: 4. 5 I 4. 5 m, zwl'IZanej prawdopodobnie z osadnictwem z okresu wplywOw rzymsldch. 

Uzyskany z wypelnlak oblektOw, warstwy kulturowej l warstwy gleby ornej. typowy dla osad material 
archeologj.czny reprezentują ceramika, polepa, kości zwierzęce, przęśllld gllntane /4/. fragment przęśllka 
i: piaskowca, rozderacze /3/. tarno nteckowate, kamlenie podkładkowe /3/, oselld-gładzlld /2/, paclorek 
_nldany. • 

Stwierdzono rOWnlet pozostalości zntszczonegn osadnictwa ,. epold kamlenia w postaci wytworOw krze• 
mlennych f w tym z paleolltu schyłkowego/ oraz neolltycznej ceramlld /kultura pu$r0w lejkowatych, kultura 
amfor kulistych/ l płyty szlifierskiej. 

Badania będą kontynuowane. 



. 
SULE.IOW•Podklaaztorze 
woj, piotrkowaide 
Stanowisko 4 b 

TARNOWIEC 
woj .. tarnowskie 
Stanowisko l 
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patrz 
wczesne średnl.oW1ecze 

PP Pracownte Konserwacji Zabyt~ 
Oddział w Krakowie 
Pracownia Arcbeolo~czno-Konserwatorska 
w TarnoWie 

Badania prowadził mgr Andrzej Szpunar. F!nansow:ił 'WKZ Tarnow. 
SzOsty s.ezoo badań. Osada wielokulturowa. 

Przebadano powierzchnię 4, 5 ara. Odkryto kolejne ? oblektOw. Dwa z Dl ch lo pozostałoścl po chatach z 
pO:!.nego okresu wplywow rzymskich, kolejne dwa datowane '"'na młodszy okres p.-zedrzymsld, dwa na pOble 
średniowlecze 1 jeden nale1ący do potnej fazy kultury lu:tycldej. Na uwagt zasługuje obrekt 34 - chata naziemna 
o wymiarach 5 x 4 m o konstrukcji słupowej. W wypełnlsku obiektu opr&:z ceramiki znaleziono 2 zaplnld brązo• 
we, jedna z nich nale:ty do VI grupy Almgrena seria 159, druga za& zblltona jest do V grupy. Z pozostałych · 
oblektOw pochodzi głOwnie ceramika l ntellczne kości zwierzęce. 

Material znajduje się w PAK Tarnow. 

Badania będą kontynuowane.. 

TODZIA, gm. Kadzidło 
woj. ostrołęckie 
Stanowl~ko 2 

Patlstwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawte 

Badania prowadz11 mgr Jacek ~drzejowsld.. F1nanse>wało PMA. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko knltury pr"eworsldej z wcze
snego okresu wpływow rzymskich. 

Stanowisko zarejestrowane w badanlach AZP prowadzonych przez IAUW w 1984-r. Wyteopaliska podjęto 
po uzyskaniu dodatkowych ln!ormacjl o wy!copywanl.u grobOw clałopalnycllw trakcle budOwy szosy w plerws~j 
polowJe lat 70• tycb. 

Przebadano łącznie 316 m 
2

, odkrywając 3 groby ciałopalne. Ich połoten te oraz ukształtowanie terenu 
pozwalają przypuszczać, te groby te le:tą we wachodniej części zapewne n~ewlelklego w wtękazolłcl znlszC?:onego 
cmentarzyska. Dwa dobrze datowane pochOwki poplełn1cowe pochodzą ze stadium B, b okresu wczesnorzy."sldego. 
Obok czar nych, iśnlących popleinic znałeztono w nich m. ln, wczesną typologiczni e brązową zapinkę pochodną od 
sUnie profilowanych, zdobioną srebrnym druclldem perełkowanym, l:r:p: ową liransoletę sztabkowatą oraz brązo• 
wą zapinkę o zdobionym esowatym kabłąku 1 cięciWie owlnlętej wol<Ol jego nasady. Groby znaJdowały się pł)'tko 
pod warstwą ziemi ornej, w ktOrej występowały pojedyncze fragmenty ceramiki starotytnej. 

Materiały zlotono w PMA.. 

P r zewiduje się kontynuację badsl'. 

TORUN 
Stanowisko 19 

WA LEWICE, gm, Bielawa 
woj. skierniewickle 
Stanowisko 2 

' 
WALKOW, gm. Osja kOw 
woj, sier adzkle 
StanoWisko 3 

patrz 
okres latellsld 

patrz 
potne lłredntoW1ecJ:e 

Muzeum Zleml Wlelutlsklej 
w Wielontu 

Ba'danla prowadził mgr Bogusław Abramek. .Finan&O!Jał WKZ w Sle
radru, Drugi se:z.on badatl. Dw1f: os.ady: kultury przew<>rsltiej l ~resno• 
lłredntowleczna" 

Badanta wznowiono po rocznej przerwie, Podczas wykopallak w 1984 r. stwierdzono Istnieole w tym 
miejscu dwoch osad, ktOre f sądąc po rozprouenl.u ceramiki na powterzchnl. p61./ zajmowały łącznie obszar 
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około 4~11 a.row. G!Ownyrń celem prac jest uchwycenie l określenie zw~kow prz.estrz.enno-chronologtcznych 
mfędzy tyn!l osadami. dstowanyml og6lnle od n do vn w. n. e. 

Badanta prowadzono jednocr.eśnte w rotrpch pun·ktach, rozproazonych na przestrzeni około 230 m. Lącz
ole zbadano obszar o powterzehol praWie 400. m , a drugie tyle spr&wdzono przy pomocy gęstej slatld dolkOw 
sonda~wych. Wyeksplorowano w calości 5 <lutych jam ks"tsłtu owalno-proalokątnego /zapewne pozostalości 
chat/t w poloWie dw6ch dalszych jam tego samego typu, 5 palenisk polotonych poza chatami oraz 2, dobrze 
zachowanych, dymarek. 

Wymlary dutych 'am, orientowanych zasadnlc>:o wzdlut UnU E-W, wahały S\ę od 221l ;o l Sil cm do 4nn x 
240 cm, zaś grubość teh wypełnlsk od 20 do 60 cm, We wszystklcll stwierdzono obecność palenisk w postaci 
przepalonej Z1em1 z wę&ielkam1 lub kollśde ulotonych kamlenl. Podstawowe wyposatenle chat stanowlla cera• 
mllca, dalej fragmenty dętarkOw tkackich 1 przę4Uid, kołc1 t.Wlerzęce, polepa l bryłld tutla. Trzy chaty dato• 
wano og6ln1e na Il•ill wiek, l na V•Vl wiek, 1 na VI/VII wiek /wystąplła w niej tzw. ceramika s:wa razem z 
wcr.esnośrednlowtecmą/, natomlast nte okrdlono jeszc:r:e chronologii 2 pozostałych chat odkrytych częściowa. 

\Jjawnlone w tym rolna palentska. w rzucie pozlomyrń owalne lub prostokątne z dutą Ilością pnepalonych 
kamlenl, ceramią l knśćml. pocbodz'l głOwnie ze schyłkowej fazy kultury przeworsklej. 

Znajdowano dot'4d na poWierzchni pola l w rOtnycb obiektach liczne bryłld tutla świadczyły o znajomnAci 
wytopu telaza. Pr~ypuazczenie to potwierdzone zostało odkryciem 2 dymarek. Oble dymarld znajdowały sil' 
obok siebie, przy czym uszlrodt.enlu /rozebraniu/ uległy jedyrue partle nar.lemne. Zachowane c7.ęlEcl dymarek 
m1aly kształt cyllndrycmy o dlugoścl 85 l l ()O cm. Od dołu, gdzieś do polowy wysokości, znajdowały się paleni
sl<a otoczone cienką ścianką wykonaną z llowatego plasku z kUkoma okrągłym! otworkami na spod7.1e, Części 
gOrne wykon'łfiO z gUny. a grubość śctanek wahała stę od lo do ł5 cm. Od wewnątrz śclonkl byly silni e pr>:Ppa
lone. W obu dYU\arlcacb zachowały S\ę dobrze otwory do tłoczenia powietrza, urnleszczone na. glęhokoścl okol n 
50 cm od powlel'zcbnl pola. Na pozlomle tych otworOw wtdoc2.ne są wewnątrz cale kloce tu:!.la. Znalezione obok 
1 wewnątr:.< dymarek ułamki naczyń pozwalają je datować og0ln1t. na n-m w, n, e. 

Badania na tym stanoWisku będą kontynuowane. 

WARSZKOWO, &m. Sławno 
-•j. slupsld e 
Stanowisko 26 

Uniwersytet lm. Adama 1\ncktewlcza 
w Poznanlu 
Instytut Prahlstorll 

Badania prowadzili mgr Wiodzlmlerz R'lczkowsld /autor sprawozda
nta/l -'rkadlusz Marciniak. Finansowal WKZ w Słupsku. Trzec:l se
zon badań. ~lady osadnictwa ludności kultury amfor kuli s tych, lud
ności kultury łu.tycldej /pomorskiej oraz osady ludności kultury 
oksywsklcL grupy dębczyńsklej l z wczesnego średniowiecza /VII• 
Vill w. 1 X-XI w./. 

2 . 
Prace prowadzono na po"*terzchnl ok. 300 m • Zarejestrowan? 87 oblektOw z rótnych jednostek kultur~e 

wo-chronologlcznych. 

1, Kultura amfor kullstych - pojedynct:e fragmenty cerarolki na zlotu wlOrnym. 
2. Kultura łutycka/pomor.ska - j. w. 
J. Kultura oksywska • 46 oblektOW, w tym; 3 ogniska dyrńarslde/?/, l palenisko, 3 jamy mieszkalne, 12 jam 

gospodarczych lub o.1nnym nieokreślonym bU~ej przeznaczeniu, w tym jedna o pr:u>kroju trapezowatym, 
&l!.ersza w dolnej częśc:, n )am po alupach l lO oblektOw o nieokreślonej funkcji. Stwierdzono !et wyst\'i)O" 
wanle warstwy knllurowej o ml'ltnołcl do ok. o. 40 ru.. 

4. Grupa dębczyńska >;pOtnego okresu wplywOw rzyrńsldch • 2 jamy po słupach, w tym jedna_.Jawterająca pole
pę z odciskami sugeruj;fcyml Istnienie konstrukcJI plecionkowej ścian. 

:;,. Kullura wczesnego łre!lnlowlec"a- 17 oblektOw, MaterJal ceramiczny po>:Wollł na wyrOtnienie dwOch faz: 

a/ vn-vm wtek. 8 oblektOw, w tym 3 palenlalca, 3 jamy po alupach oraz 2 Inne obiekty. Stwierdzono takte 
występowanie warstwy kulturowej o mlątszoścl do ok. O, 20 m, 

b/ X-XI wiek • S oblektOw, w tym 2 jamy mieszkalne /? /, l palenisko, l jama odpadkowa oraz 2 obiekty o 
nleolc:reślonej fupkcjl. We wachodolej części stanowiska występuje warstwa kulturowa o ml'!tszoścl do 
ok. 0,25 m, 

. Blltszej chronologiJ pozostałych oblektOw wczesnośrednlowtecznycb nie de się obecnte ustallt. Podobnle 
nie motna obecnie ustallć chronolopt pozostałych obiektów. 

Materiały znajdują się czasowo w Instytucie PrahlstorU UAM. 

Badania będą końtynuowane. 



WOJSZE, gm. C zerwin 
woj. ostrołęckie 
Stanowisko 13 /AZP 41-73/ 
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Bldro Badali l Dolaunen~cjl Zabyti<Cw 
w Ostrołęce 

Badanta prowadztł mgr Juliusz Korsak. Finansował W ta; w Ostrołęce. 
Drugi sezon badaA. Kurban z ~tnego o'kreeu wpływOw rzymskich 
jrv •.n.e./. 

Odslantano płaszcz kamlenny kurhanu w 3 ćwiartkach A, C,D. Usunięto 2 drzewa ze szczytu kopca, bruk 
w ćwiartce A 1 w Ć \> lartce D partiami wyrabowany 11 płaszcza poWierzchniowego lub niszczony na skute1< ostrza- · 
lu artyleryjHklego - znajdowano Uczne fragmenty odlamk(Jw bomb l łuski od karabl.DOw. W urwiskach odslantano 
fragmenty jądra kamlennego oraz znlszczon'ł czaszkę, grobu nte eksplorowano. Pierdelell zntnczony przez l!łę
boką orkę lub wtórne u~ycte kamlenta na kapllczkl XIX-Wieczne przy obiekcie. Ceramika lufna w powierzchnio
wych partlach między kamieniami, nowo:t;ytna, llrednlowteczna l z okresu wpływów rzymsklch. Znaleziono ,uzem 
paclorek bursztynowy, zawieszkę z brązu 1 okucle radła telazne. R<!:tnlca ntwelscjtwynosl 2, 5 do 2, 7 m oomlę· 
dz:y najnl:tszyml partiami kamtent przy stopie a wyniesieniem okrętnym przed zapadliaktem centralnym, zapad
llna centralna o średnicy 4 m obsunięta jest do głębokodcl 1 m. &ednlca kurhanu 27 m, średnica plerAd enla 
24 m. Na skutek zniszczeń płaszcza powierzchniowego mo:tna stWierdzić, te pod nasypem kamlennym znajduje 
się na s yp ziemny o m1ą~azośct od 50 do 60 cm, pod tym naoypem ukazują slę kamlenie jądra kurhanu o średnicy 
od 40•50 cm, spojone gllną przemieszaną z wapnem w ćWiartkach A l B, natomiast w ćwiartce D występuje lufny 
piasek w na sypie 1 w !ugacb m1ędzy kamieniami, ćwiartka C jest najlepteJ zachowana w partli górnej l na stoku, 
natomiast brakuje polowy kamleni plerllclen!a, 

Badanta będą kontynuowsne. 

WOLA SKARBKOWA 
woj. w!oclawskte 
Stanowisko 2 

Biuro Badad l Dokumentacji ZabytkO. 
we Włocławku 

Badanta prowadził mgr Arkadiusz Boronzlak. Finansowal WKZ we 
Włocławku. Drugi sezon badali, Osada "'okresu wplyw<!W rzymsklch.. 

Osadę odkryto w 1960 r. w czasie bad&d powierzchniowych. Polo:tooa jest n.a rozległym wyniesieniu tere• 
nu, między dwtema podmoldymi dollnkaml. Załatano T wykopOwo lącmej poWierzchni 130m2. Wykopy załotono 
na poludOlowym stoku wyntealenls, przesuwając się w kler unku p6łnocnym. Były one kontynuacją wykopOW z roku 
~985. 

W trakcle prac odkryto 3 obiekty mieszkalne, w tym 1 /obiekt nr 1/ w całodcl. W południowo-zacbodnim 
naro1:nlku oblektu nr 2 znateztono kompletny eald eletu ntedu~ego psa /być mof;e oftara zakładz:tnowa/. Interesu• 

· jącym znalezlslóem była rozległa warstwa polepy barwy od jasno-brązowej przez ciemno-brązową do czerwonawej. 
Pozyskano dute Ilości ceramiki naczyntowej /llczne fragmenty z odciskami nasion/, kodcl zwierząt, tutle telaz• 
n e Jodkryto jamę wyleptoną gliną, z warstwą spalonego drewna na dnie l dutą Uodcl'ł :tutJ.af, tr. polepy gUnia r 
nej. 2 szydła kodclane. 

Z pozyskanych materialaw wynika. te mamy do czynlenta z du!tą Wielofunkcyjną osadą z okresu wplywOW 
rzymskich z U/ID w. n. e., jednak n!eldóre fragmenty naczyń cofają chronologię w koniec okresu lateńskiego. 

Przeprowadzone w okolicy badanta powierzchniowe potwterdz1ły przypuszczenie, te przyległy teren był 
w okresie rzymsld m !ntensywnltł penetrowany osadniczo. 

Planuje się kontynuowanie badail. 

WOLKA DOMANIEWSKA, gm.Przytyk 
woj. r adomskie 
Stanowisko 9 

Konserwator ZabytkóW Archeologicznych 
w Radomiu 

Badanta prowadzlll mgr L. WlewlOra 1 dr Leszek Wojda. Oolekę 
naukową sprawował doc. dr Jerzy KrnleclJiskl. Finansował WZIR ,w 
Radomiu. Pierwszy sezon badail. Osada Wielokulturowa /U okres 
epoki brązu • okres rzymski/. 

Stanowisko le:ty na pOlnocno-zachodnim skraju Wal na terasie nadzalewowej rzekl Radomld. Badanta 
miały charakter prac ratowniczych. Lącmle przebadano 7 wykopów o pow •. 4,35 ara. Pozyskano 488 fr. cerami
kl. 6 zabytk(Jw metalowych, 29 zabytk<IW krzemlennych oraz grudki polepy 1 bryłld ~ultla :telaznego. 

Odkryto 16 oblektOw w większadcl jam;r. Wśród tych obiektów wyr<!tntono jedno zniszczone oalenlsko 
oraz dwa obiekty o charakterze mieszkalnym b'ldt gospodarczym, z ktOrych jeden to 'relikt szałasu. Drugl z 
obiektów był najprawdopodobniej wzniesiony w konstrukcji zrtbowej. 
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~'llzll malertełu -.ryb.zala, ł.e stanowisko jest ~acl:t wlelol<ulturow'!, której chronologia zamyka się 
mię<hy n~okresem epoki ~>Mtr;u a faz'ł Cli> okretRt rz}'m11k1ego. Udz:lal procentowy ceramiki poazczegOlnych kul
tor w:rstępoJ'ICJ'Ch Da stanowlalm przedstawia s1ę naa:tępaj'łco: kultara trzeJniecka 6, &'1o, kultura lut:ycka 6, ~ •• 
lalltare prt:eworsb 86 • .fi~~ 

Osadnlctwo kultury przeworeltiej konceotroje stę w centralnej part11 atanowiska /ob;ekt o konstrukcji 
Rębowej - . fragmenty naceyl\ toczonych. ~ ftllotle -t.elazne VI grupy t)'p l~T-162, telat:ne okUcle końca pasa/. 
Starau oaadnlctwo za)muje 'trscbodn!'! c>;ęjlć stanowiska. Blorą.c pod uwagę niedutą Uość oblektow w tym domnle
lllaJI)' szalas orez nlewtelk'! Uość matertalu ,zab)'tko-go motoa prz~uazczać, te mamy do czynlenta z kr6tko-
trwałytn Jedol)lazowym osa.dolctwem ~tory tr:te1ntecld~ ł łutycldej. · . 

• Całoet do\umenlaCJ! l matertał zabytkowy znajduje · lll.ę w pos1adan1u WKZ w Radomiu, 

,ijadanla zako6cZ0119-

WROCLĄW•Sfar.e Jlllaato 
Kośe1:0ł n. Eltbiety 

w~M;BoRK. gm.llłruowo . 
·~J. olntyU)de 

. 
ZABOSTOW MALY, gm. Lowtca 
woj, sldern1ewlckle 
Stanowtalco 2 

patrz 
wczeme średnlo'Wlecze 

patrz 
pOlne średnioWlecze 

Wojew6d~ Konserwator ZabytkOW 
Biuro Badalit Dokumentacji ZabytkOW 
w Sklernlewtcach 

. 
Badania prowadzU mgr P. Swlątldewtcz. Finansował WKZ l BBIDZ 
w Sldernlewtcacb. Pierwszy sezon bada11.. Ślady osadnictwa wielokul
turowego. 

Stanow1e~ odliryte w trakcle badali AZP na arkuuu nr 59· 57 ]Dr 34/. Polot one jest na wysokiej lewo
brzetue~ ·terasfe dollny Bzury, ok. 600 -.n na_ poludole od ws1, 

W trakcle l>ada11 1fyt,yczono 1 w;yeksplorowano wykop o wymiarach B-lo x 20 m, polotony tut przy skarnie 
koryta Bzury l-qparty pOh.dniowym bokiem o krawędt pldnicy. W wykople tym poza warstwą orno-prOchnlczą · 
1 lllida!%11 nowo~ytnej orki ńa stropie warstwy nie ujaWniono 1adnego kultorowego obiektu. Z hu mll&u pozylikano 
8 fraj:D>łll!lt6W uczlila wilrOd b<lrych wyrMulono 3 fr. naczyil kultory przewarsklej l 5 fr. ceramlkl wczesno-
łrednlo~ee_snej. -

Ma.tertały l dokumentacja znaJduj" Bfę w BBI.DZ '!' Skierniewicach. 

Nte przewldl;zje s1ę dalsz,)'Ch badali stanoWiska. 

. . 
ZAWIESCICE, gm.G6ra Sląska 
woj, leazcz:yliskle 
Stanowisko 1 

WojewOdzid Ołrodek 
Archeologlczno-Konserwatorskl 
w Lesznie · 

Badanta prowad dl mgr Marek Wr&el przy wsp61ud:dale mgr. P. 
Swtądra. Ftnansował WOA•K w Lesznie. Pierwszy sezon badań. 
ObozoYilsko mezolltyJ::ane, cmentarzysko kultary przewo".sklej ze 
sch,tku okresu p6tno1atellsldego l pocz11tkOW starszego okresu wpły
wow rr:ymsklch oraz z młodszego okresu wplyw6w rzymskich. 

Stanowisleo polotone jest n.a pogr!lnlczu W)'BOczyt:ny Leszczyńsldej l Obnltenla Mlllcko-Głogowsldego, 
w dollnie be:tlmtennego cieka /w u6dłach.n1emlecldcb tzw. C:t.arna Stroga/, prawego dopływu Baryco:y, na 
piaszczystej w)'limJe o ekspozycji W l WS. Prace terenowe m;Qące cechy badali ratoWniczych prowadzono w za• 
chodnlej l pol.ulntow~ odles1atej partu stjmowtska, znaczole zniekształconej wskutek wydobywania kruszywa. 
Zbadano 1. 482,35 m powterzcbn1. 4cznte odkryto 99 obiektOW: 5 z okresu melll.olltu, 69 kultury przeworsklej, 
24 nleokreślooo. l?ozostałośd obozowisita mezolltycmego lokallzowano głownte na złotu wtOmym /stok l kul
minacja wznlesfen!lł/. NiezaJdOeony układ straty~nczny stwierdzono jedynie u podstawy stoku l na peryferii 
cmentarzyska. WyrMolono ppzostało6cl oblelrta mieszkalnego /? /, paleniska, 3 doł6w słupOwych. W zbiorze .. 
znalez:lsk lcrzeml~ych • ~\50 przedmtotOW, domlmlją odpady proda!IX'yjne- odłupld, rdzenie, wtóry. Narzędz:la" 
stanQWI'l ok. 10'{. zbloru, · ' 

Wśr6d oblekłÓw kultury przeworsld"<~j w,udrębntono 54 groby, 4 paleniska, 2 obiekty rowlrowe/? f; 1 bruk 
kamienny, 8 dol6w słupowych, l jamę o nt,esprecyzowanej funkcji. Wyłączn'l form11 pochOWku było ctałopalente. 
Wydzli!lono groby jamowe oraz warstwowe. WiłrOd grobOW jamowych zarejestrowano groby z elementami kon• 
atrakcji kamlennej /obstawa/ oraz warstwowe kurhanowe /warstwa ciałopalenia w nasypie kurhanu/. Zaletnie 
od miejsca dotenia po:tostaloścl stosu wyodrębniono pochOwki bezpopielnicowe oraz poplelnlcowe; cty111.e l 
obsypane resztkatnl stos-~. Ze w"gl t du nr. !Hruh-turf wyposat enla: groby kobiece 1 męskie. Wyr6tnlono dwie 
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razy ut.ytkowanla cmentar zyska. l • nalet.ą do nlej groby jamowe. ciałopalne. beq>oplełnteowe - datowane na 
fa1.ę A3 pe:tnego okresu lateńskiego /młodazego okresu pr"edr,.ymaldego/ oraz grobyjamo•e. clałopa lne. po
pielnicowe - datowane na (azę Rl starnego okresu wpły...Ow rzymakfch. Wjro5d znaledsir z I faey a:tytkowanla 
cmentarzyska naldy wymienić zawartość ob. 69 • mlecz obosieczny. 1)11) U. wg W~gJewtcza, grot smulcły odm. 
A 1 pochwa, typ łll wg Woląglewlc za, zapinka odm. K wg Kostrz ewaftlego oraz ... wartojć ob.. '70 • mln v.pJnka 
A 68b. II fazę utytkowanla cmeniarzyska wyznaczaj'ł groby jamowe /ta !de z Jwnstrulrc!Jł bmlenną/. poplelnlco• 
we 1 be zpop lelnlcowe. OprOcz ceramlld do znałeztak z tej razy zaUczono mln zapJ.IIq .A ll8, uzeble6. typ I wg 
Cnotliwego. W obrę~le fa zy II. wydzielono pod!azę lla, do ktOrej za Uczono groby warstwoY:e. War-a clałcpale• 
nla wynoslla .do 6 m • WdrCid znalezisk nale:ty wymtenlc!: dwte zaplnll1 A 1311• lrrsesl•o• typ l wg KokowaldegO. 
Do Interesujących odkryć nde:l'ł fragmenty tkanin. Odkrycie pocbOwlca etałopalnego psa /pod kurllanem/. leofel 
bydła /tamte/. s korupek jaj ora" kod d ptakCIW poZ'Oala Interpretować cmentarzJ8b> .. Jalro zespe!ł kułto•o-1ne- . 
baln~·. Cłtronologlę cmentarzyska ustalono na okres A3•Bl•l faza l 'Hl/C1 - C1/C2? / olrren wplJwCIW rsyma)ltch 
• II raza. · 

Materiały z badań przechowy...sne s• w sledr.tllle WOA•K w Treeblnaclt pod Leaanem. 

ZOFIPOLE, gm.Jgołom1a•Wawrzeńczyce 
woj. krakowakle 
Stanowisko l 

Polab .łkademla Nauk 
Instytut Ht.toru Kultury Matertałoej 
Zakład ,łrełleoJOct1 M:Uopolallł 
PracOYnta Arclleoloclcma 
.. Jaołoml 

Badanta prowade!U dr HaUna Dobrzallalla l mgr W. Morawald. f'lnsn• 
sowała Krakaw ska Dyrelrcja lilwestyejl t Inspektarat Odwiały l Wycbo· 
wimta Urzędu Gminy lgołomta•Wawrzeóczyce. Plenrs%)' sezon badań. 
Stanowisko wielokulturowe: osada lrnltary ceramiki promienistej. 
tłlady osadnictwa l gt"oby z epold brązu. osada kultury pl'zeworalcle1 
z okresćw przedrzymskiego 1 wczeenorZ)'łnaltlego. 

WykopaUska miały charakter wstępnych badań rato'WIIIczycb. ktOrych celem było ropoznanie charakteru. 
chronologtl l Intensywności pozostałych rellktCIW. Prace prowadzono we Yschodnlej czętłd stanowi sila, na ktOrym 
w 11148 r. wybudowany został pawllon•rezerwat nad pOI.nor~.&ldml plecami gamcarakt m!. W..:hodnla ""flit 
staJtowl~ka to du:ty /ok. 3 ba/ cypelł•nej 12•metrowej terasy .Wisły ogranlczon7 od zachodu t · wschodu maleńki• 
m l dolinkami będącymi pozostałodclamt daYnycb parowCIW o zniwelowanej rżdble. Obszar nara:tony na całl<owtte 
zniszczenie. w związku z budową szkoły, ma powierzchnię ok. 28 arów. Teren roorpomano metodą WytropOw roz· ··· 
lokowanych we wszystk1cti strefach zagro:t011ego obszaru. Prz-ekopano J\cmle 2.·42 a ra cryll '7. 5'/t planowanego 
do znl szczenla terenu. 

OgOłem odkryto 3 obiekty. prawdopodobnie mleazltaiDe, 12 jam. 2 rowy, 3 groby l 19 dołi<W poałupowYJ:h. 
Pnebadane obiekty związane są z 3 ro:tnyml epokami• a lo;neolltem. epoq br•~ t epoą setaea. 

Neolllyczba pOlzJemlanlta l 4 jamy zWiązane Sil z kultllrll ceramlkf promlentatej l grapu)t dę na •yplan
czenlu terasy w pOlnocnej czętłct zagro:tOClep obszaru. Oblekł póh:temlaDkowy był płaslcod....,y, eap.ewne prollto• 
kątny /uchwycona część ma .wym1aryl90 x 1011 cm/. 3amy .. kształtu kollatego /tłrednlee od 1511-225 e m/,-.. 
przekroju trapezowate, płaskodenne. o rotDym atopnln mlnczenla /erozja/. Głfbolrolfć leb w.tla alf od 210 c: m 
do 25·35 cm. Jedna z jam mlała dobrze wypalone dno /brak w W)ll)emtslrn węcU dr'R'Wnydl./. na kfCirym spoczy
wały szkielety 8 płodow prosl,t, Obok nich eło&ono 81erp lrrsemlerury feadl-- 4-5 derpakCIW/. W jamadl 
odkryto Id lka dobrze zachowanych llubltl5w typowych cDa kultary ceramlJI:l promteatatej. 

SpośrOd żnalezlonych 3 .grobOw tylko Jeden mo:tna bU :tej datoqć. Podlodst on z wc;seanej epoltl brązu. 
Jest to szldelet mlodej kobiety olałonej na 1-ym bo ... o orientacji MNW•SSB s 100pml allnle poCI)IareeonymL. 
Zmarła miała na przedramleniu lewej ręld apirainit bransoletę b,..sow,.. 

Drugi obiekt z epold bf'ązu nale:ty wl,zaC! z lnUłurlt ło!ycltą. Była to lrolls1a /tłrednlea 123 cm/. płasko
denna, trapezowata jama, zawteraJ•ea nlewtelq Uojć lll.ecbarakter,..tycznyeh ulami<W naczyń. Oblekły z epołd 
brązu /r(Jwnle:t lutne ulamld naczyfl/ alraplaioł Blf przy wacbocmleh ·.tokach badaneao cypla. 

Najliczniejsze pozoatałotłcl osadnietwa nale:l4 do lrnltury prseworsldej l ltonc:enlr't;l,._ alę w zac:flodntej 
częśc~ cypla. Są to "2 pCiłztemlanld o l<onstrokcjl ałapowej oraz '7 jam goepoclarezyc:łl. Obl.ekt datoWady na pótny 
okres przedrzymsld mial konstrukcję słupową. wewtlllłrz IdOrej enajdoWllło Bit płaskodenne eagłfblente. Ch;lta 
ta miała 2 glinobite poetomy u:tytkowe • "podłogJ". Przy tej budowli ,..,.jdowaly df 4 llól1ste, płJtkfe, plasko
denne jamy. 

Druga chata dalnwana jest na wczesny okre• rzymsll1. Zarys jej wypełnflilra ma w rzucte lalztałt pro81o
kątny, W o kOł niego wystąpUy w regularnych odstępach dołld s !op-e, Oblełt mial 2 cllnoblte "podlogJ • znajdo)ll• 
c e slę na roz maitych glęboko•ctacb /ok. 130 l lOO cm/ dokumentujlice 2 fazy o:tytlrowanta domostwa. Chata ta 
miała zapewne d elany wyleptona glln'l o czym śWiadczy Wielka llodC! br,t' polepy z odetabml tonstral<cjl drewnta• 
nych. Y' wypelnlslaJ poza Ucz"'ł cera1Jl11clt W.J81ąptla brązowa ldamra paaa. azplla -.,.daDa 1 teła~y gra( struły 
~~ . . 

Ponadto z kulturą przeworską wt'lzać nale:ty 3 jamy workowate, o drednlcy 11'5-1311 cm,, ze znaczn• Iloś
cią szczątkCIW organlcznycil/ztarna z bO:!. 1 Innych rodlln. węgle drzewne/. Obleidy te wystąpiły w rozproszenia 
w znac1.nym oddalentu od badanych chA.t. 
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Ze względu na brak matertalOw datujJ~.Cych /znaleziono jedynie drobne, nlecharakterystycrpe alamiel na
ezy6/ nie udało lit~ aa~ c:hroaologl1 bll.da11Ych row6W. Oba są bard><o do steble podobne. Szerokość Ich waha 
al~ od ok. lD0-150 c~~~o gł~bokollć 1r1UOS1 ok. 100 cm, dna są nteckow te, a charakter wypełniska w zasadzie 
ldencyczny. Uchwycone odc1Dk1 row6W ą prawdopodobni~ dwoma częAc1am1 tego samego obiektu, ldOry przeble• 
gał wzdhtt !l<awędz1 wypłasJ:ezen!a teraay. 

O Ue l'odlęta sostanie decyzja o budoWle nkoły badanls ratownicze na st&nowtsku l w zonpolu będą 
koat,ynuowane w prz)'lłSłycb aezonat:b. · 

tDtARÓW • gm_ ŚOcbacuw 
woj. slclernlewlc:lde 
StaDcnnallo l 

Państ:wowe Muzeom Archeologiczne 
w Warezawie · 

Badan1a prowadZił mgr ZblgJ1lew No.,.akowsld przy wsp6ładŻiale dr 
Katarr;yny C><arnecldej. pod merytorycznym lderowntctwern dr bab. 
Teresy ~owśklej. CliWarty ser;on badań. Ftnansowało PMA. 
Cmentarr;yako ltulturyprr;eworsldej z okreStt wplyw6W rzymsicich 
1 wtcJrówek ludow. 

Badanlaml zostafa ob]ęls ncbodn!a 1 pOlnocna częAć cmentarzyska. Na obszarze 215 m 
2 odsłonięto 35 

poeh0wk6w elałopaln,.:b. w tym 2 pQPlelnlcowe oraz t· obiekt jamowy. Wyposatenle wtększopct grob6w ogranicza• 
lo lltę do kilkunastu t:r. ceram11r:1. ZaledWie:ti poch6wk6w jest doldadnle datowan~ch; mieszczą się one w ramach 
czasowych cmentarzyska akreślonycb wcr.e6nlej. Chronologię dalszych siedmiu motna określić na co najmniej 
far;ę c

1
b ze względu Da obecność cer.am1kl tocr;onej. Najstarue poch6wlcl/gr.nr: 148,15:i.l58/ pochodziły z fazy 

. B
2 

1 dOS"larczyły '-''fZO,'Ił;ych za,p1nelt pochodn,.:h od lilln11! proftlowanych, najpOtn!ejsze - datowane na fa7.ę c2 • 
posladały za,p1Did: A. lU /gr. 147ft A.211 /?./ /gr. 123/. Z gr. 1-H pochodzi brązowa zaplnka typu A.129, zaś 
fragment łelamego pUalka t dwa paclorki kaboolctaedryczne zawierał gr. 143. W6r6d zabytlc6w lubtych zwraca 
uwag~ caplnica A. 158 pokryta pat}'ll4 ognloWII l lldoblooa na nOtce ukośnymi naclęctaml; A. 162 /krotka 1 bardM 
rn'a&ywnaf; telaZII)' n6t poprr:eczny 1 krępy p-ot oszczepu /jedyny element uzbrojenia w r. b./. W gr.123 1 138 
•twlerdr;ono fragmenty baczyli t:ypu •terra algl.llata•. Pod względem formy najciekawszy był gr. 155: w popielni
cy. nad ktOrą zalegały płonowo dwa dute głazy, opr6cz kośct znajdowały się trzy naczynia wlotone jedno w drugie 
1 odwrOcone do py dnaml. Wypoaaten!e- zapinka, gltnlany przęślik t igła telazna - znajdowało się w jamie. 

Badan1a będ'l 1raat)onuowane. 
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Mdzeua Archeologiczne 

· ~aerwator Zabytków Archeologicz
nych 

v Poznaniu 

Badaola prowadsiła .ąr Ranna Pavlaczyk. Finansowało 

Muzewa Archeo~ogiczne w Poznaniu. Drugi sezon badań. 
Osada vczeanollredniovieczna • 

. ·.·· .~~s9no badania rat.oomicze .,·celu zabezpieczenia wachodniej /at.1c/ oraz cent-
~al.Jie' /at~ 1b/ partU .atanovuu 1. · 

' . . 2 
l'rzeba4ano obaaar -o powienchnl 161 a zakładajile 12 vykopcSv. Zarejestrowano obecnolit 

5 .~aktów. w· esterech ~h Vyaiary.-1 savarto•ć kulturowa jaa pozwala na interpretacj~ 
lcłl jakO pozoataloki 9b1ek.tów aieftltalnyj:b. Dwa obiekty ·to "jalll)' gospodarcze•. 

~ -rat._ ci-ObruDatnej próchnicy .o aillhzoki ok. 30 ca, na całej powierzchni sta~ 
· UOWlaka 1~, wy•~iła stalowo-szara warstwa~ bogatej zavartoki ku~turovej, stanOWillca po

alGa ułytk9WJ oaed7 .łok. 1~-20 ca aillłezo4c1/. Ra jej tle rysowały sic obiekty przesycone· 
8P&l-iSQ • . , 

Wil.n'S!! ·ilateriału wydsielon89o sarejeatrovano obecno•ć a. in. nota telaznego, prześlików, 
prałnicy, ćl'łlarlt& do ,aleci, oraz ltaai81li sa •ladaal obr~ki. 

ilater~ł .,abllny pozwala datować oaa.S. .na , p6inll fazc ·a vczeanego llrednioviecza. Oprócz 

-ra,ailti ~seanołr.ioviecznej wya~ił r6tmie .. -teriał kultury łutyckiej, w tym prawie 

lii:Dtlpletne ~ • 

.'Ra~riał, iriSdłovy &Dłl}d~je si'ł w lilt. v Poznani)l. 

- a.&iDl.a winDy~ ~tyn-. -

apowra. g~~.Sob6tk.a 
'IIQj. vrocłavakte 

' ' Cllutarsyalto"~. 

StaJ)oViliko 15 

. ( 

1łoj41V6dzki Olirodak 

.Archeologiczno-Konserwatorski 

we Wrocławiu 

Badania p~dsi~a sąr Halina Sledzik-Kaaińska. Finan~ 
sował ~ ·~ław: Drugi sezon badań. caentarzysko 

kurhanowe z VIII-IX w. 

Blu!ania aJ,ały cba·rute;- ratowniczy. Wytypowano kurban nr 25, z vkopeJD rabunkowym w 

partU ~eotrall>ej nasypu. KarbaD połotony był przy p6łnocno-vschodnii!j ltra,..dzi stanowislta. 

llasyp kopca zachował ale w postaci zni,.e1Wilft890 stotka, na podatawie czworobocznej , o wy

aiaracb: 2,80 x 2·.so a ·1. wysokoki zl\Chovanej do około 0.60 a. Dłutsza otl podstawy zoriento

wana była v ltierunlfu .południ~ '!acb64-PnnÓcny ~ch6cl. W partii centrainaj nasypu widoczny _ 

był wkop o ' vy.tarAcb: ·l.60 x , 1,0 •• ~rozrzuconymi kamieniaai z vnetrza kopca, zalegaj~cyml 
obecni~ na poz10Mi1! k16łlti ldnej. 

z analizy atratygraUi ltopca wynika, te ~ nasyp wybrano miejace nieco wytej usytuo

~. oc·zya~czone z ' pozlOIIIU bUIIUsu. pierwotnego. Od strony południowo-wschodniej i półnOcno

-zachodniej -stwierdzono obecno4ć przepalonych, pojed7Jlczych belek drewnianych, tvorz4cych 

JIAJ;O:tnik. w poblih prze~i.~ych belek. stwierdzono takte obecność spiecz'onych, pojedynczy~h 
qrudek polepy. w obrebie· przepalonego, d~e~ianego naro:tnika wystllpiły głazy gabrowe wiel

kollei 0,30 ~ 0,50 X 0,60 IBI 0,20 X 0,15 X 0,30 a przylegaj~e do.ć ścidle do Siebie. W par

tii centralnej ukłitd kam,ieoi został zaburzony vkope111 rabunkovya oraz korreniaai drzew igla

stych około 8.0-letnicb. Okład kamieni nakrywała kilkuceotyaetrova warstewka gliny barwy bia

-ławej, pod któ~ .,; czeŚci potudńiowo-~schodniej wystawały vierzc~łki głazów. 
w obrebie nasypu, w partii wierzchołkowej oraz u podnó:ta kopca zaobserwowano skupiska 

przepalonych ko,ci- Najwieksza skupisko stwierdzono u podstawy nasypu, od strony wschodniej-
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Ko~ci współwystepowały razem z fragmentami naczynia oraz pojedynczyai ~qielkami drzewnymi. 

w nasypie kopca wystepowały ułamki naczyń g~inianych. Najwięc&j ułamków naczyń glinia

nych zaobserwowano u podstawy kopca, v warstwie białawej qliny zsuniątej z nasypu od strony 

południowej, południowo-wschodniej orąz północno-zachodniej. W południowej cze~ci nasypu wy

eksploatowano beczułkowaty paciorek ceramiczny, pokryty kremowym szkliwem. 

Przedstawione spostrzetenia interpretujemy nastąpuj~eo: qrób budowano na poziomie gli

ny oczyszczonej z humusu pierwotnego, nastepnie przynoszono głazy qabrowe, zalegające w po

blitu w dutej ilo,ci na wschodnim stoku góry Slety. Układano je v obrebie czworobocznej kon

strukcji drewnianej , zbudowanej z jednego '!ieńea belek. Przynos_zono glinę z niedalekiej_ od

legło~ei do usypania kopca nad drewnianą skrzynią z kamieniami. Przepalone szczatki kostne 
zbierano ze stosu do naczynia, które postawiono na wierzchołku nasypu. Na skutek niwelacji i 

prac le~nycb naczynie stoczyło się do podstawy kopca i uległo zniszczeniu /potłuczone/. 

Na podstawie uzyskanego materiału ceramicznego, tj. frag.antóv naczyń qlinianych stwier

dzamy , te wystepuje zró:lnieowanie chronologiczne. Stwierdzono tutaj obee..Odć eerąikl nawi~tzu

jącej v forlilie 1 technice wykonania do form odkrytych v kurbanie 12, i8, 32, datowanej na VIii

-IX w. znacznie młodsza, bo pochodząca z XIII-XIV v., stwierdzona została głównie u podstawy 

kopca, w eze~ei północno-zachodniej. Znalazła sie ona tutaj prawdopodobnie v związku ze skła

daniem ofiar ku czci zmarłych w okresie po zaprzestaniu składania pochówku v kurhanie. 

Wg periodyzacji proponowanej przez R.Zol~-Ada.ikowa kurhany z Będkowie zakwalifikowano 

do II fazy, datowanej na VIII-IX w. 

Badania zakończono, · doku.entaeja i zabytki znajduja ale v WOAK-u. W 1987 r. planuje sic 

rekonstrukcje przebadaneqo kurhanu nr 25. 

BlM.OGARD 

woj. koszalińskie 

Stanowisko 17 

BOBROWO 

woj. toruńskie 
Stanowisko 1 1 1a 

patrz 

• . okres . wpływów_ rzy.akic:h 

Badania prowadził lli]r laz1a1erz G~tavsk~ pod opiek

naukov- doc:.dr. Jeraeqo Ol.czaka. w badaniach brał 

udział student UMK Andrzej Kowalski oraz ałqd,iet oqól

nopolskieqo obozu archeolocjie2neqo . Pierwszy sezon ba
dań. Gro4z1ako vczeano~redn1.ow1ecma U-XII w. 

Obiekt połotony jest na ni-ielkim eyplowat)'lll półwyspie jealora Oleczno, v jego północ

nej czedci. Od zachodu otacza grodzisko teren podDakły - dlad po zarastaj~tcym tam jeziorze. 

Około 500 m na północ: od qrodziska krzytuj~t sic szosy z Jebłonowa do Brodniey oraz z Bo~rowa 

do Wichulca. W odleqło~i 300 ~ na północny wschód przepływa Lutryna - łącząca jezioro Oleez

no z jeziorem Wądzyri. 

Grodzisko posiada kształt dodć regularnego, nieco wydłutonego owalu, rysującego sie v 

terenie do~ć czytelną sylwetką. Wały grodziska - pierdeieniowate - są wyratnie przewyłazone 

z zachodniej, a szczególnie północnej strony względem wału wschodniego - przylegającego do· 
brzegu jeziora. Hysokodć wałów wzgledem otaczającego terenu sięga 5-7 m, za~ w partii przy

brzetnej jeziora, licz~c do jego poziomu 6-8 m. Rozsypisko wewnetrznyeb stoków wału nie po

zwala na precyzyjne okredlenie wielkodei majdanu - jego przybli:tone rozmiary vyooszą 25 x 40 m, 

cały zad obiekt os1.ąqa rozmiary ea 70 x 100 m. Bezpośrednio na północ od grod:riska rozpokiera 

siewyniesienie łagodnie przechodzące w vysoezyzne -miejsce os~y przyqrod~j. 

Badania weryfikaeyjno-sonda:towe po raz pierwszy na qrodzisku l osadz~e prowadzili &.Ko

la i G.Wilke z UMK w Toruniu. Sporządzono wówczas plan sytuacyjno-wysoko~iowy grodziska i 

o~ady /1974 r./ oraz załoiono 2 wykopy badawcze na grodzisku /4 x 4 a; 4 x 8 a/ i 2 na oaa-
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dzie /ł x 4 a/. Pra~e te pozwoliły na wa~pne zozpoznanie stratygrafii stanowiska, jak tet 
okre,lenie jego chronologii na X-XII w. 

Prace wykopaliskowe w bietllcya roku skoncentrowano wyłllcznie na grodzisku. Załotono łą
cznie S wykopów badawczych: 

Wykop 1 /S x S a/ - usytuowany w aiejscu domniemanej bramy wjazdowej w środkowej partii wału 
Wachodniego pazwalił odkfY~ jej rwDowiako v postaci intensywnej warstwy spalenizny i węgli 
drzewnych. W wykopie zadokumentowano tet układ nawarstwień rozsypiska północno-wschodniej 
części wału grodu /warstwa demolacyjno-potarowa/. Eksplorację prowadzono maksymalnie do głe
bokolłci 2 a, gdzie wys~ił na całej powierzchni calec. 

Wykop 2 /S x S a/ - usytuowany na zachód od wykopu 1 z 'Zachowaniem 1 m szerokiagą świadka. 
Wchodził on czędciowo na majdan grodziska i częściowo obejmował kotlinkę przyvałową . Odkryto 

w nim zaryay 3 domostw z I fazy utytkowania grodu. Ogólnie stratygrafia w tym wykopie zdaje 
aie wskazywa~ na 2 fazy utytkovania grodu. Eksploracje prowadzono do głębokości 3,30 m. 

Wykop 3 /5 x 5 m/ - zało:l:ony v odległodcl 10,3 m na południe od wykopu 2 miał na celu uchwy
cenie ewentualnych śladów zabudowy v strefie kotlinki przywałowej. Odkryto nawarstwienia 
wskazujące na 3 fazy zasiedlenia grodu. Uchwycono zarysy rel i któw dwóch zabudowań z najstar

szej fazy u:l:ytkowania obiektu. Eksploracje prowadzono do 3,10 m. 

Wykop 4 /10 x 2 m/ - załotony jako przekop przez wał zachodni grodziska. Pozwolił on na od
krycie warstw demolacyjno-potarowycb kolejnych faz niszczenia grodu - wyra~niej czytelnych 
przy wewnętrznej stopie wału. Eksplorację prowadzono maksymalnie do 2,5 m. 

Wykop 5 /1,2 x S m/- załotony na wschód w odległości 1,5 m od wykopu 1. Miał on za zadanie 

próbę weryfikacji przebiegu nawarstwień w profiiu zachodnim wykopu 1 - gdzie odkryto wyrainy 

wkop z wypełniskiem rumowiska bramy wjazdowej. 

Ruchomy materiał zabytkowy składał się wyłącznie z naczyń gli nianych. Wstępna analiza 
ceramiki pod względem morfolog i czno-technologicznym pozwala datować obiekt na okre s IX-XII w. 

Ogólnie wydzielić motamy 3 fazy utytkowania grodziska, katda o dość i ntensywnej zabudowie, 

kończąca się katak.lizmem potaru. 

Przewidywane są jeszcze prace uzupełniające na osadzie przygrodowe j or az ewentualne 

wiercenia geologiczne na obydwu częściach kompleksu gród-osada. 

BRZEZOWA, gm.Nowy taigród 

woj. krośnieóskie 

St anowisko 1 

Muzeum Okręgowe 

v Krośnie 

Badania prowadzili mgr mgr Anna Muzyczuk i Jerzy Ginal 
ski przy konsultacji dr Heleny Zoll-Adamikowej. Finan
sował WKZ w Krośnie. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 

wczesnośredniowieczne. 

Grodzisko położone jest v południowej części wsi, około 1,5 km na zachód od Wi słok i, 

na wzniesieniu zwanym •walik" /471,5 m n.p.m./ . Wierzchołek wzgórza tworzy mniej więcej pła

ską, opadającą lekko ku wschodowi platformę otoczoną dwoma pierścieniami wałów. Od strony 
wschodniej i południowej zaznaczają się pozostałości trzeciego wału /?/. Przestrzeń zamknię

ta wałem wewnętrznym posiada kształt owalu o wymiarach w kierunku NS - 130 m, w kierunku EW 

-160m. Sondażowe badania na tym stanowisku .były prowadzone w 19S2 r., tut po jego odkryciu 

.Pr~ez Karpacką Ekspedycje Archeologiczną. 

Na terenie grodziska prowadzona jest intensywna uprawa powodująca rozorywanie wałów i 

systematyczne jego niszczenie. Celem tegorocznej ekspedycji było rozpoznanie konstrukcji 

umocnień tego obiektu. 

założono trzy wykopy:. I - przecinający zewnętrzną część wału wewnętrznego oraz między

wale od strony wschodniej /v miejscu nowożytnego wkopu/ o wymiarach 2,5 x 12,5 m; . II - przeci

nający obydwa wały od strony północno-wschodniej o wymiarach 3 x 50 m; III - na majdanie, w 
bezoośrednim sąsied•twie vvkopu II o wymiarach S x 15 m. Ogółem odsłonięto i przebadano 227 m

2
• 
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Wał wewnętrzny' w przebadanej częgci aiał u podstawy S • szerokości i zachowany był da 
wysokodcl 1,30 a. Wstępne ustalenia wykazały, te zastosowano tu dod~ skomplikaw3n4 konstruk
cję ziemno-drewniano-kaaienn~. W nasypie ziemnym ulotone były v dwóch poziomach niegn~ce po
przecznie belki drewniane oraz pionąwo wbijane ~łupy z dobrze zachowaną aiędzy nimi plecion
ką. W czędci j~dra tego' wału natrafiono takie na •lady blitej nieokredlonej konstrukcji ka
miennęj. G6rn~ partie nasypu ziemnego stanowiła warstwa intensywnie czerwonej, przepalonej 

gliny, drobnych piaskowców i węgli drzewnych - pozostałod~ jakiejd konstrukcji wiedczącej wał, 

Pod wałem wystąpiła czarna warstewka, z której pochodzi zdecydowana większe•~ materiału rucho
mego /liczne fragmenty garnka zdobionego ornamentem linii rytych, fra~t ozdoby srebrnej 
oraz ułamki kości 1 naczyft/. 

Na majdanie, w strefie przywałowej, zaobserwowano wyatępowanie warstwy kulturowej z ~te

licznymi fragmentami ceramiki. W obrębie badanego odcinka wałów natrafion~ jedynie na próby 
kopania fosy - przeszkodę stanowiły wychodnie płytko zalegających piaskowców i łupków. 

w wale zewnętrznym, znacznie nitszym 1 gorzej zachowanym, wystąpiły róvniet •lady prze
palonej konstrukcji drewniano-ziemnej. 

Na podstawie obserwacji układu stratygraficznego .otna sądsi~, te obiekt ten był stosun
kowo krótko utytkowany. Pierwszy sezon badad dostarbrył niewielkiej !lo,ci materiału ruchome
go, co w powatnym stopniu utrudnia .precyzyjne akrellenie chronologii /druga połowa VIII w. -
IX w./. 

Materiały 1 dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym v Kro•nie. 

Badania będą kontyn'uowane. 

BYTOM ODRZAliSKI 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 1 

Polska Akademia Nauk 

Instytut Bistor.U. Kultu~ Aaterialnej 
Zakład Archeologii Nadodrza 
we Wrocławia 

Badania prowadzili mgr mgr Sławomir Motdzioch i Lidia 
Nowacka przy konsultacji prof.dr. bab. Lecha Leciejewi
cza. Pinansovał XZA w Zielonej Górze. Trzeci sezon ba
dań. osada wczeano•redniovieczna /X/XI-XII/XIII w. / 

Kontynuowano badania na osadzie celem rozpoznania planu zabudowy. Ogółem przebadano 
około SSO m2 • Załoiono S wykopów /nry III-VII/, z których katdy w pewnej części obejmowal 

równie! zasięgiem obszar domniemanych umocnia6 •. tadnych •ladów konstrukcji obronnych nie 
stwierdzono, co ostatecznie dowodzi błędnej identyfikacji teqo stanowiska z pozostałodciami 

znanego ze tródeł pisanych grodu kaszteladakiego w Bytomiu Odrzadskim. Układ warstw: warstwa 

ziemi ornej, warstwa niwelacyjna novotytna, warstwa kulturowa z okresu funkcjonowania osady, 

obiekty osadnicze, nawi~zyvał do znanego jut z lat poprzednich. Odkryto ogółem 53 obiekty, 
w tym 2 datowane na X.III-XIV w. 

Układ obi~t6~ oraz ich cechy nie pozwoliły na ogół okredli~ precyzyjnie funkcji. Wyją
tek to 2 paleniska oraz 4 jamy zawierające znaczne ilo,ci tutla telaznego, co pozwala domy•
lać się ich związku z produkcją hutniczą. 

W~ród zabytków ruchomych najliczniejszą grupę stanowiły fra9J11eDty ceramiki /16.053 szt./. 

Licznie wystąpiły kodci zwierzęce /4.971 fragmentów/, tatle telazne i złutlona polepa. Wydzie

lono 161 zabytków, głównie telaznych, w tym note /18 szt./, 2 krzesiwa kabłąkowe, przecinak 

igłę, podkowiaki, podkowę, skoble 1 inne. Znaleziono rówDiet 10 przęllików glinianych, dwa 
pierdcionki z brązu, kablACZek skroniowy z br~zu /typ pomorski/, telazny odwałnik oktaedrycz
ny w koszulce br~zowej, połówkę denara krzytowego, kolelane łytyy, 2 gładziki, hetkę, szydło 
i rogowy pólfabrykat gwizdka. 

Ceramika to głównie naczynia silnie obtaczane, barwy ceglastej lab szarej, o esowatym 
profilu, natomiast rzadziej z cylindryczną szyjką. Zdobiona była głównie ornamentem żłobków 
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dookolnych, n~ekiedy także dookolnymi pasmami nacięć, rzadko lini• falistą. Datuje ona okres 
funltcjonowania osady na X/XI-XII/XIII wiek. Podobnie, jak w latach poprzednich, wystąpiły nie
liczne fragmenty ceram~i z epoki brązu oraz cer~ki •redniowiecznej. 

Materiał zabytkowy przechowywany jest w Zakładzie Archeoloqii Nadodrza IHXM PAN we Wro
cławiu. Przewiduje się kontynuację badaó. 

C~WY, qm.Brodnica 
woj. poznal\akie 

atanowiliko 15 

CZARTAJ EW 

woj. białostockie 

Stanowisko 1 

patrz 
neolit 

Konserwator zabytków Archeologicznych 
w B~alp!stoku 

Badania prowadziła mgr Halina Karwowska. Finansował wxz 
w Białymstoku. Pierwszy sezon badaó. Cmentarzysko wczes

nośredniowieczne z grobami w obstawach kamiennych. 

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne z grobami w obstawach kamiennych zlokalizowane jest 

na krawędzi .ałe~ dol~i rzeczki Kamionka, w odległości około 150 m na północny-wschód od 

droqi Sieaiatycze-ciechanowiec. Pierwsze badan~ prowadził tu w latach osiemdziesiątych XIX 
wieku Songin. w 1986 r. rozpoczęto badania ratównicze fragmentarycznie zachowanego już stano

vis~&. Przebadano teren około 200m2• Ze wstępnych analiz należy sądzić, it udało się uchwy
cić południowy skraj cmentarzyska. Prace eksploracyjne potwierdziły zły stan zachowania obiek
tu. 

W trakcie prac wykopaliskowych odkryto 3 groby szkieletowe. Obstawy grobowe były sześ

ciowo zniszczone. Stan zachowan~ kości zły. Materiał zabytkowy następujący: grób nr 1 - zn~

leziono w nt. kółko brązowe, pierścionek telazny: grób nr 3 - wydobyto liczne fragmenty kab
łączków skroniowych, paciorki szklane: z całego przebadanego obszaru pochodzi kilkadziestąt 
fragmentów ceramiki. 

Wstępna analiza materiału zabytkowego pozwala . datować stanowisko na okres wczesnego 
średniowiec .za. 

Badania beda kontynuowane. 

D~ZYNO 

woj. koszalióskie 

Stanowisko 53 

Uniwersytet ~. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii 
v Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Andrzej Sikorski i Maria Miśkie
wicz. Finansował UAM w Poznaniu. Trzeci sezon bada~. 

Stanowisko wielokulturowe. Slady kultur pucharów lejko

watych i amfor kulistych. Osada: ludności kultury łużyc

kiej /kultury pomorskiej /?/,kultury oksywskiej, kultu

ry vielbarskiej, elementy grupy debczyńskiej POR, osada 

vczesno~redniowieczna VII /?/ - VIII/IX w. Cmentarzysko 

z XI-XIII w. · 

Rozpoznano powierzchnię około 325 m2 , poszen:ajllC obszar obserwacji archeoloqicznej w 

kierunku zacbodnim względem rozkopanej wczet!niej płaszczyzny stano~iska. 

ŁllCZnie zarejestrowano 111 obiektów, ZWillzanych funkcjonalnie Z obozowiskiem /osadll, 

· egzystującą na tym teren:ie od kultury pucharów lejkowatych po okres rozwiniętego/ pót.nego 

średniowiecza i wczesnośredniowiecznym cmentarzyskiem szkieletowym. ze. względu na rysujące 

się dwa podstawowe zagadnienia, wstępne omówienie wyn~ów przeprowadzone zostanie oddzielnie 
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dla: /A/ osady wielokulturowej i /B/ cmentarzyska. 

A. Osada 

Bazuj~c na vstepn~j analizie aakroskopovej materiału - przede wszystkla ceramicznego -

znaleziska zaliczyć mołna do 5 jednostek kulturowych. 

1. Elementy KPL - brak obiektów; stwierdzono tylko inwentarz krzemienny, który z.1dentyfikova
no w obiektach ludności kultury wieibarskiej .1 w jamach wi~zanycb z funkcjonovaniem p6~- · 

ł 
niejazego cmentarzyska. 

2. Elementy kultury lułyckiej /kultury pomorskiej /?/ - rozpoznano wył~cznie bardzo rozdrob
niony materiał ceramiczny, który zalegał we wczesnośredniowiecznych jamach, otaczaj~cych 

groby. 

3. Kultura oksywska - brak obiektów, mały zbiór ceramiki, duły ro;rzut powierzchniowy mate

riału prawdopodobnie wyznacza peryferyjną cześć w zachodnim fragmencie zbadanej powierzch
ni stanowiska. 

4. Kultura wieibarska - stwierdzono 1 piec gospodarczy - obiekt 388 - i zestaw fragmentów ce
ramiki pochodz~cy z warstw naturalnych, który w poł~czeniu z ubiegłoroczri~ seri~ materialu 
wyznacza now~ grupę znalezisk na stanowis~u. 

S. Elementy rozwinietego i pó~nego średniowiecza - brak obiektów; zarejestrowano tylko frag
menty ceramiki, tzw. siwej /szarej w I i II warstwie naturalnej/, co pośrednio poświadczać 
może strefę penetracji ww. kultury. 

B. Cmentarzysk.o 

w zakończonym sezonie wykopaliskowym znaleziono nastepod 7 grobów szkieletowych /9-15/ 
i 18 jam- częściowo ze śladami po jamach posłupowych, we~trz- które tworzyły .mniej lub 

bardziej regularne kolisto-owalne układy przestrzenne w pobliłu jam grobowych. Generalnie 
groby podzielić można na dwie grupy: I - groby szkieletowe z naturalnym układem kostnym 

/grób 9, 11-15/ i II- grób z anormalnym układem anatom.1cznym szkieletu /grób 10/. w grupie 

I stwiełdzono: 1 grób osobnika dojrzałego /bez wyposałenia/ i 5 grobów dzieci, w tym w 3 zna

leziono brakteaty brandenburskie i jeden brakteata prawdopodobnie proweniencji zachodniej/?/. 
w grupie II zbadano grób - prawdopodobnie kobiety - który składa się z trzech podstawowych 
elementów: 1-1 fragmentu właściwej jamy grobowej, z pozostałościami konstrukcji drewnianej, 
gdzie pozostawiono tylko kości nóg do wysokości stawu kolanowego; 1-1 jamy, o zarysie prawie 
kolistym /wymiary: 2,30 x 2,00 m/, wkopanej w miejsce, w którym przedtem le:tała pozostała 
część szkieletu; /-/ .1 z konstrukcji w.1elkich kamieni narzutowych w tej:te jamie i w zespole 
przykrywaj~cym całość obiektu. Dodać nalety, te do omaw.1anej jamy został wlany jakiś płyn 
/pozostały koliste zacieki na brzegach jamy/, a następnie zasypano wypełniska i rozpalono 
ogień. Na poziomie stropu jamy, w warstwie spalenizny zarejestrowano fragmenty kości czaszki 
/które nawi~zuj~ do ogólnej orientacji na linii E-W/ za~ obok nich brązowy kabłączek skronio

wy odmiany C wg B.KÓĆki-Krenz. Fragment zachowanej "pierwotnej• jamy grobowej i jama /o głę

boko~ci 1,18 m/ w miejscu "uslll!ietej częjlci • zmarłej przywalona została dutym piaskowcem 

/który częściowo zmiażdżył kości zmarłej nie powodując jednak- ładnych przemieszcze6 mecha
nicznych w warstwie spalenizny zarejestrowanej w stropie obiektu/. 

l 
Omówione groby w ogólnej organizacji przestrzennej na cmentarzysku twarz~ osobną grupę, 

z wyrain~ przerw~ w stosnoku do obiektów znalezionych w latach 1984-85. Poczyn.1one obserwa

cje z jednej strony sugerować mog~ nowe, p6iniejsze skupienie grob6w, .datowane ogólnie na 

XII/XIII-XIII w., z drugiej nie wykluczaj- względnie jednoczasowego złożenia do. grobu zmar
łych, co może być wyn.1kiem choroby /pomoru /?/. 

Materiały znajduj~ się v In~tytucie Prahistorii UAM w Pozpaniu. 

Badania będą kontynuowane. 



OOBRZEJOWICE, 911· tukowice 
woj. legnickie 
Stanowisko 2 

DZIWfCINO, 911· Sianów 
woj. kos,alióskie 
sumowbito 1 

Gł5KI, 911.Cniewltowo 
woj. bydgoskie 
Stallowisito 18 

CDYJIIA OII:SYJIIB 

100j. gdańskie 
Stanowisko 43 
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patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

patr& 
okres latellski 

Badania prowadziła mgr Barbara Spiga~ska. Konsultant 
doc.dr bab. Władysław ł.osiński. Finansował IIKZ, Muzeum 
Miasta Gdyni. Drugi sezon badad. Osada wczesno,rednio
wieczna. 

Stanowisko zostało odkryte v trakcie badań powierzchniowych przez prof. J.Kostrzewskie
go w latach dwudziestych ~ w. Badania w ramach AZP v 1984 r. potwierdziły występowanie cera
miki na badanya obszarze. 

Stanowisko jest polotone w południowo-wschodniej czellci ~epy Oksywskiej, na obszarze 
około 1 ha. 

W ci•gu sezonów wykopaliskowych 1985 i 1986 przebadano obszar o łacznej powierzchni 
182 a 2

• Badania llliały charakter we.ryfikacyjno-rozpoznawczy. Odkryto dwa obiekty mieszkalne 
przylegajace do siebie. W obiektach licznie wystąpiła ceramika, łącznie około 4500 fragmen
tów. Poza ceramiką znaleziono: notyki telazne, paciorki bursztynowe, prze~liki gliniane, 

fragment łyżwy kościanej, okucie z brązu do pasa, surowiec bursztynowy, kości ze dladami ob
róbki. 

Ozysitano ~kte liczn~aateriał kostny zoologiczny. Stanowisko datowane jest na druga 

polowe XI w. 

Materiały przechowywane •• w Muzeum Miasta Gdyni. 

Badani.a powi.nny być kontynuowane. 

GIECZNO, gm.Zgierz 
woj • łódzkie 
Stanovisl<O 8 

GNIEZNO 
woj. poznańskie 

Stanowisito 15 

-.-
patrz 
pótne średniowiecze 

Muzeum Początków Państwa Folskiego 
w Gnietnie 

Badania Poa kierunkiem dr Gabrieli Mikołajczyk prowadził 
Tomasz ~awicki. Finansowało KPPP w Gniełnie. Drugi ~ezon 

badań. Wzgórze Lecha grodzisko. ~~res wczesnośrednio

wieczny i nowożytny. 

Kontynuowano prace w sondatu nr 4 o powierzchni okoŁo 9m2 , zlokalizowanym po póŁnocnej 
stronie apsydy koŚ~ioła św.Jerzego /ary 28 i 41/. Po rocznej pr~erwie wznowiono eksploracje 
od głeboko~ci 1,7 m pod poWierzchni• terenu. Do czasu zakończenia badań. w omawianym sondatu 
zdołano odsłonić cześć kamiennego fundamentu półkolistej apsydy romańskiej at do jej posado
wienia, tj. do głębokości 3,36 m. Ogólna wysokość fundamentu wynosiła 2,7 m. Konstrukcje tę 
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wykonano z rótnej wielkolei kamieni polnych, z których tylkó dwie górne warstwy łączyła za
prawa wapienna /?/. Miedzy pozostałymi kamieniami znajdował sie lekko gliniasty piasek. Sto

pę fundamentową apsydy osiągnięto dzięki pogłębieniu sondatu w dwóch wybranych miejscach o 

ograniczonym zasięgu. Fundament posadowiony został na warstewce gliny oddzielonej od calca 

cienką warstewką brunatnej próchnicy. w miejscach tych calec wystąpił na głęboko~cl 3,55 m. 

Zbadano także układ i okre,lono charakter wczesno§redniowiecznych warstw kulturowych L obiek

t ów znajdujących się w ich obrębie /palenisko i częlć blitej nieokre§lonej konstrukcji kamien

ne j/. w wyniku eksploracji uzyskano ułamki wczesnolredni owiecznycb naczyń ceramicznych z oko

ło połowy XI- drugiej połowy XI w. /pogranicze faz D 1 E/, kolei zwierzęce, bryłki telaza 1 

brązu oraz fragment osełki kamiennej. 

Sonda t 4a o powierzchni 2,5 m2 stanowił bezpolcednie przedłużenie sondatu C o 1,5 m v 

kierunku zachodnim, aż do wschodniej §ciany nawy kościoła św.Jerzego /narożnik u styku z ap

sydą/. ze względów technicznych sondaż 4a doprowadzono tylko do qłębokośc1 1,77 a, odsłania

jąc trzy górne warstwy kamieni fundamentu apsydy półkolistej /~ześć zacbodnia/ oraz romański 

fundament wschodniej ~ciany nawy kościoła św.Jerzego. Te ostatnią konstrukcje wykonano rów
nież z kamieni polnych, miejscami /w części górnej/ połączonych zaprawą wapienną /?/. Do głę~ 

bokości około 1,5 m zalegała warstwa przemieszanej ziemi z dwoma nowożytnymi pochówkami~ 

latowymi. Pozbawione wyposażenia szkielety spoczywały na wznak, z rękami ułożonymi wzdłuż 
ciała i głowami skierowanymi na zachód. Poniżej zalegały warstwy wczesno€redniowieczne zawie

rające fragmenty naczyń ceramicznych o chronologii identycznej, jak w sondatu nr 4, ko~ci 
zwierzece i jednostronny, trójwarstwowy grzebień z porota. 

Wstępne wyniki badań w obu sondażach wskazują, ił fundamenty apsydy i nawy koleiola św. 

J erzego zostały zagłębione w warstwy wczesnogredniowieczne datowane ceromiką na około połowę 

XI - drugą połowę XI w. 

Materiał zabytkowy znajduje się w MPPP w Gnietnie. 

Badania po północnej stronie apsydy kolleiola św.- Jerzego zostały zako6czonfl!. 

Planuje się utworzenie stałej ekspozycji prezentującej górną część fundamentów romaó

skich ko§cioła św.Jerzego. 

GNIEZNO 

woj. poznański!! 

Stanowisko 1Sd 

Mu~eum Początków Pa6stwa Polskieqo 

v Gnietnie 

Badania pod kierunkiem dr Gabrieli Mikołajczyk prowa

dziła mgr El:łbieta Roqowaka. Finansowa~o Muzeum Począt

ków Państwa Polskieqo w Gnietnie. Czwarty sezon badań. 

Zacbodni stok wczesnośredniowiecznego grodzJ.sl<a. Okres 

wczesnośredniowieczny, pó~nothtedniowieczny, nowotytny. 

Badania wykopaliskowe były kontynuacją prac prowadzony w 1982 r. przez B.Sp~ąarską 

oraz w 1982 i 1984 r. przez K.Szurkowską. Skupiły się one przy zachodnia stoku grodzialta 1 

miały na celu: 

1 . kontynuowanie•poszukiwaó śladów zamku Władysława Odonica, 

2. ustalenie zasięgu, funkcji i chronologii dalszych odkrytych reliktów ·architelttonicznych, 

3. rozpoznanie stratygrafii, 

4. ustalenie chronologii ruchomych zabytków architektonicznych znajdujących a~e w eksploro
wanych wykopach. 

Wytyczono dwa wykopy o łącznej powierzchni 84,5 m2 • 

Prace wykopaliskowe w częl!ci północnej wykopu 3 doprowadzono do głębokości drołD 3,80 a. 
W czą~ci południowej tego wykopu do 2.80 m oraz w wykopie 4 do 1,25 m. 

Układ strat~graficzny obu wykopów /z wyjątkiem profilu północnego wykopu 3/ rysował się 

jednolicie. W wykopie 3 wydzielono pię~ warstw kulturowych. Zawierały one materiał przemie-
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szany, który datować mot na na okres od XII/XIII do XIX wieku. W wykopie 4 wydzielono je.dną war
stwę kulturową, która takte zawierała materiał do XIX w. 

Profil północny omawianego wykopu przedstawiał się następuj'lco: od powierzchni wykopu 
do głębokości 225-260 cm i ua długo~ci 575 cm zaobserwowano wkop. Ponitej zalegała warstwa 

gruzu ceglanego z drobnymi kamieniami i zaprawą o grubości od 30 do 50 cm. Pod warstwą gruzu 
odsłonięto południ~ ścianę muru kamienno-ceglanego łączonego zaprawą. Mur ten w czę~ci ~ 

dniej pojawił 11J.ę na g<łebokollci 170 cm, w części zachodniej na głębokości 2BO cm. zachowan'a 

długość muru wynosiła 575 cm,. zachowana wysokość w części zachodniej BO cm, w części wschod
niej 160 cm. Stopę muru odsłonięto na głębokości 330 cm w części wschodniej i 360 cm w części 

zachodniej. Warstwy kulturowe zachowały się w dolnej jego części, od głębokości 3 30 cm i opa
dały w kierunkU zachodnim. 

W wykopie 3 odkryto takte dwa rowki odpływowe wylotone kamieniaMi, pochodzące z XVIII i 

XIX w. 
Z uwagi na brak motlivości pogłębienia wykopu nie osiągnięto calca, który - jak wynika 

z wierce6 geolo~icznych - zalega w tym miejscu na głębokości około 12 m. Przeszkodą było tu 

bliskie usytuowanie nowego budynku kolegiat • 

. Rezultaty tegorocznych badań nie pozwalają takte na jednoznac:ine określenie chronologii 

oraz funkcji odkrytego muru kamienno-ceglanego. Wiazać go jednak motna z odkrytymi wcześniej 
w poblitu fragmentami budynku, który mógł być zamkiem zbudowanym przez Wł.Odonica. 

!la.terlał zabytkowy naj~1czen1ej reprezentowany był przez ułamki naczyń glinianych i ka

mionkowych. Ponadto wydobyto fragmenty butelek z XVIII w., fragmenty kafli z kolorowym szkli

wem i silnie skorodowane prz.edmJ.oty telazne, głównie gwo:tazie. Do ciekawszych zabytków znale
zionych w br. nalet4: kul~a z terakoty /pocisk/; ku~a z ciemnoniebieskiego szkła, trzy mone
ty, · grzęzidło gliniane, dwie osełkJ. kamienne, dwa fragmenty ostróg, sprzączka !elazna, dwa 

fragmenty podków, pięć fragmentów noty telaznyc~, w tym jeden v kładzinie kościanej, drugi w 

oprawie z porota, pólkosek oraz dwa raki telazne. 

MateriAły przechowywane są v Muzeum Początk6w Państwa Polskiego v Gnie:fnie. 

Badania zostały zakończone. 

GNIUDSEWO, gm.Puck 

woj. gdaństie 

Stanowi.ako 13 

QORA, qm.Pobiedzialta 

woj. p.:>zna.rlsk ie 

stanowisko 1 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

Uniwersytet tm:Adama · Mickiewicza 
Instytut Prahistorii 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadziły dr Hanna ~ó~ka-Krenz z IM UAM i mgr 
D.Butka z MA. Finansowało MA w Poznaniu. Czwarty sezon 

bada6 •. Osada wczesnośredniowieczna /VII-X/XI w./ i stolp 

średniowieczny /~II-XIV w./. 

Celem badali było roz~nan.le zaalęgu osady od strony wschodniej /południowy zasięq zo

stał uchwycony w latach pię~dzleslątych/. Załoiono wykop na osi wschód-zachód o powierzchni 

6 arów, od granic piaśnicy ku kullllinacj:i wzgckza. 

Uchwycono warstwę wczesnośredniowieczną i zachowaną jedynie fragmentarycznie warstwę 

z okresu wpływów rzymskich. Zarejestrowano B obiektów związanych z osadą otwartą - w tym ja

my, palenisko, "piwniczkę• i fragment .półziemianki wyeksplorowanej cześciowo v 1958 r. Mate

ria<ł ruchomy stanowiła g~ównie ceramika ręcznie lepiona i górą obtaczana, w większości nie 

zdobiona, fragmenty kollclr telazny haczyk do wędki, note telazJUl, szydła kościane, przęśliki 

gliniane, fra~nty trójdzi~ego qrzebienia rogowego oraz te~zna misa "śląska". Na podsta

wie materiału ceramiczneqo osadę motna datować na VII-X/XI w., a okres najintensywniejszego 

utytltowania przypadał na V:U 1 VIII w. 
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w partii centralnej wzgórza odsłonieto pozostałości viety mieszkalno-ob~onnej zniszczo
nej potarem. Załoiono wiec tu kolejne wykopy o powierzchni łącznej około 43 • na osi NE-SW 

nawiązując do odsłonietych llcian budynku. Ochwycono poludniowo-zachodni narotnik, fragment 

pólnocnej •etany oraz profil wschodni stołpu. Wa podstawie odsłonie~ycb fragaentóv drewnia-
1 

nych budynku motna sadzi~, te była to kwadratowa lub ~rostokątna budowla w dolnej partii wy

konana z drewna, w wyłszych zali v konstrukcji szachulcowej, jak na to wskazuje varstVil prze

palonej polepy z fragmentaai drewna, Materiał rucho.y stanowiły gvo:tdzie telazne /ok. 400 szt./, 
okucia żelazne, klucze i skoble telazne, tragaanty przedaiotóv z brązu, aiedzi 1 rogu znisz

czone potarem oraz nót i cz<.rpak telazny, a takte ceraaika, koki, krz-ienie. Materiały da

tują te budow~ na XIII-XIV w. 

Z~ytki znajdu~ą sie w MAP. 

Badania beda kontynuowane. 

GRODZIS~, gm.Grebkóv 

woj. siedleckie 

Stanowisko 1 

Uniwersytet Warszawski 

Instytut Archeologii 

Badania prow'!dził .,gr Wojciech Wróblewski, koosultowała 

doc.dr hab. Maria llillkieviczowa. Badania finasowane w 

ramach tematu RP-III-35. Czwarty sezon badań. Grodzisko 

wczesnodredniowieczne. 

Badaniami objęto zewnętrzny, południowy wal grodziska. Załoiono ~u jeden wykop przez 

wał {wykop X/, o wymiarach 2,5 x 15m. Obejmował on swym zasieg~em całą ~ulminacje wału: stok 

północny /wewnętrzny/, at do jego podstawy oraz stok południowy. /zewnętrzny/ v znacznej jego 

czę~ci. 

Prace dostarczyły ciekawych informacji dotyczących konstrukcji wału oraz jego usytuo....

nia w stosunku do pierwotnej rzeiby terenu. Zasadniczym elementem konstrukcyjnyw wału był 

układ drewnianych skrzyń /o wymiarach ok. 4,5 x 2,25 m; długoll~ jednej skrzyni była wiec v 

przybliżeniu równa długolici wczesnodrednioviecznego pręta/ wznoszonych z dranic /lub belek/. 

Skrzynie były budowane w konstrukcji wieńcowej. W wykopie X odsłonięto dod6 dobrze czytelny 

układ trzech t~kich skrzyń: jedna z nich /skrzynia nr 1/ . była ustawiona prostopadle do prze

biegu linii wału·: do niej dostawione były krótszymi bokami dwie kolejne skrzynie /nr nr 2 i 3/ 

- równolegle do przebiegu linii wału. Skrzynie te od strony zewnetr.znej wału były stabJ:lizo

wane dodatkowym elementem konstrukcyjnym, tzw. bezm4. Zachowana wysokodć dcian skrzyd sięgała 

około 1,5 m. Skrzynie usytuowane były przy krawędzi cypla, na którym usypano południowy wał 

grodziska. Głównym elementem wypełniska skrzyń była glina miejscami przemieszana z piaskiem. 

Z gliny tej usypany był wał. 

Gliniany nasyp wału stabilizowała od strony zewnetrznej drewniana konstrukcja przekład

kawo-rusztowa. Z uwagi na bardzo słaby stopied zachowania sie drewna,/ciemnoszare zaciemnie

nia ze smugowymi śladami zwęglonych włókien/ t .rudne jest odtworzenie układu belek konstrukcji 

rusztowej. Nie motna wykluczyć; te czędć znajdowanych na stoku zewnętrznym dladów drewna po

chodziła ze słu~w znajdującego sie tu /?/ ostrokołu. 

Główna cze~ć wału miała około 7-8 m szerokodci, zachowana wysokoś~ nasypu glinianego 

liczonego od P9dstawy wału wynosi około 3,5 a. Il~ść gliny zalegającej v warstwach osuwisko

wych na wewnętrznym stoku wału sugeruje, te pierwotnie nasyp .wału był o około 1 a wyższy. 

Kotna przypuszczać, te korona wału posiadała dodatkowe militarne wzaocnienie w postaci czę
stokołu. 

U" podstawy wału południowego, od strony wewnętrznej, natrafiono na skraj fosy, której 

br.zegi wzmacnia.ne były faszyną /odsłonieto czytelny układ śladów po kołkach pochodzacych z 

faszynowania/. Odkrycie . llladów tej fosy stanowią potwierdzenie wyników badań sondażowych 

L.Paderewsk1ej z 1?67 r. Nie motna wykluczać ewentualności, te sam majdan grodziska mógł być 

tu broni~ny drewnianym ogrodzeniem, palisadą. 

Cie kawy układ warstw odkryto pod poóstawa wał~. NatrafiaJ ~ tu na czytelne ~lady po orce 
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kierunek bruzdy biegł mniej więcej po linii W-E(. Dobrze widoczny w jednym miejscu ślad ora

nia krzyżowego może stanowić przesłankę, że mamy tu do czynienia ze śladami orki wykonywanej 
radłem. Znalezienie w warstwie ornej dość sporych ilości drobnych fragmentów ceramiki wczes
nośredniowiecznej /XI-XII w./ skłania do wi~zania ich /tzn. bruzd/ z tym właśnie okresem. wo

bec takiego faktu należy liczyć sie z ewentualnością istnienia w tym rejonie wczesnośrednio
wiecznego osadnictwa otwartego przed momentem wybudowania grodu. Jednocześnie jednak nie moż
na wykluczyć drugiej motliwo~ci, te. omawiane ślady po·orce związane były z otwarta osada kul

tury przeworskiej /datowanej materiałem ceramicznym oraz zapinka typu G - badania z lat 1983-

-198S- na fazy A3-B;/. Ku takiemu zaklasyfikowaniu mogłyby skłaniać nieliczne fragmenty cera

miki przeworskiej, znajdowane w tejże warstwie ornej. 

Być może rozstrzygniecie tych problemów przyniosą wyniki analiz pyłkowych z wars twy or
nej i zalegającego bezpośrednio pod nia pierwotnego podglebia oraz wyniki analiz szczątków bo

-tanicznych pochodzących ze szlamowania próbek obu ~ych warstw. 

Badania dostarczyły głównie informacji zawartych w odkrytych obiektach nieruchomych. 
Znacznie mniej niż w latach poprzednich było materiału ruchomego. W glinianym nasypie walu 

znaleziono jedynie drobne, na ogół niecharakterystyczne fragmenty ceramiki. Wieksześć dają

cych sie okre~lić ułamków pochodziła znaczy~ kultury przeworskiej. Ewidentne materiały wcze

snośredniowieczne /datowane na XI-XII w./ pochodza jedynie ze spągowych partii wypełniska fo
sy wewnętrznej oraz z warstwy ornej zalegającej pod skrzyniową konstrukcja wału. Oprócz cera

miki znaleziono także jeden silnie skorodowany, nieokreślony przedmiot żelazny /zachowany w 
kilku niewielkich fragmentach/ oraz pare kawałków żużla. 

Wyniki bada~ nie potwierdziły jednego ist?tnego elementu wszystkich poprzednich sezonów 

dotyczącego zabudowy wczesnośredniowiecznej, a mianowicie intensywnych śladów spalenizny. Wnl 
połodniowy w obrębie badanego rejonu nie nosił żadnych ~ladów gwałtownej destrukcji. w osuwi

skowych warstwach zalegających na wewnętrznym stoku wału ~ pochodzących z rozorywania walu w 

latach trzydziestych i czterdz~estych XX w. -brak ·było intensywnych śladów spalenizny. Stok 
zewn~trzny nie miał nawet śladów warstw osuwiskowych z wyższych partii: zachował sie w swym 

pierwotnym, nadanym mu przez budowniczych układzie. 

Badania beda kontynuowane. 

GRODZISZCZANY, gm.Dąbrowa Białostocka 

woj. białostockie 

Stanowisko 1 

Pa~stwowe Muzeum Archeologiczne 

w warszawie 

Badania prowadził mgr Ludomir Łoiny. Finansował WKZ w 
Białymstoku. Pierwszy sezon bada~. Grodzisko XI-x rn . .,_ 

ze względu na znaczny stopień zniszczenia obiektu, co wiązało sie ze znaczna niwelacja 

części wałów oraz majdanu, wykopy wytyczono w miejsen wskazującym na stosunkowo niedute zni

szczenia, v części północno-zachodniej grodziska. Wykopy zlokalizowano na majdanie w części 

przywałowej i częściowo na wale wewnętrznym grodziska. Ogółem przebadano 63 m2 powierzchni 

obiektu. Pozyskano materiał ceramiczny, dość. zróżnicowany pod względem typologicznym, lic•ny 

udział fragmentów naczyń z duta ilo~cia gruboziarnistej domieszki tłucznia, niektóre przelo
my wielobarwne, słabe ~lady obtaczania na nielicznych i przede wszystkim przydennych partiach 

barwy przewatnie w odcieniach brązu i betu, nieco brunatnych, ornamentyka linii dookolnych, 

falistych, sko~nych krzyżyków oraz kombinacje tych motywów. Z wstępnych analiz można założyć, 

iż pochodzi ona z okresu od XI do XIII w·. W większości jest to ceramika słowiańska, trudno 

jednak w tej chwili stwierdzić czy mazowiecka czy ruska, najprawdopodobniej jest to material 

mieszany. 

Poza ceramika naczyniowa znaleziono jedynie dwa przęśliki gliniane: kulisty i dwustoż-

kowy • . 

. Wewnętrzny wał grodu w odkrytym odcinku był wałem ziemnym przykrytym płaszczem glinia

nym, żadnych konstrukcji kamiennych ani drewnianych nie znaleziono. W warstwie gliny występc

wały 1lady spalenizny, co sugeruje fakt wy~tapienia póżaru. 



- 126-

Wyrótniono następujące warstwy: 1 - humus, 2 - warstwa twiru z piaskiem, prawdopodob

nie pozostałość hałdy po wkopie na silos znajdujący się w centrum grodziska, 3 - zhumusowana, 

ciemnobrązowa ziemia, 4 -ciemnoszara ziemia, prawdopodobnie pozostałodć warstwy kulturowej, 

5 - glina we fragmencie wału, 6 - fragment bruku kamiennego, do~ć lu~nego, v którym znalezio

no dwa przę~liki, 7 - 'calec- piasek, twir, miejscami z gliną. Materiał ceramiczny V/Stępował 
w warstwach: 3, 4, 6. 

Badania przyszłoroczne powinny skupić się głównie na zbadaniu układu obronnego, którego 

najlepiej zachowany odcinek znajdujesie w zachodniej partii grodziska /podwójna linia wałów/. 

GRODEK nad Bugiem, gm.Hrubieszów 

woj. zamojskie 

Stanowisko 25 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

v Lublinie 

Katedra ArcheologU 

Badania prowadził zespół pod kierunkiem dra Andrzeja Ko- · 
kowskiego. Finansowało WOAK w Zamościu. Pierwszy sezon 

badań. Osada z VII-XII/XIII w. 

Stanowisko odkryte w trakcie badań AZP /na obszarze 87-95/. Zlokalizowano je w obrębie 

terasy akumulacyjnej doliny Bugu na niewielkim wyniesieniu wysoko~ci około 3 m, na glebach 

zblitonych do mad6w rzecznych. Na powierzchni około l ha znaleziono materiał z wczesnego 

okresu epoki brązu, okresu rzymskiego i przewatajacy ilościowo z wczesnego średniowiecza. 

Chronologię ostatniej grupy określono na XII-XIII w., z motlivością odn,iesienia jej .r:ówniet 

do X w. 

w sezonie 1986 odkryto kilka zabytków, w tym telazny grot oszczepu zdobiony złotą taś

mą, które wskazywałyby na istnienie na tym stanowisku warstwy odnoszącej się do starszych 

faz wczesnego średniowiecza. 

Podjęto badania sondatowe, których celem było uściślenie chronologii znanego wyłącznie 

z badań powierzchniowych stanowiska. Wykop o wymiarach 10 x 1 m załotono w miejscu najwięk

szej koncentracji znalezisk, w dolnej partii zachodniego skłonu wyniesienia. Materiał zabyt
kowy występowal w warstwie pomiędzy 30-50 cm głęboko~ci i znajdował się najprawdopodobniej 

na złotu wtórnym. Warstwa spływowa /?/ osiągnęła w tym miejscu 9łębokodó 120 cm, a calec 

osiągnięto na głębokości 160 a. . Nielicznie występujące zabytki ceramiczne w zdecydowanej 

większo~ci nalety datować na XII i być mote XII/XIII w. Znaleziono jednak równi~t fragment 

zdobionego ornamentem falistym brzuśca naczynia, którego chronologia mote być ustalona na 

okres od VII w. nie powinna przekraczać jednak IX/X w. Uzyskano potwierdzenie istnienia na 

stanowisku25 w Gródku materiałów odnoszących się do okresu VI1-I7 < w. Nie zarejestrowano 

zabytków kultur pradziejowych. 

Materiały znajdują się v ~atedrze Archeologii UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

GULIN MŁYN, qm.Z~krzew 

woj. radomskie 

Stanowisko 1 

HACKI 
woj. białostockie 

Stanowi~ko 1 - 9rodzisko 

patrz 

okres lateński 

Polska Akademia Nauk 

Instytut Historii Kultury Materialnej 

Zakład Epoki Metali v Warszawie 

Badania prowadził dr Zbi9niew Jtobyliński. Uczestniczyli: 

mqr mqr Marek Dulinicz, Urszula Kobylińska /IHXM PAR/, 

Ludomir Lotny /PMA/ i Wojciech Wróblewski /IA UW/ . Finan

sował WKZ w Białymstoku. Szósty sezon badań /wznowienie 
~~~,~ 7 l~t 1 Q~7. 1q7o-tq7l/. Gr~zl q~~ wczp~no~r~~~t~-



- 127 -

Celem badań było uzyskanie ob~zu sekwencji stratygraficznej grodziska w rejonie wału 
oraz górnych partii zboczy od strony południowej. Cel ten osiągnięto lokalizując wykop 0 wy
miarach 3 x 10 m w obrębie nieprzebadanej dotąd ćw. 32 D i 39 B według dawnego systemu po
miarowego. Eksploracja układu stratygraficznego pozwoliła na wydzielenie ponad 20 jednostek 

w obrębie nawarstwień o maksymalnej miątszości ponad 2 .m. Na skraju plateau grodziska eksplo
rowano m.in. elementy konstrukcji obronnych, zapewne związane z VI-VII-wieczna faza użytkowa
nia grodu: ławę kamienną i dute doły posłupowe, mieszczące po dwa słupy. Stwierdzono, że te 

elementy konstrukcyjne zalegają bezpośrednio na calcu i częściowo przykryte sa twardą, spoi

sta warstwą szarego pyłu z naciekami po korzeniach, stanowiąca zapewne poziom gleby pierwot
nej. 

Eksploracja części wykopu połotonego na stoku pozwoliła ustali~, te w połowie jego dłu
gogci znajdowało się nieckowate zagłębienie, by~ mołe rów otaczający grodzisko. 

Na podstawie wstępnej analizy ceramiki wydzieli~ mołna, podobnie jak poprzednio, 3 pod

stawowe fazy chronologiczne: halsztacko-lateńska /ceramika chropowacona/, fazę VI-wieczną 
/ceramika ręcznie lepiona, pozbawiona ornamentu/ i fazę XI-wieczną. 

Badania będą kontynuowane. 

JANOW POMORSKI, gm.Elbląg 

woj. elbląskie 
Biuro Dokumentacji Zabytków 
w Elblągu 

Badania prowadził mgr Marek Jagodziński przy współudzia

le mgr Marii Kasprzyckiej. Finansował WKZ w Elblągu. 
Piąty sezon badań. Osada rzemieślniczo-handlowa /IX-X w./ 

Kontynuowano eksplorację wykopu z ub.roku o wymiarach 15 x 10 m, w którym odsłonięto 

ślady po łodziach. Badania koncentrowały się głównie w dwóch nieprzebadanych, południowych 

~wiartkach wykopu. Po zdjęciu warstwy ornej, na poziomie piasku calcowego, uwidoczniły sie 

zarysy następnych łodzi. Ogółem w wykopie tym wydzielono 9 obiektów tego typu. Łodzie częś

ciowo nachodziły na siebie. W ich wypełniskach odkryto dalszych 26 fragmentów monet ~ich. 
paciorki szklane, złom szklany, wyroby bursztynowe, odwałniki, sztabki surowca telaznego i 

brązowego, ozdoby brązowe oraz nity i inne przedmioty żelazne. 

Interesująco przedstawiają się wyniki badań sondażu o wymiarach 3 x 30 m, ukierunkowa

nego w stosunku do stron świata wzdłuż linii E-W. Z~łożono go około 35 m na północny wschód 
od omawianego wyżej wykopu. Odkryto tu przypuszczalnie pozostałości budynków słupowych.W~ 

materiału ruchomego na uwagę zasługuje skarb monet arabskich składający się z 11 całych i S 

fragmentów dirhemów. Monety ściśle przylegały do siebie tworząc charakterystycŻny rulonik. 

Wydobyto je z warstwy namułowej występującej między obiektami. W wykopie tym odkryto jeszcze 

jedną całą monetę. Łącznie w trakcie badaó · tego stanowiska pozyskano 66 monet arabskich,g~ 

nie w postaci fragmentów. 
w celu lepszego rozpoznania charakteru stanowiska, jego położenia w terenie oraz rekon

strukcji grodowiska. naturalnego, wykonano serię zdję~ lotniczycl. w różnych okresach wegetacji 

raglin i w kilku technikach fotograficznych. 

Badania będą kontynuowane. 

JAKUSZOWICE, gm.Kazimierza Wielka 

woj. kieleckie 

Stanowisko 2 

JEDWABNO, g m. Lubi c z 

woj. toruńskie 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika · 

Instytut Archeologii i Etnografii 

Zakład Archeologii Sredni~wiecza 

i Czasów Nowotytny.ch w Toruniu 



- 128 -

Badania prowadził mgr WÓjciech Chudziak /autor sprawoz

dania/ przy współudziale mgr Małgorzaty Grupy, pod nau
kowym kierownictwem doc~dr. Jerzego Olczaka. Finansował 

IAiE UMK w Toruniu. Pierwszy sezon badań. Grodzisko /2 

połowa IX- 2 połowa XII wieku/, osada przygrodowa /2 po

łowa X-XII wiek/, osada otwarta/?/, /XII/XI II-XV wiek/. 

w zwi~zku z tematem •osadnictwo Ziemi Chełmi.ńskiej w okresie wczesnośredniowiecznym• 

realizowanym prze ~ Zakład Archeologii Sredniowiecza i Czasów Nowotytnycb IA1E podj~to badania 

wykopaliskowe w celu weryfikacji dotychczasowych ustaleń dotycz~cych tego grodziska. Prace ar

cheologiczne miały równiet charakter ratowniczy, gdyż obiekt jest niszczony przez wody mean

druj~cej rzeki Drwęcy. Badania przeprowadzono także w miejscu domniemanej osady przygrodoweJ, 

gdzie stwierdzono ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. 

Grodzisko. Założono wykop o wymiarach 9 x 5 m w miejscu styku wału z majdanem. Stwier

dzono występowanie w tym miejscu 14 warstw kulturowych o mi~ższości około 4,5 m wyznaczaj~- . 
cych 5 faz osadniczych, w tym trzech zwi~zanych z istnieniem grodu. 

I faza - od czasu wzniesienia grodu w 2 połowie IX w. do zniszczenia wałów w 3 ćwierci X w. 

/ceramika częściowo obtaczana- 91,2ł, ~eramika całkowicie obtaczana- 8,8\/: 

II faza - od 4 ćwierci X w. do kolejnego zniszczenia wałów w 1 połowie XI w. /ceramika częś

ciowo obtaczana- 11,6\, ceramika całkowicie obtaczana- 88,4\/: 

III faza- od 2 połowy XI .w. do momentu ostatecznego zniszczenia grodu w 2 połowie XII v./ce

ramika częściowo obtaczana- 2,5\, ceramik~ całkowicie obtac~ana - 97,Sł/; 

IV faza- osada otwarta, datowana od przełomu XII/XIII w. do 1 ćwierci. XIII w.; 

V faza - osada otwarta /?/ datowana od 2 ćwierci XIII w. do co najmniej XV w. /folwark krzy

żacki /?/. 

U podstawy wału zarejestrowano fragment konstrukcji kamiennej o szerokości 1,3 m licuj~

cej wał od wewnątrz. Do płaszcza kamiennego od strony wewnętrznej przytykała konstrukcja drew

niana w układzie~ przekładkowym. Oba elementy budowlane należy datować ąa 3 fazę grodu. Piasz

czyste j~dro wału pierwotnie mogło być wzmocnione poprzecznymi i podłużnymi bierwionami, o czym 

świadczą odkry~e w jego wnętrzu ciemne smugi będące reliktami przepalonych konstrukcji drew

nianych. Nie stw~erdzono żadnych pozostałości zabudowy mieszkalnej, co mogło być spowodowane 

tym, że powierzchnia wykopu obejmowała tylko niewielką część majdanu. 

Odkryto ·kilka tysięcy fragmentów ceramiki, kości zwierzęce, łuski rybie, przęślik glinia

ny oraz liczne przedmioty metalowe, przeważnie z najmłodszej fazy osadniczej. 

Osada przyqrodowa. Założono 3 sondaże o ~ącznej powierzchni 8m2 , w których odkryto J 

obiekty, w tym dwa zapewne gospodarcze. Materiał ceramiczny pozwala je datować na 2 połowę X
-XII w. 

Badania będ~ kontynuowane. 

JEGLINIEC, gm.Szypliszki 

woj. suwalskie 

Stanowiska 1 i 4 

Padstwowe Muzeum Archeologiczne 

w Warszawie 

Badania prowadziła · mgr Grażyna Iwanowska przy współ

udziale mgr Anny Bitner-Wróblewskiej 1 konsultacji mgr. 

Mariana Kaczyńskiego. Finansowało PMA w Warszawie. Sta

nowisko 1 - grodzisko wczesno~redniowieczne - trzeci se

zon badań. Stanowisko 4 - osada z okresu wędrówek ludów 

- pierwszy sezon badad. 

Stanowisko 1 - kontynuowano rozpoznawanie północnej części majdanu grodziska. Badania 

wykopaliskowe objęły powierzchnią 65m2• W ~rodkowej części majdanu założono wykop o wymia-
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rach 2,5 x 10 m. Odsłonieto tam dwa, niezaletne od siebie, bruki kamienne. Pierwszy z nich 
lo wymiarach 2 x 3 m/ wyst~pił w południowej części wykopu, przy profilu wschodnim. Miał on 

charakter zsypiskowego, trójwarstwowego skupiska kamieni , zwi~zanych prawdopodobnie ze wzno
sz~cym się powytej wschodniej krawędzi wykopu pagórkiem, stanoviacym być mote pozostałość po 
jedn~ z elementów systemu obronnego grodziska. Druki bruk /o powierzchni 2,5 x 3m/, zareje

strowany w północnej części wyko~, tworzył zwart~ płaszczyznę, zbudowany był z niewielkich 
k~eni, , ści~~e przylegajacych do siebie. Opadał w kierunku północnym /różnica poziomów mie

dzy jego krawędzia południowa i północn~ wynosi~a około 3S-4S cm/. W celu uchwycenia jegodal
szej ·części załoiono kolejny wykop /o wymiarach 3,S x S m/, będ~cy przedłużeniem poprzedniego 

w kierunku zachodnim. Tu:l: pod powierzchni~ ziemi zalegał tam bruk /jego wymiary - około 3 x 

x 3,30 m/ analogiczny do opisanego wytej. Odsłonięty w tych dwóch wykopach płaszcz kamienny 

zajmował ł~cznie powierzchnię około 19 m2 i stanowi część konstrukcji odkrytej w latach ubieg

łych, słu:l:acej być mo:l:e do umocnienia tej części majdanu, charakteryzuj~cej się dut~ ró:l:nic~ 

poziomów. Materiał uzyskany w wyniku eksploracji omawianych wykopów to około 20 fragmentów 
kości zwierzęcych, kilkanaście ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej, telazny grot strzały 

1 2 kółka ' z brazowego drptu. 

~olejne wykopy usytuowane były u podnóta ·wału grodziska, od jego wewnętrznej strony. 

&ontynuowano tam eksplorację wykopu o wymiarach 2,5 x S m. W jego zachodniej części, na ko

lejnych poziomach, odsłonięto niewielkie skupiska luźnych kamieni, z których część /dute gła

zy tkvi~ce w profilu W/ zwiazana była z umocnieniem podstawy wału, wznosz~cego się powytej 

zachodniej krawędzi wykopu. W obrębie eksplorowanej ćwiartki nie zarejestrowano zarysów żad

nych obiektów ani jam. Czytelna była na powierzchni wykopu warstwa ziemi ciemnobrunatno-sza

rej, pocz~tkowo w jego zachodniej i środkowej części, na nitszych poziomach -wzdłuż całego 
profilu północnego, tworz~c tam pas o szerokości około 1,40 m i osi~gajac maksymalna mi~t

szość około 80-90 cm. W jej obrębie wyst~piły nikłe ślady spalenizny. Materiał odkryty w 

trakcie eksploracji obejmuje 35 ułamków ceramiki, około 130 fragmentów kości zwierzęcych 

/i 1 fragment szczęki ludzkiej/ oraz około 400 zabytków wydzielonych . Do grupy najciekaw

szych znalezisk należa wyroby z jasneqo metalu /srebrne lup posrebrzane 7 l m.in. medalion 

z wizerunkiem postaci ludzkiej, 2 krzytyki, 3 zawieszki lunulowate oraz br~zowe krzyżyki~ 

bione :l:ółtą emali~ /1 cały, 6 zachowanych fragmentaryc~nie/, mające liczne analogie na tere

nie Łotwy i Rusi Kijowskiej, gdzie sa datowane na okres XI-XIII w. Zdecydowana wieksześć ma

teriału stanowiły jednak drobne przedmioty br11zowe: zawieszki, pierścienie, fragmenty branso

let, zapinek podkowiastych,, druciki, kółka itp. Zabytki podobnego typu /w sumie 45 szt./ wy

st!lpiły również w kolejnym wykopie /o wymiarach 2 x S m/, Silsiadującym z opisanym wytej od 

południoweqo zachodu. 

Odkryte materiały pozwalaj" obecnie okreglić chronologie badanego obiektu na okres X

-XIII w., ale ich jednolitość stylistyczna wskazuje, te dalsze badania pozwol~ na uśc i ślenie 

powyższego datowania. 

Stanowisko 4 - polotone na polu ornym, około 80 m na północny wschód od grodziska, na 

dnie parowu przebiegaj~ceqo od jego zach~iej strony. Odkryte zostało w 198S r. v wyniku pe

netracji powierzchniowej. Natrafiono wówczas na du:l:e skupisko ceramiki, nagromadzonej na ob

szarze około 1 ara. w miejscu .tym wytyczono wykop o wymiarach 2, S x S m.' W trakcie eksplora
cji zarejestrowano występowanie warstwy ziemi czarnej i czarno-brunatnej, nie tworz~cej tad

nych wyratnych zarysów. Osi11gnęła ona maksymaln'l miatszość około 75 cm. W jej ~brębie wysta

piło kilka ułamków kości 1 polepy oraz 230 niewielkich fr. ceramiki, datowanej qłównie na 

okres wędrówek ludów. 

Materiały i dokumentacja z obu stanowisk znajdują się w PMA w Warszawie. 

Badania beda kontynuowane. 

v.LISZ -ZAlłODZZE 

Grodzisko 

Polaka Akademia Nauk 

Instytut Hiatorli Kultury Materialnej 

&aliakie Stanow~ko Archeologiczne 
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Badania prowadzili mgr Tadeusz kranowsti, mqr·Leszelt 

Gajewski, mgr Małgorzata Gula; opieko naukową sprawowa

li: pro~.dr hab. Witold Bensel i pro~.dr hab. Stanisław 

Tabaczyńaki; uczestniczyli: mqr L.Słupecki, S.NOwińska, 

M.Krakowiak oraz studenci archeologii DŁ i OW, a takte 

tiodziet z OHP . Finanso~ UZ w Kaliszu. Pomocy adzie

lało Muzeum Okreqowe Zil!llli Kaliskiej. Czwarty sezon ba

dań drugiego etapu. Grodzisko wczesnodredniowieczne. 

We wschodniej części grodziska, na obszarze pomiędzy fundamentami "kolegiaty dv.Pawła• 

pogło;:biano wykopy z ubiegłych sezonów. Odkryto miedzy innymi dlady glinianego paleniska lub 

pieca z okresu poprzedzająceg-o wzniesienie n.a tym miejscu kościoła. Warstwa ta, jak 110tna 

wnioskować z ceramiki, pochodzi prawdopodobnie z IX-X w. 

Miedzy cześciowo odsłoniętą ław• fundamentow'l "ściany absydy kolegiaty dv.Pawła", a 
"grobem Mieszka Starego• osi<tgni~to poziom nawarstwiań odałonietych w pierwszym etapie badań . 

grodziska na Zavodzia /1958-1965/. 

w wykopach na południe od "kolegiaty• badano nadal reU.Itty umocniaJI: drewniano-kamienno

-piaszczystych 1 warstwy aluwialne. W czedci pó~ej teqo odcinka pojawił sie piaszczysty 

calec. 

Na szczególne podkredlenie zasługuje odkrycie na wtórnym złotu, w warstwie z IX-X w. 

fragmentu naczynia •terra sigillata". Uzyskano te:t m. in. ornamentalny fragment kolelanej rur

ki - zapewne fujarti, a ponadto kolejny fraqment płaskiej płytki vczesnodredniowiecznego szkła 

okiennego. 

Materiały znajdują sie w Kaliskilll Stanowisku Archeologicznym IHM PAH. 

Przewiduje sie kontynuowanie badań. 

KAMIENIEC, qm.ZbrQsławice 

woj. katowickie 

Stanowisko 2 

Uniwersytet Sl'lSlti 

Instytut ~istorll 

Dział Archeologii 

Muaeua śl'lskiego v Katowicach 

Badania prowadził doc.dr bab. Jerzy Szycnowski wraz z ze

społem. Badania finansowane z funduazy prohleJIIIl resorto

wego RPBP. 111.36. Szósty sezon ba~ Grodzisko vczesno

drednioviec:r.ne, osada kultury łułyckiej z okresu balszt&

ckieqo. 

Badania wykopal.J.skowe prowadzono na grodzisku v Ealldetlcu, polotonym na cyplu wcinającym 

sie od wschodu w doline rzeti Dramy • w odległości około łOO m w kierunku p6łn(ICro-wschodn1a 

od pobliskiej stacji kolejowej~ 
. 2 

Przebadano ::>b;;zar o pov~erzchni 50 1D • PracUli objety by~ teren o powierzchni o_!toło 1 00 

Z powodu usunięcia niektórych punktów poud~rowych, konieczne stało sie odtworzenie osi po-2 m • 

miarowej i nałotenie siatki arów droq'l sondaty. 

Układ stratygrat':l::czny .kształtował aie następująco: do głebol<ości okuło 30 ca zalegała • 

próchnica orna zawieraj'lca grudki polepy, ślady spalenizny i drobne uJ:amk.i naczy!l wczesnośred

niowiecznych oraz kultury łutyckiej. Poniżej, na głębokodcl od 30 do 50 cm występowała ziemia 

barwy ~tensywnie ciemnobrunatnej, nasycona dut'l ilości4 brył polepy, we<1iellta1Di drzewnymi 

oraz pojedynczymi kamieniam.i. Rabi~a ona vrałenie gruzowiska wi-:t'lcego sie przypuszczalnie ze 

spaleniem i destrukcją elementów obwałowania. Występujący v omawianej warstwie -teriał kul

turowy stanowiły skorupy naczyó wczesnośredniowiecznych oraz kultury łu:tyckiej a także nieli

czne, mało charakterystyczne znaleziska metalowe i grudti tutla żelaznego. Riłej, na głeboko~

ci od około 50 do 80 clD zalegała warstwa ziemi i intensywnym szaro- lub szaro-brunatnym odcie-
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niu. W obrębie opisywanej warstwy natrafiano pocz~tkowo na skorupy z naczyń wczesnośrednio
wiecznych i kultury łutyckiej, zaś panitej poziomu około 60 cm wył~cznie na fragmenty cerami
ki kultury łutyckiej, a takie nieliczne węqielki drzewne o~az małe qrudki polepy. Na głębokoś
ci 60 cm znaleziono telazny, tulejkowaty qroctk strzały z zadziorami oraz najprawdopodobniej 
fragmenty telaznego kabł~lta wiadra i dalsze, mało charakterystyczne okruchy silnie skorodowa
nego telaza. 

Z opisywilrul warstw<l ła.cz~t aię dwa obiekty /1, 3/, które zarysowały się w postaci wyrat
nej koncentracji średniej i małej wielkości kamieni wapiennych ze śladami przepalenia. Omawia
ne skupiska kamieni Pasiadały w przybliteniu kształt kolisty o średnicy około 3 m; znajdowano 
tu rozproszone skorupy wczesnośredniowieczne i kultury łutyckiej , a takie kości zwierzece 

/a.in. jelenia/, grudki polepY i ~gielki drzewne /jodła, buk, jaliOr/. 

Ra głębokości od 60 do 80 ca w rozmaitych czę~ciach wykopów zacza.ł się pojawiać piasko

wy, tółty calec, miejscami z domieszka. w postaci wtrętów tółtej lub po~rańczowej, zbitej qli
ny. W jego obrębie zarysowywały się niewielkie zaciemnienia kształtu przewatnie koli.stego /w 

profilach kształtu zarwrczaj klinowatego/, barwy brunatnej lub czarno-brunatnej, w przeważają
cej części będa_ce ~ladami po słupach /obiekty 2, 4-21/. Znaleziska rekrutuj~ce się ze wspo

mnianych obiektów stanowiły nieliczne i drobne ułamki naczyń kultury. łutyckiej, małe grudki 
polepy oraz drobne ~gielki drzewne /w przewataja.cej czeki pochodzą one z jodły lub buka/. 

Oceniaj~ rezultaty badań w 1986 r. motna stwierdzić, te nie spełniły one w pe~i zakła

danych oczekiwali. Wprawdzie obecność warstwy gruzowiskowej potwierdziła wcześniejsze obserwa
cje o spaleniu i destrukcji wału, jednak w obrębie przebadanego odcinka nie udało sie uchwy

cić wyrafniejszycb 'ladów zabudowy wewnętrŻnej ~ okresu wczesnego dredniowiecza. Brak także 
pr~esłanelt pozwalających doszukiwać się w tej części grodziska istnienta ciągu komunikacyjne
go. ·Potwierdziły się natomiast wcześniejsze obserwacje m6wia.ce p obecności osady kultury ło

łycltiej z okresu balsztack.iego. 

Pozyskane materiały 1 doltumen~cję złotono w Dziale Archeologii Mozeum Sląskiego w Ka

towicach. 

Planuje się kontynuacjo badali. 

DSX.IIIERI' BISitlJPI 

woj. ltonilisld.e 

Uniwersytet Mikołaja Kopemtka 
Zespół do Badań Sredniowiecznej 

Architektury Kujaw i Wschodniej 

Wielkopolski w Toruniu 

Badania prowadzone przez zespół UMK w Toruniu. Kierow
nik Zespołu prof.dr Zygmunt Swiechowski, kierownik ba
dali doc.dr bab. Jadwiga Cbudziakova. Współudział w ba

daniach mgr Jerzy Dubikajtis /autor sprawozdania/. Pra
ce finansowane przez KRiS Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie w ramach problemu międzyresortowego. Drugi 
sezon badań. Romański kościół pw. llw.Marcina w Kazimie

rzu Biskupim. 

Badania w dalszym ciągu koncentrowały się na -problematyce najdawniejszych dziejów 

obiektu, a szczególnie na zagadnieniach dotyczących jego cbronologi.i i pierwotnego układu 
przestrzennego. J:ontynuowano prace umoUiviaj.ące rozpoznanie sytuacji stratygraficznej w 

C:eńtralnej części kościoła. 

Wykop nr 3 zlokalizowano po północnej stronie budowli, na zachód od cnajdującej się 

tu zakzystii. omotliwił on a.in. obserwację fundame_ntu północnej dcia~y romańskiego kościo
ła. Fundament ten, podobnie jak w inllycb cześciach obiektu, posadowiono 0,95 D panitej obec

nego poziomu utytltowego i wykonano z surowca kamiennego wia.zanego glina.. Nie utyto natomiast 

- stosowanej w inllych partiach fundamentowania - zaprawy wapiennej. 

w obre ie całego wykopu bezpo~rednio na calcu zalegała vacstwa piaszczystego humusu, 
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zaw i e rająca niewielką ilość gruzu ceglanego, kamieni i zaprawy, a także liczne lułne kości 
l udzk i e. Natrafiono w niej na 8 fraqmentaryc znie zachowanych pochdwkdw szkieletowych, zalega

jących aż w sześciu poziomach. Wszystkie szkielety u łożone były w kierunkawachód-zachód, a 

c zaszkami skierowane w stronę zachodnt4. Na podstawie występującego materiału, głównie ułam

ków ceramiki, groby te datow·u~ motna na okres półnego średniowiecza ! czasy nowożytne. 

w warstwie zawierającej pochówki odsłonięto ponadto f undament kalllienny wraz z fragmen

t em opierającej się na nim 6eiany ceglanej . Jak wykazały obserwacje przeprowadzone w sonda

żach 6 i 7, odkryty mur dostawiony został do zachodniej ściany zakrystii oraz do jednej z 

pr zypór przy pGrnocne j ścianie kościoła, ograniczając czworoboczne pomieszczenie o wymiarach 

5,4 x 2,5 m. Zastosowany budulec - analogicl n; do materiału atytego przy wznoszeniu półnogo
tyckie j części nawy - sugeruje, te odkryte rel i kty są pozostałością XVI-wiecznej przybudówki 

funkc j onalnie związanej z zakrystią. W czasach nowożytnych w jej vnetrzu wykonano rozległy 

wkop grobowy, w którym złotono lułne kości ludzkie, pochodzące z kilkuset osobników. 

Wykopy 4 i 5 usytuowano we wnetrzu kościoła św.Marc ina , w miejscu hipotetycznego prze

biegu nie istniejącej dziś zachodniej ściany obiektu romańskiego. Podobnie jak w wykopie nr 3· 

i w tych punktach badawczych nie zachował się pierwotny układ nawarstwień kulturowych. Powy

że j calca zalegał pi aszczysty humus z ułamkami cegieł i płytek posadzkowych, kamieniami, za

prawą o raz znaczną ilo~cią lułnych kości ludzkich •. Wystąpił przemieszany material zabytkowy -

średniowieczny i nowożytny, głównie f ragmenty ceramik i naczyniowej 1 szkła okiennego. Stwier

dzono także pozostałości 5 pochówków szkieletowych zwróconych głowami w kierunku zachodnim. 

W wykopie nr 5, bezpośrednio przy południowej ścianie badanego obiektu, natrafiono na 

fragment fundamentu zachodniej ściany kościoła romańsk iego. Został on wykonany z kilku warstw 

kamieni granitowych łączonych gliną, a miejscami r~wnież zaprawą wapienną. J ego stope oparto 

w piaszczystym calcu na identycznej głębokości jak fundament północnej ściany kościoła. Dal

sza, biegnąca w ki erunku północnym cze~ć fundamentu została zniszczona nowożytnymi wkopami 

grobowymi. Uchwycono również niewielki fragment silni~ zniszczonego fundame ntu, przebiegają

cego w kierunku wschód-zachód. J ego usytuowani e oraz technika wykonania sugeruj4, t e jest on 

pozostałością wieży kotcioła romańskiego . Przypuszczenie to wymaga jednak potwierdzenia w to

ku dalszych prac wykopaliskowych. 

Przeprowadzone badania przyczyniły sie do uzyskania nowych - choć jeszcze nie w pełni 

potwierdzonych - danych, dotycz~cych pierwotnego rozplanowania zachodn i ej partii ko~cioła ~w. 

~arcina. Przyniosły równiet dalsze informacje na temat stosowanej tu techniki budowlanej. Nie-· 

stety, dotychczasowe prace nie pozwoliły na bliższe sprecyzow~~ie chronologii badanego zabyt

ku . Wynika to głównie ze zniszczenia pierwotnego układu stratygraficznego, a takte z faktu, 

it najstarszy uzyskany na stanowisku materiał jest n i eliczny l mote być datowany jedynie w 

szerok i ch ramach chronologicznych XII i XIII w. 

Dokumentacja i materiały znajdują sie w Instytucie Archeologii 1 Etnografii UMK w Toru-
ni u. 

KCZEWO-ML~NEK, gm.Przodkowo 

woj . gdańskie 

Stanowi sko 2 

MUzeum Archeologiczne 

v Gdalisku 

Badania prowadził mqr Renryk Paner /autor sprawozdania/ 

i mgr Krzysztof Godon przy współudziale Marli LipL6skiej. 

Konsultował doc.dr bab. Leszek Kajzer. Finansowało MA w 

Gdańsku. Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio

wieczne /IX-XI w./. 

Grodzisko usytuowane jest na rozległym cyplu nad rzeczka Mała Słupina, na gruntach na

leżących do Alberta Czerwińskiego, około 200 ~ na południowy wschód od młyna ~ego i około 
2 km na południowy wschód od Przodkowa. 

Badania miały na celu uzyskanie wstępnych informacji o obiekcie. w tym celu załoiono 9 

wykopów . usytuowanych na linii N-S i przecinających grodzisko na odcinku długości 45 a. Odkry

t o ślady ' dbudowy mieszkalnej usytuowanej przy południowej .i półn~nej krawędzi 9rodzlska, 

/ 
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palenisko oraz relikty wału umocnioneqo od stro~y wewnętrznej brukiem kamiennym /południowa 
krawędt obiektu, Wyk. VIII/. Ra kulminacji wału wystąpiły ~lady po palisadzie. 

Z zabytków ruchomych znaleziono znaczną ilogć boqato ornamentowanej ceramiki, 1 notyk 
telazny i 1 przęślik. Stwierdzono, ił qrodziako jest dwufazowe. Faza I datowana jest roboczo 
na wiek IX. Faza II - na viek IX-XI. 

W poszczeqólnych wykopach wyst~iły równiet ułamki ceramiki datowanej na X-XIII w. oraz 
na ~kres nowotytny, ale nie natrafiono jednak na taden konkretny obiekt o takiej chronoloqii. 

· Badania bed4 lr.ontynuowane. 

IOIAKOII - STARE MIASTO Kuzeua Archeoloqiczne 

v Krakowie 

Badania prowadził mqr Emil Zaitz /autor sprawozdania/ 

oraz mgr ~resa Radwańska pod kierunkiem doc.dr . hab. 
Jtazimi~za Radwańskieqo. Finansowało MA w Krakowie. 

Osadnictwo wczesno~redniowieczne, pótno~redniowieczne 

i nowotytne. 

w 1986 r. kontynuowano prace archeoloqiczne w wykopach budowlanych na terenie Stareqo 
Miasta. W kilku przypadkach prowadzone badania doprowadziły do odkrycia interesujących nawar

stwień wczesno- 1 pótnośrednioviecznych: 

a/ ul. Jtanonicza 3, wyk. V i VI. V wykopie usytuówanym w półnoeno-wschodnim narołniku podwórza 

Uchwycono szereg navarstvie6 nowołytnych i pótnośrednioviecznych /m.in. bruki/ wyznaczają
cych kolejne etapy przekształcania teqo terenu v XV-XVII w., a takłe warstwy wczesno~red

niowieezne. aa szczeqólną uvaqę zasłuqują tu pozostało~ci nie określonej blitej budowli 

naziemnej o konstrukcji słupowej /rozpoznano dwie pary d.ołków posłupowych/ z paleniskiem, 

w którym obok kamieni i popiołu stwierdzono tutel telazny. Obiekt ten nalety zapewne wią

zać ze starsz" fazą osadnic:tą Okolu, ceramika z X-XI w.: 

b/ ul.Jtanonicza 23, yyk. I 1 II. V wykopach usytuowanych w rejonie przytykaj"cym od wewnątrz 

do linii rekonstruowanych •redniowiecznych umocnie6 obronnych rozpoznano szereq nawar

stwie6 nowotytnych i pótno~edniowiecznych; związanych z ukształtowaniem terenu wewnątrz 
osady, w sąsiedztwie •1ejskieqo .uru obronneqo oraz nawarstwienia wczesno~redniowieczne 

/warstwy kulturowe/. V zachodniej czę~i badaneqo terenu uchwycono relikty kamienneqo mu

ru usytuowaneqo na linii rekonstruowanego przebiequ muru obronneqo, posaąowioneqo na war
stwach wczesno,redniowiecznycb. W północnej części został on całkowicie rozebrany w t rak
cie budowy oficyny zachodniej. Po wschodniej stronie teqo muru uchwycono ni~kowate obni

łenie terenu biecp14ce wzdłuł linii muru, o qłęboko~i około 2 m 1 szeroko~! 3,5 m. W je-

90 zasypisku zaleqały warstwy przemieszane z aateriałea zabytkowym wczesno- 1 pótnodred

Dioviec:mya: 

c/ ut.Grodzka 43, wyk. I. w wykopie badawczy. zlokalizovan}'ll v piwnicy stwierdzono nawar

stwien~ nowo:tytne /poziooay utytko- piwnicy/ ora.z relikty .gotyckiej ' zabudowy: 

d/ u1.Jaqlello6ska 6, wyk. I - Dav&rstwienia .pótnodredniowieezne 1 nowoty~ne oraz .relikt 

vczeSDO,redniowiecznej warstwy lwiturowej z aateriałem datowanym na Xll-XIII w.: 

e/ ' al. Sw.Krzyła 1, wyk. II-IV - nawarstwienia p6tnośredn1ovieczne 1 ·nowotytne oraz pozosta

ło~! dołów chłonnych i aie okre,lonyeh blitej konstrukcji drewnianych wykonanych z desek 

. i belek: 

f/ ul.Bas:rtowa to - w szyb:Ucacb geotechnic~yeh wykonywanych w budynku usytuowanym na północ-
11}'11 przedpolU _.redniowieczneqo uejslt1e9-o muru obronneqo stwierdzono pó:tnośredniowieczną 

/?/ warst"'ł knl.tuJ:OOQl oraz pozostałofel kilku d~ów chłonnych iJtloacznych/ z dutą 11o~i'l -. 
uaczyó p6tDo4rednioviec:~yeh. 

Materiał :ubytkowy oraz dokumentacja z, badail przechowywane są w O:aiale Itraltowa Pnedlo

kacyjnego Muzeua Arc~l~iczneqo w Krakowie. 

s 
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Państwove Zbiory Sztuki 
na Wawelu 

Badania terenowe prowadzi~ pod nadzora. Konserwatora wa
ve l u prof.dr. Jerz~o Szablowakiego zespół Dzi~u Archeo

l og U PZS, kierowan~o przez IIIJX• Józefa 111łn11ta . Autor 
s prawozdania dr lbign.lew Pi anovski. Filtansowały PaJSstwo

we Zbiory Sztuki. Trzydziesty s iód.y ae:ron badaJS. Grodzi
sko głównie DC-XIU v. , ~ gotycki i uowotytny oraz · 
relikty oaadn.lctwa starotytneqo . 

Nadzór nad rozbudową instalacji teletechnicznej oraz prz~ kanaliaacji~ Wykona.aa 
- ek i pa Hydrokopu . Prowadz~cy - ł-Firlet, dr Z.Pianovski. 

Część vykopów vykonano na obszarze przebadanya lub przekopanya vczedniej. · a& terenie · 
n ie prze badanym oraz w profi lach odsłoniętych powtórnie uzyskano inforaacje dotyc~ce straty: 
grafii nawa rstwień oraz a r chi tektury. Do najwalniejszych obserwacji na l e ty zaliczy~: 

1. Weryf i kacje poziomów uty tkowych dziedzińca v jego partli północnej, szczególnie pozi080 
wczesnośredniowiecznej wylewki zaprawy wapiennO-piaskowej na podkład~ie kaaiennya, k~a 
stanowiła nawie r zchnie dziedz ińca rezydencji ksiątęcej. Pozioa ten w pótnocno-vsc~iej 

czę ści dziedzińca ulega~ kilkakrotnemu podwyiszeniu /sapewne v XIII v./. W pófnyw 'reduio
wiecz'l nawierzchnie wyJ<onane z zaprawy zostały zastąpione przez poziomy z Uuczn.la i aiału 

ceglanego. 

2. Odsloniecle obramienia gotyckiego okienl<a piwnicznego v .urze półDOĆneqo skrsydła pałacu. 

J. Odsłonięcie c i osowego coko~u 1 odsadzki fundaaentovej galerii wschodni e j krui9&Qka pałacu 

rene sansowego .. 

4. Penetrację piwnicy, tzw. "lodowni" v południowo-wschodnlll na.rotu dzledaika, povsta~ej v 
XVI v. w wyniku połączenia 1 wspólnego przesklepienia dwu l>Oaieszcae4 piWfticznycb pałacu 

gotyckieg·o. 

Rejon XIV przed p6łnocn§ elewacj§ pałacu krdlevakieąo 

Wykop 16/85-86, ~ześ~ zachodnia. ~ontynuacja weryfil<acj1· ~zpoan.6 A.Szysako-Bóbuaza " roku 
1921. Wykonawca - Dział Archeologii PZS. Prowadzący - J • .Pirl.et, dr I.P1anowski. 

w 1986 r. badano obszar poai<:dty przejkt .. z dll:iedzińca .lirka~ oa stok pólnoĆ:ny . 

a wlezą Sobieskiego. Odsłoniato pó1:nocno-aacbodn1 naroinik "sali o 2ł słupach" O!rllll -
trzne lico północnej kiany tej budowli., wykooane z łaaaneqo -pieeia, cackiowo płytoole<Jo, 
głównie w wątku opus sptc·atua. Odsłoniato równiet: povtdrnie rea&tkl dwu fubda8ent6v filarów 

"sali", a ponadto odkryto nikłe 'lady fwndaaentu kolejneqo /p~tego/ filara, aleznanego A. 

Szyszko-Bohuszowi. Stwierdzono bralt kian poprzecmycb, d:ńel•cych ,poaieazczeeie •aali"f 
w zwi~zku z tym hipoteza A.Szyszko-Bobusza, zakładaj~ca istnienie 2ł filarów acta bfć uznana 

za nadal aktualną. łla przestrz!Di poaiedzy północną kiauą "sali" a fanda8ent- p6łnocnej 

ściany pałacu królewskiego /tj. dawnyw gotycJtia aur- obronnyw/ badano ua Diewlelkia odcinka 
nawarstwienia wczesnolłredniowieczne, a.in. -•trzn-. krawęd1 najatars&e<JO -lu obrormego. 

Rejon XII -dziedziniec Batorego 

Wykop 1/8 6 . Wykop aonddowy w obrębie renasanaowej ła:fni kr6lewakiej przy zachocln.ia ~. 

pałacu. Wykonawcy - ekipa Hydrokopu oraz Działu ArcheologU PIS. ł'rO!'fłldSący - ol~Yirlet, dr 
z. Pi anowsk i. 

Wykop przeprowadzono dle rozpoznania 110łliwo,c1 przeprowadzenia ko1el<"tora prsełaa.,.ęgo, 
przecinającego dziedziniec po osi N-S. Odsłonięto fundamenty. btni renesan..,...j. wyburzonej 

pr zez Z.Bendla w 1909 r. wraz z "barokowym" kolektorea odprovadzającx. woa. " dziadzidca 1 
łatni. Powtórnie odqru~ano teren wckdł S-metrowego odcinka .aro północnej 6ciany roaańsltie
q~ kośc io ła św . Gereona . w jeqo wewnetrznya licu odpreparowano negatyw _ltolaany aiędzyprzęsło-
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vej. W ob~ębie korytarzyka łatAl oraz poaieszczenia przy zachodnim skrzydle pałacu, na głębo

kości około 2,5- 4 a wystąpiły mury fundamentowe budowli przedromadsklej, ei-gnace się m.in. 
w ki~u vscbodnia, pod pałac królewski. Dalsze badania powinny przynie~ć informacje doty

cz~e aarysu, a zatem 1 funkcji budowli. Obecnie aotna jedynie przypuszczać, it s- to frag

.enty 'wi~ttyn1 poprzechaj~tcej roaal1sk1 lt.odci6ł tw.Gereona. 

Rejon XIV-XV-XVI od Kurzej Stopy do baszty Senatorskiej 

Radz6r archeologiczny nad_ przebudOWit kanalizacji oraz budov- ci-gu ~elete~hnicznego . 
wykonawca - ekipa u,arokopu. Prowadz~tcy - mgr S.Alfawicka /teletechnika/ oraz J . Firlet i dr 

I.P~i /kanallzacja/.· 

W trakcie prac dokODaPD rozpozna~ dotycz4cycb sposobu budowy furtdamentu Kurzej Stopy. 

W tyli rejco1e od~onle.to odci.nek =nu obronnego /XVI w. /?/, poprzedzajlicego budowę 1'ortyfi

kacji austriacltich. l'oaUedzy JI:Ur:&ll StOPil a Jordanlul, przy murze oporowynl ogródka królewskie

go aadoku.entovaDo triy b~e pozio.y utytltowe terenu, z których ~ajstarszy pochodzi za

~e e okresu praedrozbiorowego. aa wysokości br~i pod Jordanitli natrafiono na przecięty 

wyko~ tanalizacyjnya kaaienny, gotycki mur obronny, łliCZllcy ~ek wawelski z braaa Grodzkll. 

llllr ten posiadał grubo~ około 1 , 5 - 1 ,6 a, od strony we""ętrenej s~wierdzono ceglane przo;mu

xovanie. 

Rejon XV - oąródelt królewski 

•adzóx archeologiczny wykopdV instalacyjnych /teletechnika i kanalizacja/ poszerzonych · 

dla potraeb badawczyca. wykonawca - ekipa Rydroltopu. P:rovadzlley 1119r S.Kozieł. 

Prace obej-.oły vyltoDanie wykopo na studzi.enltę t.t. przy aurze oporovym ogxódlta /wy

kop· 1i86/ oriu: prsekąpa pooai_.tzy palacea królewska a -· murea /wykopy 2/A, 2/P,, 2/C/, w 

któqa .aa:k by\! dokaluowane studzienlti ltanaUaac:yjne. 

Osyakaoo - po raz pierwszy na tya obszarze - dane dotyc~ce stratygrafii archeologicz

nej oraz a~chi~tuq aurowanej. Pczy wschodniej elewacji pałacu królewskiego odsłonilitO 

cz~~ partii nadzi.-.ej Qraa fundalleDtu XVI"Wi'"'znych schodów prowadz~tcych z pomies·zczel\ .pa-

łacu na teren ogródka. W iau.rze oporowya wyrółniono trz;y fazy architektoni.czne•··· 1/ mur z 

okresu ;restauracji. pałacn · przez llendlal 2/ nadbudowe dok~ll nad murem dredniowiecznym w 

XVIII w.; .ae około roku 1i4o~ 3/ aur •rednłowiec%Dy a partill naziellilit wykonanil :r. cegły w 

Wlltlta pols!Ua. Jak l'rZ7PlJu.czano jut wcaed!Uej - liiitUr ten naleły interpretowa6 jako gotyckie 

przedaur:r.e; bi.~ ~edz:r" w.l.ełll DuMiua a aure11 •mejsllJ.a• pod Jordank~t, wzniesione za- -

~za panowania Vłady8łava Jagi.el~- l'oa1edzy p.r1edlour:r.ea a pałaci!ID gotY<:kia istniał wy

br:ultowany dziedziniec. 8rult s ltaaieAia -pienn490 -;achovaJ: sie w doskonały. stanie do czasów 

obecnyr.b Dll gJ:~ki okOło 4 • od W&p6J:cseanago poai...o terenu. PonU:ej ~bruku wystąpi
ły glinLaste 1 9lLDLas~eniste Dll-ntwien1a xnx-wiecaneqo wału obronnego. które ·prze

ltopaDO diO 9~i 2,5 a, n1a ~1~ •PilCJU l!lllłu. 

Dz1ed&Ln1ec &!!!!!!łtr!ll)' /rej<myt III_- V, VI, ~. VIJ:I/ 

lladzcSr a:rcbeol01J1.c&ny budowy si~1 teletechnic~j. Teren pomied:r.y WLltar6wklt a basztll 
Uod:r.J.ej~, ~* zacbodniej elewacji. Wf.ltaJ:6wki, przed Muzeua bteóxalnya /nr 2/, przed bu

dynki-dlalld.stracyjllya /Ar 8/, w:r.dłuł webodniej elewacji b)Jdynku ·ga oraz ai.ed:r.:r bu_dynkiela 

9a a .badynkJ.em ar Ś. 1fyltona- - ekipa BycJrokopu. ~ .. cy • ·K.Frd. 

llai-biejeae rozpomani.a ddcDDane w tra1tcie nadzorowani& robót ~talaeyjnych: 

1. OdsloołecLe fta~bl .Nru bmdaaentowago.o orientacji. 11-sl .. nale~ce<Jo do budowli wczesno-

• 'ndlli.cod.ecaDej orjlz przebacSallie kontekstu stratygraficznego. Wykop przed !fuzeua Katedral

nya. 

:t. OdsłODL~L• wycJ:DP bruka wcaesoolredlli~1eczn490 w poblUu lli.ltar6wki. Bruk ten by6 aote 

~l po&~ utytltOIIJ', 1IOk61: buaovll. której frag.ent odkryto przed Muzewo Kateóxal.nya. 

l- Oclsloniec:ie fr~ dcian o.ra:r. sklepińia piwniczpego ·XV-wiecznego budynku nalet~tceqo 
diO ksl.-ły •ainczan<Sv• /~i- altarystów kaplicy 4w.Wievi.Jl14tek, uf,undowanej w katedrze p.::r.e:r. 

kasztelana sandoaierslti~ąo RLncze z Rogowa/. 
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4. Pdsloniecie niewielkiego fragmentu jednej ze jcian działowych budynku "Ps~lterii" ufundo

wanego przez Jana Długosza /przed wschodni• elewacj• budynku 9a/. 

S. Odsłonięcie dwu poziomów bruku z kamienia wapiennego przed budynkiem ur 8. Starszy bruk 

wiąte się z okresem istnienia domów wikariusz~ katedralnych koło baszty Złodziejskiej, 

wyburzonych około 1860 r. ~rzez Austriaków. 

6. Rozpoznanie kompleksu nawarstwied średniowiecznych w poblitu południowo-wschodniego naro

ta Wikarówki. 

1. Odsłonięcie . fragmentu lica głównego gotyckiego muru obronnego po południowej stronie basz

ty Złodziejskiej i r ozpoznanie v tym miejscu gliniastych nawarstwlad XIII-wiecznego wału 

obronnego .. 

Rejon VI/C - korytarz budynku 9b 

Nadzór archeologiczny budowy instalacyjnego kanału przełazowego. Wykonawcy - ekipy PP 

PKZ, Hydrokopu oraz Dział Archeologii PZS. Prowadzący - ~r A.KuklLóski. 

Obser wacji poddano nawarstwienia nie przebadane przez Z.Bendla w okresie przed I vojn• 

światową, zalegające w obrębie zachodniej części korytarza, w poblitu budynku 9a. Stwierdzo

no m.in. występowanie wylewki zaprawy /miejscami kilkupoziomove j/, która by6 .ate stanowiła 

poziom użytkowy związany z obiektem wczesnośredniowiecznym budynkiem mieszkalnym /?/ odkry

tym w 1977 r. po zachodniej stronie rotundy romańskiej przy baszcie Sandoaierskiej. Pod wy

lewką z~ legały nawarstwi enia z materiałem wczesnośredniowiecznym , natomiast povytej - z ma

teriałem, który można określić wstępnie jako XI I I -wieczny. Badania w tym rejonie wymagają 
kontyn.,ac j i ze względu na konieczność określenia planu l podziału przestrzennego budowli ro

mańskiej. 

Rejon X przy baszcie Sandomierskiej /wykop 15/ 77-86/ 

Kontynuacja badań archeol ogicznych pomiędzy romańską rc;>tundą a. romallskilll hudynkiem pro

stokątnym. Wykonawca - Dział Archeologii PZS. Prowadzący - mgr A.Kukliński. 

Doprowadzono do poziomu skały e~splorację nawarstwie wczesnośredniowiecznych v zachod

niej części wykopu 15/77-86, pozostawiając między rotund~ a budynkiem prostokątnym duży świa

dek archeologiczny. Odsłonięto dalszy, niewielki tragment fundaJIM!lltu narcła budynku romańskie
go. Dalszym et~pem prac, przewidzianym na 1987 r. będzie konserwacja .arów obydwu budowli ro

mańskich. 

Rejony: VIII, VII, II, XIII - kravędt pólnocno-zachodnia 1 pólnocna 

Wawelu, międzymurze, rejon bramy Herbowej 

Nadzór archeologiczny instalacji teletechnicznej oraz odcinka kanaliz~cji przy baszci e 
Złodziejskiej. Wykonawca- ekipa Hydrokopu. Prowadzący- J.Firlet, dr- I.Pianovski. 

Najważniejsze ustalenia dokonane podczas nadzoru robót instalacyjnych: 

1. Zadokumentowanie reliktów nastarszego, a także XIII-wiecznego walu obronnego w przekopie 

kanalizacyjnym na zachód od baszty Złodziejskiej. 11 najstarszym wale stwierdzono lico ka

miennego fundamentu /?/ wykemanego bez zaprawy •urarsltiej. Relikt ten wymaga blitszego 

zbadania archeologicznego. 
~ 

2. Rozwarstwienie kompleksu murów XVIII i XIX-wiecznych w poblitu północno-zacbodniego naro

ta budynku Seminarium. 

J. Zadokumentowanie około S-metrowego odcinka fundamentu przed8urza gotyckiego w poblitu dwo

ru Kinczy z Rogowa /budynek nr 7, "cze•ć wscb~ia/. 

4. Stwierdzenie na odcinku ok<;>ło 35 m rel~tów wału obronnego w rejonie br""'l' llazów. ~pewne 

jest to wał najstarszy /brak aateriał6w/, jego gliniaste na~arstwienia zalegaj• bezpo,red
nio nad powierzchni• skały. 

S. Odsłonie=le przy bramie llaz6v niewielkiego fragmentu funda.entu a kaaienia piaskowcowego, 

naletącego przypuszczalnie do budowli wcze.no~redniowiecznej ." posadowionej w najstarszym 

wale. Jest to najpewniej inny obiekt nit stwierdzony przed Muzeua Katedralnym. . · 
• 
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6. Odsłoni~cie przy tzw. bastionie Władysława IV kompleksu silnie zniszczonych murów, pocho
dzacych z róinych okresów. Do najstarszych fragmentów należy odcinek muru z łamanego wa
pienia /sporadycznie z niewielkiai okruchami ceramiki budowlanej/ o licu zewnętrznym 

przebiegającym półkoli~cie. Byó mate mur ten nalety wiazaó z umocnieniami przedbramia 
wzniesionymi przed rozbudową bramy dolnej za Władysława Jagiełły . 

. Ponadto ~adzorowano odsłanianie bruku austriackiego przy murze •cegiełkowym• /rejoo XIV/, 

przebudowę kanalizacji i budo~ ciaqu t.t. przed północną elewacją pałacu /rejon XIV/, wyko

py t:t· w jednej z ~ivnic północnego skrzydła pałacu /rejon XI/ oraz przebudo~ odcinka cią

gu ciepłowniczego na drodze dojazdowej od ul.Bernardyńskiej. Roboty te wykonywano na obszarze 

uprzednio przebadanym lub przekopanym v XIX i XX-vieczny~h warstwach zasypiskowych. Nie przy
niosły one istotnych ustaleń archeologiczno-architektonicznych. 

IU!Al(C?'f-TYNIEC 

Opactwo 09· Benedyktynów 
Stary refektarz 

Muzeum Archeoiogiczne 

v Krakowie 

Badania prowadzili: -mgr mgr Teresa Radwańska /autorka 

sprawozdania/, Emil Zaitz, Marek Cwetsch. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne v Krakowie. Drugi s~zon badań. 

Wczesne dredniowiecze, kultura łużycka. 

Prace dwóch sezonów ograniczyły sie do kontroli robót budowlanych, ponadto wykonania 

przez ekipę Muzeua JDałego wykopu przy północnyJII' aurze refektarza /wykop VIII, mb. 8,7- 10,7/. 

Pra~e nawiazyvały do badań z 1976 r. /por. Informator Archeologiczny, Badania 1976, s. 207/. 

Mury romańskie dawnego refektarza oraz przylegające do nich mury gotyckie i pótniejsze 

zostały odsłonięte do stopy fundamentowej na całej ich długodci. wykonano pomiary murów, do

ku.entację fotograficzna, wzięto prdbki zapraw. 

Rury romańskiej budowli zachowały aie v cze~iach kostkowych do wysokodcl około 1, 5 m. 

Fundamenty o wysokodcl 1,1 - 1,6 a zagłębione były w lessowy calec. Szerokodó cze~ci kostko

wej murów 73 cm. W muracn północnym i południowym spągi czedci kostkowych zalegały w zewnę

trznych licach na niejednakowych wysoko~iach. Różnica poziomów dochodzi do 1 m, co świadczy 

zapewne o pochyto~ci ku południu ówczesnej powierzchni terenu. W północnrm murze refektarza 

odkryto dolną czędć zamuro~anego portalu. WidocŻne jest proste piaskov~owe ościeże i podsta--

wa /ława/ portalu. 'fa ostatnia zalega v licu zewnętrznym 34 cm ponitej spągu części kostko

wej. 

Wiedaleko portalu, po zewnętrznej stronie refektarza /wykop VIII/ wystąpiła w pobl i żu 

spągu cześci kostkowej i stropu fundamentu warstewka /Id1/ drobnych kamieni wapiennych z za

pra~ murarską, szarym piaskiem i lessem o miaższości do 4 cm. Zabytków w niej n ie znalezio

no. W letącej nitej warstwie Ila /o miąłszp~i do 50 cm/, przecietej zapewne przez fundament 

muru kostkowego nie s twierdzono jut grudek żaprawy. Z zabytków ruchomych wystąpiły tu ułamki 

naczyd vczesnodredniowiecznych głównie VI grupy surowca, wg podziału R.Radwańskiego, w tym 

brzegi typu 29-30 i 31, ponadto 1 ułamek brzuśce I grupy surowca. Wymieniona warstwa zalega

ła na les&OW}'lll calcu. Naczynia z warstwy Ila, jak i ułamki naczyń wczesnodredntowiecznych 

znalezione na wtórnym złotu v ał.odszych poziomach ·datować motna głównie na XII v. 

w wykopie VIII odkryto grdb usytuowany v kierunku wschód-zachód, głową ku zachod01o1i, 

bez wyposatenia, przecinajacy waratwe Ila. 1f jego vl<opie wystąpiła .opróCz starszej ceramiki 

równie :t dredniovieczna. 

Bardziej na południe odkryto 2 jaay kultury łułyck.iej zagłębione w calec. Od góry zo

stały one ~1ete przez południowy .ur refektarza i przylegający do niego od zewnątrz pót

niejszy .ur. w jaJDach znaleziono ułamki naczyń, uc~ety róg. Ułamki naczyń kultury łutyckiej 

występowały ponadto v warstwie Ila z wykopu VIII i v pótniejszych warstwach. 

Wys~povanie, na badaDym terenie, ceraailti głóvn.ie VI 9rupy surowca, któr• 110tna dato

wać na XII v. wskazuje, :te z tym zapewne okres- naleły vi<lza&!, wobec .J:>raku innych eluoentów 

datujących wzniesienie murów starego refektarza. 
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KRAKOW-ZWIERZYNIEC 

Kościół Salwatora 
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Muzewa Axcheoloqiczne 

v Itraltawie 

Badania prowadziła mqr Teresa Radwaóska. Pinansowało 

Muzeum Ąrcheoloqiczne v Krakowie. Jedenasty sezon badań. 

Wczesne tłredniowiecze, średniowiecze, czasy nowotytne. 

Prowadzono badania po zachodniej stronie kotłciola, w pobli~u muróv 30 i 31 odkrytych 

w 1983 r. Hury te mogły mie~ zwiazek z IV faza koścloła Salwatora. 

W wykopie usytuowanym nieco na zachód /wykop XXX A, ode. 3, la/ od muru 30 odkryto naj

ni1sze partie fundamentu letące na linii biegu tego muru, ale posadowione około 80 cm wytej. 

Wokół muru na calcu zalega rozsypisko zaprawy murarskiej przemieszanej z lessem, a wytej wko
py qrobowe qłównie z czasów nowotytnych. W rozsypisku dolnej Ćzętłci zapra~7 murarskiej, poza 

l in ia muru znaleziono 1 ułamek naczynia wczesnośredniowiecznego. 

z filara 31 odkryto 3 dalsze jego narotniki /wykop XXX B, ode. 1, 2a/. w poblitu fila-· 

ra wystąpiło rozsypisko kamieni 1 zaprawy murarskiej letące na calcu. W jego dolnej partii 

znaleziono 1 ułamek brzegu naczynia średniowiecznego. Wytej występuje warstwa przemieszana 

przez wkopy grobowe z materiałem średniowiecznym ~ nowotytnya. 

Badania bedą kontynuowane. 

KRZESK-KROLOWA NIWA 

woj . siedleckie 
Stanowisko 1 - grodzisko 

Universytet Warszawski 

Instytut Arch~logii 

w badaniach prowadzonych pod kierunkiem mqr Joanny łtala

qi brali udział mgr mgr Krzysztof Cwetsch. ~ Mariusz Wy

szkowski /auto~ sprawozdania/. łtonsultovała doc.dr hab. 

Maria Miśkiewicz. Badania finansowano z programu RP-III

-35. Dziesiąty sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowie

czne /VII-VIII v., X-XII v./ 

Badaniami objęto zachodnia czet!~ majdanu i wału zewnetrznego. w wykopach wytyczonych 

na majdanie znaleziono 2 jamy o charakterze gospodarczym-·1 1 półziemiankę zwiazane z 11 faza 

zasiedlenia grodziska /X-XII w./ oraz 1 ziemiankę pochodząca z l fazy /VII-VIII w./, która 

znajdowała sie pod półziemianka. w obiektach z II fazy występowały fragmenty ceramiki "bia

łej", w jednym z nic~ znaleziono 1 gliniany prześlik. Zakładając wykop na wale zewnętrznym 

zbadano jego konstrukcje zviazaną z obydwiema fazami zabudowy grodziska. 

Materiały do opracowania znajdowa~ sie beda v IA UW, pdtniej v ~Z Siedlce. Przewiduje 

sie zakończenie badań na terenie grodziska. 

w następnych sezonach badania beda kontynuowane na osadach. 

LASOTKI, gm.Brud~eń Du~y 

woj. płockie 

Stanowisko 4 - żwirownia 

Muzeum Mazowieckie 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 

v Płocku 

Badania prowadził mgr Jacek Wysocki. Finansował WKZ v 

Płocku. Pierwszy sezon badań. Slady osadnictwa wczesno

tłredniowiecznego. 

Badania miały charakter ratowniczy. Stanowisko nr 4 v Lasotkach znan~ było z badań po

wierzchniowych i na ich podstawie datowane na wczesne fazy wczesnego średniowiecza. Badania 

podjęto w wyniku weryfikacji w ramach AZP i stwierdzenia, te stanowisko jest niszczone przez 

żwirownie. Aktualnie cała północna cze~ć stanowiska, połotona przy kravedzi doliny Skrvy zo-
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W trAkcie badań oczyszczono i narysowano około 45 m profilów twirowni, w których zare
jestrowano 7 obiektów czę4ciowo zniszczonych. W poludniowej ścianie twirowni zarejestrowano 
4 obiekty, 2 wczesnośredniowieczne oraz 2 starotytne, prawdopodobnie pomorskie. Wszystkie 

one miały, jak się wydaje charakter osadniczy. Kolejne 3 obiekty zarejestrowane w profilu 

północnym !wirowni pochodziły z wczesneqo średniowiecza i miały charakter osadniczy. Nad 

obiektami w północnej części t~irowni załotono dwa niewielkie wykopy w celu rozpoznania pla

nu ~achowanycq ich części. Obiekt 6 zawierał wypełniska smolistoczarne, które zawierało licz
ne przepalone kamienie, ceramikę oraz kości zwierzęce. Nalety qo interpretować jako pozosla

łość · paleniska. Obiekt 8 z wypełniskiem brunatno-szarym był niemal jałowy kulturowo . Trzeci 

wykop o powierzchni 10m
2

, załotono bezpośrednio na zachód od !wirowni . Odkryto 'w nim dna 

dwóch obiektów wczesnośredniowi~znych prawie całkowicie zniszczonych. Obiektów widocznych w 

profilu południowym twirowni ni~ udało się wyeksplorować , ze wzqlędu na rosnące nad nimi upra
wy. 

Na podstawie materiału uzyskaneqo v trakcie czyszczenia profilu·nalety obiekty 2 i 

datować na wczesne średniowiecze w przedziale XI-XII w., a .1 i 3 pochodzą prawdopodobnie z 

wczesnej epoki telaza, kultury pomorskiej. Niestety nie zarejestrowano tadnych obiektów, ani 

nawet pojedynczych fraqmentów ceramiki mogących świadczyć o występowaniu osadnictwa z wcze4-
niejszycb faz vczesneqo średniowiecza. 

Badania będą kontynuowane. 

~· gm.Lądek 
woj. koniliski e 

Muzeum Archeologiczne 

w Poznaniu 

Badania prowadziły: mqr m~r Krystyna Lutow~, Aleksandra 

Lipińska i Maria Zeylandowa /autorka sprawozdania/. Fi

nasowało Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Dwudziesty 

sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne /VII.I-XIII w./ 

Badania na qrodzisku były zakończeniem wieloletnich prac. Przedłutono i zakończono~ 

kop po linii N-S uzyskuj4c zewnetrzną cześć umocnień qrodu od strony północnej. Wał w części 

badanej w bietącya roku zachowany był jedynie w postaci "bloków" będących najprawdopodobniej 

pozostało~cią stosów. Ostatni z nich, zewnętrzny, któreqo zawartodć stanowiła pomarańczowa 

qlina,nosi dlady ściany dre~ianej /?/bardzo ciemna ziemia/ licującej wał od strony zewne- -
trznej. Szara ziemia przytykająca do skłonu wału, która zaleqa bezpodrednio na calcu, nie ma 

jut najprawdopodobniej związku z wałem. Na qłebokości około 1 m od powierzchni przebieqa pas 
jasnej ziemi o aiątszości 10 cmr jest to być mate warstwa niwelacyjna po ustaniu funkcji wa

łu, choć powytej niej występuje bardzo mała ilo~ć skorup, co mogłoby wskazywać na teren nie 

objęty utytkowaniea. 

Na rótnych qłęboko~ciach po stronie ~ewnetrznej qliniasteqo "stosu" odkryto 3 dute ka

mienie. Nie nalety wykluczać, te są to szczątkowo występujące pozostałości "płaszcza" kamien

neqo . 

18 m od podstawy zakończenia. wału odsłonięto skośnie ~cięty brzeq fosy /na qłęboko~ć 

2 ,S m od powierzchni/. Pienrotne zaqłebienie fosy ma 80 cm qłebokości. Napływająca woda nie 

pozwoliła na pogłębienie wykopu. 

Dla przypomnienia motna dodać, te kilkudziesięciomatrawy przekop przez północna czedć 

qrodziska obejmował wał otaczający najstarszy gród /IX?/X w./; na ten wał nachodził wał młod

szy. Fosa jest ostatnim elementem obronnym. 

Badania zostały zakończone. 
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LESNO, gm.Brusy 
woj. bydgoskie 

Stanowisko 20 
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Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Krzysztof llalenta /autor sprawozda

nia/ i mgr Aleksander Andrzejewski. Finansował UL i WKZ 

w Bydgoszczy. Pierwszy sezon ba~. Grodzisko wczesno-

4redniowieczne. 

Stanowisko zlokalizowane jest we wsi Le§no, w dawnym parku dvorskila, nad rzekil Mlusi"" 
i jeziorem Le§no Dolne. Badania stacjonarne poprzedzone były badaniaJai weryfikacyjnymi. Obję

to nimi kopiec, na którym znajduje sili XIX-wieczny dwór. Odkryto wyra~ warstwę kulturową, 

zawierającą interesujący materiał ceraaiczny i kostny. 

Badania stacjonarne rozpoczęto w bie:tącym roku. llykopy zlokalizowano v północno-wschod

niej czę§ci kopca, w m.iejscu gdzie w odwiertach stvJ.erdz~no występowanie warstwy kulturowej. 

Sytuacja terenowa uniemo:tliwiała wytyczenie ciągłego wykopu przecinającego interesującą nas • 

część kopca . Wytyczono zatea dwa wykopy o wymiarach 10 x 2,5 • lokując je w taki sposób, by 

uzyskać jeden ciągły profil o długości 20 ... rozpoczynający się u podnó:ta kopca. Na stoku kop

ca odsłonięto wyratn~ ślady wału grodziska z ·warstwą przepalonej polepy 1 warstwą węgli drzew

nych przemieszanych z próchnicą. Wewnątrz grodu, PoZa kulminacją wału, odkryto 4lady zwęglo

nych konstrukcji drewnianych przylegających bezpośrednio do wału, wsęsiedztwie których znajdo

wały się skupiska przepalonych kamieni. Warstwa kulturowa zalegała na powierzchni calego wyko

pu zlokalizowanego wewnąt.rz grodu i liczyła od 15 do JO cm _grubo§cL Zawierała uła.JIIiti cerami

ki 1 kości zwierzęce. W części poludniowej wykopu, pod warstwą kultur~. odkryto niszową ja
mę, częściowo uszkodzoną przez wkop nowo:tytny. W wymi~ionej jamie nie-stwierdzono materialu 

zabytkowego. 

Wstępna analiza chronologiczna materiału ceramicznego pozwala datowae omawiane grodzis

ko na XIII w. 

Badania będą kontynuowane. 

LETNICA, qm.Swidnica 

woj. zielonogó~skie 

Stanowisko 1J 

Muzeum Archeologiczne 
Srodkoweqo Nadodrza 

v Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Krzysztof Onzol. Finansował WKZ 

v Zielonej Górze. Drugi sezon badań. Domniemane grodzi
sko vczesnollredn1ov1eczne drugiej połowy VI-VII w. 

Prace podjęto po rocznej przerwie. Zbadany został obszar o powierzchni 250m2 • Wykop 

nr I przedłutono w kierunku zachodnim. Jł odległo§ci około 60 m od obiektów 1 i 2 odkrytych 

w 1984 r., stwierdzano mniej więcej lO-metrowej szeroko~ci warstWII kulturową o aiątszo§ci 
okeło 40 cm, bardzo silnie prz~syconą ceramicznym materiałem zabytkowym. We wschodniej czę~

ci stanowiska otwarto nowy wykop. Zlokalizowano w jeqo obrebie S obiektów, z których dwa sta

nowiq zapewne funkcjonalny kompleks składający się z naziemnej chaty i jamy zasobowej. Trzeci 

obiekt jest najpewniej takie ~ladea chaty naziemnej zniszczonej jednak w trakcie budowy toru 

kolejowego. Pozostale dwa obiekty nie posiadają blitej określonych funkcji. Wdród materiałów 

zabytkowych wystllpiły wyłąc:tnie ceratlika i koki zwierzęce. Na podstawie ceramiki obiekty da

towa~ nalety na drugą połowę VI w. i na VII v. 

Nie potwierdziły się sugestie dotyczące istnienia w tya alejsen grodziska. Wydaje się, 

it była · to niewielka osada otwarta, chroniona· w sposób naturalny przez bagna, któr• by~ mo:te 

przygotowywano do obwarowania lgliiti.ana hałda odkryta w 1984 r: /?Q, e><eqo jednak ostatecznie 

nie dokonano. Z planu rozlokowania obiektów wnosi~ nalety, te centralnil part~ę osady zniszczo

no. 
Materiały znajdują aią w Muzeum Archeologicznym Srodkoweqo Nadodrza v Zielonej Górze z 

siedzibą w Swidnicy. 
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woj • leszczYJialtie 
Stanowislto . 1 
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Polska Altade~ia Nauk 

Inatytut Blatorli Kultury Materialnej 
w Poznaniu 

Badania prowadzili prof.dr hab. Zofia Kurnatowska 1 doc. 
dr hab. Stanieław Kurnatovski. Finanecwał WOAK v Lesznie. 
Dzievi•ty ae&on badań. Zeepół architektoniczno-osadniczy 
klasztoru benedyktynów. 

Prace prowadzono głównie po północnej atronie ko•cioła /aektory IV i IX/, v dalszych 
poaieaaczeniacb aaltryatii /&aktor XIII/ oraz w podziemlach klaaztoru barokowego /aektor 11/. 

l tya ostatnia aektorze badanLa aiały na celu wyja,nienie ostateczne kaztałtu chronoloqii 

czworok4tnej wiaty usytuowanej v zacbodniej fasadzie klasztoru ra.ańskiego. Nieta ta o cha

rakterze a1--.tplivie aieszkalnya /zapewne vieta opacka/ zoatała vznieaiona v okresie romań

akia, nie udało ale niestety do~d vyj .. ni6 jednoznacznie, v której fazie romańakiej, naj

prawdopodobniej jednak v~a6 jej povatanie aalety z ostatni• faz• /XI II v./. Stwierdzono na

toaiaat ułytkowaaie jej v okreaie gotyck~, kiedy to umocniono cze•6 p6łnocn• viety ław• ceg

~ i Wbudowano echody ceglane provadz•ce do krutganlta. z oatatniego okreau utyŁkowania tego. 

pcaienc:ania /pi-1ca v klantorze baroltowya/ uzyskano dobr ze zechovan• beczka drewn1an11 peł
ni~ .funkcjo podracznaj lcdovni. 

Badania v aektorze tv były kontynuecj11 prac zeazłorocznych. Odsłonięto kilka poziomów 

b~6v, a taltle warstwy niwelacijne vl•ł~e aie z podwytazeniea poziomu dziedzińce. N dolnych 

partiach natrafioDo aa rumowiska ltaaienno-ceg~e - pozoatało'ć wcze•niejazej •redn1ow1ecznej 
zabvclowy tlej part.ii. Udało się teł uatali6 przy zastosowaniu dodatkowych wierceń krawędt zewnq

tr~ foa:r zachodniej. 

W sektorze IX uatalono os tatecznie przebieg auróv krułganka roaańakiego 1 jego przebu

dowlo v oltreaie CJOŁ:rckia-

' Prace v sektorze XIII aiał:r vyja~ić oetatecznie fo~ kaplicy •grobowej" oraz ujawnić 

relikty vcze~iejszej zabudowy v tej partli )oogcioła. Stwierdzono, U przy budowie tej kapli

cy /pÓcz : XIII v./ zlikwidowano istnieja.cll ~ nievielkll absydke, paralelnil do ujawnionej po 

południowej atronie kościoła. Ra miejscu zlikwidowanej absydy wzniesiono zachodnill •ciane ka

plicy "grobovej", . kaaiennej . z zachovanya reliktea obmurowania okienka, b11dt vej,cia romań

skiego, zniszczcn.eqo przy przebudov~e XV-wieczn!j przez wmurowanie ozdobnego portalu ceglane

go. Ra tej 'ąianie stwierdzono teł rozbudowę kaplicy przez wzniesienie drugiej kaplicy na 

piętrze Po4 wezwaniem św.Stanisława /2 połowa XIII/pocz. XIV v./. Slad tej drugiej kondygna
cji zazaacsył aie wyratnie v postaci odalennego ntku ltalaiellll8CJO /z tzw . boniowaniem/. W ob

rebie kaplicy natrafiono na dalsze pochówki. 

Sezon 1966 r. przyni6ał dalsze dane dla rekonstrukcji dziejów archit ektury klasztoru 

lub14sltiego. Wiektóre partle planu .otna jut całkowicie odtworzy6. Uzyskano teł sporo mate

riałów ruc~ch, zwłaszcza fragmenty romańekiego szkła vitratovego. Na uvage zasługuje teł 

odkrycie pięknego portalu gotyckiego. 

~OCIMY 

woj. kaliskie 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków 

w Kaliszu 

Badania prowadzili mgr Grzegon Teaka 1 mgr J anusz '1'om4-

la. Finansowa WKZ v IIAl.inu. Pierwszy aezon badań. Gro

dz i sko vczeano,redniovieczne. 

Grodzisito w Ł~~Jtocinach znajduje s ie v kompleksie laa6v łllkOCińskich /nr działki 473/, 

około 2 km na północny .wschód od wsi Sulisł4v, okołO 2 lta na południowy va<ih6d od vsi Poqr.zy

bów. Obiekt ten, kt6rego średnica u podstawy wynosi około 55 •• nalety zaliczyć do grodzisk 

pier,c1en1ovatycb. Wał grodz ialta wznos i ale na vyaoko•ć około 2,6 m ponad otaczajecy teren. 
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Natomiast szero~odć dookolnej fosy wynosi od 7 do 12 m. 

Grodzisko było wielokrotnie penetrowane powierzchniowo. Ostattnie badania powierzchnio
we wykonały w 1984 r. A.Knapowska-Hikołajczyk i A.Łosińska. Dotychczasowe badania ze względu 
na bardzo małą ilo•e ruchomego materiału zabytkowego nie pozwoliły u~idli~ chronologii gro
dziska, które datowano ogólnie na wczesne •redniowiecze. 

Podcias prac terenowych wykonano ciąg odwiertów oraz wyeksplorowano dwa wykopy sondaio
we, usytuowano je w miejscu niezaaypanych, płytkich wykopów, które poszerzono i pogłębiono. 

Wykop I /2 x 1,7 m/ znajdował się na majdanie, drugi /2,2 x 1,25 m/ na koronie wału. Układ 
warstw w odwiertach .i wykopach był następujący: pod waratwą próchnicy zalegał brunatny, nie
kiedy żółty piasek, panitej którego znajdowała się waratwa piasku sedymentacji wodnej. Nie · 
stwierdzono żadnych konstrukcji drewnianych. Kilka fragmentów ceramiki naczyniowej -znalezio
nych jedynie v wale grodziska datuje go na fazę D wczesnego- •~ednioviecza. 

~KOREK, gm.Biskupiec Pomorski 
woj. toruńskie 

Stanowisko 

Uniwersytet Kikołaja Kopernika 
Pracownia Archeologii Podwodnej 
Instytut Archeologii i Etnografii 
v Toruniu 
Huzeu. Regionalne W Brodnicy 

Badania prowadzili mgr mgr Kazimierz Grątawski /autor 
sprawozdania/ i Czesław Pietrzyk~ski, przy współudzia
le dendrologa dr. Andrzeja Zielakiego i palinolaga dr 
Bożeny Nory·k~evtcz. Trzeci sezon _badań. Finansował WKZ 

.w Toruniu. Wczesno•redniovieczna osada palowa. 

Prace badawcze skoncentrowano v przybrzeżnej ~rtii br~egowej ~ strefie występowania 
reliktów osady. Obszar ten jest obecnie czę~iowo niedostępny z powodu występującego tam na
przemian zabagnienia oraz tzw. platformy abrazyjnej, pod której osadem nalatało poszukiwać 
dladdw nawarstwień nawiązujących do wczelln,iej odkrytych v strefie pod~ej. Istotnym zatem 
było skonstatowanie warstwy piasku ze •ladami substancji organicznej i widrami drzewnymi po
chodzącymi z okresu bud~ palafitu. W tym celu wykonano wiercenia, uzyskując materiały do 

analiz palinologicznych i malakologicznych. 

Analiza pyłkowa pozwala wysnu~ następujące wnioski: zaobserwowano wyratne lllady prze
budowy drzewoatanut wzrost zbiorowisk rolllin uprawnych na terenie odlesionym; rollliny synyn
tropijne towarzyszące działalnodci człowieka. Dominujący udział w tym okresie lasu sosnowego 
i charakterystyczny układ wartodcl procentowych gatunków vska~nikowych, a szczególnie obec
nollć grabu oraz buka i stosunkowo licznych z i arnach pyłku zbót i rolllin synyntropijnych po
zwala na okre.lenie wieku badanych osadów na młodszą czell~ okresu subatlantyckiego. Próby 
analizowane z wykopu podwodnego z warstwy kulturowej określono, jako równowiekowe z odkryty
mi w strefie abrazyjnej, 

Interesujących danych, jak dotąd dostarczyły badania dendrochronologiczne. Wszystkie 
12 prób losowych, . jak teł 5 kr~tkdw oznaczonych w pracowni numerami 81-85 określono jako Pi

nus sylvestris L- /sosna zwyczajna/. Skonstatowano, te surowi~c pochodzi z drzew rosnących 
w tym samym przedziale czasowym - ogólnie około 95 lat. Wyrdtniono takie możliwość dwóch faz 
budowania osady, a okres budowy zamykać się mógł w przedziale 20 lat. Wyznaczenie chronolo

gii bezwzględnej będzie motliwe dopiero po porównaniu danych dotyczących Pinus sylvestris z ' 
terenów południowej Szwecji i modyfikacji dla naszego terenu /w trakcie opracowania/. Prace 

stworzą motliwodć weryfikacji uzyskanej daty C 14 z jednego z pali osady, którą otrzyma

li~my po analizach wYkonanych w Laboratorium Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego z Ło
dzi. Wynik 680 BP ! 100 potwierdza, jak sie zdaje średniowieczną chronologię proponowaną 
przez wcześniejszych badaczy obiektu. Próby malakologiczne mające na celu pośrednio potwier
dzenie pierwotnej lokalizacji załotenia - wodnego, czy też nadbrzetnego są w trakcie analiz. 

Przewidujemy szersze prace sandatowe w strefie platformy abrazyjnej w celu pozyskania 
ewentualn~go materiału zabytkowego i sprawdzenia hipotezy o biegnącym do platform osady do-



ŁEXNO, gm.wągrowiec 

voj. pilskie 

/grunty pod administracją 
wsi Tarnowo Pałuckie/ 
Stanowisko 3 
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Uniwersytet im.Adama Mickiewicza 
v Poznaniu 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Pile 

Badania prowadził dr Andrze j Wyrwa przy współpracy mgr 

Ewi. Springer /archeolog/, dr Elżbiety Muchy /antropolog/, 
mgr Ludwika Fijała /historyk sztuki - dokumentalista/, 

mgr Piotra Namioty /fot . /. Finansowali: Wojewódzki Kon
serwator Zabytków w Pile i Uniwersytet im.A.Mickiewicza 

w Poznaniu przy wsp6iudzial~ Krajowej Rady Akademickiej 

ZMii w Warszawie i ZW ZSMP w Poznaniu. Piąty sezon badad. 
Osadnictwo kultury łużyckiej /?/,gród wczesno~rednio

vieczny VIII/IX w. /?/- połow~ XII w., romartska rotunda 

około XI/XII- pocz. XII w., ko,ciół gotycki- I połowa 

XIII w. -koniec XIII w., pó~nogotycki obiekt sakralny 

-około XVI w. /?/, . rzędowe cmentarzysko szkieletowe 

oraz zespół fundamentów o bliżej jeszcze nie określonym 
charakterze. 

Badania stanowią kontyrluacj~ prac wykopaliskowych z lat 1982-1985. Prowadzono je podob

nie jak w latach ubiegłych na obszarze zalegania reliktów architektonicznych kościoła cyster

skiego, v ramach którego znajduje się romańska ~otunda, relikty wczesnośredniowiecznego grodu 
or az zlokalizowane na zewnątrz obiektów architektonicznych rzędowe cmentarzysko szkieletowe. 
Badania prowadzono w 11 wykopach, v sektorze wschodnim i zachodnim. 

W trakcie badad spenetrowano fragmenty zachodniej czetlei majdanu grodu, gdzie natrafio

no na kilka jam, prawdopodobnie po ziemiankach, z dużą ilością materiału zabytkowego. 

Szczegółowe prace były prowadzone też nad romadską rotundą, odsłoniętą w 1983 r. ~ło

nięto pełny plan przyziemia rotundy. Rotunda łekneńska, według obecnych danych w korpusie 

/nawie/, ma plan zbliżony do koła. Ze względu na zakłócenia związane ze stratygrafią obiektu 

/w czasach historycznych/ niektóre jej partie uległy obsunięciu, szczególnie część północno

-wschodnia, dlatego też koło jest nieregularne . Przyczyny obsunięcia są jeszcze nieznane, 

przypuszczamy, te zostały SPowodowane przez warUnki hydrologiczno-geologiczne. Dlatego też 
podane w poprzednim Informatorze wymiary należy zaokrąglić: średnica wewnętrzna nawy około 

7 m, średnica wewnętrzna apsydy około 3,6 m. Przy konstrukcji wykorzystano stopę rzymską 
/0,2957/. W bieżącym sezonie główne prace skupione były wewnątrz rotundy ;w ·nawie/. Odsłonie

to fragmenty muru na wysokość około 50 cm. Mur wykonany jest v wątku opus emplectum, a nie 

jak twierdziliśmy wcześniej w wątku opus incertwa. Ustalono głębokość i charakter fundamen
tów, odsłonięto fragmenty posadzki w jej wnętrzu /posadzka wykonana jest z gipsu/ oraz fun

damenty stopnia prowadzącego do części ołtarzowej obiektu. w trakcie eksploracji wydobyto 

teł dute ilości detali architektonicznych z ornamentem geometrycznym i roślinnym, w formie 

wypukłych reliefów w gipsie jastrychowym lub .anhydrycie /?/. Szczegółowe badania nad charak

terem surowca wykorzystanego do ich produkcji są obecnie w opracowaniu. Wstępnie rotundę da

tujemy na XI/XII - pocz. XII v. Dane te zostaną zweryfikowane w trakcie dalszych badań. Bada

nia nad rotundą będą kontynuowane. 

w ciągu S sezonów badad nad obiektem cysterskim odsłonięto eliptyczną apsydę, prosto

kątne przęsło prezbiterialne, północny i poludniowy fra~nt I fazY kościoła, negatywy fasa

dy . I fazy kościoła, fragmenty północnego i pÓludoiowego fundamentu II fazy kościoła, fasadę 

II fazy. w trakcie eksploracji wnętrza obiektu odsłonięto fragmenty posadzki kościoła cyster

skiego wykonanej z zaprawy wapiennej. Na zaprawie tej najprawdopodobniej posadowione były 

płytki ceramiczne, znaleziono je luino zalegające v warstwach. Zachowały się one całkowicie 

i we fragmentach /nigdzie jednak in situ/. w wyniku szczegółowej ana~izy architektonicznej 

dokonano wstępnego rozwarstwienia faz budowy i rozbudowy kościoła cysterskiego. Wstępnie wy

dzielono dwie fazy rozbudowy. Pierwszą fazę stanowiło tzw. oratorium, datowane przypuszczal

nie'"' I pol. XIII w. /?/. Faz11 drugą był pełnoplanowy kościół halowy o długości około 45 m. 
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II fazę datujell)' wstępnie na II połowę XIII v. /7/. Dane cbronologicane -j" jeaacu charak

ter vatępny. 1141dziemy je weryfikować v trakcie d&l.azycb badali. 

Obok wytej vyaienionych obiektów architektonicznych oda~oni•to kolejny obiekt sakra lny, 

poaadoviony na relik:tacb II f a zy kokiola cyaterakieqo. lla t-t tego obiektu Di.e lllllll)' j-z

cze. azczeqólowycb danych • 

• w trakcie badalt II fazy kokiola cysterakiego Datraftono na .acno miasczoae pn:ea pót

niejaze cyaterakie prace budowlane relikty fUDd ... nt6v. ~ty te, jak aię aaa watępnie 

wydaje, -j" charakter podobny do fuad..entów rotundy. Szc:zeqóloooe badania nad tpo obiekt

be~ prowadzone w przyszłych aeaonacb /pravdopodolmie palati.-7/. 

~ · Na c-ntarayaku v bie*-cpo sezonie wydobyto ł~znie 51 szkieletów nStaej płci, v tyoo 

ł jeden w raaach proatoqtneqo prz .. ała preabite:rialaego. Pie~ie zaleqał - pol. poaadak" w 

strefie ołtarzowej kokiola cyaterskieqo. 

Ił trakcie badali wykopaliakowycb wydobyto teł dute !loki ce:raailti nacayniovej, fra~ 

ty szkła witratoweqo, fra~ty płytek poaadakowych, fra~ty ceraailti budowlanej, p6łfabry:

katy z ko,ci i porola, koki ludzkie i avieracce. 

Wytej vyaieniony aaterial zabytkowy znajduje si• w trakcie szcaeqólovycb badaó i analiz. 

Obecnie przygotowuje ai• do druku .. teriały z 5 aezonów bada~~eaych. 

Badania be~ kontynuowane. 

W SOSNA 

woj. białostockie 

Stanowiako 1 

Centralne Ruseua Wł6ki~ictwa 
w Łodzi 

Badania provadaił egr Jacek Jloszcaydaki. Pi:nanaovał 11:0. 

na woj. białostockie. Dra9i .. aon badad . Grodzisko ~~eze

ano4:redniawieczue. 

ll:ontynuowano badania wykopaliskowe, które koncentrowały •1• w południowej czeki gro

dziska. Myltopy poprowadzono v kierunku p6łnocno-VBchodnia 1 zacbodnia od wykopu ubieqłorocz

nego, równolegle do wału grodzieka. Takie usytuowanie wykopów aiało na cela rozpoznanie ay

tuacji ,..,,,.,.,t:r~ grodziska, a konkretnie rozpoznanie dw6cb obiekt6w, na które natrafiono v 

roku ubiegł}'lll. Obi.ekty te wchodziły w profil wachodni i uchodni wykopu ubieqłoroc:rneqo. 

Badania pr:wadzono w dwóch wykopach o powierzchni 60 a 2 • V ich wynika odsłonięto dwa 

obiekty częściowo zagłębione v zieai, usytuowane vzdłui v~u grodziska /w wykopach D i E/. 

Trzeci obiekt odsłonięto częściqwo v wykopie D, v północmo-vachodnia naro:lnika wykopu. 

Ił cześa1 południmoej wykopów odsłonięto frag~~enty -la w postaci spalonych belek i 

ciemnych smug przepalonej zi emi. 

Materiał :a:abytltowy zna l eziony w tya roku potwierdza uatalenia ch:roaol.ogicme z ubieg

łego roku. Wśród .. te.riału aeraaicznego, który jes t barózo przemieszany, obok fra'iJID8nt 6w po

chodz~cych z X-XII v. natrafiono na f r agmenty ceraaiki z okresu halsztackiego. Oprócz ceraat

ki i kości zwierzccych , badania wykopalis kowe doatarezały takte dwa zabytki ...,tal·owe: ~k 

telazny oraz fragment br"zoweqo okucia. 

Materiały z badali oraz dokumentacja znajduj~ się w Muzewa Okrę9owya w BiałyaatokD. 

Przewiduje sie kontynuacj• badalt.1 

ŁONICZ, Rynek Jl:o•ciua:a:ki 

woj. skierniewickie 

Stanowisko 11 

ŁOo:t, ul.Cbopianowicka 103 

Stanowisko 1 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 

w Łodzi 
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Badania prowadził mgr Kieczysław Góra /autor sprawozda
nia/. Finansował WKZ w Łodzi. Drugi sezon badań . Osada 
wczesnośredniowieczna /XI-XII w./ 

Stanowisko polotone jest na wysokim cyplu nad rzek~ Ner, około 2 km na zachód od zajęz
dni tramwajowej. Prace skoncentrowano na polu roln~a Wiesława Piot.rowskieqo, które sąsiaduje 

przez miedze i polem Henryka Wojtasika, na którym odkryto w 1985 r. trzy jamy wczesno~rednio
wieczne. Prace miały charakter badań poszukiwawczych. Rezultatem tych prac było znalezienie 
tylk.; jednej dutej jamy osaclJ:liczej z okresu wczesnego llredniowiecza. Po zdjęciu warstwy ornej 
była to w rzucie płaskim wydłutona elipsa o wymiarach 3,5 x 1,3 a i glebokości dochodz~ce) do 
60 Cli od powierzchni ziemi. 11 wypełnialtu jamy natrafiono na znaczne ilości ułamlcóv naczyń gli
nianych, kości zwierzęce, fragmenty polepy, dwa gwotdzie telazne. Pomiao, it jest to materiał 
zabytkowy wyratnie szczlltkowy, wiadczy jednak o istnieniu w tYJO aiej'!cu llredniowiecznej osa

dy. 
Prace bedll kontynuowane. 

MAŁA BIESZAW~.• : ga.Wielka liaszawita 

woj. toruńsltie 

Stanowisleo 1 

IIAJICIIIXOWICE, ga.Chełlńec 

woj. nowoalldeclcie 
Stanowisko 1 

·. 

patrz 
wczesne •redniowiecze 

Uniwersytet Jagielloński 
.Instytut Archeólogii 
Muzewo Sup Itrakowskich 

v Wielfczce 
Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków 

1f lloWyWI SllCZU 

~daniA prowadzili aqr Barba.ra Szybowicz, mgr Adam Siy
bowicz /autor a~rawozdania/ i mgr ~arbara Drobnievicz. 
Finansował. WK& w. llowy1o Sllczu. Trzeci sezon badań. Gro

dzisko wczesnollredniowieczna. 

Przebadano obszar 300 a 2.KontYnuowano badania na aajdanie, rozszerzajile teren badań w 

sllsiedztwie odcinków ubiegłego aezónu oraz dokonujile ciecia wału /v południowej czellci gro
dziska/ i wykonano. cięcia domniemanego wału v p6~nocnej "cześci. 

Poludniowa cześć grodziska- aajdan został całkowicie ·zniszczony wskutek inte~sywnej 

orki i erozji. Sytuacja stratygraficzna przedstawia sie następajllco: cienka warstwa orna 
5-10 Cli i skalisty piaskowcowy ca1ec. W va!"s~e ornej wystepu:Jil nieliczne ułamkJ. ceraaiki · 
kultury łutyckiej i wczesnollredniowiecznej. Odsłonioto trzy jamy /?/ wykute w skalistym pod
lotu. Wypałnisko ich stan.,..,u. ru1110sz skalny i niewielka ilość ceramiki, w tp nowotytnej, a 
wiec obiekty trudne do datowania. l'lale:t.y sie równiet liczyć ze współczesnym pochodzeniem 
obiektów. /Grodzisko góruje nad okolicll i było obiektem strategicznym w czasie ostatniej woj

ny - liczne rowy strzeleckie, a talcte bunkry/. l'la .qrodziska zachował sie niewielki, widoczny 
fragment wału od strony południowej. W 1985 r : dokonano cięcia istniejileego wału. Obecnie do
konano c.iecia v miejscu jego zaniku - został całkowicie rozorany. Badania potwierdziły ZnBlUl 

stratygrafie. Na próchnicy kopalnej o aidszości 5-20 cm, występuje warstwa pofepy, węgli 
dr'ewnych i kamieni. Jest to I faza budowy umocnień obronnych, które stanowiły same zabu~ova
nia. Po ich miszczeni.u wybudowano palisado oraz usypano 11&ł zielllliY /i I faza!. · z jlldra wału 
pochodzi duta ilość ceraai.IU kultury łutyckiej oraz kości zvierzec:Ych, polepy i vegl1 drzew-

n.fch. 

P6blo<ma czę~ć grodzi.ska. Przed rozpoczeciea badali /viosntt/ dokonano dokładnej penetra

cji g~odziska. zauwa:t.ono formę pr~ypominajttctt wał bardzo słabo ryaujllcy się v terenie. Doko
nano jego ciecia. Okazało sie, te jest to hałda po usypanym tu bunkrze z ostatniej wojny. Na-
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trafiono na umocnienia drewniane i amunicję. Nie stwierdzono"tadnych obiektów prahistorycz
nych. Natomiast zebrano bardzo duż~ ilość ceramiki kultury łużyckiej, ceramikę lateńsk~- gra
fitowaną oraz z wczesnego !l.redniowiecza, a tak:te kamienie tarnowe i rozcieracze i neolityczny 
lub wczesnobrązowy sercowaty grocik krzemienny. Stąd teł pochodzą 2 fragmenty czaszki ludzkiej. 

Badania bedą kon·tynuowane. 

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

MOKRE, gm .Zamość 

woj. zamojskie 
Stanowisko 1 

patrz 
okres wpł~ rzymskich 

lfojewddzki <>'rodak 
Archeologiczno-Konserwatorski 
w zamo•ciu 

Badania prowadził III<Jr Wiesław Koman. Finansował WOAJt w 

Zamo!lciu. Kontynuacja prac ratowniczych z lat 1981 -1983. 
Czwarty sezo~ badań. Wczesno.redniowieczne cmentarzysko 
kurbanowe oraz ślady osadnictwa z epok neolitu, brązu i 
żelaza. 

Przebadano powierzchnie około 230 
nów nr 3 i +. 

2 
m ' badając cały kurban nr 7 oraz pozostałości knrha-

Kurhan nr 3 posiadał formą niskiego kopca o wysokolici około 50 c11, owalny zarys o śred
nicy 7-8 m. Jedna jego ćwiartka, południowo-wschodnia była przebadana jeszcze w 1983 r. W bie
żącym sezonie pozostałe trzy ćwiartki. Eksploracje prpwadzono warstwami mechanicznymi po S-10 . . 
cm miąższości zachowując poziom "lustra wody", a każdy zabytek namierzano trójwymiarowo. 

Najwięcej fragmentów ceramiki i przepalonych ko!lci ludzkich odkryto w ćwiartce południo
wo-zachodniej. Znaleziono tu skupisko zabytków, w którym wyrótniono dno naczynia i fragmenty 
jego wylewu , datując na VIII-IX w. oraz dutą ilość przepalonych fragmentów kości ludzkich. 
Na jprawdopodobniej naczynie to pełniło rolę popielnicy. Pierwotny nasyp kurbano posiadał za
rys prostokątny o zaokrąglonych narożnikach. Od strony zachodniej, północnej 1 wschodniej 
pierwotnego nasypu znajdowały się owalne w zarysie a nieckowate v przekroju jamy, które posia
dały in tensywnie ciemno zabarwione wypełniska z fragmentami węgla drzewnego. Południowy stok 
nasypu kopca był dłuższy i łagodniejszy nit pozostałe, mierzył około 4,5 m, gdy inne miały po 
około 3;5 m. Pierwotna wysokość nasypu wynosiła około 2 m. 

Kurhan nr 4 został zniszczony w znacznym stopniu przez miejsca~ ludność wybierającą 
piasek z terenu cmentarzyska. Ocalała jedynie cze!lć północno-wschodniej ćwiartki, w które j 
odkryto niewielką ilo~ć fragmentów ceramiki oraz przepalonych kości ludzkich. Nasyp tego kur
hanu posiadał również zarys prostokątny z zaokrąglonym narotnikiem. Stwierdzono, te od półno
cy i wschodu nasy ograniczony był jamami przykurhanovyml , takimi jak w kurhanie nr 3. w jamie 

od strony pólnocnej nasypu odkcyto przydenną część naczynia, datowanego na w połowę VIII w. 

Kurhan nr 1 przed przystąpieniem do badartposiadał drednicQ około 6,5 m i wysoko~ć oko

ło 30 cm. Podzielono go na 4 ćwiar~ki, ktdre badano naprzemianlegle. Najwięcej materiału za
bytkowego grupowało slQ w ćwiartkach zachodnich. Fragmenty ceramiki tu znalezionych należał~ 
do 4 naczyń, datowanych na VIII-IX w. Odkryto także dutą ilodć przepalonych ko~ci ludzkich, 
które grupowały się w ćwiartce północno-zachodniej. Nasyp pierwotny tego kopca posiadał rów
nież czworoboczny nasyp z zaokrąglonymi narożnikami. Kurhan od strony północnej ograniczony 
był dużą jamą ze sporą ilo!lcią węgla drzewnego . Charakter wypełniska jamy sugeruje, że mogła 
mieć charakter tzv. "ustryny• /?/ lub obiektu o podobnym przeznaczeniu. Pierwotna wysokogć 
nasypu sięgała około 1,5 m, a jego stok południowy, podobnie jak w kurhanie nr 3, był dłuż
szy i ~agodniojszy niż pozostałe, tworząc łagodne podejście na szczyt kurhanu /rampa/. 

Po zakońc~niu badań wykopa~iskowych kurhany nr 3 i 1 zostały zrekonstruowane do przy-
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puszczalnej formy pierwotnej z zachowaniem jam przykurhanowych. Dokumentacja z badań znajduje 
sie w Wojewódzkim ogrodku Archeologiczno-Konserwatorskim w Zamościu, a materiały zabytkowe zo~ 
stan• przekazane po opracowaniu do zbiorów Mzeum Okręgowego w Zamościu. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

NABYSZYCE 
woj. kaliskie 
Stanowisko 1 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Kaliszu 

Badania prowadzili mgr Grzegorz Teske, mgr Janusz Tomala. 
Finansował WKZ w Kaliszu. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

. J' 

1!>. 
Grodzisko polotone jest około 200 m na wschód od rzeki Kutoch i około 300 m na zachódod 

wsi. Maksymalna wysokoś~ obiektu w części pólnocnej wynosi około 1 m, a w południowej około 

30 cm. Obecnie jest częściowo pod upraw• roln•· Ze względu na silne zniszczenie grod;tiska tru
dno było dotychczas określi~ jego formę i wymiary. 

o grodz~sku wspomina J.Dlugosz, podaj•c pod rokiem .1382 informację o zdobyciu go przez 
wojska królewskie podczas walk toczonych z Bartoszem z Odolanowa. 

Pod koniec: XIX w. przyst"piono do rozwotenia grodziska. Wówczas miano znalet~ monetę 
Wacława II /1278-1305/ oraz elementy uzbrojenia. Natrafiono tet na palenisko 1 klepisko gli
niane. Wielokrotnie na obiekcie prowadzono badania powierzchniowe. Ostatnie przeprowadziły w 

1984 r. A.Knapowska-Mikolajczyk i A.Łosińska, k~óre ustaliły chronologie obiektu na fazy 
B/C-D-E/F wczesnego •redniawiec:za. 

Podczas prac wykopaliskowych wytyczono wykop /35 x 2m/, wzdlut linii wschód-zachód, 

obejmuj"c nim domnieman" fosę, wal i majdan grodziska. Na majdanie natra~iono na kilkuwarst
wowy bruk kamienny, pomiędzy którym zlokalizowano studnię drewnian4 wykonan" z drzewa brzozo

wego. Uchwycono najnitszy poziom walu drewniano-ziemnego. Zewnętrzna partia wału była ze 

skrzyń drewnianych wypełnionych kamieniami. Natomiast częś~ wewnętrzna wykonana była w kon

strukcji rusztowej wypełnionej piaskiem drobnoziarnistym. Fragmenty ceramiki naczyniowej da-

' tuj4 grodzisko na fazy D, E/F i pełne średniowiecze. 

NAOOLE, gm.Gniewino 

woj. gdaAskie 

Stanowisko S 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracowania Archeologiczno-Konserwa- . 
torska 
Oddział Gdańsk 

Badania prowadziła 1119r Iwona Wolan1n-Szułdrzyńska. Fi
nansowała Elektrownia ~4drowa •tarnowiec• w budowie. 

Pierwszy sezon bsdań • . Osada wczesnośredniowieczna /XI

-XII w./ oraz ślady osadnictwa z okresu wpływÓw rzym

skich. 

Stanowisko polotone jest po zachodniej stronie Jeziora tamowieckiego w dolnej partii 

poludniowej części stożka napływowego, przy ujściu nieistniej4cego obecnie cieku wodnego. 

Powyższe stanowisko jest v części zniszczone - tereny obecnego Starego Hotelu. O badaniach 

w tej strefie stanowiska zdecydowały dwie przyczyny: ratownicze - wynikaj4ce z rozbudowy 

Zespołu Boteli Pracowniczych oraz poznawcze - wynikaj4ce z wcześniejszego rozpoznania. 

Badaniami objęto obsza~ o ł4cznej powierzchni 1010 m2 • Zarejestrowano 384 obiekty w 

tym: półziemianki, ślady budowli naziemnych w postaci doŁków poslupowych /chaty?/, jamy peł
ni~ce prawdopodobnie funkcje gospodarcze oraz palertiska. Obiekty te zawieraj" liczne fragmen

ty naczy4, przęśliki, polepę, kości, fragmenty przedmiotów metalowych. 

Wyniki prac dostarczyły istotnych informacji dotycz4cych konstrukcji budowli mieszkal

nych /?/ oraz wewnętrznego /w części/ rozplanowania osady. Na uwagę zasługują zwłaszcza 
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obi ekty oznaczone nr 318, 366, 370. Są to chaty na planie pros tokąta częściowo zagłębione w 
ziemi z zachowaną dookoła konstrukcją słupow- . Duta iloś~ śladów po słupach na całej badanej 

powierzchni stanowiska, pozwala przypuszcza~ , ił większość zabud.owy tej osady to konstrukcje 

naziemne. Na ogół są to chaty na planie prostokąta posiadaj-ce często ślady przebierzeń dzie-

1-cych całość na mniejs~e częaci. Obiekty gospodarcze usytuowane są v przewataj-cej części na 

zewnątrz obiektów mieszkalnych. I ch wypełniska zawiera j - często liczne fragmenty naczyń gli

nianych i kości. Odkryto równiet szereg zwr,acających ~wagę długich, wąskich obiektów v prze~ 
kroju nieckowatych lub prostokątnych, v których wypełniska to próchnica przemieszana w dolnej 

części ze spalenizną i popiołem. Podobne obiekty rejestrowano na innych stanowiskach /Karto

szyno st.7, 18a/ badanych w rejonie Rynny taruovieckiej. Ich funkcja dotychczas nie została 

ustalona. 11 obrębie osady odkryto równie t tUady zabudowy z okresu wpływów rzymskich .Ue odbie- . 

gających w swej formie od nazie.nych kons!Cukcji z pótniejszego okresu • . ~ 
Do innej kategorii odkrytych obiektów nalet- dWie konstrukcje wyznaczone przez ślady po 

slupach w planie okręgu. Czas ich utytkovfDia wobec: braku vyznaczn1k6v chronologicznych nie 

został ustalony. 

Na podstawie materiału archeologicznego uzyskanego w trakcie badad ustalono, te czas 

utyŁkowania /zasiedlenia/ tegą stanowiska przypadał na XI-KII v. Była ona jean. z większych 
w sieci osadniczej wyrótnionej III fazy okresu wczesnośredniowiecznego na obszarze Rynny Sar
novieckiej. 

Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują się v archiwua Pracowni Archeologiczno

-Konserwatorskiej PP PKZ Oddział Gdańsk. 

Badania będą kontynuowane. 

NAROJKI, gm.Drobiczyn 

woj . białostockie 
Stanowisko 1 "Moqiłki" 

PaJia~ llłUZeua · Archeologiczne 
l 

v ~zavie 

Badania· provad!:iła mgr Ludgaróa Długopolska. Finansował 

uz: w BJ.ałyaatoku. Czwarty sezon badaJS. Cmentarzysko z 

C}rObaai w obudowie kallliennej z XII-XIII w. 

PrzekopaDo 110 m2 powierzchni. i odkryto 11 grobdv. Dwa groby. zostały doszczętnie znisz

czone przez rabupek kamieni bruku i częściowo kamieni obudów. Wszystkie -~by zorientowane 

były po osi E-ll z większym lub mniejszym odchyleniem na północ i pbłudnie, a zmarły tam po

chowany letał v pozycji wyprostowanej z głową skierowaną v stronę zachodnią. 

Większodć grobów pozbawiona była wyposatenia. Ba liczbę względnie zachowanych 9 grobów, 

jedynie 3 miały wyposatenie, z czego 2 typowo kobiece. Odkryto: dwie zausznice z brązowego 

drutu, cztery kabł~czki z esowatym uszkiem platerowane srebrea, fragment zawieszki guziczko

watej, dwa note telazne i 10 gwo1dzi telaznycb. 

NASZACOWICE, gm.Podeqrodzie 

woj • nowos~deckie· 

Stanowisko 1 

Uniwersytet Jagiello~ski 

Instytut Archeologii 

w Krakowie 

BadatUa prowadził mgr Jacek Poleski przy współudziale 

mgr Barbary Cbudzińskiej i dr. Krzysztofa Sobc:zyka. 

Pinansovał mz w NowYm saczu. Czwarty sezon badad. ·Gro

dzisko vczesno§redniovieczne. 

Grodzisko badane vczejniej w latach pięćdziesi~tych i sze~ćdzies~tych sondałONp przez 

A.2akiego i A.Kraussa. lladania aaj~ charakter ratowniczy, gdyt obecn1e jest ono sUnie nisz

czone przez orkę. Badaniaai objęto główny aajdan grodziska, przecinaj~c go r~ sondatowyg 

wzdłut dłutszej jego osi /uzyskano pełny profil majdanu wraz z profilem wału ~ strony za

chodniej/. Łącznie przebadano powierzchnię 600 • 2• 
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Odkryto 30 obiektów, w tym 1 grób szkieletowy, 23 obiekty osadowe /czworokątne półzie
mianki, owalne i czworokątne paleniska, obiekty •wannowate"/ oraz 6 obiektów związanych z 
konstrukcją wału /jego II i III fazy/. Poza tym odkryto kilkanaście dołków posłupowych, nie 

tworzących jednak jakiegoś zwartego układu. Stwierdzono, it na majdanie grodziska nie wystę
puje warstwa kulturowa, obiekty rysują się bezpośrednio na tle gliny calcowej. Ewentualna 

warstwa /lub warstwy/ kulturow~uległa zniszc~eniu podczas budowy kolejnych faz obwałowa~ 
/glinę nil jądro wału czerpano najpr'awdopodobniej z jego najblitszegq sąsiedztwa/. Wskazuje 

to na znajdywanie na terenie gr~ziska pojedynczych fragmentów naczyń kultury łutyckiej wy
łącznie na wtórnym tłotu. 

Najciekawsze rezultaty przyniosło przekopanie wału grodziska. w trakcie eksploracji zi
dentyfikowano 3 fazy budowy wału /we wszystkich przypadkach stwierdzono, U~ ulegał destruk

cji w trakcie gwałtownego potaru/ oraz 5 faz /warstw/ osadniczych /3 pierwsze związane z ko

lejnyai fazami wału, dwie ostatnie salegały na warstwach destrukcji II.I fazy wału/. 

I faza wału 

II faza wału 

III faza wału 

odkryto jedynie czę4ciowo zachowane gliniane jądro wału, posadowione· bezpo-

4rednio na warstwie humusu pierwotnego. Dane stratygraficzne wskazują, te 

ściana wewnętrzna I fazy pokrywała się dokładnie ze 4cianą zewnętrzną II 

fazy wału, zaś gliniane jądro wału I fazy zostało ~korzystane w trakcie 

budowy II fazy jako rodzaj zewnętrznej, poziomej bermy, przeqhodzącej na

stępnie w stok suchej fazy. Z I fazą wału związana była warstwa kulturowa 

oraz 2 nieregularne paleniska 1 czworokątna półziemianka /długość jednej z 

uchwyconych ścian wynosiła 3,20 m/. W warstwie kulturowej i w obiektach 

znaleziono liczne fragmen t y n~czyń, kości zwierzęce i kilka nieokreślonych 

przedmiotów łelaznych. Z I fazą wału wiąte się połotony w odległości około 

5 m od jego wewnętrznej ściany, równoległy do. niej obiekt rowkowy /szero

kości 2,60 a, głębokość zalegania nieckowatego dna około 0,80- 1,0 m/
zapewne ślad po wybieraniu gliny do budowy obwałowań. 

zachowane doskonale warstwy, at do spalonej korony wału pozwalają na jego 

w miarę precyzyjną rekonstrukcję. Właściwy wał spoczywał na glinianej, ?o
ziomej "ławie fundamentowej" o grubości około 0,70 m, ścianę ~ewnętrzną 

tworzyła palisada z wbitych jeden przy drugim okrągłych w przekroju słupów 

o średnicy 0,20 - 0,30 m. w odległości 2 m od niej znajdowała się ·~cianka 

działowa" , zbudowana z poziomo ulotonych bali, wspartych na potętnych, czwo

rokątnych W przekroju, słupach drewnianych /0,20 X 0,40 m/, wkopanych W od

ległości 2,50 m od siebie. Utworzona w ten sposób skrzynia wypełniona była 

ściśle dutymi łamanymi głazami /wyłącznie piaskowiec/, luki między nimi wy-. / 
pełniała glina. W odległogci 4,20 m od opisanej •gcianki dz 1a t~wej• znajdo-

wała si~ vewnqtrzna ~ciana wału, zbudowana w identycznej konstrukcji. Wew

nętrzna, szersza skrzynia wypełniona była wył~cznie gliną. Miątszość war

stwy kamieni i gliny w s~rzyni zewnętrznej wynosiła około 1,50 a. Na ich 

stropie zalegała warstwa destrukcji /poz ioma/ o grubości około 0,50 a -
najprawdopodobniej spalona konstrukcja korony wału. ~achowane w niektórych 

miejscach zwęglone belki wskazują na zrębowy system ich łączenia. ~lety 

dodać, ił w akrzyn~ach zewnętrznych i wewnętrznych stwierdzono 2 poziomy 

dranic /szer . 0,20- 0,30 m/, ulotonych poprzeczni e do biegu wału - zapew

ne rodzaj warstw wy~ównawczych. Z II fazą wału wiąte się poziom · osadniczy · 

przylegający bezpodrednio do wewnętrznej ściany obwałowań /odkryto częścio

.wo 2 czworokątne chaty o szerokogci 2,60 a/ . W ich wypałnisku znaleziono 

liczne fragmenty naczyń, kodci zwierzęce, drobne przedmioty ~elazne. 

w warstwie destrukcji II fazy obwałowad znaleziono m.in. zaczep ostr ogi 

karolińskiej z trzema poziomo ulotonymi nitami, zdobiony złotą, ornamento

waną 1110tywem wypukłych kółeczek, blaszką, a takte ołowianą lunulę zdobionll 

1110tywem wypukłej kratki i kółeczkami /oba zabyt;ki moina datować na "IX w./. 

najbardziej zniszczona przez potar oraz przez współczesną orkę. Motna jed

nak stwierdzić, it do jego budowy utyto równiet łamanych płyt piaskowca i 
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gliny. Szerokość walu rekonstruowana na podstawie wkopów naprawczych wyno

siła zapewne blisko 8 m. Z t~ faz~ zwiazana była cześciowo wyeksplorowana 
czworo~tna półziemianka, długość jednej ze ścian wynosiła 2,90 m. 

Poza tym stwierdzono na wakatwach destrukcji III fazy wału 2 kolejne pozio

my osądnicze /dute palenisko, nad nim czworokatna półziemianka/. W licznym 
materiale ceramicznych z tych obiektów zauwatono występowanie znaków garn

carskich na dnach naczyri, ł 

. w obiektach poza strefa przy wale, znaleziono bardzo liczne fragmenty naczyń, note te- . 

lazne, groty strzał, sierp, przęśliki, paciorki szklane, blaszki miedziane, a takie duże iloś

ci kości zwierzęcych • 

. ze względu na brak w obiektach zabytków pozwalajacycb na precyzyjne datowanie /opisane 

wytej - zaczep ostrogi i lunula wystapiły na złotu wtórnytr ' osadnictwo na grodzisku w Nasza

cowicach można datować na podstawie analogii małopolskich wyłacznie raaowo na wiek IX-XI. Ze 

względu na stwierdzone kontakty / o nie ustalonym charakterze/ z Wielkimi Morawaai datowanie 

to być mo:te bedzie musiało ulec zmianie. 

Badania będa kontynuowane. 

NIEo6w, gm.Zgarzelec 

woj. jeleniogórskie 

Grodzisko nr 1 

Wojew6d%ki Ośrodek 

Archeologiczno-&ooserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła ~r Halina Sled~ik-Kamińska. Uczest

_niczył dr JurLj &Debel a Instytutu Ludoznawstwa 5erbo

łu:tyckieqo Akademii Nauk NRD w Bantzen. Finansował IIKZ 

w Jeleniej Górze. ~rzeci sezon badań. Grodzisko /IX-X, 

XI w./ . . 

&ontynuowanó badania z 198S r. Celea ich było zbadanie wnętrza grodziska, okrel!!lenie 

charakteru zabudowy i konstrukcji urzadzeli obronnych, funkcji obiektu, uścUlenie chronologii 
oraz dokonanie rekonstrukcji formy pierwotnej. 

~ontynuowano eksplorację nawarstwień v obrebia wykopu I. Przecinał on wnętrze grodziska 

po osi wschód-zachód oraz obejmował wewnętrzne rozsypiska wału obronnego odcinka wschodniego 

oraz zachodniego • .Na osi grodziska N-S, poczynajac od centralnej partii majdanu w kierunku po

łudniowej skarpy wzniesienia załoiono wykop nr II o wymiarach 25 z 3 •· 

W zachodniej częl!!ci majdanu, w pasie przywalnym odkryto obiekt /nr la/ wykuty v skalis
tym podłotu, · o wymiarach 4 z S m, zagłębiony na 1,S m /od stropu calca/. W partii przydennej 

zasypiska stanowiła plastyczna glina barwy :tółtawej przemieszana ze spalenizna, pośrodku z za

głębieniem w dnie w postaci leja o powierzchni około 2m2• Jama wykuta w skale wykorzystana 

była zapewne jako zbiornik na wodę. Funkcjonował on najprawdopodobniej w fazie star~;zej gro

dziska, a następnie wykorzystany został jako czę1!!6 vziemna ziemianki /o czym informowaliśmy 

w komunlkacie z b.adari 1985 r. • obiekt .nr 3/. W odległości około 3 11 na zachód od zbiornika 

odkryto odcinek ~u~u o długo~ci 4 m, szerokol!!ci 1 m. Zbudowany był on z kamieni średniej wUU
kości, występujących w podło:tu. Od południa do muru przylegała glina z drobnymi kamieniami 

odkryŁ~ na odcinku 2m, za!!! od północy przylegała Warstwa gliny pylastej, Odsłonięty relikt 

muru łączymy z brama lub fuFta prowadzacą do grodu od strony pólnocno-zachodniej. w części · 

wschodniej majdanu odkryto jamę /obiekt nr S/ o funkcji gospodarczej, w rzucie poziomym w 

kształcie nieregularnego czworoboku, o wymiarach 0,90 x 0,60 m. W przekroju pionowym obiekt 

ten mia! kształt płytkiej niecki, zagłębionej na 0,22 m /od stropu calca/. Wypełniska obiek

tu stanowiła próchnica z pojedynczymi ułamkami naczyń glinianych. Obiekt pierwotnie był ;ada

szony, świadcza o tym zachowana pÓdwójne jamy po 'słupkach średnicy 7-9 cm, zagłębione w calec 
tia 10-1S cm. 

W południowya odcinku majdanu przed wałem odkryto budynek /obiekt nr 7/ z brukiem ka

miennym, o długości 4,60 m i szerokolei 2 a. Ria sa wymiary całkowite obiektu, albowiem wcho-
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dzion pod krawędt wykopu. Budynek został wzniesiony w konstrukcji słupowo-plecionkowej. Ko
lejny obiekt /nr 6/ wystąpił w odległo§ci 2-3 m na zachód od budynku nr 7. ·w rzucie poziomym 
miał on kształt prawie czworoboczny o wymiarach 3,2 x 1,5 m, wydłutcny był po osi północ-po
łudnie, zagłębiony na 0,40 m w skaliste podłote. wypełniska stanowiła próchnica z pojedynczy
mi, drobnymi kamieni ami w partii stropowej oraz grudkami polepy. Nie stwierdzono obecności pa
leniska. Uwagę zwraca zróżnicowany inwentarz zabytków: ciężarka tkackiego i gładzika wykona
nycp z kamienia, podkowiaków z telaza, grudki surowcaqrafitu oraz ułamków naczyń z dodatkiem 
grafitu. Forma oraz inwentarz zabytków sugeruj~, it pełnił on funkcję gospodarczą. 

· Centralna częŚć majdanu nie była zabudowana, stanowiło go podłoże po czedc i skaliste, 

częściowo zaś pokryte utworami gliniastymi, zmieszanymi z gruzem skalnym oraz kilkucentymet
rową warstw~ próchnicy w partii stropowej. W obrębie badanego odcinka /wykop nr I/ zaobserwo

wano 97 jam po słupach nie tworzących regularnego układu. ~rednice słupów wynosiły 10-30 cm, 
zagłębione1były sporadycznie do 50 cm. wypełnione były próchnicą. 

W obrębie wału obronnego, badanego odcinka południowego, prawie całkowicie zniwelowane
go stwierdzono ~astępujący układ: wał zbudowany był z dwóch części - drewniano-ziemnej o sze
rokości podstawy do 2,5 m oraz kamiennego muru /oblicówki/ o pzerokości podstawy dO 1,6 m. 
Wał został zniszczony pożarem, o czya świadczą przepalone belki konstrukcji ruszt~wej oraz 

spieczona glina. 

Inwentarz zabytków jest urozmaicony, odkryto wyroby z żelaza: 2 grociki strzał, ramię 
ostrogi z płytkowatym zakończeniem /typ II, odmiana Il vg typologii Z.Hilczerówny/, podkowia
ki noszące ślady wytarcia oraz całkowicie nowe, fragment Podkowy, motykę, sprzączki, noże, 
igłę. Podr6d wyrobów z kami.enia wymieniamy: osełki, gładziki, ciętarek tkacki; z gliny: prze~-

·liki, fragmenty naczyń glinianych, w tym niewi~;ki procent z dodatkiem. grafitu; z kości: pio-

nek -do gry. W grupie militariów uwagę zwraca ostroga z brązu, ~zędciovo przepal~na, formą na
wiązująca do typu zachodnioeuropejskich, haczykowatych, nie mająca analogii na ziemiach Pol

ski. 

Funkcjonowanie grodu na podstawie dotychczas uzyskanych materiałów określamy na IX-X, 

XI v. 

Dokumentacja z badań oraz zabytki znajduj~ się w WOAK-u, po opracowaniu zostaną przeka

zane do WKZ v Jeleniej Górze. 

Badania będą kontynuowane. 

OBKAS, gm.Kamień Krajański 

woj. bydgoskie 

Uniwersytet Łódzki 

Katedra Archeologii 
"/Ekspedycja Pomorska/ 

Badania prowadziła Pomorska Ekspedycja Archeologiczna 
Uniwersytetu Łódzkiego. Sprawozdanie opracował mgr Ma

ciej Trzciński. Finansował UŁ i OW v Bydgoszczy. Trzeci 
sezon badań. Osada otwarta z II-III okresu wczesnego 

średnio~iecza, w granicach kasztelanii raciaskiej. 

Prace wykopaliskowe prowadzono w północnej i wschOdniej części osady na obszarze 625m
2

. 

Odkryto zarysy 9 obiektów mieszkaln~ch 1 2 obiekty gospodarcze. Wymiary domostw 4 x S m. Sla
dy przepalonych konstrukcji drewnianych i przepalona polepa wskazuje, 1~ ~sada została znisz

czona pożarem. Warstwy kulturowe odsłoniętych obiektów zawierały fragmenty naczyń glinianych, 

kości zwierzęce, gliniane przęśliki oraz osełki kamienne. Na podsta~ie chrono~ogii ceramiki 

stwierdzono, iż obiekty położone w północnej czędci st~owiska są starsze /IX-X w./ od usy

tuow~y~h w części południowej /XI-XII w./. Domostwa chronologicznie młodsze posiadały pod

piwniczenia, w przeciwieństwie ,do starszych letących w północnej czędci osady. 

Przy szerokopłaszczyznowej eksploracji osady -zastosowano metodę mechanicznego zdejmowa

nia wierzchnich warstw przy pomocy zgarniacza, a ziemię z eksplorowanej powierzchno usuwano· 

transportem poziomym. 

Badania bed4 kontynuowane w roku przyszłym. 



ORLE, gm.Krocza 
woj. bydgoskie 

Stanowisko 1 

OSIEK III, gm.Kocierzew 

woj. skierniewickie 

Stanowisko 1 

OSTROW LEDNICKI, gm.Łubowo 

woj. poznadskie 

Stanowisko 1 

Wykop I/83, Il/86, III/86 
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patrz 

okres halsztacki 

patrz 

okres latellski 

Muzeum Pierwszych Piaat6w 

na Lednicy 

Badania prowadzili: 119r Janusa Górecki, agr P.Pstan, 

agr Jacek WraesLński. Trzeci sezon badaó. Wały grodowe, 

majdan, wnętrze kokiola grOdowego, aneksy przyko.tlci~l
~e. 

Badania archeologiczne obejmowały wnętrze grodu w trzech punktach oraz prace podwodne 

na moście zachodnia tzw. poznadski.a. 

~:i~!?IUL~ł 

Położony jest na południe od kaplicy palatialnej i obe jmuje cmentarzysko a XII-XIII w., wał 

grodu starszego /2 połowa IX - 1 połowa X w./ i wał grodu młodszego /2 połowa X - XIV w./ 

oraz konstrukcje kamienno-drewniane przedwala. 
w 1986 r. prace skoncentrowane były na warstwach osadniczych zalegajacych na wewnętrznym 

skłonie wału starszego. Kontynuowano takie prace na wale młodszym. W obrębie warstw zalega 

jących na wale starszym odkryto czę.tlć chaty zbudowanej w technice zrębowej, z reszta rozsy

panego paleniska. Obiekt ten roboczo można datować na ' wiek XI /być może pierwsz. jego poło
wę, a więc współczesna budpwli kamiennej/. 

Część północno-zachodnia chaty została zniszczona młodszym piecem /?/ oraz wkopem nowożytnym 
/?/ - interpretacja tej czędci wykopu możliwa będzie po przeprowadzeniu dalszych prac wykopa

liskowych . 
Na wschód od c~aty, na wewnętrznym skłonie wału, panitej jego korony, odkryto pale~iska /~yć 
może pozostało.tlci zniszczonych obi~któw mieszkalnych /11> których użytkowanie wiązać należy 

z okresem po upadku grodu /1 połowa XI w./. 

Na wale młodszym prowadzono prace w ramach obiektu mieszkalnego/?/ o -nie wyjagnionej funk

cji, z paleniskiem kamienno-glinianym. Materiał występujący w jamie można roboczo datować na 

XhXIVw. 
Badania tegoroczne są kontynuacją rozpoczętych w 1983 r. i będą prowadzone w latach następ
nych. 

w trakcie badań znaleziono 12 zabytków, m.in. nót, fragment szkła, osełkę kamienną, gwótdt 

brazowy, szydło kościane. 

Kolejny z wykopów obejmuje wnętrze nawy II kolleiola oraz obszar na zewnąŁr~ aneksów pr~y

prezbiterialnycb po wschodniej stronie ko.tlcioła, aneksu przynawowego /po jego północno

-wschodniej stronie/, pas przy pólnocno-zachodnim narożniku nawy oraz wykop na podwalu. 

W toku prac wydzielono, w obrębie kościoła, 3 warstwy kulturowe, podobn~e jak w wykopach 

pr~ylegających od zewnątrz do kodcioła oraz w wykopie na podwalu. Miątszodć warstw wynosi 

od 3 do 40 cm. 

Istotnym rezultatem prac było odsłonięcie linii przebiegu fundamentów wschodniej §etany 

aneksów przypr ezbiterialnycb: południowego, większego 1 północnego, mniejszego. Fundamenty 

te posadowione stosunkowo płytko /25-35 cm/ zlotone z kamieni ł~czonycb gliną różnią się w 

zasadniczy sposób od głęboko posadowionych /do 1 m/ fundamentów prezbiterium, nawy i aneksu 

przynawowego kościoła . Z kolei stwierdzono brak fundamentu o długo.tlci 80-90 cm na odcinku 

południowym skraju wschodniej_ §ciany większego aneksu przyprezbiterialnego. Przypuszczać 

wiec można istnienie w tym miejscu otworu dr~wiowego - wej.tlcia z zewnątrz do wnętrza aneksu, 
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zad budowe obydwu aneksów ' /z uwagi na charakter ich fundamentów/ uznać można za nieco pótniej
SZ'l•od czasu wzniesienia zasadniczego korpusu kościoła. 
We wnętrzu kodcioła odsłonięto północn• ścianę zewnetrzn• mniejszego grobowca, rótni'lC'l s ię 
od jego ścian wewnętrznych. Sciana "ta zbudowana jest w przewadze z granitów ł'lczonych glinĄ, 
podczas gdy vnetrze grobowca posiada 'ciany zbudowane z piaskowca białoszarego łĄczonego za
praw•· 
Ra &eWft'ltrZ I~ ko~ioła odkryto 'lady wkopów po trzech słupach od rusztowań z okresu wzniesie
nia ko~ioła, palenisko or~z s~aje ' wykopów z badań tego obiektu w latach 1961-1965. 

W wykopie na podwal~ kontynuowano badania na pozioaie zalega0 1a rumowiska kamiennego, ograni
czajĄcego od zachodu pozioa zalegania -spalonych konstrukcji drewnianych o wyaiarach 2,5 x 1,8 
- 2,0 a, zwi.Ązanych z rozsypiekiea wabl, ewęntualnie doaostwea lub drogĄ. Odkryto tutaj rów
Diet resztki 2 palenisk. 

W inventarzu ruc~ ~dzĄcya z wykopu II znajQujĄ się znaczne ilości ceraalki i kollei 
swie~aecycb oraz 17 aabytków a.in. 2 przę,liki, 2 s~dła, 2 nota, skobel • . 

!I~!!I!_!!!l!t 

Badania na wykopie zlokalizavanya v północno-vschodntej cze~i grodu majĄ na celu wyjdnienie 
charaltteru zabudowy tego obszaru. Wykop objĄł svya wachodnie skrajem czellć grobu przebadan'l v 
latach szellćdzieat.tych. Wyeksploroooano· go do glebokollei około 120 ca w obrębie zalegania war
s tv oa,adniczycb. Obiektów zabudowy grodu w górnych pozioaa.ch osadniczych nie stwierdzono. Ma

teriał ructw.y stanowiĄ obc?k ceraalki i kollei nieliczne zabytki w ilotlci 6 egzeaplarzy, viiród 
nich przedlik z łupku, fragment grzebienia oraz gwotdzie. 
Archeologiczne badania podwodne objęły. prace na linii przebiegu tzw. liiOStu poznańskiego~ 
niego/. ' 
8auki towarzyszĄce skupiły się na pobraniu kilku prób palinologtcznych z dna Jeziora L&dnic
kiego; badaniach poszukivavczycb poebodzenia aartwicy wapiennej ułytej do wznoszenia /obliców
ki/ lloian obielttóv zabudowy ltaaiennej Ostrowa Lednickiego; badaniach geomorfologicznych za
chodniego skraju jeziora oraz badaniach gleboznawczych tej jego strony. 

OzupełnienJ.a . Podczas prac zabezpieczajĄcych aury kaplicy pałacowej /po stronie.pó~!'oc
nej/ znaleziono lutno złotony v szczelinie, ve wnętrzu muru, skarb 60 srebrnych monet czes

kich z ltoóca XIII i 1 połowy XIV wieku. 

Materiały arćheologiczne oraz dokumentacja znajdujĄ się w MPP na Lednicy. 

PAWLICHY, ga..ltsietpol 
woj. zamojskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Okręgowe w Zamościu 
Muzeum Rzeaiosł Ludowych 
w Biłgoraju 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Orbaóski /autor spra
wozdania/ i Jerzy Waszkiewicz. Finansowało Muzeum Okrę
gowe v zaao~iu . Pierwszy sezon badań. Osada wczesno
dredniowieczna /IX - poł . X w./ 

osada została z lokalizowana podczas badań AZP w 1984 r. Połotona j est w dolinie rzeki 
Tanwi , w sĄsiedztwie jej starorzecza . Badania miały charakter r atowniczy ze względu na stałe 
niszczenie powi e r zchni stanowiska przez e.ksploatacje piasku na cele budowlane przez miejsca

w~ ludnoś6 . Załoiono wyJtop o wymiar ach S x S m przy skarpie p i a skowni w llliejscu, gdzie wi do

czne były przepalone fragmenty d rewna i warstwa z dut~ ilością węgli _drzewnych . Odsłonięto 
około 15 wkopanych pionowo zwęglonych pali drewnianych stanowiĄcych dolnĄ partie częstokołu, 

który pr zypuszczalnie otaczał osadę. Po s t ronie północnej od pali w kierunku dr odka wzniesie
nia zalegały bezładnie przepalone bel ki drewniane . W ich sĄsiedztwie natrafiono na n i ewielk'l 
ilod6 ceramiki z okresu wczesnego średniowiecza /IX-poł . X wieku/ zdobionych ornamentem fa

l istym i dookolnych tłobkdw. 

z powierzchni osady zebr ano kilkadziesiĄt fragmentów ceramiki z okresu wc zesnego śred
niowiecza i 1 f r agment ceramiki kultury trzc inieckiej oraz odłupki krzemienne głównie z krze-



- 154 -

mienia świeciechowskiego: W profilu piaskowni aarejestrowano jamę o nieregularnych kształ
tach, w której podczas eksploracji nntrafiono jedynie na nievie1ki fragment ceramiki i 2 od

łupki krzemienne. 

Materiały z badań i dokumentacja znajduj~ się v Muzeum Rzemiosł Ludowych v Biłgoraju. 

Badania będ~ kontynuowane. 

PAWLOWO, gm.Czerniejewa 
woj. poznańskie 
Stanowiska 16 i 59 

PIASKI, gm.Zduny 

woj. kaliskie 
Stanowisko 1 

patrz 
okres wpływów rzymaltich 

Koło Archeologiczne 

Liceua Ogólnokształc•cego 
111. Bugona Kołł~taja 
w Kratoszynie 

Badaniami lti.erował mgr Dionizy Kosił\slti. Fi.nansował WltZ 

w Kaliszu. Jedenasty sezon badali. Grodzisko wczesno,red
niowiecsne /łaza D druga połowa/. 

Celem badań było uzyskanie informacji o wnętrzu grodu, maksymalnych rozmiarach grodu i 

konstrukcj~ wału wraz z przedwalem. 

Na majdanie kontynuowano badania w wykopie oznapzonym jalto ar 48 ćw . O. Eksplorowano 
warstwę bruku, na którym zalegała warstwa /grubodci od kilku milimetrów do 3 cm/ ziaren pro

sa /A.Dzięczkowski/. W poziomie bruku pojawił się calec w postaci tółtego piasku zabarwione

go konkrecjami łelaza. Pod brukiem rysowały się trzy jamy oraz dlady 22 słupów, przy czym 

niektóre słupy uwidoczniły się podczas eksploracji jam w ich · wnętrz~. Dwie jamy ·miały kształt 
owalny, były ni.eznacznie zagłębione w calec /do 0,2 m/ i wypełnione kamieniami . Trzecia jama 
miała w odsłoniętej części zarys prosto~tny i zagłębiona była do około 0,5 a. Wypełnisito by

ło piaszczyste, lekko muliste o zabarwieniu granatowym i. ciemnoszarym. Zachowały się • niJI 
dlady belki ułotonej zgodnie z os~ vykre.lOD4 kierunkiem układu studni. W obiektach, jak i 
bezpodrednio n!' ca1cu występowały fragmenty naczyli oraz kodci. Pełna interpretacja trellei -wy

kopu wymaga załotenia wykopów przy~egajacych do niego. Z· dutej ilollci ziaren prosa /warstwa 
zawierajaca jagł~ widoczna jest we wszystkich profilacK wykopu/ wnioskujemy, te musiał tu~ 
spichlerz. Eksplorację wykopu zako6czono. 

W przedłuteniu osi wykopów na li.nii wschód-zachód załoiono wykop ar 48 ~. C o rozmia

rach S x S m przylegajacy od wschodu do omawi.anego wytej wykopu. W warstwach osypiskowych wa

łu, o czym lfwiadczy układ jak i. trelló geologiczna warstw, stwierdzono znaczne ilollci skorup 
i to znacznych rozmiarów, kollei oraz %Węglonych bierwion. Poniewat podobne zjawisko występo

wało We Wszystkich wykopach, a fragmenty ceramiki nie były zviazane Z okredl0n4 warstw~, na

lety s~dzió, te pochodza one z zabudowy wału o charakterze aieszka1nya. Eksploracji wykopu 
nie zakończono. 

Wał. Konty~uowano rozpoczętll w ubiegłym sezonie eksplorację wykopu ar 1ł1 ćw. c-o -
częśó południowa. Pod kamiennym licem wału zalegała warstwa piasku z konltrecjaai telaza two

rz~cymi dute, lite soczewki. Ponitej wyst4piła warstwa piaszczysta, sza.ra, przekształcajaca 
się v lepka ze zbutwiałym drewnem. Ritsza miały charakter namytych o mi~tszodci do 3 mm, a . 

wyodrębniono ich kilkanallcie. Przykrywały one warstwę mulist-, szarobraz~, lita, v której 
znajdowały się belki dębowe /dranice/ o szerokolifci do 25 cm ulotone zgodnie z kierunkiem wa
łu. Nie tworzyły one z~rtej "podłogi". w granicach wykopu stwierdzono ł~czenie elementów 

tej drewnianej podstawy wału •. Do tego poziomu zbadano rówDiet partię wykopu obejmuj~cą przed
wale. występujace tu rumowiska ltamieni tworzacych układ zgodny a kierunkiem wału, uznano za 
powstałe w wyniku stoczenia siq kamieni stanowiących qórne czqdci lica wału. w poziomie spa

gu rumowisk oraz pod doln~ partią lica kamiennego wystąpiła warstwa intensywnej spalenizny 

z kilkucentymetrowymi węglami drzewnymi. Wskazywałaby ona na ślady potaru i na obs~iecie sl.ls 
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wału. Lita, szarobrązowa warstwa zbutwiałych szczątków organicznych zmieszana z wiórami drz.,.... 

nymi zalegała na całej powierzchni wykopu. W niej znajdowały się bęlki i kawałki drewna o ~ze
rokości ~ilkunastu centymetrów, tworz~cych regularny układ zgodny z kierunkiem przebiegu wału. 
W czę4ci zewnętrznej wykopu od grodzi~ka pod wytej wymienion~ warstw~ pojawił się calec, w po- , 
~taci piasku z mułem. Na tym poziomie eksplorację wykopu przerwano. 

Badania be~ kontynuowane. 

PIOTROif, gm.Zadzim 

woj. sieradzkie 

Stanowisko 12 

PŁOCK - Podolszyce-Południe 

Stanowisko 1 

patrz 

okres halsztacki 

Muzeum Mazowieckie 
v Płocku 

Badania prowadził mgr Tomasz Kordala. Finansował wxz w 
Płocku. Trzeci se·zon badaJi. Cml!ntarzysko wczesnośrednio
~ieczne /schyłek XI - 1 połowa ·XII w./ 

Kontynuowano badania ratownicze atanowiska zagratonego przez budowę osiedla mieszkanio
wego "Podolszyce-Południe". Przebadano obszar o powierzchni 230m2, co umełliwiło uchwycenie 
południowej granicy cmentarzyska. Odkryto 14 grobów wczesno~redniowiecznycb, w tym 2 dziecię

ce, w układzie rz~dowym na osi N-S /kolejne numery 55-68/. Jamy grobowe nie zawierały obudów 
kamiennych, v S z nich natomiast stwierdzono ślady trumien drewnianych skonstruowanych bez 
utycia gwotdzi. Nietypowym okaz~ł się pochówek nr 65 zawierający szkielet pozbawiony czaszki 

oraz grot włóczni, okucia telazne ma.łego naczynia wiaderkowatego i nót. 

Większo46 pozostałych inwentarzy grobowych tradycyjnie stanowiły notyki zawieszane na 
pasku oraz kabłączki skroniowe wykonane z mosi~dzu, srebra, cynku i cyny. Mosiętne kabłączki 
skroniowe wraz z dwoma równiet mosiętnymi okuciami pasa, definitywnie potwierdziły zaob~erwo

vany jut w latach poprzednich fakt częstego występowania zabytków z tego surowca na cmenta
rzysku podolszyckim. Na uwagę zasługuje równiet ·kolejny import w postaci przęślika z rótowe

go łupka wołyńskiego i jako nowo4ć na omawian~· stanowisku- igła telazna. 

Materiał zabytkowy !'dokumentację badań złotono w Muzeum Mazowieckim w Płocku. 

Badania zakończono. 

PODEBŁOCIE, gm.Trojanów 

woj. siedlc:lr.ie 
Stanowisko 3 - osada 

On~wersytet Warszawski 

Instytut Archeologii 

Dadania prowadził prof.dr hab. Jerzy .G~ssowslr.i wraz z 
mgr Ewą Marczak /autorka sprawozdania/. Finansowano z 
programu międzyresortowego "Wisła". Drugi sezon badań. 

Osada wczesnośredniowieczna /V!I-XI w,/. 

Prace koncentrowały się v południowo-ws~hodniej części osady polotonej na zachÓd od 

wczcsnodredniow1ecznego grodziska. Celem badań było lepsze poznanie charakteru zabudowy 1 

funkcji osady przygrodowej oraz u4ciślenie jej chronologii. 
2 . 

Wytyczono 5 wykopów o ł~cznej powierzchni 371 m • W wyniku p(zeprowadzonych prac ~ 

dzono występowanie dutej ilości zabytków krzemiennych datowanych wstępnie na okres od górne

go paleolitu po pótn~ epokę br~zu i nielicznych fragmentów ceramiki~~starotytnej we wczesno

średniowiecznej warstwie kulturowej. Odkryto 13 obiektów o układzie przestrzennym datowanych 

na okres wczesnego 4redniowiecza, v tym: 

cał• ziemiankę mieszkaln~ /obiekt 4/ o wymiarach 4 x 5 m, m!ąiszości około 2 • z dobrze za
chowanym glinianym piecem l'rednicy około 5 a, wysokości 40-50 cm/ v ,północn~•wscbodnim na-
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rotniku obiektu i z fra~ntaai kons trukcji drewnianych zachodniej 6ciany ziemianki . 

- 3 pdłzieaianki• obiekt 5 - narotn~ p6łzieaianki o vyaiarach 2 x 3 a, qłeboko6ci 30- 40 ca 
ze •ladaai konstrukcji drewnianych. 

- Obiekt 8 - owalny obiekt o vyaiarach około 3 x 2 • ze lladaai paleniaka w północnej cze6ci 
obiektu i z poaostałofciaai konstrukcji drewnianych 6ci&D. 

- ObieJtt 10 - fracpaent '})dhieaianki o vyaiarach około 2 x 3 a z reaztkaai glinianecjo pieca '( 

zacbodniej czedci obiektu. 

-' 1 kaaienne palenisko o wyawrach około 1 x 1 •1 7 obiektów o nie uatalOIUij funkcji, 1 wkop 
nowotytny. 

sP.,drdd aabytk6w rucm.ych Uokiowo pn-ta cer~ /poaacl 2000· fr~tów/. lilale

zione fragmenty naczyd charakteryzuj~ aie jeclnoli~ tecbnoloqi~ produkcji /prz ... taj~ naczy- · 

nie obtaczane/, wystepowani- gruboziarnistego tłucznia, jako .SO.ieealti echllclaaj~ej oraz ory
ginalna ornaaentyka specyficz~ dla tego stanowieka /poza ornaaentea falietya i tłobkowya wy
atepuje wyciekany ornament w kaztałcie "ałodca"/. 

Znaleziono r6wn1et azereg zabytków coclziennego ułytku, tj . 10 łelaznycb noty, 2 okucia, 
2 telazne groty tulejkowate, 1 telazny haczyk, 1 fragaent łelaznego sierpa, 1 lalazna aprzacz
ka, 7 glinianych przedl1k6w, 6 kaaiennych oaełek, .1 ko6c1ane dłuto. 

Rewelacja było odkrycie 3 rótnych fragaent6w z gliny / tabliczek /7/ z nieodcrytanyai 
jeszcze znakaai zagadkowego piama. lnal~ziska te pochodza z obiektów• 8, 10, 13 /zabytki aa 
w trakcie opracowywania/. Natrafiono na -ła ilodc! ko6c1 zvier:qcych ... poelatawie przeprowa

dzonych prac ustalono chronologie osady na VII -XI w. 

Materiały znajduja si• v lA uw. 
Prac e b<=da kontynuowane. 

P0~2E, qa.Riepołoaice 

woj • krakowakie 

PROBOSZCIOWICB, qa.Stara Biała 
woj. ~ockie 
Stanowieko 2 

IluzSIW Mazowieckie 
ltonaarvator kbytk6w Archeologicznych 
,. Płocku 

Badania prowadził 119r Jacek Wysocki. Pinansovał WJ:Z v 
Płocku. Pierwery sezon badatt. Oeada przyqrodova, wczesne 
•reclnioviecze. 

Badania aiały charakter ratowniczy. leepół wczeano• reclni ovieczny w Proboszczevicach, 
szeroko znany i często publikowany v l i teraturze archeologicznej /zdjęcia lotnicze/, nie był 

dotychczas poddany szczegółovya badani om. Jedyne badania prowadzone były przez W.Szymadskie
go w 1965 r. w ramach archeologicznego a t las u Pohki . Były to badania sandatowe ma jdanu gro

dziska, które pozwoliły wyr6tni6 dwie fazy chr onol ogic zne. Grodzisko i stniejlice w obecnej 
formie zostało vydatovane na X:X v . , wyrótniono . róvnieł -pojedyncze fraqmenty ceramiki . star
szej, z VI- VII I v. bez kont ekstu ltu~~urowego . 

W s ezonie 1986 załoiono clva wykopy na p6łnocnya i zachodnia skraju podgrodzia. 

~ załotono w północnej czędci osady v taki sposób, aby przeciąć uwarstwienia pozosta
łodcl wału podgrodzia oraz rozpozna<! teren przyleqaj~tcy dod od północy 1 południa. Wykop za
łotono po linii N-S, długodc! 20 a, szeroko~ 2 a. Wał v miejscu l okalizacji wykopu zachował 
się szcz~ttkovo. Ha poziomie pierwotnego buausu, nie zavierajacego pozostałości kulturowych, 
zar ejestrowano warstwę nasypu wału o mi~ttszodci około 0,1 a, szarokodć wału u podstawy wyno
siła około 6 •· Nie ud~ło sie uchwycić ewentualnych dladóv konstrukcji drewnianych wału. Wał 
l icowany był wars twa gliny , która po zaprzestaniu funkcjonowania obiektu spłynęła do jego 
podn6ta. Od s t rony północnej do wału przylegał rów azerokollei około 6 • i głębokolici oo 1,25 11, 

....... 
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który został całkowicie zniwelowany. Nawarstwienia zasypowe walu stanowi silnie zgliniony 

piasek. Dno stanowi warstwa barwy brunatnej ze szczątkami organicznymi, niewielkiej mi~ższoś
ci i bez zabytków. Wyższe nawarstwienia zasypowe zawierają nieliczne fragmenty ceramiki nowo

żytnej, co może świadczy6 o doś6 pótnym zasypa~iu i tym samym zniwelowaniu wału. Od strony po

łudniowej /wnętrza podgrodz ia/ do wału przylegała zabudowa. Stwierdzono, iż miała ona charak

ter półziemiankowy i była nieci~gła . W obrębie ~kopu znalazł się narożnik obiektu osadnicze
go, jak się wydaje kształtu czworokątnego, zagłębiony na 0,6 m poniżej podstawy wału. w obrę
bie obiektu odkryto palenisko p~zykryte warstwą gliny, która zsunęła się z wału do wnętrza 
obiektu. W czarnym wypełnisku znaleziono liczne fragmenty ceramiki XI w., dwa fragmenty żutl~ 
żelaznego, grudki polepy oraz nieliczne fragmenty bardzo tle zachowanych kości zwierzęcych. 

~ założono w zachodniej części osady, nad profilem żwirowni, w którym zaobserwowani ni

szczony obiekt wczesnośredniowieczny. Powierzchnia wykopu wyniosła 6 x 4 m. Po oczyszczeniu i 

narysowaniu profilu obiektu na ścianie żwirowni, wykop założono w ten ~posób, aby rozpoznać 

plan pozostałej części obiektu. Zlokalizowano go dłuższym bokiem w linii W-E, z około 15• od

chyleniem. W obrębie wykopu zarejestrowano obiekt o charakterze osadniczym, biegn~cy w kierun

ku SW-NE. Są to prawdopodobnie relikty zabudowy przywałowej wału podgrodzia, który został w 

tym miejscu całkowicie zniwelowany. W trakcie eksploatacji żwiru została zdarta w tym miejscu 
warstwa o miąższości do 1 m, skutkiem czego uległ zniszczeniu również strop obiektu. W obrę

bie obiektu odkryto resztki paleniska kamiennego, bardzo liczne fragmenty ceramiki XI w. oraz 
nieliczne fragmenty VIII w., bardzo dużo ko~ci zwierzęcych. Wydzielono fragment prażnicy, nóż 

żelazny, fragment krzesiwa. Ciekawą wydaje się informacja uzyskana od właściciela żwirowni, 
z której wynika, ił czarna warstwa występowała v obrębie całej żwirowni, przebiegając po li

nii v przybliżeniu N-S. Informacja ta _rokuje na~zieje na odkrycie reliktów wału podgrodzia w 

jego południowo-zachodniej czędci. 

Badania będą kontynuowane. 

PRZEMYSL 

ul. Pstrowskiego 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 

v Przemyślu 

Badania ratownicze prowadził mgr Andrzej Koperski przy 

współudziale studentów Archeologii i Antropologii UJ. 

Finansował WKZ w Przemyślu. Drugi sezon badań. Cmenta

rzysko szkieletowe, okres wczesnego średniowiecza. 

w 1978 r. przypadkowo odkryto grób szkieletowy oznaczony nr 1, datowany na okres wczes
nego średniowiecza. W rejonie tym planowana jest budowa szkoły; dlatego podjeto badan~a ra

townicze. 

Stanowisko polotone jest na kulminac?i terenu, wysoko ponad doliną zalewową Sanu, na 

prawo od ul.Pstrowskiego, w jej górnym odcinku. 

Badaniami objęto obszar 175m2 • Odkryto kolejny grób nr 2. Stwierdzono teł dlady obiek

tów i wkopów o trudnej do określenia funkcji i chronologii 

Grób nr 2 odsłonięty został na głębokości 35 cm. Jama miała koszt prostokąta o zaokrąg

lonych narożnikach. Długość wynosiła 305 cm, szerokod6 125 cm. Dłutsza o~ przebiegała wzdłut 

linii w-E . Wypełniska tworzyła brązowoszara ziemia. Szkielet odsłonięto na poziomie 45 cm. 

Brak było drodkowei partii szkieletu. Z=arly polotony był w pozycji wyprostowanej na wznak, 

ręce przypuszczalnie wyciągnięte wzdłut tułowia. Głową skierowany był ku wschodowi. wyposaże

nie grobu stanowił pierścionek taśmowaty z b~ązu oraz trzy brązowe kółka-pierścienie ze dla

darni karbowania, być może stanowiące elementy pasa. 

Dotychczas odsłonięte dwa groby stanowią część cmentarzyska. Zwraca uwagę rzadkod6 wy

stępowania pochówków, wielkodć jamy grobowej oraz wyposatenie grobu. By6 może zaznaczają się 

tu dlady wpływu kultur wschodnich względnie południowych /Bijelo Brdo?/. Grób był przypusz

czalnie grobem płaskim, choć teoretycznie nie można wykluczy6 istnienia pierwotnie nasypu. 

Cechy pochówku i wyposażenie pozwalają datowa6 grób nr 2 na czas od końca X do polowy względ

nie końca x;t wieku , racze j na wcześni~jszy j ego odcinek . 

.. 
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Wśród innych obiektów jeden wydaje sic być współczesny cmentarzysku, pozostałe wydaj~ 

sic pochodzić a czasów nowotytnych. 

PUCJ( 

woj. gdarlskie 
Stanow.isko 13 

Muzeua Zieai Puckiej 
w Pucku 

Badania prowadziła .ąr Janina Kurewska . Finansował WKZ ., 

w Gdarlaku . Pierwszy sezon badali. Osada wczesnośrednio

wieczna. 

Stanowisko zostało zlokalizowane w trakcie badali powierzchniowych, prowadzonych w ra 

mach AZP w 1982 r. Połotone jest na północnym stoku Kcpy Puckiej, około 1200 a od Zatoki Puc

kiej, przy drodze Reda-Bel. 

Przebadano obszar 100m2 • Za rejestrowano S obiektów nieruchomych, w tym: jamy gospodar
cze, paleniska, nie licz~c śladów posłupowych . Na szczególn~ uwagę zasługuje obiekt 4, pale
nisko o konstrukcji kamiennej, pokryte wyratnie odcinająca się od podłota warstwa spalenizny. 
Wypełniska obiektu zawierało 163 fragmenty naczyrl gl i nianych, w tym: 29 wylewów, 6, brzuśców , 

12 den, 57 czetlei nieokredlonych. Wylewy i cześć brzuśców zdobione sa ornamentem w postaci 

łłobków dookolnych, wielokrotnych linii falistych. 

w obrębie stanowiska odkryto ~ragmenty ceramiki, surowiec bursztynowy, krzemienie /łusz
czerl i półsurowiec/, niel~czne kości. Dotychczasowy stan badali pozwala ustalić wstępn~ ~hrono
logię na XII-XIII wiek. 

Materiały Sil przechowywane w Muzeua Ziemi Pucltiej w Pucku. 

Badania 1>4łdll kontynuowane. 

· PUDl.ONEK 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 8 

RACOT, ga.Jtollcian 
woj. leszczyrlskie 
Stanowisko 25 

RADr.OWICB, gm.llolaani6w 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2Z 

ROCBY, gm.Zduny 

woj . kaliskie 
Stanowisk:) 1a 

patrz 
okrea · wpływów rzymskich 

patrz 
neolit 

patrz 
epoka brazu 

Koło Archeologiczne 
Licewa Ogólnokaz:tałcace~o 

im. Bugona Kołłątaja 
v llrotoszynie 

Badaniami kierował mgr Dionizy Kosirlski. Finansował WKZ 
v Kaliszu. Czwarty sezon badali. Cmentarzysko wczesno

średniowieez:ne - faza o1druga połowa. 

Stanowis ko 1a jest częścia cmentarzyska /1a i 1b/ wchodzącego w skład badanego zespołu 
osadniczego, obejiiUjącego gród /Piaski st.1/ i osadę /Piaski stanowiska 1-5/ . Badania wykopa
liskowe prowadzono na powierzchni 28 m2 podzielone j na wykopy oznaczone od 1986-I do 1986-VI. 
Poszerzały one obszar zbadany v poprzednich sezonach. Wykopy były rótnej powierzchni ze wzglę
du na konieczność cięć dla uzyskania odpowiednich profili. Warunki terenowe /wydma po odlesie
niu/ powodowały, te wydzielanie warstw naturalnych w trakcie eksploracji było praktycznie nie-
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motliwe, zmiany zabarwienia, zarysy jam czy wkopów dawało się uchwycić sporadycznie. 

W wykople 1986-I na głębokodcl od 40 do 46 cm odkryto skupisko skorup o ś.rednlcy około 

1 m, które wraz z przepalonymi kodćmi tworzyły plamą owaln~. centkowan4 biało 1 szaro o wy

miarach 2 x 1 m na tle tółtego piasku. Na poziomie skorup wyst~piły kilkucentymetrowe węgle 
drzewne. Plamę tę interpretuje się jako ślad po ognisku palonym na miejscu sypania kurhanu. 
Mskazuj4 na to profile, na których widoczne s~ stoki kurhanów w postaci cienkich, ale bardzo 
wyratnych warstewek zbutwiałej ściółki, warstewki osypiskowe oraz wypalnisko przestrzeni mię
dzykurhanowej ciemnotółtego, brudnego piasku przemieszanego warstewkami o zabarwieniu szaro
popielatym • . Występowanie skorup 1 kości na głębokości 80 cm tłumaczy się jako e fek t przemiesz
czania się w jamach po zbutwiałych korzeniach. 

Cmentarzysko w tej części uznawano jako ciałopalno-jamowe. Odkrycie niew4tpliwych śla
dów kurhanów powoduje tu zasndnicz4 zmianę. Bł4d jest wynikiem przede wszystkim trudności w 
dostrzeganiu warstw. Na powierzchni jest bowiem zupełnie niewidoczne •. Określenie ilości kur

hanów, jak 1 elementów w obrz~dku pogrzebowego wymaga dalszych badań. Ustalono, te średnica 
kurhanu mogła osiągać około 3 m, a wysokość 1 m. 

W jednym z wykopów odkryto ' na przestrzeni 0,7 m okucia telazne wraz z kabł4kiem drew

nianego wiadra, nót telazny 1 paciorek z niebieskiego szkła. Znajdowały się on~ w miejscu in
terpretowanym jako wkop, którego zarys uchwycono dopiero w poziomie zabytków. 

Skorupy oraz przepalońe kości występowały równie~ między kurhanami·.· Szczegó~nie skupia

ły się w warstwie uznanej za pierwotny humus na kurhanie oraz w warstwie denudacyjnej zloto
nej z cienkich warstewek piaszczystych i popielatego humusu. 

Materiały ceramiczne pochodz4 z dwóch epo~. W rótnych miejscach i poziomach kurhanów 
zn.tjdowane są drobne skorupy naczyń glinianych, pochodzące naj~rawdopodobniej z II okresu 

epoki brązu. Materiał wczesńodredniowieczny jest jednolity 1 pochodzi z drugiej połowy fazyD. 
Zrekonstruowane formy naczyń z dość częstym ornamentem wykazuje analogię do ceramiki pomor

skiej. 

Badania będ4 kontynuowane. 

ROCHY, gm.Zduny 
woj. ·kaliskie 

Stanowisko 1b 

Koło Archeologiczne 
Liceum Ogólnokształcącego 

1m. Bugona Kołłątaja 
w KroŁoszynie 

Badaniami kierował mgr Dionizy Kosidski. Finansował WKZ 
w Kaliszu. Drugi sezon badart. Cmentarzysko wczesnośred

niowieczne - faza o,druga połowa • . 

Stanowisko jest częgcią cmentarzyska· i przylega do stanowiska 1a, co znalazło wyraz w 
sposobie numeracji. z planu warstwicowego cmentarzyska - uwzględniając fakt niwelacji kurha

nów z pochÓwkami ciałopalnymi na stanowisku 1a - motna s4dzić, te w granicach tej części 

cmentarzyska znajduje się 19 - kurhanów. 

Sadania wykopaliskowe prowadzone były na korbanie 1 i były kontynuacj4 bad~ sendato

wych z ubiegłego sezonu. Eksploracją objęto ćwiartkę A, wytyczając wykop o rozmiarach 8x 8 m. 

w jego ramach stwierdzono ~lady wykrotu wypełnionego ciemnoszarą próchnicą. Według aktualne

go stanu badań wynika, że kurhan usypano na konstrukcji pir~idalnego kształtu. Zbudowana ona 

była z pięciu poziomów platform, z dwóch warstw belek ułożonych prostopadle oddzielonych war

stwami przepalonego piasku o miąższo~ci kilku centymetrów /do 10/, Slady po konstrukcjach za

chowały się w postaci popielatordzawych warstewek, bardzo litych, o miątszości do 1 cm. War

stwy wskazywały na krzytowy układ belek. Na szczycie owej konstrukcji. przykrytej kolejną war

stwą piasku ułożono szkielet. Na tym poziomie w poblitu lewej stopy odkryto skupisko skorup 

z naczyń obtaczanych całkowicie, odpowiadających chronologii zespołu o pomorskich analogiach. 
Nieliczne pojedyncze skorupy z tego okresu odkryto tylko w poblitu szkieletu, równiet na wyt
szym ~ziemie o około 30 cm oraz w poziomie szkieletu z jego prawej strony w odległodcl około 
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1,5 m. w profilu południowym widoczny był wkop/?/ o szerokoAci 2m. Usytuowany w partii 

szczytowej kurhanu i przylegał do szkieletu. Wkop widoczny był w przerwanfu warstw zbutwia
łych konstrukcji oraz warstw spopielałych. Wypełniał go tółty, charakterystyczny dla reszty 

kurhanu piasek. GłebokoAć jego wynosiła około 0,5 m panitej poziomu szkieletu. 

Zasięg górnej platformy przy profilach wynosił 3 x 1,5 m. Z planu wynika, ił szkielet 

znajdował sie na jej środku. ~asieg najniższej wynosił 5 x S m. 

Pozostały materiał zabytkowy, to: skorupy, których cechy wskazywały na pochodzenie ze 

schyłku epoki kamienia i pocz~tku epoki brazu; przepalone kości i nieliczne odłupki krzemien

ne rozproszone po całej powierzchni wykopu we wszystkich poziomach podobnie, jak skupiska 

drobnych wegielkJw drzewnych. Jedyne naczynie, które udało sie zrekonstruować o wspomnianych 

cechach starotytnych, znajdowało sie na obrzetu kurhanu tut pod warstwa ściółki na poziomie 

dolnej platformy. 

Badania beda kontynuowane m.in. w celu uzyskania odpowiedzi na istniejąca wątpliwość: 

czy pochówek szkieletowy nie został wkopany w kurhan, który datowałaby owa starotytna cerami

ka? 

ROSTEK, gm.Gołdap 

woj. suwalskie 
Stanowisko 1, 2 

ROZYCE - STARA WIES, gm.Kociarzew 

woj. skierniewickie 

Stanowisko 3 

SADWZEK, gm.Topólka 

woj. włocławskie 

Stanowisko 1 i la 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 

okres lateński 

Uniwersytet Łódzki 

Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Andrzej Gr~elakowski /autor spra

wozdania/ i mgr Aleksander Andrzejewski. Finansował WKZ 
we Włocławku. Osada wczesnośredniowieczna /st. la/, gro- · 

dzisko •redn1ow1eczne /?/ /st. 1/. 

Badania miały charakter ratowniczy. Głównym ich celem było rozpoznanie ustawicznie ni

szczonego poprzez eksploatowanie !wirowni punktu osadniczego, na który składała sie osada 
wczesnośredniowieczna oraz /prawdopodobnie/ średniowieczne grodzisko stotkowate. 

Rozpoznanie terenowe wykazało kompletne zniszczenie warstw kulturowych związanych. z 

grodziskiem /a co za tym idzie tylko hipotetycznie motna wiązać znajdowaną XIV-wieczna cera

mikę z tym obiektem/. Istotnym utrudnieniem przy próbach rekonstrukcji osadnictwa na tym sta

nowisku jest brak w dokumentacji z wcześniejszych badań elementów niezbędnych do zlokalizowa

nia odkrytych wówczas obiektów w terenie. 

Na podstawie analizy dokUmentacji opisowej i istniejących map motna wnioskować, te na 

terenie wczesnośredniowiecznej osady było usytuowane średniowieczne grodzisko stotkowate. 

Z uwagi na stopień zniszczenia stanowiska, dalsze prowadzenie prac terenowych jest nie
celowe. 

SHARKLICE, qm.Drohiczyn 

woj. białostockie 

Stanowisko 1 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 

w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Krystyna Bieńkowska przy współ

udziale mgr Barbary Maciukiewic%-Czarneckiej. Finanso

wał WKZ w Białymstoku . Pierwszy sezon badań. Cmentarzy

sko kurhanowe z wczesnego średniowip - ' · 
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Stanowisko położone jest na północnej krawędzi gruntów wsi Smarklice, w odległo~ci oko

ło300m na południe od_ gruntów wsi Ostrotany i około 700 m na północ od drogi ł~cz~cej zabu
dowania kolonii 5marklice :z szos~ Drohiczyn-Ostrożany, na grzbiecie wysoczyzny opadaj~cej ku 
zachodowi /na jej zachodnim cyplu/. 

Pierwotnie cmentarzysko składało się z pięciu kurhanów. Obecnie trzy z nich s~ silnie 
rozorane i prawie niewidoczne, dwa natomiast s~ dobrze zachowane i porośnięte tarniną. Bada
niami objęto feden z trzech kurhanów rozoranych, położony na polu ornym, słabo widoczny, 0 wy
miarach WE- 11,5 m, NS- 12m, wysokoś6 0,40- 0,50 m. Został on przebadany w całości. Miał 

ona nasyp o konstrukcji ziemnej z niewielk~ ilo~ci~ kamieni nie tworz~cych zwartego bruku. 

Pierwotna średnica nasypu wynosiła około 9 m, wysokość 1,20 m. Nasyp otaczał rów dookolny sze

rokości 2 m. W nasypie na różnej jego wysokości wystąpiły palone kości, tworząc niekiedy nie

wielkie skupiska. Jamy grobowej nie stwierdzono. Jeaynym materiałem zabytkowym znalezionym w 

kurhanie było kilkanaście fragmentów ceramiki, pochodzących z kilku naczyń. Na podstawie cera
miki kurhan można datowa6 na X - pocz~tek XI wieku. 

Materiały znajduj~ się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 

STROSZKI, gm.Nekla 
woj. poznańskie 

Stanowisko 1 

SULEJOW - Podklasztorze 
woj. piotrkowskie 

Stanowisko 4b 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadził mgr Mieczysław Góra. Finansował MKZ 

w Piotrkowie Trybunalskim. Osada wielokulturowa z okresu 

wpłyWów rzymskich i wczesnego średniowiecza XI-XII w. 

Stanowisko znajduje się na skraju wysoczyzny nad doliną Pilicy, na północny zachód "od 

zabudowań klasztoru Cystersów. Podcaas tegorocznych prac główną uwagę skierowano na rozpozna

nie południowej strony pól przylegających do starego szlaku drotnego, nazywanego przez miejs

cowych drogą na Iwon. Ogółem przebadano obszar 4 arów. Natrafiono obok tej drogi na 4 wczes

nogredniowieczne jamy osadńicze. W ich wypełniskacb znaleziono ułamki naczyń glinianych, ~ 

menty polepy i drobiny węgli drzewnych. 

Zbadano także fragment następnej jamy wczesnośredniowiecznej, któr~ przypadkowo odsło
nieto v samym centrum dziedzińca sulejowskiego klasztoru. Była to jama poprodukcyjna i~za

na z wytopem żelaza, w wypełnisku której znaleziono dute ilości tutla żelaznego, ułamki na

czyń 9linianych, kilka przepalonych kości zwierzęcych. _ Na identyczne dlady butnictwa w tym 

rejonie natrafiono podczas badaó v 1979 r •. na osadzie wczesno~rednioviecznej w SUlejowie-Pia

skach, stanowisko 4. 

Najciekawszym odkryciem było je~ak znalezienie w s~siedztwie obiektów wczesnośrednio

wiecznych, dutej półziemianki z okresu wpływów rzymskich. Był to w rzucie płaskim regularny 

obiekt mieszkalny o wymiarach 3,5 x S m 1 głęboko~oi 1,3 m od powierzchni ziemi. W jego wne
trzu znaleziono bogaty materiał zabytkowy: 3 całe naczynia gliniane , ułamki naczyń glinianych, 

przepalone kości zwierzęce, 6 przęślików glinianych, żelazny grot oszczepu, fragment ozdoby 

br~zowej , fragment ozdoby kościanej, 4 fragmenty kamieni żarnowych. 

Badania wykopaliskowe będą kontynuowane. 

SYPNIEWO 

woj. ostrołęckiP 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 

Pracownia Archeologiczno-Konserwator
ska 

Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Per likowska-Puszkarska. 
Finansował ~~z w ostrołĘce. D•iesiat·· ~ •on badań . 
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Cmentarzysko i osada podgrodowa /XI-XIII w. oraz XVI
-XVII v./ 

Badania koncentrowały się w ćw~artce północno-zacnodniej cemntarzyska. Wytyczono trzy 
wykopy o ł~cznej powierzchni 75m2• Wyeksplorowano 85 grobów oraz 8 skupisk ko€ci pochodzą
cych ze zniszczonych grobów. ~czna ilo€ć grobów na tym stanowisku wynosi 1184. Udokumentowa

no 3 obiekty mieszkalne zwt4zane z osad~ podgrodow~. Stwierdzono duty procent zniszczenia po
chówków, spowodowany utyŁkowaniem terenu dla celów rolniczych. 

Na tym odcinku stanowiska stwierdzono występowanie od trzech do sześciu warstw pochów

ków. Slady trumien stwierdzono przy pochówkach nr 1110, 1114 i 1145. Zmarły z grobu nr 1145 
był pochowany w prostok~tnej trumnie. Inn~ form4 grobu były pochówki w jamach grobowych bez 
zachowania ' śladów trumien. 

Zmarli byli układani w pozycji wyprostowanej na wznak, wzdłut osi wschód-zachód, gło~ 
na zachód, ręce ulotone wzdłut tułowia. w nielicznych wypadkach stwierdzono ułotenie kości 
r~k na kościach miednicy lub na piersiach zmarłego. w grobach nr 1154 i 1174 zmarli zostali 
ułoteni wzdłut osi wschód-zachód głow~ na wschód. 

w arze 45 ćw. D i C zadokumentowano bardzo czytelny, niezakłócony "rzędowy" układ po
chówków wzdłut osi północ-południe. 

w warstwie kulturowej cmentarzyska oraz w zasypiskach jam grobowych stwierdzono wystę

powanie przepalonych kości ludzkich. Wypasatenie grobów stanowiły: kabł~czki skroniowe, pa

ciorki szklane, obr~~zki i note. Zmarły z grobu nr ·1132 został pochowany z grotem oszczepu, 
a przy zmarłych w grobach nr 1153 i 1170 znaleziono monety. 

Udokumentowano trzy obiekty mieszkalne bardzo zniszczone przez pochówki. W obiektach 
wystąpiły dute ilości ceramiki, kości zwierzęce, polepa, przepalone kamienie. Obiekt nr 19 
dostarczył bardzo dutej ilości łusek rybich. Obiekty s~ zwi~zane z osadą podgrodow~ i motna 
je wstępnie datować na XI-XII w. 

Większość pochówków, które były przedmiotem tegorocznych badań motna datować na XII
-XIII w. Zadokumentowano równiet pochówki datowane na XVI i XVII w. W zasypiskach jam grobo

wych stwierdzono występowanie fragmentów ceramiki, które pochodz~ ze zniszczonych obiektów 
mieszkalnych osady podgrodowej datowanej na XI-XII w. 

Materiały i do~tacja znajduj~ się w PAX PP PKZ O/Warszawa. 

Badania będ4 kontynuowane. 

SZCZECIN - STARE MIASTO 
Podzamcze 

Polska Akademia Nauk 

Instytut Historii Kultury Materialnej 
Zakład Archeologii Nadodrza 
w Szczecinie 

Badania prowadził -.gr Marian Rulewicz. Finansował WKZ 

w Szczecinie. Pierwszy sezon badań. Wczesnośredniowiecz

ne podgrodzie w rejonie domniemanego portu /XII-XIII w./ 

Prace organizacyjno-przygotowawcze przeprowadzono w 1986 r. Dotycz~ kwartału VI /ok. 19 
arów/, tzn. terenu ograniczonego na Starym Mieście ulicami: Małą Odrzańską /od strony wschod

niej, Bursztynow~ /południowej/, Rybakt /północnej/ i Rynkiea warzywnym /zachodniej/. w rejo

nie tym wytypowane zostały miejsca pod wykopy archeologiczne. Po zniwelowaniu 2/3 terenu na 
kwartale VI, odgruzowano je~~ z wielu istniejących tam pivnic staromiejskich. Jest to piwni
ca nie odsłonięta w całodci, a jej wymiary w stanie dotychczasowy-a wynosz~ 4 x 3 m. Pos_iada 

ona czę~ciowo zachowane sklepienia gotyckie, dołem zad, na głębokości 2 m od aktualnej po
wierzchni, trzy nawarstwienia posadzek ceglano-drewnianych. Pod najstarsz~ z nich wyłoniły 
się wczesnośredniowieczne nawarstwienia kulturowe. Prawie w bezpo~rednim sąsiedztwie piwnicy 
/od strony Rynku Warzywnego/ wytyczono wykop archeologiczny. o wymiarach 8 x 15m/120m2;, 
gdzie na głehoko,ci około O,S m od obecnej powierzchni terenu, stwierdzono jednoznacznie wy-
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stępowanie jednolitych warstw średniowiecznych. W warstwie tej zaobserwowano pozostałości pa
leniska z kamieni i węgla drzewnego o nie ustalonej funkcji. 

W nadchodzącym sezonie wykopy 1110<]<1 być poszerzane. Kontynuowane w następnych sezonach 
prace archeologiczne zintegruj" badania z lat 1975-1978, przeprowadzone w rejonie Baszty 

Siedmiu Płaszczy. Podstawowym problemem badawczym będzie uchwycenie relacji słowiańskich na
brzety portowych w XII-XIII w. 

SWI~TY GAJ, gm.Rych~iki 

woj. elbląskie 

~tanowisko 1 

Muzeum w Elblągu 

Badania prowadziła mgr Jadwiga Okupska. Finansowało Mu- · 

zeum ·w Elbl<1gu. Pierwszy sezon badań. Pruska osada wcze

snośredniowieczna /XI-XIII w./ 

/ Osada wczesnośredniowieczna usytuowana jest w odległości około 200 m w kierunku PnZ od 

północnego końca wsi, w poblitu szosy. Jest połotona w dolnej partii tarasu nadzalewowego 

"Dzierzgani, na wysokości około 4-6 m npm. Stanowisko posiada w przybliteniu kształt kolisty, 

zajmuje powierzchnię około 25 arów /46 x 48 m/. 

Stałe utyŁkowanie pól, przy jednoczesnym płytkim występowaniu obiektów, · 20-30 cm od po
wierzchni ziemi spowodowały dość znaczne znis?.czenie stanowiska. 

Wykop 1 o powierzchni 1 ara wytyczono na południowym skłonie kulminacji pagórka, na 

skraju osady. w obrębie jasnotółtego piasku caleowego odsłonięto 6 obiektów, o wypełnisitach 

brunatnej ziemi, zawierających ułamki ceramiki. ' .Dwa z nich -obiekt nr 1 i nr 3 stanowią po

zos~ałości palenisk, gdzie oprócz fragmentów naczyń glinianychra wyst<1piły kości zwierzęce, 

ślady spalenizny z węgielkami drzewnymi, polepa, kamienie w układzie kolistym. 

Wykop 2 o powier~chni 0,5 ara załotono na kulminacji pa?órka. W warstwie brunatnej zie

mi występującej na powierzchni całego wykopu, znaleziono bardzo dutą ilość fragmentów naczyń 

glinianych. Odsłonięto obiekt nr 1, wypełniony szarobrunatną ziemią, ze spalenizną i węgiel

kami drzewnymi, będący pozostałością paleniska, w kształcie wydłutonego owalu /zapewne obiekt 

•rozciągnięty• przez orkę/. z wypełniska obiektu wyeksplorowano duto fragmentów ceramiki, koś

ci z~ierzęcych, kręgów, ości i łusek rybich oraz polepy. W narotniku północno-wschodnim wyko

pu natrafiono na surowiec bursztynowy, w postaci niewielkiej bryłki. 

Materiał zabytkowy znajduje się w zbiorach Muzeum w Elblągu. 

Badania będ~ kontynuowane. 

TORUli 

Stanowisko 19 

TULIGŁOWY, gm. Rokiatnica 
woj • przemyskie ....--

patrz 

okres lateński 

Uniwersytet Jagielloński 

Instytut Archeologii 

Badania prowadziła dr hab. Maria Cabalska. Finansował 

WKZ w Przemyślu, Uniwersytet Jagielloński. Dwunasty se

zon badań. Wielkie wieloczłonowe grodz~sko wczesnośred

niowieczne /VIII-XI v./ 

w 1986 r. badania na grodzisku dotyczyły weryfikacji przebiegu i usytuowania wałów. 

Gród właściwy o powierzchni 4755 m2 zamyka wał I obwodowy wysoki 1,50 m, który · przecięto od 

strony południowej, zachodniej i północnej. Zniszczenie wału stwierdzono jedynie na odcinku 

północnym badanym w 1981 r., przy czympotar objął górną część wału, który n~e został odbu

dowany. 

Wał II środkowy, który od strony południowej przytyka do wysokiego wału zewnętrznego 

III przeci~to w 1982 r. stwierdzając zaleganie nienaruszonych nawarstwień. Dalszy jego bieg 
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jest dobrze uchwytny od południa, a kilka wypetrzeń ujawnia jego obecno~~ od zachodu. Na stro
mym północnym stoku uzyskano dowody jego obecności w wykopie I/86. Odsłonięto doln& cześ~ wa
lu wgłębioną na przestrzeni J,S m w gliniasty calec. Bardzo rozmyte ślady jasnożółtej gliny 

z ciemniejszymi smugami i kamieniami zalegały do głębokości 60 cm na profilu przy szczyci~ ~a

tu. Nie było żadnych śladów ognia. Należy przyją~. te pełny okrąg wału dochodził podobnie , jak 

po stronie południowej do wysokiego wału zewnetrznego III. 

Wał zewnętrzny III jest dobrze zachowany od południa i wschodu na długości ponad 200 m. 

Od północy jego bieg urywa sie podmyty przez wody wypływające ze fródła, które wybrały rozleg
ły parów. Aby uz~ska~ dowody jego dalszego biegu wytyczono wykop IV/86 na stoku wspomnianego 

parowu. Odsłonięto w nim wał III posadowiony na czerwonych menilitowych ilastych glinach. Wał 

był do głęboko~ci 1 m wkopany w gliny, po których obsunął się. Poszczególne poziomy pozwoliły 

udokumentowa~ elementy izbicowej konstrukcji nie zniszczonej przez pożar. 

Dostęp do grodu od wschodu utrudniały dwa wały określone jako zaporowe. Wej~cie do gro

du znajdowało się od południa, gdzie oba wały zaporowe dochodzą do wału III. Najpewniej znaj

dowały sie tu umocnienia bramy, dodatkowo wzmocnione przedbramiem zamkniet ym wałem prostopad·
łym posadowionym miedzy wałem III a wałem zaporowym I. Wał prostopadły badany w 1985 r . ma 

4wie fazy budowy, obie spalone. Wał zaporowy I przecięty wykopem II/86 okazał się również dwu

·,zowy. Starszy wał całkowicie spalony zalega cza~ną zwęgloną smugą pod nawarstwieniami odbu
dowanego wału nie wykazującego śladów zniszczenia przez ogień. Wał zaporowy II miał na profi~ 

lu ślady spalenia starszej konstrukcji , a odbudowany nie uległ spaleniu. 

Wszystkie opisane ślady upoważniają do przyjęcia , te gród był dwa razy zdobyt y przez 

wroga. W pierwszymobleżeniu zniszczono wał prostopadły i oba wały _ zaporowe. Odbud~any i 

umocniony gród został drugi raz napadnięty. Zniszc;ono wtedy wał prost~padły oraz wał I ota

c z~jący majdan. Można przypuszcza~. te natarcie zniszczyło również wał III na przestrzeni 

przytykającej do wału prostopadłego. 

TYSZOWICE 

woj . zamojskie 

Stanowisko 2S B 

WALKOw, gm. Os jJI.ków 

woj. sieradzkie . 

Stanowisko 3 

W'ARSZKOWO, gm.Sławno 

woj. słupskie 

Stanowisko 26 

Wl.ADYSl.A~WO 

woj. gdańskie 

wROCŁAW - Ołbin 

patrz 

neolit 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

patrz 

okres lateński 

Politechnika Wrocławska 

Instytut Historii Architektury, 

Sztuki i Techniki 

Badania prowadził mgr Jerzy Piekalski pod kierownictwem 

dr. Czesława Lasoty . Szesnasty /od 1906 r ./ sezon badań. 

Osada wczesnośredniowieczna, klasztor benedyktynów i 

norbertanów. 

Ołbin leży w północnej części wczesno~redniowiecznego Wrocławia, na jednej z wysp od
r tań s k ich lub na prawym brzegu rzeki. 
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Celem badań /korelowanych częgciowo z postępami prac przy budowie plebanii obecnej pa
rafii/, terenu klasztoru ~w.Wincentego było poszerzenie tródeł dotyczących osadnictwa okresu 
plemiennego, okreglenie wschodniej granicy cmentarzyska przy bazylice klasztornej i rozpozna
nie wschodniej, dotychczas nie badanej częgci opactwa. 

Przebadane w obrębie czterech wykopów o łącznej powierzchni 236 m2 nawarstwienia przed
stawiały następujące etapy utyŁkowania terenu: 

~ - osada z okresu plemiennego - zaliczono do niej obiekt nr 25 interpretowany JAko po
zostało~6 budynku mi~szkalnego, 'naziemnego z czę~cią zagłębioną. Jego warstwa utytkowa dzie
liła się na dwie fazy z rótnie ulokowanymi paleniskami. Wyeksplorowano z niego osełkę kamien

n~, dwustatkowy przedlik gliniany i 145 ułamków ceramiki, na podstawie której datowano go na 
VII-VIII w. 

Faza II - osada z okresu XI - lata trzydzieste XII w. - w jej obrębie funT.cjonował obiekt nr 
26, będący czworokątnym w rzucie poziomym, niecko,.a tym zagłębieniem z kamiennym paleniskiem. 
Odkryte w nim fragmenty intensywnie wypratonego naczynia oraz forma czędci wziemnej pozwalają 
stwierdzi6 jego produkcyjno-gospodarcze przeznaczenie. 

Faza III - okres budowy i utyŁkowania opactwa romańskiego we wczesn~ §redniowieczu - wiąte 

sie a nią rzędowe cmentarzysko przy bazylice dw.wincenteqo, z którego przebadano dalszych 28 

grobów i fragmenty cieku wodnego. Kanał ten otaczał teren romańskiego opactwa co najmniej z 
trzech stron, zamykając obszar wielkodc l 110 m w linii E-K. Przypuszcza się, te spełniał on 
rol.ę transportową, odwadniajĄC<\ i obronnll. 

Faza IV - opactwo pótnodredniowieczne - zachowały się z niego relikty architektury gotyckiej 

V.Postac i fundamentów i negatywów po nich. 

· : . Badania będą kontynuowane . 

WROCłAW - OSTRO!i' TUMSU 

ul . Kanonia 

Uniwersytet im. Bolesława Bieruta 
we Wrocławiu 
Katedr a Archeologii 

Badania prowadzone pod kierunkiem prof.dr.hab. Józefa 
Katmierczyka przy współudziale dr Barbary Czerskiej 

oraz mgr.mqr,Karola Bykowskiego, Krzysztofa Jaworskiego 

i Aleksandra Limisiewicza. Badania finansował Uniwersy--

tet Wrocławski: Biuro ~oordynacyjne Resortowego Planu 

Badań Podstawowych R.P.III . 36. Czwarty sezon badań. 
Gród wczesno~redniowieczny. 

Kontynuowano badania odsłaniajile kolejne nawarstwienia konstrukcyjne /P-1, P-2 i P-3/, 
pochodzące z 2 połowy X w. Tredć warstw stanowiły relikty zabudowy, głównie o charakterze 
mieszkalnym i wznoszone przede wszystkim w konstrukcji plecionkowej. 11 najni!szej warstwie 

- nadcaleowej - odkryto dwa budynki o konstrukcji palisadowej. 

Badania koncentrowały się na uchwyceniu korelacji pomiędzy najstarszymi ~ladami osad
nictwa młodszej fazy grodu a odsłoniętymi, v poprzednim roku, dladcmi orki oraz walem. Usta

lono, te najstarszy horyzont osadnictwa wyznaczały ślady orki ~konanej radłem. Obejmowały 

one obszar, na którym wzniesiono pótniej wal, a także przedpole ~ału , w postaci "półki" ziem

nej o przebiegu równoległym do wału i szerokodoi 4-5 m. Ochwycono również podwójny rząd koł

ków, stanowi4cych umocnienie linii brzegowej Wyspy Tumskiej w okresie poprzedzającym załote
nie młodszej fazy grodu. Przebieg tych kołków oraz owej "półki~ ziemnej sugerowałby, że wy

kop został założony v miejscu, w którym występowało przewężenie wyspy i najpewniej styk for

tyfikacji dwóch członów starszej fazy grodu. Natomiast osadnictwo młodszej fazy wkroczyło na 

ten teren jut po wzniesieniu kolejnej mutacji wału i rozebraniu starszego. 
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Politechnika Wrocławska 
Instytut_Bistorii Architektury, 
Sztuki i Techniki 

Badania prowadz~ł mgr Jerzy Piekalski pod kierownictwem 
dr. Czesława Laaoty. Finansował nz we Wrocławiu. Cmenta
rzysko wczeanogredniowieczne, kościoły pó~noromański i 
gotycki. 

Prace przeprowadzono w obrębie krypty będ~cej w budowie, obejmuj~cej swym zasięgiem 
wschodnie przęsło nawy głównaj i drodkow~ czę~ć prezbiterium obecnego kościoła. Wymiary kryp
ty będ~ wynosiły 25/EW x 9,25/NS m. Długość odcinka przebadanego dotychczas wynosi w linii 

E-W 19,5 m. 

Przebadane nawarstwienia układały się w trzy zespoły: poprzedzaj~cy budowę d~~tyni 

pótnoromańskiej, związany z jaj realizacją i funkcjonowaniem oraz powstały podczas budowy i 
utyŁkowania obecnego kościoła gotyckiego. 

Na zespół najstarszy składają sie• pierwotny humus zawieraj~cy w stropie lutne ułamki 
naczyri kultur łutyckiej i przeworskiej oraa cmentąrzysko , z którego wyeksplorowano 47 pozba
wionych wyposatenia grobów i towarzyszą~ im warstwę. Zmarli chowani byl~ w zbitych telazny
mi gwotdziami trumnach, umieszczonych w prostokątnych w rzucie poziomym jamach o głębokości 
50-150 cm. wszystkie szkielety lctały w pozycji wyprostowanej na wznak, z rekami wyci~gniety
mi vzdłut tułowia, czaszką na zachód. Zawarta w jamach ceramika wczesnośredniowieczna datuje 
cmentarzysko na okres aiasta przedlokacyjnego /XII/XIII w./ . 

Warstawa z okresu budowy ko~cioła pótnoromariskiego, datowana cechami detalu architekto
nicznego na lata 1220-1230 zawierała wypalaną redukcyjnie ceramikę pótnodredniowiecz~, tzw. 
stalowoszar~. Okres funkcjonowania kolłcioła udokument~wany jest nawarstwieni ami .m6viącymi o 
pięciu kolejnych posadzkach i o zmianach wystroju dclan. Wiątące sie z tą dwi~tynią 60 grobów 

pozwala stwierdzić, te do celów sepulkralnych uajintensywniej. wykorzystywano zachodnią cześć 
przebadanego obszaru. Blitej pierwotnego ołtarza ulokowano grobowce slutące r odzinom wrocław
skiego patrycjatu. 

Najmłodszy zespół nawarstw1e6 obrazował sposób budowy obecnego kościoła. Przedstawiał 
on następuj~tcy' porzadek czynnodci; wykopanie rowu fundam~mtowego, budowa ławy oraz na jnU 

szych partii fun"damentów, nawiezienie podsYPll ziemnego podwytszającego poziom o 1,45 - 1, 50 m, 
realizacja filarów i sklepieó, połotanie posadzki. 

Badania bad~ kontynuowane. 

ZABOSTOW MAŁY, <Jlll.ł.owicz 

woj. skierniewickie 
Stanowisko 2 

ZAWADA, gm.Tarnóv 
woj • tarnowskie • 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

PP Pracownie ~onserwacji Zabytków 

Pracownia Arcbeologiczno-&onserva
torska 

w Tarnowie 

Badania prowadzili mgr Andrzej Cetera i mgr Jerzy Okori
ski. Finansował WKZ w Tarnowie. Piąty sezon badari. Gro
dzisko wczesno~redniowieczne. 

Prowadzono badania na podgrodziach od strony południowo-zachodniej. występowanie obiek
tów bezpośrednio pod warstwą ornej próchnicy umotliwiło zastosowanie sendaty do rozczytania 
rozplanowania zabudowy. Sondate wykonywano w punktach przecięcia się siatki o boku 2 x 1 m. 
Zbadano w ten sposób 1,5 ba powierzchni grodziska, wyrótniając 26 dutych obi ektów archeolo-
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gicznych. Odsłonięto i wyeksplorowano obiekty 61-72/86 oraz dokończono badania obiektu 60/85. 
Wśród zbadanych w sezonie sprawozdawczym obiektów mieszkalnych na szczególn~ uwagę zasługują 
62 i 65 -czworokątne półziem.ianki o wymiarach 4,7 x 4,6 !11 1 4,3 x 4,2 m, zagłębione w calec 
na 100 i 90 cm, z doskonale zachowanymi w narotnJ.Jcach północno-wschodnim lub północnym pieca
mi kopułkowymi. 

W obiekcie 62 obok pieca odkryto 3 całe naczynia. Obiekt 66/86 był naziemna chata 0 kon
strUkcji przypuszczalnie zrębowej, posiadał wymiary 5,4 x 3,15 m. Obiekty 67, 68 1 69/86 to 
dla4y zagrody składającej się z obiektu mieszkalnego /67/ i dwu pomieszczeń gospodarczych. 
W trakcie wykopalisk " sezonu 1986 znaleziono 3251 fragmentów naczyń oraz 39 przedmiotów telaz

nych, m.in. ostrogę, grot z zadziorami, fragment krzesiwa, sprzączkę, kilkanaście noty. 

Wykonano równiet dwa przekopy przez wały grodziska. Kontrolny przekop przez fosę i wał 
badane w latach 1984-85 potwierdził datowanie tej części załotenia na czasy kultury łutyckiej 

/ceramika z fosy/. 

Badania będą kontynuowane. 

ZDZrECBOWICE, gm.Zaklikóv 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko 1 i 3 

Biuro Badań ~ Dokumentacji Zabytków 
w Tarnobrzegu 

Badaniami kierowa~ mgr Marek Florek. Finansował BBiDZ w 
Tarnobrze~~. Trzeci sezon badań. Grodzisko /z IX - pol. 
X w./ /st. 1/ i współczesny obiekt kultowy /st. 3/. 

Badania miały na celu rozpoznanie rozplanowania vewnętrzn~go grodziska, określenie prze
biegu va~u okrętnego i towarzyszącego mu rowu, rozpoznanie metoda wykopaliakowa faktów zaob

serwowanych na zdjęciach lotniczych, wydzielenie ewentualnych _ faz chronologicznych na stanowi
sku 1 oraz określenie charakteru i funkcji obiektu odJerytego v roku ubiegłym na stanowisku 3. 

Przebadano 130m2 /ogółem w latach 1984-1986 - około 315m2/ oraz wyJeonano 30 sondowań 
świdrem glebowym. 

W wykopach rozmieszczonych wzdłut południowej, zachodniej i półnecnaj krawodzi cyplu 
grodziska uchwycono przebieg wału okrętnego i towarzys~ącego mu rowu. Kontynuację wału i rowu 
we wschodniej części grodz~Jca stwierdzono na podstawie zdjęć lotniczych i wyniJców wierceń. 
Wal okrętny posiadał nasyp konstrukcji ziemno-kamiennej. Kamienie tworzyły zewnętrzny płaszcr

nasypu bądt bruk rozdzielający poszczególne warstwy ziemi /gliny/. Nasyp ziemno-kamienny 
zwieńczony by~ rodzajem drewnianeqo p2otu, kt6reqo zweqlone pozostało~ci udało sie uchwycić w 
wykopach v latach ubieqłyeh. Wałowi oleretnemu towarzyszył na całej dłuqo~ci biegnĄcy po stro
nie wewnętrznej rów szerokości około 5-6 m. Analogiczny rów stwierdzono po wewnętrznej stro
ni& wału ~cinkowego /podkowiastego/, odcinaj~ceqo cypel grodziska od wysoczyzny. Z przestrze
ni adędzy wałami odcinkowym i okrętnyw wyeksplorowano niewielkajame/obiekt nr 8/, którĄ zlo

kalizowano na podstawie zdje~ lotniczych . Materiał zabytkowy, głównie ceramika, wystąpił wy

ł~cznie w wypełniskach ww • . jamy i rowów. Wśród ceramiki na uwagę zasługują licznie wystepują
ce fragmenty misek . Ponadto w wypełnisku rowu towarzyszącego wałowi okrętnemu, w jego pólnoc
no-zachodniej części znaleziono bardzo liczne kości zwierzęce /m.in. fragmenty kilku czaszek 
i tuchw, pojedyncze zęby, Jcości długie, części kręgosłupów/ oraz fra~ent lytwy kościanej. 

w czaaie badań nie udało sie ustalić funkcji i chronologii leolistego bruku kamiennego 

odkrytego w roku ubiegłym w fosie. Nie uzyskano też jednoznacznych danych odnośnie ewentual

nych faz chronologicznych funkcjonowania grodziska, chociaż wydaje się , te motna wyrótnić 2 

takie fazy. znaczny stopień zniszczenia powierzchni grodziska i brak powi•zań stratygraficz

nych aiędzy poszczególnymi obiektami nie rokuje dutych nadziei w t ym zakresie. 

Na stanowisku nr 3 stwierdzono, te odkryty w_ ubiegłym roku obiekt / nr 1/ to duża jama, 

trapezowata w przekroju i prawdopodobnie lewadratowa w rzucie poziomym, o głębokości około 

180-200 cm i bolcu dna około 200 cm, wykuta w skale. Dno jamy posiadało podłogę z bierwion, 

która uległa spaleniu. Slady ognia widoczne były te~ na ścianach jamy. Jut po spaleniu się 
drew~ianeJ podłogi do jamy wrzucono co najmniej 2 całe naczynia /jedno" znalezione przypadko-
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wo kilkad~iesiąt l at temu l jedno odkryte w ubiegłym roku/ oraz fragmenty kilku innych naczyń . 
Calość zasypano rumos~em skalnym. Ceramika pochodząca z jamy jest identyczna z ceramiką z gro

dziska. ze względu na f r agmentaryczny stopień zac howania jamy trudno. jest okre§lić jej funkcję . 
Wydaje sie j ednak, biorąc pod uwagę j e j położenie oraz znalezione materiały 1 ich konteks t, te 

mote ona stanowić obiekt kultowy współczesny z grodziskiem. 

Jak wykazały dotychcza sowe, trzyle tnie badania, grodzisko w Zdziechowicach było obiektem 

dwucz łonowym . Składało sie ono ze zblit~ej do trapezu przesŁrzeni /o powierzchni około 0,5 ba/ 

~amknietej wałem okrętnym 1 towarzyszącym mu. po stronie wewnętrznej rowem ora z miedzywala /mie
dzy walem okreu ~i podkowiastym/. Temu ostatniemu towarzyszył od strony wewnętrznej rów, od 

strony zewnętrznej fosa mająca połączenie z wylotami dwóch naturalnych wąwozów . ślady osadni

ctwa w postaci niewi e lkich jam, palenisk i pozostałości budynków wystąpiły zarówno wewnątrz 
·p rzestr zeni zamknietej wal em okrętnym, jak i na terenie miedzywala oraz na zewnątrz grodziska 

/ osada podgrodowa/. Całod6 odkrytego materiału zabytkowego datu j e grodzisko na IX -polowe X 

wieku. Na uwage zasługują odkryte w czasie badań liczne szczątki ro~linne, w tym z i a rna zbót 

/ ponad 90 proc . owsa / oraz kodci zwierzęce /bydło, koń, świnia/ . 

' Forma grodz i ska /dwuczłonowe, . wytynne/ oraz chronologia wskazują na j ego związek z tzw . 

horyzontem grodzisk widlańskich. 

Materiały złotono ~ Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, dokumentacje w BBiDZ w Tarnobrzegu . 

Badania zakończono. 

~AR !i 

woj. zielonogórskie 

Stanowisko 1, 2, 4 

~D~AROW, gm.Sochaczew 

woj. skierniewickie 

Stanowisko 1 

patrz 
p6tne średniov.lecze 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

' . 



Późne · średniowiecze 



BARDO 
woj. wałbrzyskie 
Stanowisko 3 
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Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Czesław Francke pod kierunkiem doc. 
d~ hab. Jerzego Lodowskiego. Finansował KZA w Wałbrzychu 
oraz IHASziT Politechniki Wrocławskiej. szósty sezon ba
dań. Zamek z przełomu XIV i XV w. 

Povierzcbn~ wykopaliakow~ powiększono przez wycięcie kilkudziesięciu drzew. 

Ha zamku ~Ó~.nym. w rej~nie zabudowy mieszkalno-gospodarczej ZallJe.it sonda ty rozpoznaw
czych zaczęto eksplorację nawarstwień z całych pomieszczeń, których granicę okreglały resztki 
kamiennych murów. Po całkowitym przebadaniu w 1985 r. pomieszczenia D /dolna częgć piwnicy/ 
kolej przyszła na pomieszczenia A /przyziemie parteru wyłazego budynku/, B /wewnętrzny dzie
dzińczyk?/, E i F /schody- ci~g komunikacyjny/. Do eksploracji pozostało pomieszczenie c 
/dolna częgć piwnicy/ oraz .mały odcinek na styku pomieszczeń A i B z murezm obwodowym /z miej
scem po nia/. 
wtórne wypełniska pomieszczeń llci~gano warstwami mechaniczn}'Jili. Pozyskany materiał zabytkowy 
lokalizowano z dokładnollci~ co do warstwy z podziałem na częllci. 

W pdłnocno-vschodniej ' częllci zamku w strefie między wiat~, a murem obwodowym natrafio
no na lllady paleniska. Jego zwiastunem była zrazu przepalona na kolor pomarańczowy glina, a 
następnie lutne kasięnie stanowi~ce obstawą. 
Ha uwagę zasł~guje fakt, te ani w glinie1 ani teł w jej s•siedztwie nie natrafiono na glady 
spalenizny. Strefa z paleniskiem nie jest jeszc·~e przebadana w całollci. 

Wiele cennych informacji wniosły badania w obrębie sonda~u XXIV. Zlokalizowano go po 
z~tr~nej stronie wachodniego odcinka muru obwodowego. Swoim zasięgiem obejmował on zewnęt
rzne lico muru obwodowego oraz przestrzeń let~c~ przed nim- ł•cznie z fos~. Mur odsłonięto od 
podstawy po koronę ruiny tzn. na wysokollć 3,8 m. N« uzyskanym profilu wyrótniono szereg warstw 
zasypiskowych zalegaj~cych w rowie fundamentowym i ponad nim. Przekopano takte fosę. Całogć 
wypełniska fosy stanowiło · rumowisko muru obwodowego i wiaty. Ha przedłuteniu wykopu XXIV za
łotono takie sondat po drugiej stronie muru obwodowego. Ustalono m.in., te jedna ze !lci•>n . 
rowu fund811entowego pełniła ro~ę szalunku dla wewnętrznego lica muru, a poziom odsadzki po
krywał się z poziomea. wyr6wnawczym zarejes~rowanym po stronie zewnętrznej, 

• o 

Badaniami wykopaliskowymi objęto takte teren podzamcza. Przebadano obszar o powierzchni--
ok. 72m2• Na granicy arów 2 i 5 odsłonięto 2 skupiska zaprawy wapiennej. Miały one odpowied
nio ok. 2,5 a 2 1 ok. 9m2 powierzchni. Zaprawa w postaci grudek wyst~piła równiet w strefie 
sasiadujacej z przypuszczalnym wjazdem na most ł~cz~cego podzamcze z zamkiem. 

Rezultatem badań zamku w Bardzie obok uzyskania nowych informacji dotycz•cych cech ar
chitektonicznych jest takte pozyskanie znacznych ilollci materiału zabytkowego. 

Tylko w 1986 r. wydobyto z ziemi pon~d 11.000 fr. ceraaiki /przede wszystkim z naczyń 
obtaczanych i wypalanych w atmosferze utleniajacej/, ok. 1.300 ułamków kollei /m.in. okładzi
ny/ oraz blisko 450 wyrobów z telaza /gvotdzie, groty bełtów kusz, podkowy, nota, sprz•czki, 
sierpy, ostrogi, strzemiona, haki, młotki, widły, zgrzebło, wędzidło/. Znaleziono takie 20 

ułamków szkła i 2 wyroby z br~zu. 

Jut dzi~ motna stwierdzić, te okres zamieszkiwania zamku nie był długi, motna go okreg

lić jako obiekt jednofazowy. Pytaniem otwartym /przy braku ~r6deł pisanych/ pozostaje na 
które z dziesięcioleci XrV i XV w. przypadał . okres jego llwietnollci, 

Badania zamku będ~ kontynuowanę. · 

/ 
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patrz. 
wcz.esne 'redniowiecz.e 

Biuro Badaó i Dokumentacji Zabytków 
w Sierniewicach . 
Konserwator Zabytków Archeologicznych 

Badania prowadził mqr Andrzej Kosiorek, przy współpracy 
mqr. Zbigniewa Czubaka. Finansował WKZ Skierniewice. 
Trzeci sezon badań. "Dwór" na kopcu,/1 ćw.XV- t pol. 

XVII w./ 

Kopiec ziemny lety około 400 m na północ od wsi, na podmokłych łąkach nad rzeczką Stru~ 
gą. Kontynuowano badania z lat 1979 i 1981, zakładając 5 wykopów na majdanie i 1 na północnym 

2 stoku kopca. Lącznie przebadano 75 m . 

w trakcie prac zlokalizowano relikty drewnianej zabudowy gospodarczej z 2-ma paleniska

~! oraz kamienna podstawę pieca /pozostało'ć po kutni/. Na południe od wymienionych obiektów 
•twierdzono występowanie śladów po budynku mieszkalnym v postaci warstwy polepy 1 kamieni pol

nych. 

Stok kopca umocniony był płaszczem glinianym, w którym tkwiły poz~omo ulotone bierwiona 
i zabite w bagniste podłote, pale. Materiał ruchom~ składał się z t.66Q fragmentów ceramiki o 

wypale redukcyjnym i utleniającym głównie obtaczanej, 30 fragmentów ceramiki pradziejowej 

/kultura łutyeks i przevorska/, 520 fragmentów ko,ci zwierzęcych, S fraqmentów szkła butelko

wego 1 18 narzędzi krzemiennych /mezolit- neolit/. O~yskano _ teł oko~o 200 fragmentów przed
miotów telaznych, z których vyrótnić naletya wędzidło, sprzączki do pasa, pilnik, fragment 
zamka do broni palnej, okucia drzwi, łytki kowalskie, strzeaię, ostrogi, groty bełtów z tu

lejką i trzpieniea, blaszki-zbrojniki do pancerza /lub zbroi/ oraz kilkadziesiąt gwo1dzi. 

W świetle dotychczasowych wyników, nalety stwierdzić, te na naturalnej kępie wyrówna
nej i podsypan~j podczas prac budowlanych - istniał dwór drewniany /lub drewniano - murowany/ 
wraz z zabudową gospodarczą /ku~nia, być mota warsztat garncarski/ zabezpieczony płotem. Sam 

kopiec otoczony był foaą i vałea aieanym. 

Obiekt w Borówku, który nalety zaliczyć do typu mieszkalno - obronnych dworów szlachec
kich, powstał pra~opodobnie v latach 20-tych XV wieku, a opuszczony został v 1 połowie XVII 

w •. Właścicielami byli Bielawacy herbu Zaręba. 

Materiały i dok~entacja znajdują aię w Archiwum BBiDZ v Skierniewicach. 

Badania zostały zakończone. 

CBELMNO 

woj. toruńskie . 
Teren pofranciszkański 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 

Pracownia Archeologiczno-Konserwator

ska. Oddział Toruń 

Badania prowadziła mqr Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska. 

Finansował WKZ Toruń. Pierwszy sezon badań. Kościół 

św.tw. Jakuba i Mikołaja oraz klasztor Franciszkanów. 
Okres pó1no4redniowieczny i nowotytny /XIII -XIX w./. 

Badania miały charakter ratowniczy i zmierzały do poznania , niewidocznych na powierzch
ni, reliktów murowanych zabudowań klasztornych oraz stratygrafii na. terenie dziedzińca klasz
tornego . 
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Wykop I, o wymiarach 4x4 m, załatano przy północnej icianie prezbiterium, na zewn~trz 
ko~cioła gotyckiego, w miejscu gdzie na podstawie analizy architektonicznej kodciała motna by
ło sie spodziewa6 wyst~ienia dciany wschodniego skrzydła klasztoru. 

Ponitej warstwy humusu i bruku wyst4piła warstwa gruzu o mi~tszo~ci 0,3-0,6 m pochodz~
cego z rozbiórki klasztoru, z inwentarzem ruchomym datujacym te warstwę na XIX wiek. Pod gru
zem zalegała warstwa brunatno-szarej ziemi z gruzem, w której znajd~ało sie 25 pochówków. 
Je~en z pochówków datowany jest monetami na poczatek XVIII wieku. Warstwa ta sięgała calca, 
najnitej polotone ~hówki, znajdujace sie na głeboko,ci około 2 m od powierzchni, zagłębio
ne były w calcu. W większości przypadków przy szkieletach zachowały sie relikty trumien w 
postaci smug zbutwiałego drewna i qvotdzi telaznych. W~r6d inwentarza ruchomego warstwy grze
balnej obok ceramiki nowotytnej znajdowałasie duta ilo'6 ceramiki pótno~redniowiecznej. 

W północno-wschodniej czetlei wykopu znajdowały się relikty muru odsłon~ete na powierzch
ni około 0,5 a 2 • Strop muru był na głebokoici 1,5 m od powierzchni, czytelne były zaledwie 
dwie warstwy cegieł, przy czym były one silnie pokruszone. Cegły zalegały bezpodrednio na ca
lcu, ponad nimi w odsłonietej czetlei znajdowala się warstwa grzebalna, zali w profilu wi•do•cz
ne było, te aur ten wchodzi pod nawarstwienia, na których posadowiony jest fundament gotyc
kiej przypory kollcioła. Relikty muru wydaja się by6 pierwszym załataniem murowanym na tym 
terenie. Nie natrafiono natomiast na relikty spodziewanego wschodniego skrzydła klasztoru. 

Badania beda kontynuowane. 

csocml 
woj • włocławskie 

Uniwersytet t6dzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła ekipa studentów i pracowników Katedry 
Archeologii U.Ł. pod kierunkiem d~ Lesz~ Mbjdy przy 

współudziale doc. dr,hab. Leszek Kajzera. Finansował WKZ 
we Włocławku. Pierwszy sezon badań. Tzn. grodzisko stot
kowate. 

Obiekt nieznany w literaturze, połotony na północnym brzegu jeziora Borzyaowskiego na 
naturalnym wyniesieniu, viiród ł~ w odległolici około 40 a na poludnie pd drogi polnej. Wynie
sienie ma nastepujace vyaiacy na linii N-S około 65 a, na linii W-B - 22 a. 

Celea prac było rozpoznanie stratygrafii i chronologii obiektu. Wyeksplorowano wykop o 
wymiarach 5x1 a i wykonano 12 odwiertów. Lacznie znaleziono 47 fragaentów ceramiki, l fr. 
przedmiotów metalowych, 2 fr. szkła naczyniowego oraz fr. szkieletów ludzkich. Kater~ ł cera
aiczny pozwala okredli~ vs~pnie chronologie stanowiska na przedział czasowy miedzy XIII a 

XIX/XX v. 

Odkryto pozostałoici cmentarza przykpllcielnego, który funkcjonował wraz z drewniana 
jviatyni~ pod wezwaniem jw. Idziego i Marcina do XIX/XX w. Jedynymi przesłankilai przemaviaj-
cyai za istnienie• na wyniesieniu zalotenia obronnego z XIII-XIV v. •a• cienka warstwa spale
nizny rysuj4ca ai• w centrum wyniesienia, nieliczny materiał ceramiczny i połotenie. Obiekt 
~ostał zniszczony /relikty obiektu/ poprzez ułytkoWante wzgórza, jal<o •iejsce sal<ralne oraz 

poprzez intensywna upra~. 

Materiał zabytkowy 1 doku.entacja znajduj• się v Katedrze Archeologii UL. Obszerniejsze 

sprawozdanie v archiwum WK& - Włocłavltu. 

Badania zakończono. 
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PP Pracownie ~onserwacji Zabytków 
Praoownia ,Arcbeologiczno-~onserwator

s ka 
Oddział w Warszawie 

Badani a prowadziła mgr Ewa Ryt ter. Finansowało Ciecha 
nowskie Towarzystwo Naukowe. Dwunasty sezon badań. za

mek /z pocz~tku XV wieku/. 

Celem badart była eksploracja nawarstwień zwi~zanych z pos adzkami ceglanymi i trzonami 

kominowymi, które odsłonięto w trakcie poprzedniego sezonu, pod wschodnim i zachodnim murem 
obwodowym; zakoń~zenie odsłaniania XVI-wiecznego bruku kamiennego oraz ustalenie przebiegu 

fundamentów zabudowań gospodarczych zlokalizowanych pod kurty~ południ~. Dla realizacji 
postulatów badawczych wytyczono 24 wykopy o ~cznej powierzchni około 550 • 2 • 

Ułożone na bruku konstrukcje ceglane przylegajĄce do wschodniego .uru obwodowego miały 
2 . 

powierzchnie ok. 70 m • Znaczny jej procent stanowiła posadzka ułożona z cegieł nie poł-czo-
nych ze sob~ żadnym spoiwem, ułożonych na cienkie j podsypce piasku i na warstwie. gliny. StviE. 

czono ponadto, iż istniej~cy wczegniej w ty. miejscu spadek terenu, wynikaj~cy z takiego uło
żenia bruku by ułatwić odpływ v6d opadowych z powierzchni dziedzińca w kierunku północnym , 

zniwelowano przez nadsypanie warstwy gruzu cegl.an.ego oraz ciemnoszarej warstwy piaszczystej. 

Była ona nasycona bardzo duż~ 110gci~ zabytków. W skład oaawianych konstrukcji ceglanych wcho

dziły również pozostałogci pieca. Miał on powierzcbnie ok. 20 • 2 i składał się z prostokąt-
nej ramy ułożonej z cegieł wypełnionej gli~ ZBieszaną z gruzem ceglanym. Re~ztki posadzek 
ceglanych odsłonięte wzdłuż muru ~acbodniego miały.poaob~ konstrukcję .jak opisane popr zed

nio /podsypka piasku, warstwa gliny, ·warstwy niwelujĄce nierównodcl bruku;. · wstępna analiza 
materiału ceramicznego pozwala datować piec na 1 poł. XVI wieku . 

Prace związane z odsłanianiem bruku kamieonego toncentrowały się wzdłuż wŚchodniego 
i zachodniego muru obwodowego . Potwierdziły one w pełni wyniki dotychczasowych badań wyko

paliskowych dotyczĄcych sposobu układania bruku, przebiegu i WyglĄdu kanałów dciekowych . 

w roku bieżĄcym udało się również okredlić zasięg zabudowań gospodarczych zlokalizowa
nych miedzy basztami wzdłuf kurtyny południowej. Fundament deisny odsłonięto na odcinku ok . 

40 m. J est on ~achowany stosunkowo dobrze w swej partii wschodniej, najsłabiej zad w pob~ i
żu bramy l baszty zachodniej. W czędci drodkowej, na odcinku ok . 4 m fundament uległ całko
witemu Żniszczeniu. Ceglana ściana zabudowy gospodarczej zachowała się jedynie na długości 

około 4 m, na wschodnim odcinku funda.entu prostopadłym do baszty zwanej Więzienną. Tworzą 
ją obecnie dwie warstwy cegieł spojonych zaprawą. Zabudowania gospodarcz~ ~ młodsze od bru 
ku, którym w 1 poł. XVI wieku wyłotono dziedziniec zamku. 

uz:;rkano ponad 20 tys. fr. naczy>i glinianych , znaczną liczbę kafli /tak garnkowych j ak 

i płytow/ch/ ponad 9 tys. kodci zwierzęcych. WydobYto równiet ok. 250 fr . stłuczki szklanej 

i ok. 33b przedmiotów metalowych. Do zabytków zasługuj~cycb na uvage zaliczają się również 

monety r pięć z nich to tzw . boratynki, dwie kolejne to zniszczone monety srebrne o nieokreś
lonej ~ razie chronologii. Wi~kszodć znalezisk ruchomych /w tya i część monet/ zwi~zana 

j est f nawarstw~ powstałymi w wyniku zniszczenia i przemieszania starszych warstw kul
tu~owych w trakc!e prowadzonej obecnie budowy. 

Materiały zabytkowe.oraz dokumentacja bada4 znajduj~ się w Pracowni Archeologiczno-Kon
serwatorskiej PP PKZ O/War szawa. 

Badania będ~ kontynuowane. 
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PP Pracowni e Konserwac ji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

Oddział w Wars zawie 

Badania prowadziła mg r Mart yna Milewska. Finansowało Cie
chanowskie Towarzystwo Naukowe . Szósty sezon badań. Zamek 
dredniowieczny /od Początku XIV wieku/ . 

w bietącym sezonie wykopaliskowym prace koncentrowały się w dwóch punktach : na podzam
czu, na którym kontynuowano rozpoznawanie fosy oraz we wnętrzu bas~ty południowo-zachodniej. 

Kolejne .przedłutenie wykopu na podzamczu /jego wielkość w chwili obecnej wynosi 26x5 m, 

przy średniej głębokości około 4 m/ pozwoliło na pełne określenie zasięgu fosy zamkowej w ba
dan}'11 rejonie. Ma ona szerokość około 17 m, brzeg wewnętrzny oddalony .od zamku o 13 m, a zew
nętrzny, dochodzący do muru obronnego podzamcza, o 33 11. Była to fosa mokra, której. głębokość 

- od poziomu podzamcza wynosiła około 2,5 m, zaś od poziomu wzgórza zamkowego około 7 m. Wstęp
na analiza znalezisk ruchomych z fosy pozwala przyjąć okres jej funkcjonowania od końca wieku 
XIV at po drugą połOWię wieku XVII gdy została ostatecznie zasypana. · 

Badania"wm::trza baszty południowo-zachodniej, znajdującej sie z prawej s~rony br · : zam
kowej, doprowadziły do ustalenia, it znajdują Rię w niej dwa poziomy piwnic: górna przykryta 

stropem drewnianym, zaś dolna sklepiona. Wysokość częściowo eksplorowanej w roku bletącym piw
nicy górnej wyn.osUa około 3 m. Na kamiennych llcianach piwnicy znajdują się opory pod nie
zrealizowane sklepienie, nieco powytej w'ykute ~rnie gni.azda pod belki stropowe. Piwnica 
ta aiała podłogę z. desek drewnianych ulotonych na legarach. Pod podłogą odsłonięto zasypane 
pachy sklepienne piwnicy dolnej. Znaleziska ruchome pozwalają wstępnie datować czas ułotenia 

podłogi na pierwszą poło~ wieku XVI. Badania obu pi.wni.c będą kontynuowane w roku przyszłym. 

Sezon dostarczył okóło 7 tys. znalezisk ruchomych z warstw zasypiskowych fosy. Są to 

przede wszystki.m ułamki naczyń ceramicznych, kafli, Lragmenty fajek, stłuczka szklana i przed
mioty telazne. z wnętrza baszty wydobyto zad około 9 tys. znalezisk, w tym główni.e fragmęnty 

naczyń gli.nianych i ~ości zwierzęce oraz nieliczne przedmioty szklane i metalowe. 

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja znajdują sie w Pracowni Archeologiczno-Konserwa

torskiej PP PKZ O/Warszawa. 

Badania będą kontynuoWane. 

ELB~G 

Stare !Uasto 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologii. Miast 

Oddział w Gdańsku 

Badania prowadzili: mgr mgr Gratyna Nawrolska, Dariusz 
Czerniskowski, Andrzej Gołębiewski, Leszek Kucharski, 
Jarosław Strobin pod kierunkiem Tadeusza Nawrolskiego 
/autor sprawozdania/. Finansował WKZ w Elblągu. Siódmy 

sezon badań. Mi.asto dredniowieczne i nowotytne. /1237-

1945/. 

2 
Bada.ni.a prowadzone były na obszarze o ~wierzcbnJ. 714 m . Zasadni.czy wykop o wymiarach 

60 x 10-12 m usytuowany został w -północno-wschodniej partii miasta, obejmując swym zasięgiem 
dwa bloki zabudowy oraz dwie ulice. Brak regularnej zabudowy murowanej w tej części miasta, 

a takte jej niepodpiwniczenie miały zasadniczy wpływ na stan zachowania nawarstwień oraz po

ziomów zabudowy drewnianej. Prace archeologiczne doprowad zono do poziomów z pierwszej połowy 
XIV~' odsłaniając 11 budynków o konstrukcji szkieletowej. Najlepiej zachowany z nich miał 

ściany o wysokości do 1 m, a tworzyły je warstwy cegieł ulotone na podwalinie , w której t kwi

ły pionowe słupy konstrukcji domu. w pobliżu muru obronnego, zabudowa nie przylega ła bezpoś 

rednio do siebie. Kolejne domy rozdzielone były podwó r kami, któr<> z kolei od strony u l icy 
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Zdm\ kal p l ot drewniany. Cześć tej zabudowy uległa poiarowi w końcu XIV w., dzięki czemu w gru

zowiskach domów zachowało się wiele elementów związanych z ich wyposaieniem. Analiza wymiarów 
budynków potwierdza przet rwanie rozplanowania tej cze~ci miasta opartego na precle starocheł

mińskim . ~olejne poziomy bruków na ul. Sukienniczej wykazują, ił była to zabudowa niepodpiwni
czona. Wzniesiono ją na nie/dutych działkach okredlanych w tródłach pisanych jako "Bude" zaj

mu jące najcześciej 0,5 "Erbe". 

Uzyskane podczas badań tródła archeologiczne wyratnie wyrótniaj~ tę strefę miasta od do

tychczas przebadanych. Szczególnie jest to widoczne w materiale ceramicznym charakteryzjącym 
s ię dutym udział em dzbanów oraz misek o cechach wytwarzania wła~ciwym garncarstwu wczesnośred

niowiecznemu. zwraca przy tym uwagę wyratny zwi~zek zajęć aieszkańców z nazwaai ulic, w tym 

przypadku z tkactwem. 

Niczaletnie od tych prac wykonano cztery wykopy sendatowe pod kttea rozwiązania niektó
rych zagadnień architektonicznych oraz wyeksplorowano dalszych 12 atudni i latryn w rótnych 

punktach wschodniej dzielnicy miasta. Szczególnym znaleziskiem tegorocznym jest lutnia z koń

ca XV w. najpdtniej początku XVI w. Na uwagę zasługuje zespół wyrobów drewnianych z latryny 

na posesji Kowalska 12. Cechuje je niebywały kunszt wykonania, a wymien~ć aotna: kielich, 

pucharek, serię talerzy oraz innych przedmiotów. Dalszemu wzbogaceniu uległy kolekcje naczyri 
szklanych, wyrobów ze skóry, drewna, rogu i kości . Coraz liczniejsze są laporty ceraaiczne 
z XIII - XIV w. pochodzące z róinych warsztatów zachodniej Europy. 

RÓwnolegle prowadzono stały nadzór archeologiczny nad odgruzowywaniem piwnic dalszych 

10 kamleniczek przy ul. Wigilijnej i Stary Rynek. 

Badania będ~ kontynuowane. 

El.K 

woj. suwalskie 
Zamek pokrzytacki na wyspie jet.Ełk 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To
runiu, Wydział Sztuk Pięknych 
·aakład Konserwatorstwa · 

Badania prowadził agr 'l'ollaaz Wilde. /autor sprawozdania/.. 
Finansuje Nit:& Suwałki. Trzeci sezon bada6. 

Prace zo~tały podjęte w związku z za.iarea adaptacji budynku za.ku oraz budynku powię
zlennego /1888 ~ na .uzeua oraz Biuro Wystaw Artystycznych, a takte rewaloryzacji wyspy. Pra
ce objęły zarówno badania architektoniczne jak i archeoloqic~e. Dokonano analizy stratygrafi
cznej budynku zaaku wyodrębniaj~c V faz. 

Faza I, której początek przypada na 1397 r. istnieje do 1455 r., kiedy to zamek został 
zdobyty i spalony. Była to nadgraniczna stratnica wzniesiona z cegły w układzie vendyjsklm z 
wstawkami kamiennymi w licu, na planie prostokąta o wym. 16,5 x 12 a, jako obiekt jednoprzes

trzenny, przynajmniej czterokondygnacyjny, z vejściea po drewnianych schodach na III kondyg
nację, kryty dachea czterospadowya ze szczytael achodkowyai. 

Faza II - pocz~tek 1497 r., odbudowa po zniszczeniach wojny 13-letniej. Po stronie pół

nocnej do elewacji dostawiono vietę, przeniesiono otwór wejściowy z III kondygnacji na II. 

Komunikacja pion~wa odbywała się po drewnianych achodach biegnących przy licu auru zamku do 
wlety, w której było przejdcie do ~tr&a budynku. 

Faza III - po 1520 r. Była prawdopodobnie wynikiea prac reaontovych po zdobyciu zamku 

przez wojska polskie w 1520 r. Dokonano płaszczawania od wewnątrz wieży, przesklepiono poaiesz
czenie w niej na I kondygnacji, oraz vmurewano portal z kształtek występujących a.in. w Toru
niu ok. 1500 r. 

Faza IV nosi jut charakter nowotytny i jest datowana na początek XVII w. Skrzydło budyn

ku zostało przedłutone o 1/3 długolei w kierunku wschodnia, dobudowano symetrycznie wietę-ry

zalit oraz zmieniono wysokości poszcz~ólnych kondygnacji: WejŚciedo budynku zlokalizowano na 

II kondygnacji w lewym i prawym ryzalicie. Prowadziły do nich symetryczne drewniane schody ze 
wspólnym podestem na półpiętrze, skąd schody jednobiegowe zbiegały na poziom gruntu. Zapewne 

w tym tet czasie został położony dwubarwny tynk /czarno-biały/ v postaci pasów. 
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Faza V wiąte ąię z pracami adaptującymi budynek na cele lokalnej jurysdykc ji i datować 

ją motna na 1815 rok. Obiekt zachował do chwili obecnej ten charakter. 

Przebadano północno-wschodnią część wyspy, oraz obszar leżący tut gbok zamku. w t rakc i e 
badań archeologic znych nie natrafio~o na ~lady osadnictwa pruskiego "in s itu•. stwierdzono, 
te zamek typu wieta obronna odcięto od reszty wyspy mokrą fosą. Nie natrafiono na ~lady is
tnienia ostrokołu czy tet ' muru kurtynowego. Materiał pochodzący z warstw zasypiskowych fosy 
ma charakter XVII, XVIII-wieczny. Motna na tej podstawie wnioskować, te fosa istniała od koń

ca XIV v do XVII w, kiedy to zamek przebudowano na rezydencję. Na przedzamczu, polotonym na 
wschód od zamku odkopano trzy piwnice. Dwie wymurowane z gotyckiej cegły rozbiórkowej, trze~· 

ciazali z materiału- o charakterze XVII-wiecznym. Prawdopodobnie stały nad· n~1 budynki lub 

budynek o konstrukcji fachwerkowej. Zlokalizowano równiet przebieg północno-wschodniego, urnoc

pionego wbitymi pionowo w dno słupami d.revnianymi, br:t.egu wyspy. pozwala to na określenie 

zasięgu prac niwelacyjnych związanych z powiększenl~ obszaru wyspy w XIX wieku. 

Prace bqdą kontynuowane. 

GIECZNO, gm. Zgierz 

woj • łcS<łzkie 

Stanowisko 8 

Woj,ewddzki )!;onserwa.tor Zabytków 

Olirodak Badań i Ookumeotacji Zabytkó.,
w Łodzi 

Muzeum Miasta Zgierza 

Badania prowA4zit mgr P. Swhtkiewic-z. Finansował WKZ 

OBiDZ w Łodzi. Pierwszy sezon badań . Slady osadnictwa 

kult. łu.yckiej. Osada pó~nollredniowieczna ~ nowożytna. 

Stanowisko zlÓkalizowano w 1984 r. v trakcie AZP. Usytubwane jest ono na stoku wysoczyz

ny dominującej nad prawobrzetną terasą zalewową doliny Moszczenicy i podlega procesom erozyj

nym. 

W trakcie weryfika.cyjno-ratowniczych bądań stanowiska wyeksplorowano wykpp o pow. 30 m2 • 

Pod warstwą współczesnej próchnicy ornej za.l~gała tu brunjltno-szara próchnica zawierająca do

mieszkę piasku, węgli drzewnych i gruzu ceglanego1. wystąpiły v niej takie fragmenty blitej 

nieokreślonych konstrukcj-i drewnianych. Prz~iętna miilhzollć tej warstwy wynosiła ok. 0,5 m, _ 

jednAkie na odcinku ok. 4 m wypełniała ona jamę (dół odpadkowy?) o głębokości ok. 1,2 m. W 

trakcie eksploracji pozyskano z niej l fragmenty kafli piecowych i 840 fragmentów nączyń re
prezentujących frakcję siwionej ceramiki pó~nollredniowiecznej oraz _głównie naczynia toczone, 

Ponadto miedziany grosz Fryderyka Wilhelma z 1797 r. i fragment telaznego klucza. Pozwala to 

datować opisaną warstwę na koniec XVI-2 połowę XVIII w. Ponitej jej spągu, na odcinku ok. 4 m 

zalegał pokład mocno zbitej gliny i rumoszu ceglanego o aiątszollci ok. 0,2 m, a z kolei pod 

nim warstwa brunatnoszarej próchnicy zawierająca m.in. 70 fragmentów naczyó nawiązujących 

czę~ciowo formalnie do ceramiki wczesno,redniowiecznej, głównie jednak reprezentujących cha

rakterystyczną dla XV w. : cera.mik~ wypalaną redukcyjnie. 

Pod opisanymi nawarstwieniami zalegała wzdłut całego wykopu warstwa llrednio zbitego 

piasku, w której ujawniopo dwie jamy. Z jednej z nich, o kształcie zblitonym do prostokąta 

o vym. 2 x 3 m i głęb. 0,6 m, wypełnionej m.in. próchnicą 1 węglami drzewnymi~ pozyskano 

1 rdzeń wiórowy, 7 fragmentów naczyń kultury łużyckiej i 5 fragmentów naczyń wczesno~rednio

wiecznych. Tak niespójny materiał mógł powstąć jedynie w wyniku wtórnego przedostania się 

do jamy ceramiki jednej z _ tych frakcji, ~wiadczy tet o istnieniu na tym terenie osadnictwa 

kultury łużyckiej. 

Materiał ruchomy i dokumentacja baqań znajdują się w Muzeum Miasta Zgierza i OBiDZ w 

Łodzi. 

Planowane są dalsze badania stanowiska. 



GLIWICE 
~ooj. katowickie 

Brama Raciborska 
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PP Pracownie ~onserwacji Zabytków 
Pracownia Archeoloqiczno-~onserwators

ka 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Dorota Stabrowska. Finansował WKZ 

w Katowicach. Drugi sezon badań. Most przy Bramie Raci

borskiej /XIV-XVIII w./. 

Tegoroczne badania archeologiczne były kontynuacją prac związanych ze studium urbanis

tyczno-historycznym Gliwickich Murów Miejskich. Główne prace koncentrowały si~ na Pl. Rzeźni

czym, ale poza tym prowadzone były równiet w wykopach sandatowych ~rzy posesjach: ul. Ormow

ców 19, ul. Bednarska 11 oraz u zbiegu ulic Bankowej 1 Grodowej, tzn. w ogrodzie na tyłach 

Banku przy ul . Górnych Wałów 14. Wykopy s~ndatowe poza Pl. Rzetniczym miały odpowiedzieć na 

pytania: czy i jakie pozostało,ci fundamentów zachowały si~ w miejscach, gdzie Mur Obronny 

został rozebrany. 

Właściwie we wszystkich wykopach sondatowycb uzyskano wynik negatywny, nigdzie bowiem 

nie natrafiono na fundamenty Muru Obronnego . W wy~opie załoionym przy narotniku muru ogrodo
wego Banku odsłoni~to, poza kamiennym fundamentem XIX-wiecznego ogrodzenia, naroinik wznie

sionego wcze~niej obiektu wykonanego z cegieł o 'rednich wymiarach: 300 x 159 x 64 mm. 

Obiekt ten, którego olelany grubollci. jednej cegły, posadowione '"' bezpośrednio na calcu zos
tał zniszczony przez fundamenty ogrodzenia oraz powojenne o!mietnisko. Z niego tet pochodzi 

wi~kszość materiału zabytkowego, znalezionego w tym wykopie, kilkanaście ułamków naczyń śred

niowiecznych wydobyto z warstwy nie związanej z murami. 

w wykopie przy ul. Ormowców 19 odkryto dwa, niewielkie fragmenty murów fundamentowych 

usytuowanych tak, te ich połotenie odpowiada rekonst~owanej linii przebiegu Hu~ Obronnego, 

ale sposób ich wzniesienia nie przypomina tego co znamy z zachowanych partii Murów. Funda

ment zachodni zbudowany z ulotonych warstwowo, w dutej ilości. zaprawy kamieni 1 pokrusz'bnych 

cegieł jest identyczny z fundamentem oficyny, przy której załoiono wykop. Natomiast lica zew

netrzne muru wschodniego o szerokości 1,2 m tworzą: z jednej strony płaski, pionowo ustawio
ny kamień, z drugiej pojedyrteza warstwa cegieł, zaś wn~trze wypełnia glina z kamieniami, ok

ruchami cegieł. 1 ceramiki. Obydwa rodzaje z wykorzystanych w tym murze cegieł były utyte 

wtórnie : fragmenty •palcówek" /125 , 5 x 84,5 mm/ oraz wi~ksze i bardziej płaskie /287 x 144 

x 67 mm/. 

Zbudowany starannie z kamienia łamanego narotnik, którego fundament odsłonięto w wyko

pie przy ul. Bednarskiej 11 stanowił prawdopodobnie część baszty. Niewielkie rozmiary wykopu 

pozwoliły jedynie ustalić, te odłonięty fundament jest posadowiony około 1,8 m poniżej obec

nego terenu, obie ~elany r6wnoległe do Muru Obronnego mają grubość 0,8 m, a długo'ć ~elany 
prostopadłej: 6,4 m byłaby gł~bokogcią baszty. Materiał wydobyty z warstw wewnątrz obiektu 

jest przemieszany. Połotenie odsłonietego fragmentu odpowiada znanemu z ikonografii miejscu, 

w którym znajdowała sie jedna z dwóch w Murach Miejskich zamkni~tych baszt. 

Badania uzupełniające wykonane wokół kamienicy przy Placu Wszystkich Swietych 4, pod 

którą w roku ubięgłym znaleziono relikty Bramy Raciborskiej nie przyniosły spodziewanych re

zultatów. Ustalono jedynie, te stopa kamiennego fundamentu Muru Obronnego, który tkwi w pół

nocnej ścianie kamienicy., znajduje si~ około 1,2 m ponitej obecnego poziomu terenu. Eksplo
racja przy ścianie południowej kamienicy okazała sie niemot~iwa. 

Główny cel tegorocznych badań- przebadanie jezdni przy Pl. Rzetniczym- okazał się 

tak dutym przedsi~wzieciem, te nie udało sie go w tym sezonie zakończy6. W trzech, usytuowa

nych obok siebie wykopach o wymiarach: 9 x 3,5 m; 16 x 3 m; 9 x 2 m odsłoni~to dwa, nietle 

zachowane przyczółki mostu. Przyczółek południowy, od strony Muru Obronoego został wybudowa

ny z cegły /257 x 125 x 82 mm/ w kształcie litery U o jługości S m, natomiast północny, za 

fosą wykonany z kamienia łamanego ma kształt czworoboku 1 długość 7 m. Fundamenty mostu po

sado••łione dość płytko przy zewnętrznych krawędziach opadały gwałtownie ku fosie tak, że w 

, . rz;.·czółku północnym róto'ica pomiędzy qł~:bokością stopy fuodamentow~j ~cian północnej i po-
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ludniowej wynosi ponad 3,5 m. Mury, na których opierało się sklepienie przęsła, z którego za
cho~ało się kilka cegieł, zostały do obu przyczółków dostawione, a ich ceglane lica widoczne 
od strony fosy s~ wykonane bardzo niestarannie. Eksploracja fosy, która pod mostem miała sze
roko~ć 3m była wykonywana sondażem 3 x 1m ze względu na współczesne · rury biegn~ce przez wy
kop. Warstwa namułowa, podobnie, jak w roku ubiegłym, zawierała ogromn~ ilo~ć materiału cera
micznego, a jej spąg znajdował się około 5,5 m poniżej poziomu dzisiejszej ulicy. 

Nie udało się uchwycić zachodniej ~elany mostu, zniszczonej przez współczesne instala
cje i fundamenty s~siedniej kamienicy. Natomiast tut przy narożniku północno-wschodnim mostu 
odsłonięto ~ragmentaryczne~ dwa pomieszczenia o ceglanych posadzkach, nalet~ce do budynku, 

którego fundament ł~czył się z fundamentem mostu. Na południe od styku obu obiektów, w wypły

caj~cej się warstwie fosy, wydobyto z profilu południowego wykopu, w trakcie czyszczenia go 

dla potrzeb dokumentacji dwie czaszki. Pozostałe części szkieletów pozostawione w warstwie 

będ~ eksplorowane w roku przyszłym, w trakcie ostatniego sezonu badał\ •. Będzie on poł~czony 

z pracami rekonstrukcyjnymi, paniewat została podjęta przez Władze Miasta decyzja o wł~cze

niu zachowanych reliktów mostu do ekspozycji Murów Miejskich w Gliwicach. 

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja znajduj~ się w Pracowni Archeologiczno-Konserwa

tors~iej PP PKZ 0/W-wa. 

GŁOSZYNEK, gm. Topólka 

woj. włocławskie 

Onlwersyte~ tódzki 

Katedra Archeologii 

Badania prowadziła ekipa pracowników i studentów Kated

ry ArcheolÓgii OŁ pod klerunkiem doc.dr,hab. Leszka 

Kajzera /autor sprawozdania/ przy współudziale dr. Lesz

ka Wojdy. Finansował WKZ we Włocławku. Pierwszy sezon 

badał\. Tzw. grodzisko stożkowate. 

Nieznany dotychczas w literaturze obiekt odkryty został przez ekipę Zespołu Badał\ Ku

jaw Instytutu Prahi~torii UAM w lecie 1985 r. Jest to mały stożkowy nasyp połotony na nie

wielkim cyplu, na wschodnim brzegu J e ziora Głuszy~skiego. Celem prac ~yło zebranie bliższych 
informacji i poznanie chronologii obiektu. Niestety jut jesieni~ 1985 r. cały wierzchołek 

kopca został zniszczony dutym wkopem rabunkowym, wyk.onanym przez miejscow~ ludno~ć, co do

prowadziło do zniszczenia treści kulturowych kryj~cych się w nasypie i ograniczyło rozmiary 

prac badawczych. 

wyeksplorowano 2 wykopy (o wymiarach 2 x 4 i 1 x 5 m) oraz wykonano 18 odwiertów. 

stwierdzono, te nasyp, obecnie półwysep, stanowił naturaln~ piaszczyst~ wysepkę położon~ na 

brzegu jeziora. Wysepkę t~ nieznacznie podsypano i niezbyt starannie uformowano, tak że wy

soko~ć jej ponad lustro wody wynosiła około 3m, a ~rednica górnej płaszczyzny kopca ok. 

10 m. Na szczycie nasypu stan~ł budynek drewniany, bez podpiwniczenia, może wykonany w kon

strukcji zrębowej. Słabe nasycenie poziomów kulturowych zabytkami przemawia za krótkotrwałym 

zasiedleniem obiektu. Chronologię jego użytkowania określono na podstawie 116 fr. ceramiki. 

Zbiór tenp'o~~czyć należy z drugim etapem rozwoju garncarstwa pótno~redniowiecznego i datować 

na lata między połow~ XIV i połow~ XV w. Bardziej prawdopodobne jest jednak ograniczenie 

okresu funkcjonowania obiektu do 2 połowy XIV w. Występowanie natomiast cer~ pótnogred

niowiecznej na wysokim brzegu jeziora /około 100 m od kopca/ sugeruje, te tam zlokalizowana 

była zabudowa towarzysz~ca siedzibie pańskie~. 

Na skutek wcześniejszego rabunkowego rozkopania centrum stotka obiekt uznano za znisz

czony i nie rokujący perspektyw dla przyszłych bada~. · :ateriały i dokumentacja znajduj~ się 

w Katedrze Archeologii UŁ. Badania zakończono. 



GNIAZDKOW, gm. Chot cza 
woj. radomskie 

Stanowisko 1 
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Pracownia Badań Regionalnych Radoms
kiego Towarzys t wa Naukowego 

Badania prowadził dr Zbigniew Lechowicz. Finansował WKZ 

Radom. owa sezony badań. Gród XII I -XIV dwu f a zowy : fa- . 
za I gród pier~cieniowaty, faza I I gród na kopcu nie w 

pełni zrealizowana. 

Prace ·miały charakter ratowniczy w zviazku z nis.zczeniea obiextu prze.z rzek~ . Zwolenian
kę. Obiekt znajduje si~ na terenie podmokłym, okresowo zalewanych łak, w obr~bis szerokiej 
doliny Wisły, ·w poblUu ujlłoia do niej rzeczki :&wolenianki. Grodzisko ma kształt stotka o ··ry

sokodci ok. 3 a. frednicy podstawy ok. 32 - 33 a, oraz drednicy górnej płaszczyzny ok. 19 -
21 m. Wokół grodziska widOczne jest niewielkie zagłębienie podavnej fosie .· Obiekt został znil!
siony przez wody powodziowe rzeczki Zwolenianki w ok. 20ł. Stanowisko to· znane jest w litera

turze jako grodzisko w Luciai,gm. Chotcza. 

w ciagu dwu sezonów badań załoiono dwa wykopy przylega.j"ce do sie.b:l:e: wykop 1 o wymia
rach 16,5 x 2,5 a, wykop 2 o wymiarach 10,0 x 5,0 •· W trakcie badań stwierdzono, ił obiekt 
jest dwufazowy, faza starsza ' gródek pierdcieniowaty, faza młodsza to nieukończony gród 

na kopcu. Faza s ,tar.sza /I/ to g r ód wzniesiony na poziomie niewY.sokię.j kępy w obrębie doliny 
zalewowej Wisły; bez sztucznego podniesienia poziomu gruntu. Zespół obronny fazy I składał 

się z ci"qu budynków wzniesionych w konstrukcji zrebovej, na planie &amkniętego wieloboKu, 

dodatkowo otoczony został palisada a raczej płotem z pionowych dranic i makr" f Rekons-

truowane vielkolłci grodu- lłrednica majdanu 17- 1~ •• drednica o~u _obronneg ~lisady 

24 m. S·rednica po VSVI\4łtrznya brzegu fosy wynosi 28 - 30 a. Ił wykopach z obu sezonów odsło

nie.to pozostałolłci czterech budynków o wspólnych dcianacb szczytowych, tvorzacych cześć wie
loboku, ich vielkolłć była niewielka. Stała była ich azerokolić wynoszaca od 2,6 do 3,0 m, 
długość pewnie okredlono tylko w 1 budynku i wynosiła·· ona 2,8 do 3,i a. Zachowal:y sie. jedy

nie naj,l)i:łsze partie budynków /poziomy 1-2 wieńców/, w jednYJII budynku zarejestrowano progow" 

cze.lłć otworu drzwiowego. 

Gród fazy I został spalony. Naste.pnie zaczotto wznosić g.ród na kopcu., ale po nadsypaniu 
kopca materiałem pochodZĄCYJI z poqł~bienia fosy prace przerwano. RUchomy materiał zabytkowy 
pochodzĄcy z obu faz ut-ytkovania obiektu liczy ok. 500 f~agmentów naczyń glinianych, 13 przed
miotów telaznyc& o przeznaczeniu gospodarczym, m.in. 4 dute baki na ryby, oraz ok. 100 kości 
zwierze.cych. W zespole ceraaicznya oprócz ceramiki wypalonej v atmosferze utleniającej wyrót

niono ceramikfł wypalODil w atmosferze redukcyjnaj. Ta ostatnia to zarówno ceramika tzw. biała 
bądt iłtecka, jak i czarna. Ponadto wystĄpiły 4 fragmenty naczyń z zielono:tółtĄ polewą. Na 

podstawie cech materiału ceramicznego faze. I datowano na schyłek XIII i 1 poł. wieku XIV, 
faze. II na 2 pol. XIV wieku. 

Oprócz prac badawczych wykonano zabezpieczenie fragmentu kopca podmywanego przez rzekę. 

GNIEZNO 

woj . poznańskie 
Stanowisko 15d 

GODZIESZE MAŁE, qm. Godzisza Wielki e 
woj. kaliskie 

Stanowisko 23 

GORA, gm. Pobiedziska 
woj. poznańskie 

Stanowisko 1 

~~----.,..._ ... ~.........-.- .... ....-..-.-- ... - - ·~~ ..... _ 
·-~ · .... _". , __ . 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz epoka brązu 

patrz wczesne średniowiecze 



JAKUSZOWICE, gm. Kazimiera Wielka 
woj. kieleckie 
Stanowisko 2 

JANOWICZKI, gm. Racławice-Pałecznica 

woj. kieleckie 

Stanowisko 1 
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patrz okres wpływów rzymskich 

Wojewódzki O~rodek. Archeologiczno

Konserwatorski w Kielcach 

Badania prowadził mgr Stanisław Kołodziejski. Finansował 

WOA-K w Kielcach. Siódmy /ostatni/ sezon badań. Srednio
wieczny zamek - obronna rezydencja Karwacjanów. 

Eksploracje reliktów obronnej rezydencji zmierzały do wyja~nienia pozostałych, watpli
wych kwestii z zakresu rozplanowania wewnętrznego budowli, jej ziemnych umocnień oraz charak

teru bezpogredniego zaplecza gospodarczego. Łączna powierzchnia wykopów wyniosła 47m2 . 

Wykop sonda~owy na plateau cypla, doprowadzony do głębokotci zalegania korony muru, po

twierdził prawidłowot6 rekonstrukcji połotenis narotnika południowo zachodniego murowanej bu
dowli. 

Wyniki eksploracji wykopu na kulminacji ziemnego wału dowiodły, co sugerowały wczetniej

sze prace, te został on usypany z lessu i nie posiadał wewnętrznej konstrukcji wzmacniającej. 

W dotychczasowych badaniach nie stwierdzono takte ~ladów po ewentualnym jego zwieńczeniu w 

postaci częstokołu. 

Na południowym zboczu wzgórza •zamczysko" kontynuowano prace zmierzające do wyja~nie

nia charakteru osadnictwa w tym rejonie. Dodatkowe dwa wykopy pozwoliły odsłonić podłoże 

skalne z wyrafnymi ~ladami eksploatacji wychodni kamienia oraz ustali6 techniczne szczegóły 

prowadzonych prac wydobiwczycb. Kotna r6wniet sadzi6, it płasko ukształtowane wyrobisko po

słutyło jako podłoże usytuowania drewnianych budowli stanowiących zaplecze gospodarcze pob

liskiej rezydencji. Rozplanowania rozmiarów i konstrukcji tej zabudowy nie zdołano rozpoznać 

z powodu szczątkowych jej pozostałodci. 

7-letnie badania obiektu, 1 trakcie których wyeksplorowano 30 wykopów wąskoprzestrzen

nych o łącznej powierzchni .280 m , przyniosły wystarczająca ilo~6 informacji dla procesu 

rekonstrukcji obronnej rezydencji - jej struktury i kolejnych przemian. Stawia to obiekt w 

rzędzie najpełniej rozpoznanych tego typu załoteń budowlanych w Polsce. Wyniki prac W'Jkopa

liskowych zostały wzbogacone równie! licznymi wiadomościami tródeł pisanych, dostarczonych 
przez pełna kwerendę dostępnych dzisiaj dokumentów, o dz1ałalnogc1 zamieszkuj~cej rezydencję 

~odzinie ~arwacjanów herbu Zadora. Na etapie wstępnego opracowania wyników dotychczasowych 

badań można zarysować następuj~cy obraz przemian budowli, koryguj~c jednaczetnie wcześniej

sze hipotezy jak 1 dokonane wcześniej rekonstrukcje rozmiarów i stiuktury zało!enia budowla

nego: 

Za pierwszy obiekt rezydencjonalno-obronny na wzgórzu Zamczysko nalety obecnie uzna6 

drewniana budowle na planie kwadratu o długogci boków 5,2 m /ok. 9 łokci/, zagłębiona do 

ok. 2,5 m w stosunku do ówczesnej powier~hni terenu. Została ona wzniesiona na pocz. XIV·w. 

na ~rodku cypla lessowego wzgórza odciętego od zaplecza poprzecznĄ fosĄ. Wymiary osi owal

nego cypla wynosiły wówczas ok. 22 i 15 m. Od strony południowej, zachodniej i północnej 

usypano na zboczach wał ziemny tworz~c jednocześnie such- fosę będaca kontynuacja poprzecz

nego przekopu. Po krótkotr>·ałym użytkowaniu budowli, która uległa spaleniu, lub jeszcze w 

trakcie jej funkcjonowania, rozpoczęto w 1 pol. XIV w. wznosi6 mury magistrafne większego 

załotenia na plant~ zbliżonym do prostokata w wymiarach zewnętrznych 6cian: 19,91 13,8: 19,5 

i 14,5 m. Ich grubość wynosiła przewatnie 235 cm /4 łokcie/. Jako budulec posłużył margiel 

wydobywany na południowym zboczu wzgórza. Przestrzeń zamknięt- murami magistralnymi przedzie

lono murem poprzecznym względem wzdłu~nej osi budowl~, tworz-e dwa pomieszczenia. Mur dzia

łowy miał gruboś6 120 cm /2 łokcie/. Został on w swej partii środkowej posadowiony we wgłę

bien1u wcześniejszej, drewnianej budowli. Wydz:·elone od strony zachodniej mniejsze pomiesz-
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c =enie zostało pogłębione do 2m w stosunku d~ ;czesnej powierzchni utytkowej. Rozpoznany 
charakterystyczny układ stratygraficzny warstw na zewną,trz. ~elany N wi.;:kszego pomieszczenia, 

w poblitu narożnika NE, pozwala umiejscawiać tu wejście do budowli, poprzez pomost przerzu-
. cony nad fos4. Murowana budowla przestała funkcjonować ok. połowy wieku XV, kiedy to rozpo
częto wybierać z fundamentów bloki kamienne. Stan zachowania budowli jedynie w partii funda

mentowej nie pozwala w sposób udokumentowany rekonstruować jej część nazieaniaj. Motna &4-
dzlć, te zarówno wczedniejszy budynek drewniany jak i pdtniejsza załoteni~ murowane miały 
formę wietową - jest to niestety tylko hipoteza. Przyczyn upadku zamku nal~ty upatrywać 
przede wszystkim w wadach statyki konstrukcji oraz w utyciu jako budulca nieodpornego na 

działanie warunków atmosferycznych kamienia marglowego. Jako pozostałodcl zaplecza gospodar
czego rezydencji nalety uznać nikłe relikty drewnianej zabudowy na wyrównanym w forale plat

formy przez eksploatację wychodni skały południowym zboczu wzgórza. 

Bogaty zestaw zabytków ruchomych odkrytych w trakcie badań obiektu składa sic z mili
tariów, narzędzi rolniczych, telaznych elementów budowlanych oraz bardzo licznych ułamków 

naczyń glinianych 1 kodci zwierzęcych. Spod~ znalezisk na uwagę zasługuje srebrny denar 

Władysława Łokietka oraz kodciane kołki do naciągu strun w instrumencie. 

W dwietle wymowy tr6deł pisanych aotna sądzić, te drewnianą 1 nastepującą po niej aur~ 
waną rezydencje wzniósł Dzieraław Karvacjan, ojciec Dziersława stolnika sandoaierskiego w 
2 poł. w. XIV. Następnymi dziedzicami zamku byli kolejni jego potomkowie. W 2 poł. w. XV 
wieś przeszła w ręce innych vła.cicieli. Janoviczki, występujące w dredniawieczu pod nazwą 

Janowice, są wzmiankowane pierwszy raz w 1342 r., a zamek /castrua/ wymieniony został dopie-
ro w 1404 r. z dutą pęwnodcią . motna jednak sądzić, te wzmiankowany w 1395 r. kapelan 

"de curia" w Janowieach pełnił swą funkcje n.a zamku ltarwacjanów. 

Nie przewiduje się dalszych badań. Zabytki 1 ·dokumentacja, po opracowaniu, będą prze

chowywane w Muzeum Archeologicznym w ltrakowie. 

JAROCIN 
woj. kaliskie 

Stanowisko 2 

Muzeum Regionalne 

w JarOcinie 

Badania prowadzi1i dr Ryazard Grygiel i mgr Eugeniusz 
czarny. Finansował WltZ v Kaliszu. Pierwszy sezon badań. 
Sradniawieczny gródek rycerski /2 poł. XIII-XIV wiek/. 

Stanowisko polotone jest w parku miejskim przy stawie, przez który przepływa strumień 
Lip6wk1. Zajmuje kulminację wzniesienia, na którym połotony jest gmach Muzeum Regionalnego 
w Jarocinie- tzw. Skarbczyk /pozostałodć p6inośrednioviecznego zamku/. Przeprowadzone bada
nia poprzedziła seria kilkunastu odwiertów, wykonanych za pomocą dwidra geologicznego, mają

cych na celu wstępne rozpoznanie ewentualnej obecnodcl nawarstwied najstarszycn reliktów _ 

osadnictwa /przypuszczalne istnienie grodziska/. 

Sandat o długości 6 m i ~zerokości 1,5 m załoiono na środku wzniesienia, v odległości 

3, 75 m od dciany p6·łnocnej Skarbczyska wzdłut linii N-S: Po profilu stwierdzono bardzo czy

telny układ 12 warstw kulturowych, sięgających do głębokości 1,15 m. W dwóch miejscach układ 
tych warstw został zakłócony przez wsp6łczesde wkopy dla przewodów elektrycznych i wodno-ka

nalizacyjnych. Tworzywo większości tych warstw stanowiło silnie rozłotone drewno, a takte 

węgle drzewne, popióŁ, wkładki surowej gliny oraz dość liczńe naturalne kamienie. w profilu 

warstwy silnie opadały do środka wykopu, co wskazywałoby na uchwycenie w tym miejscu grodzis

ka sŁoikowatego. W trakcie badań wydobyto liczny materiał zabytkowy; przewatała ceramika • 
ok. 1200 fr. naczyń /przewatały naczynia wykonane tradycyjną technika utleniającą, tylko 

dzbany wykonane były przy utyciu techniki redukcyjnej wypału/. Wystąpiła teł pokaina liczba 

przedmiotów telaznych, wśród których na szczególną uwagę zasługuja: półkosek z ząbkowanym 

ostrzem zaopatrzony w znak kowalski, świder ciesielski, klucz do kłódki cylindrycznej, smuk

ły b~ł t do kuszy z pusta tulejką oraz kilkanaście gwotdzi. Cały materaił datowany jest od 

!' r. l:;••;• X U r "" końca XIV w. Tak ~e ustalenie chronologii na podstawie materiałów archeo1ogicz-
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nych, a głównie ceramiki, pozostaje w całkowitej zgodności z nielicznymi przekazami w tródłach 
pisanych, odnoszącymi sie do średniowieczenego Jarocina. Należy przyjąć, że badany gródek pow-

_ stał krótko po dokumencie z 1257 r., kiedy to kasztelan kaliski Janko z rodu Zarembów odebrał 
przywile j rycerski z rąk Bolesława Pobożnego, w którym to m.in. otrzymał prawo pobierania cł~ 

od tranzytu bydła i koni v Jarocinie. Wtedy tet musiała powstać . komora celna wraz z siedzibą 
rycerską Zarembów, rozwinietą głównie w wieku XIV. 

Materiały z badad przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Jarocinie. 

· Badania bedą kontynuowane; 

JAROSŁAW 

woj • przemyskie 

Stanowisko - teren byłego 

opactwa benedyktynek 

Muzeum w Jarosławiu 

Badania prowadziła mgr Joanna Kociuba . Finansował W~Z w 

Przemydlu . Osmy sezon badad. /Sredniowiecze, okres nowo

żytny/. 

Badaniami objeto tere·n na przedłużeniu zachodniego skrzydła klasztoru, w nawiązaniu do 

badad wcześniejszych. W związku z faktem, te teren badany był w pocz . XX w. zabudowany bara

kami austriackimi, w ~parciu o plany wzgórza z ~ 932 roku, starano sie przebadać miejsca moż
liwie najmniej zniszczone. Okazało się, it cały .teren został całkowicie zniszczony, odsłonie
to nieozna~zone na planie fundamenty i filary ceglane. Uzyskano głównie materiał nowożytny w 

postaci fragmentów ceramiki, kafli i szkła datowany na XVII-XVIII wiek. Nielicznie reprezento

wana jest ceramika z okresu 6redniowiecza, występująca w warstwach z materiałem nowożytnym. 

Badania bedą kontynuowane. 

JEDłllU!NO, 9Jl. Lubicz 

woj. toruńskie 

JELENIA GORA - Czarne 

dwór renesansowy 

JUSLAKI, gm. Tykocin 

woj. białostockie 

Stanowisko 7 

KŁOCKO, qa. Sieradz 

woj. sieradzkie 

Stanowisko 9 

patrz wczesne dredniowiecze 

patrz okres novotytny 

patrz neolit 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych v Sieradzu 

'. 

Badania prowadziła mgr Barbara Głowacka-Fronckiewic~. 

Finansował WKZ w Sieradzu. Pierwszy sezon badań. GrÓ

dek stołkowy /XIV w./. 

Gródek stoikowaŁy w Klocku połotony jest na łąkach we wschodniej części pradoliny rzeki 

Myji w odległcści około 60 m_od jej starorzecza i około 500 m od zespołu dworsko-parkowego w 
Charłupii Wielkiej. Jest to sŁoikowaty, porośniety trawą nasyp ziemny o kształcie podstawy 

zbliżonym do koła /z wydłużeniem na osi w-E/ i wysokości około 3,5 m. Kopiec ten nie był noto

wany w podstawowych zestawieniach grodzisk łeczyckiego i sieradzkiego opracowanych przez J ." 

Kamińską, choć badał go G.Leóczyk i wprowadził do literatury. Uznany został za nowotytny ko-
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piec graniczny. w 1980 r. podczas badań w ramach AZP okre~lono go jako kurhan, a w 1984 r. 

po dokonanej przez L. Kajzera weryfikacji sugerowano, te mote to być relikt średniowiecznej 
siedziby obronnej. Rozpoczete w 1986 r. badania wykopaliskowe mają na celu określenie rzeczy
wistej chronologii i funkcji kopca. Badania te przyspieszono ze względu na planowanie ut~o

rzenie na Myji w okolicach Klocka zbiornika wodnego. 

Kopiec przecieto na osi W-E wykopem o długości 34,5 m J szerokości 2,5 m w celu uzyska

nia całkowitego przekroju obiektu. Wykop podzielono na 1 odcinków 5-cio metrowych, miedzy 
którymi pozostawiono murki profilowe o szerokości 50 cm. W czterech odcinkach, polotonych na 
kulminacji kopca . uchwycono warstwe kulturową o grubości 30- 40 cm. Dostarczyła one niewiel

kiej ilości XIV-wiecznego materiału ceramicznego. Uchwycono równiet ślady tzw. •suchej fosy• 

z dutą ilością fragmentów naczyń. Wypełniska tej "fosy• stanowił torf. 

Najciekawszym znaleziskiem był piec, a właściwie jego korpus, oblepiony wygładzoną 

• polepą i zawierający palenisko. Trudno jednak mówić o jego funkcji, gdyt znalezisku temu nie 

towarzyszyły tadne zabytki ruchome. Obiekt ten zbudowany był z kamieni polnych, wnętrze sta

nowiła tółta, surowa glina. Piec od strony zachodniej był ogrodzony ścianami o konstrukcji 

plecionkowej, której ślady zachowałysie bardzo czytelnie. Płot /?/ ten został prawdopodob

nie krótko po postawieniu spalony. 

Materiał pozwala datować obiekt na 1 pol. XIV w. 

Badania bedą kontynuowane. 

KOBIERNICE, gm. Porąbka Konserwator Zabytków Archeologiez-

woj . bielskie nych w BieJsku_-Białej 

Stanowisko 3 /poprzednio nr 1 l 

Badania prowadcił mgr Jacek Reyniak, przy współpracy 

mqr. Ireneusza Ruppa. Badania f_inansował WKZA w Bielsku

Białej. Osmy sezon badań. Ruiny średniowiecznego /XIV

XV w./ 

Obecne badania objeły swym zasiegiem skrajny, południowy fragment majdanu /wykop XIX/ 
oraz rejon tzw. "podzamcza• /sonda 1/86/ o ogólnej powierzchni 2,5 ara. Niewielkimi sondata

mi objęto równi.et zewnętrzny skraj fosy, celem ucbwycenJ.a przyczółka mostu zwodzonego . 

Wykop XIX pozwolił ustalić pierwotny kształt wzgórza zamkowego. Wyrótniono warstwę des

trukcji zabudowy zamkowej. Poziom calca w najpłytszym miejscu wyst~plł na głęboko~ci 200 cm 

i opadał gwałtownie w klerunku południowym. Wśród zabytków ru~bomych wymienić nalety liczne 

ułamki ceramiki XIV-XV wieku, fragmenty pó~nogotyckJ.ch kafli figuralnych, topór telazny, li

czne gwo~dzie telazne oraz fragment ozdoby kodcianej. 

Sondy w obrębie "podzamcza• oraz obrzeta fosy nie przyniosły pozytywnych rezultatów. 

Zabytki oraz dokumentacja znajduje si~ w BBDZ v Bielsku-Białej. Nie przewiduje się 
kontynuacji prac. 

KOWBRZEG 

Stare Miasto 
woj. koszalidskie 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 

Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska 

Oddział w Warszawie 

Badaniami kierował mgr R. Cędrowski /autor sprawozdania/ 

przy współudziale mgr A.Kruk, mgr. Zb. Polaka , mgr. J. Ko

towJ.cza, M. Cedrowskiej oraz M. Zieleniewsklej i R. Cwie

rzyńskiego. Finansował WKZ w Koszalinie. Pierwszy sezon 

badad. Miasto średniowieczne i nowotytne /XIII-XX w./ 
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Badania prowadzono w partiach frontowych kamienic przy ul. E.Gierczak, które przed II 

Wojn~ Swiatow~ były oznaczone numerami Schlieffen Str 44,45,47,48,49,50,51,52,53. Wybieraj4c 
gruz pochodz4cy z czasów wojny, do poziomu użytkowania piwnic, odsłonięto ściany frontowe i 

kapitalne budynków. Domy o numeracji 47,48,50,51,52,53 posiadały ściany wybudowane w okresie 
XVIII-XX wieku. 

Fundamenty kamienne i ściany domów nr 44,45,49 pochodz4 z 2 pol. XIV-XV wieku, były wy
murowane w w4tku wendyjskim z cegieł o wymiarach 80-90 x 140-145 x 280 x 290 mm. w kamieni

cach nr 45 1 49 nast~piła cześciowa wymiana ścian frontowych, której dokonano w pol. XVII wie
ku, wykorzystuj~c gotyck~ cegłę rozbiórkow~. 

w kamienicy nr 45 /o wymiarach 8,6 x 12,7 m w świetle, na poziomie obecnego użytkowania 

terenu wynosz4cego 5,75 - 5,90 m npm/ odsłonieto także ścianą tyln4 z wnękami oraz ze schoda

mi gotyckimi w grubości muru. Pierwotnie służyły one do komunikacji między przyziemiem i pierw

szym piętrem budynku, a od XVII wieku służyły, jako zejście do piwniczki o wymiarach 8,6 x 

1,2 m, która powstała po postawieniu wewn~trz kamienicy muru równoległego do ściany tylnej. 

Przy ścianie frontowej wytyczono dwa wykopy: jeden przy zachodnim narożniku o wymiarach 

3 m x 2,5 m, drugi przy północnym narożniku o wymiarach 2,5 m x 2,5 m. Eksplorowano je do 

glebokości 2,6 - 3,0 m npm, na którym to poziomie wyst~iła niebieska glina calcowa. w wyko

pach tych odsłonięto chatę drewnian~ z 1 poł. XIV wieku z zachowanymi przycies~ami i jednym 
poziomem belek ścian oraz z podłog~ i słupem podtrzymuj~cym konstrukcję dachow~. w tym obiek

cie licznie wys~piły ścianki i wyroby skórzane /buty, torby/. Powyżej wypełniska chaty stwier

dzono nawarstwianie Wi4ż~ce się z użytkowaniem kamienicy mieszczańskiej od 2 pol. XIV do · poł. 

XVII wieku wraz z dwoma poziomami wkopów fundam~ntowych, z których niższy zwi4zany był z bu
dow4 murów kapitalnych, a wyższy z budow4 ściany frontowej. 

11 kamienicy nr 44 /maj4cej wymiary 7,9 x 12,7 m w świetle, na poziomie 5,611- 5,70 m 

npm/ załotono przy ścianie frontowej wykop o wymiarach 7 x 3,5 m, w którym odsłonięto warstwy 

zwi4zane z użytkowaniem obiektu murowanego /od k. XIV do XIX w./ wraz z wkopami fundamento

wymi, czworokątnymi pa~eniskami ceglanymi, systemem wodoci~gowym z XV wieku /Rury drewniane, 

studnia/, belkami stabilizuj~cymi słupy podtrzymuj4cymi strop. W najnitszym poziomie utyŁko
wania terenu z 1 pol. XIV wieku stwierdzono fragmenty konstrukcji drewnianych /belki, słupy, 

plecionki/. 

w trakcie prac wykopaliskowych prowadzono takte nadzory nad pracami budowlanymi i ko

munalnymi. Przeprowadzono je m.in. w wykopie pod studzienk4 kanalizacyjną na pln-wsch od Ra
tusza, gdzie zadokumentowano wk~p pod drewnian~ ·rurę wodoc!4gow~ i kolejne poziomy użytkowe -

Rynku. Przy ul. Mariackiej 29/30 wykonano dokumentację rysunkową i fotograficzna nawarstwień 

ulicy od poł. XIII do XX wieku oraz wnętrza murowanej k'"'ienicy. Prowadzono .takte nadzór nad 
wykopem pod instalację elektryczn4 przy·ul. Pstrowskiego i ul. Giełdowej, 9dzie stwi• dzono 

warstwy zwi~zane z osadnictw~m na terenie jednego z przedmieść średniowiecznego miasta oraz 

fundamenty i ściany XX wieku budynków murowanych. 
. 2 w roku 1986 objęto badaniami obszar 480 ~ wewnątrz kamienic mieszczańskich. Uzyskano 

około 800 zabytków, m.in. ceramiką, porcelanę, kafle, wyroby szklane, kości zwierzęce, ele

menty wystroju budowlanego, wyroby skórzane i metalowe. Materiały te znajduj• się w Pracow

ni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ O/Warszawa, ul. Bugaj 1. · 

Badania bę~ kontynuowane. 

KRAK0W - STARE MIASTO . 

ltRAKOW - WAWEL 

rej. I-III, V-VIII, X-XVI 

KRAXOW - ZWIERZYNIEC 

Kościół Salwatora 

patrz wczesńe ~redniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz wczesne średniowieczne 
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woj. leszczyóak1e 
Stanowisko 1 

LUBLIN 
STAI!E .MIASTO 
Blok VII 
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PP Pr~ie &onaervacj1 sabytk6v 
Pracowni& Arcbeologic:mo-Jtoonrva
tor.U. OlSdział w Lublinie 

Badania prowadził .ąr Mariuaz Matyaezevaki. Finansował 
larzłld Rewaloryzacji lahytkovego hapołu .IU.aata Lublina. · 
Siódlly aezon badaJl i nadzordv arcbeologicanycb. 

Sredn~oviecae i okree nowoiytny. /%III-XVIII w./ 

~ontynuowano badania w celu archeologicznego rozpoznania tzw. bloku VII. Zrealizowano 

dwa ~kopy o łłl~znej powierzchni 22 a2 . 

Wykop III, o powierzchni 12 a 2 , załotony na tyłach kamienicy Rybna S miał na celu uch
wycenie przebiegu i określenie chronologii uliczki wewftłltrzblokowej 1atniej•cej, at do mo
mentu poszerzenia kamienicy z dwudzielnej na trójdzielnil /przełOM XVI/XVII wiek/ oraz ustale
nie glebokości działki i rozpoznanie poziomów utytkovych tej części terenu • . 

w czasie prac natrafiono w południowej części wykopu na .ur ceglano-kamienny. Stanowił 
on zapewne fragment dawnego budYfku gospodarczegO ZViłlzanego Z kamieniCłl• W północnO-WSChod

niej części wykopu odsłonięto naroinik współczesnego ~rewnianego szamba. Warstwy kulturowe 
w obrębie wykopu były przemieszane wskutek licznyc6 prac zieanych prov4dzonych w okresie no

wotytnym •. Liczne zabytki r~~chome, w tym moneta srebrna-szóstek koronny Zygmmta III, datujill 
je na wiek XVII i XVIII. Niestety, w wyniku owych prac zniwelowane zostały etaraza uwarstwie
nia mogillce dać odpowiecU na postawione na wstępie pytlmia. 

Wykop IV o powierzchni 10 m2 , usytuowany belOpośrednio P.rzy XVI-wieCznej kamienicy Ryb

na 9 od strony ulicy, miał na celu uchwycenie poziom6w utytltowych tej czeki Starego Miasta 
oraz ustalenie przebiegu i hipotetycznej funkcji obronnej nieistniej!lcego jut WillWOZU lesso-
weqo .. 

Ponitej współczesnych wkopów sięgaji!lcycb głebokodc! około 2 .etr6w natrafiono na nie

naruszone warst~ kulturowe, których dolną. chronologie wy.:nacz~ ceralilika XIII wieczna, g.Srn" 
zaś XVI-wieczna. Spodród zabytków ruchomych na wyrótnienie zasługuj" fragmenty poroty jeleni 
ze ślada~i obr6bk1 /odpiło~ne rosochy/, z warstwy XIV-wiecznej, moq!lce świadczyć o istnieniu 
wyspecjalizowanej pracowni rzemie.lniczej w tym okresie, oraz .zespół renesansowych kafli bo
qato zdobionych motywsal figuralnymi. Less calcolly, zhUIIUsowany v górnej partii, ma silny 
spadek v kierunku ,achodn1a, tj. do środka ulicy Rybnej. Ha odcinku około 3,5 metra rótnica 
poziomów wynoai nieco ponad 2,5 metra. Nie stwierdzono wyra~uycb śladów •wiadczillcycb o sztucz

nym wzmacnianiu zbocza w~wozu czy teł dodatkowya formowaniu jego g.Srnych partii w rodzaj wału. 
Być mołe pozostałodcl umocnieó zostały zniszczone w trakcie prowadzonych niwel~cj1 terenu, v 

miare tworzenia sie od XV wiek~ zwarte~ zabudowy tej czedci Starego Miasta. 

Materiał z~ytkowy znajduje aią w.PAK PXI O/Lublin. 

Badania zos.tały zakotlczone. 

LUBLI.N 

Stare Miasto 
Blok X 

Trybunał /d. Ratusz miejski/ 

ŁEm,Ó gwt. Węgrowiec 

woj. p1lsk~e 
Stanowisko l 

patrz okres. ~łytny 

patrz vczeane lredn1ov1ecze 



~S'fCA 

woj. płoclcie 
al. wary6ak1ego 6 
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PP Pracownie ~onserwacji Zabytków 
Ocld&iał t.6d1 
Pracownia Archeologie:ono-~onaerwator
aka 

Badania prowadził agr Andrzej Bartczak /autor aprawozda
na/ przy współudziale ag~Januaza Pietrzaka. Finansował 
MKZ w Płocku. Piąty aezon badali. Miasto lokacyjne /II 

pol. XIII-XX v./. 

Badania a1ały charakter ratowniczy, zoat&ły podj~te v związku z przypadkowym odkryciem 
nieznanych fundamentów, podczaa plantowania powierzchni podwórka znajdujileego si~ na tyłach' 

jednej z działek w północnej poseaji rynku. . 
Wyeksplorowano wykop o wymiarach 10 x 20 a oznaczony kolejnym numerem VIII. Wykop uzu-

pełniono dwoma płytkami odkrywkami umotliwiającyai rozpoznanie przebiegu fundamentów. w trak
cie bad&d ustalono, te na miejscu tym znajduj4 się fundamenty murowanej oficyny o wymiarach 
7,5 x 5,2 •· Jest to typowy fundam~t arkadowy. Arkady o Szerokodei ok. 1,8- 2m wysklepio
ne &4 z cegły. Dłutaze dciany posiadały po dwie arkady, zad krótsz6 po jednej. Oficyna nie 
była podpiwniczona i prawdopodobnie nie posiadała wewnętrznych podziałów. Na podstawie frag
mentów kafla & biał4 pol.._, odkrytych pod stOFil fundamentow4, oraz na podstawie wymiarów 
cegły z arkad badany obiekt datuje się na XVIII-XIX w. Warstwy nowotytne zachowane wen4trz 
oficyny zostały bardzo ellnie zniszc:oone przez liczne współczesne wkopy. Jedynie z jednej 
z odkrywek na południe od oficyny zachował się fragment spalonego budynku szachulcowego z 
podłogą z ubitej gliny. Na podstawie licznych fragmentów naczyń glinianych i fragmentów kaf
li obiekt ten motna datować na XVI v. Jego. wymiarów nie udało e1ę ustalić. 

Na północ od oficyny odsłonięto naroinik budynitu plecionkowego datowanego na XIV-XV w. 
wevmltrz tego obiektu zalegała gruba warstwa mierzliy, co pozwala interpretowa6 go jako chlew. 
~ nim zalegały warstwy ciemnobrunatnej próchnicy zawierającej liczne fragmenty naczyń obta
czanych i wypalanych v atmo·sferze redukcyjnej datowanych na XIV w. W warstwie tej tkwiło kil
kadziesillt wbitych pionowo kołków tworzących regularny szereg elllgnący eie wzdłut wschodnie

go profilu wykopu na odcinku ok. 8 a. Między niektórymi kołkami zachowały się fragmenty ple

cionki z cienkich gałęzi. 

Prawdopodobnie odkryto tu czedć ogrodzenia v postaci płotu plecionkowego, który stano--
wił granice dradniawiecznych działek przyrynkowych. W wykopie VIII na głębokości ok. 170 cm 

od obecnej powierzchni odsłonięto zmineralizowaną próchnice pierwotną nie zawierając• mate
riału zabytkowego •. Ponadto w północnej czę,ci wykopu odkryto fragmenty dwóch nieregularnych 

j""' wkopanych w ca~ec na gł~~:bokollć ok. ·1 • 1 zawierających nieliczny materiał zabytkowy da
towany na II pol. XIII-XIV w. 

Badania będ4 kontynuowane. 

ŁOWICZ, Rynek ~ollciuszlti 

woj. skiernieviclde 
Stanoviako 11 

Konserwator Zabytltów Archeologicz

nych v Skierniewicach 

Radzór nad praca~ zt.aenyai prowadził - 1119r Andrzej ~o
siorek • . Plac cmentarny przy ~ollciele Farnym. Osadnictwo 

pradziejowe i 4redniovieczne, ~ollciół fa~y /XV-XVIII v./ 

Xo,ciół farny /Kolegiata/ &najduje aie v północno-zacbodniej pierzei Rynku ~ollciuezki ' 

- z literatury znane jes!- tu cmentarzysito s:akieletove z XII - XIII v., badane v 1939 r. 

Nadzór archeologiczny ZWillZany byi & załoteniea przez Qziekana ~Olegiaty rowów odwad- · 

niających, podczas osuszania murów kaplicy Po4 wezwaniem Sw. Wiktorii i pod wezwaniem Sw. 
. 2 

Nepomucena. w odsłoni~ty.ch odkrywkach o powierzchni 19m zlokalizowano• 
- fragment muru c eglan"\'"• zbudowanego z cegły palcówki w walku polskim, po~ado••1ony na f un-



- 188 -

damencie kamienno-ceglanym zwi4zanym zapraw~ wapienn~ /północnym fragme ntem kaplicy Sw . 
Nepomucena l: 

- fundament zachodniej czę~ci kaplicy Sw. Wiktorii w postaci kamieni polnych i fragmentów 

cegieł ulotonych w ~redniozbitym piaskuJ 
- fundament wschodniej części kaplicy Sv. Wiktorii, w postaci 20 warstw cegieł ulotonych w 
w~tku główkowym lnieregularnymi uzupełnionych głazami pólnymi /byó mote 1 co stars zego 

muru/. 
Trzy warstwy kamieni polnych stanowiły stope fundamentow~ tego odcinka muru ; 

- fundament kaplicy Sw. Nepomucena, w postaci brył rudy darniowej, f ragmentów cegieł i kamie-

ni związanych "apraw~ vapienn~ /zaobserwowano wkop fundamentowy/; 

Rozwarstwienie chronologiczne odkrytych murów wygl~da nastepująco: 

- najstarszym jest fragment muru gotyckiego /przypora?/ datowany na połowę XV wieku; 

-fundamenty kaplic pochodzą z 4 ów. XVI- 2 pol. XVII w. /starsza kaplica Sw. Wiktorii 1. 

1575-1580/. 

w czasie prac natrafiono takte na fragmenty kości ludzkich - zniszczonych w trakcie wcześ

niejszych prac ziemnych, pochodzących prawdopodobnie z wczesnośredniowiecznych grobów. 

Materiał ruchomy - przemieszany - wys~pił w postaci nielicznych fragmentów ceramiki 

pradziejowej, wczesno~redniowiecznej, 4redniow1ecznej i nowotytnej, kafli, szkła butelkowe

go i okiennego. 

Dokumentacja znajduje się w Arch iwum WKZ, materiały w Muzeum w Łowiczu. 

w roku przyszłym planowane SĄ badania stac j onarne. 

MAtA NIESZAWKA, gm. Wielka Nieszawka 

woj. toruńskie 

Stanowisko 1 

Muzeum Ok~gowe w Toruniu 

Oddział Archeologii 

Badania prowadziła mgr Romualda Franczuk /autorka spra

wozdania/, przy współpracy mgr. Romana Domagały . Finan

sował WKZ w Toruniu 1 Muzeum Okręgowe w Toruniu. Dzie

siąty sezon badań. Relikty zamku pokrzytackiego /XIV

XV v./, dlady osadnictwa z okresów ha lsztackiego, la
teńskiego 1 vczesnodredniowiecznego. 

Stanowisko znajduje sie na lewym brzegu Wisły, około S km na północny-zachód od Toru-
nia. 

Badania rozpoczęte zostały w 1975 r. przez dr.Januariusza Janikowskiego /patrz Infor

mator Archeologiczny, Badania rok 1975, s. 253, zła numeracja stanowiska/. Po przerwie, w 

latach 1980-81, kontynuowane przez autorkę sprawozdania. 

Celem badań a~cheoloqiczno-architektonicznych jest poznanie rozplanowania i struktury 

murów zamku, ustalenie czasu jego powstania oraz wyjaśnienie problemu wcześniejszego osadni

ctwa na tym terenie. 

Podczas 10 sezonów zaletono 29 wykopów badawczych. W 13 wykopach odsłonięto j edynie 

górne partie rellktów architektury zamku, natomiast w 15 badania prz~prowadzono do calca. 

Us t a lono, te mury zachowane są na poziomie piwnic. 

Zamek był siedzibĄ komtura nieszawskiego do 14 22 r ., po którym na mocy za artego po- · 

koju został prawdopodobnie rozebrany. Otoczony mi~dzymurzem i fos~ PoSiadał regularne zało
tenie na planie kwadratu z " br~ wjazdowq od strony Wisły tj. od strony północnej. Między

murza posiadały niejednolitą szerokodó. Zamek nie posiadał pełnej zabudowy czteroskrzydłowej. 

Brak wschodniej strony skrzydła północnego,mimo . it mur obvodo~ został przygot owany pod 

pełn~ zabudowę. Piwnice odsłoni~to w skrzydle poludniowym i zachodnim skrzydła północnego. 

Skrzydło zachodnie nie posiadało piwnic, a wschodnie jedynie w czędci północnej. Wstępnie 
ustalono l fazy budowy zamku: 

l - mur vbwodowy i częśó międzymurza północnego 

- - "' r- •: ..... ,. ...... '? .. -~ ... ~ s1rr?: v1ła pnłu~nioweqo i nółnocn~qo oraz mi dzymur%e południowe 
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3 - mury skrzydła wschodniego 

Wszystkie fazy budowy przypadaj• na XIV w. i prawdopodobnie na&ti\piły w krótkim akre
ale czasu. 

w•ród ruchomego materiału zabytkowego uzyskanego w trakcie badań wykopaliskowych naj
liczniejsz• · grupę stanowill fragmenty naczyń glinianych, głównie wypalanych w atmosferze re
dukcyjnej oraz niewielki procent wypalanych w atmoafer.ze utleniajllcej i kamionki. zabytki 
aetalowe podzielono na grupy• osprzęt budynków /zawiasy, skoble, haki, gwotdzle/, narzędzia 
gospodarstwa domaw~o /uchwyty kociołków lub wiader, tasak, note/, uzbrojenie i oporzi\dzenie 
jeidzieckie /groty, toporek, ostrogi, strzemię, fragmenty zbroi/, monety /3 sztuki/. Inny 
rodzaj zabytków to fragmenty szkła naczyniowego i szkła witratowego z zachowanym barwnym ry
sunkiem. Nielicznil grupę stanowill fragmenty detalu architektonicznego /dachówki, płyty ogrzew
cze, płytki posadzkowe, cegły fazowane i ' profilowane oraz kafle mlekowe wypalane w atmosfe
rze redukcyjnej/. Bogatll 1 rótnorodnll grupę tvorzll r~iet szczlltki o~ganiczne /kodci zwie
rzi\t, ptactwa, oki i łueki rybie, sk.oruplti jaj/. Pobrano równiet około 50 próbek zapraw . 
Jlaterial: z innych okresów, głównie fragmenty cera.Jiiki, wys~pił na wtórnym złotu /z wyji\tkiell 
południowej czędci wykopu 5- ceraalka z okresu halsztackiego/. 

Materiały znajduj• się w Oddziale Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu. 

Badania bedll kontynuowane na przedzuoczach. 

IIA1UANOWO 

voj. szcrecińskie 

klasztor cystersek 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 
Wydział Sztuk Pięknych 
Zakład Konserwatoratwa 

Badania prow~dzlł Mgr Tomasz Wilde /autor sprawozdania/ 
oraz -wr Botena Zimnovoda-jrajewska. Pierwszy sezon ba
dad. Badania archeologiczno-architektoniczne klasztoru 
cystersek /1260-1270/. 

Zespół klasztorny cystersek w Marianowie fundowany ok. 1260 r. zachował się stosunkowo 
dobrze. Składa się on obecnie z ko.cioła, skrzydła zachodniego, fragmentu gotyckiego budynku 
gospodarczego, oraz reliktu IIUru zaaykajllcego zespół klasztorny. Wszystkie wymienione obiek-
ty wzniesione zostały z cegły na zaprawie wapiennej. 
Io,ciół salowy z poligonalnle zamkniętym prezbiterium o wymiarach 35 x 11,5 . zacboval stan 
nie~ienlony. Skrzydło klasztorne lachodnie o wymiarach 54 x 10,85 1oatalo dodć powatnie 
przebudowane. Jak wykazały badania architektoniczne budynltu, pierwotnie istniał odmienny 
układ otworów drzwiowych l okiennych. Były one zamknięte ostrym łukiem. lila II kondygnacji 
odsłonięto niewielkie okna we vnęk~ch, szczelinowe. Skrzydło to uwatane za wzniea~one na 
całej długodef w jednym czasie zostało przedłutone o 17 m. Naati\piło to prawdopodobnie w 
XVI w. W pierwotnej •elanie szczytowej tego skrzydła odkryto relikty pieca chlebowego, znisz
czonego w trakąie prac budowlanych zw!llzanych z przedluteniem skrzydła budynku. 
Skrzyd~o wschodnie nie zachowało się. W trakci~ badart ·uchvycono południowo-zachodnlll częś6 
budynku oraz prawdopodobnie krutganek • . Rozatr~ygnięto równie! dyskutowany od 'lat problem 
istnienia skrzydła południowego tego klasztoru . OdJeryto w załoionych wykopach fundament pod 
k~ vevnętr&nll. Jego korona została zabezpieczona przez budOwniczych przed deatrukcjll 
vapiennll czaPil. Sugeruje to zaaiar wzniesienia tego akrzydla v póiniejszya czasie nit pozos
tał~ ~156 aałotenia. zapewne a powodów ekoncaicznych nigdy nie zreal.izowano .tego ZUIJ.erze
nia. Opory sklepienne w pi~cach tego akrzydla dviadcB4 o projekcie przekrycia ich sklepie

ni- krzytowya. 

1 powodu niedostępnoki pcaieazczed w akrzycłle zachodnia dla celów badawczych planuje 
sic kontynuacje prac ·v sez~e 1988 r., )tiedy zgodnie z pl- l«*atorzy zaaiesakujllcy budy- :. 
nek zosf.arul wykvaterov&DJ.. · W uk.resle aaaleraanycb prac tnalada al~ prdba odt-rzenia pro- . 
gr..u architektonicznego akrzydet . oraz relacje miedzy kla•ztorea a przepływaj-cya w poblitu 
strumieni• . 
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Materiały znajdują się obecnie v Zakładzie ~onaerwatoratva.UMK po zakończeniu prac 

zostaną przekazane WKZ w Szczecinie. 

MLOSZEHO, qm. Linie 

woj. -gdańskie 
Stanowisko 1 

NOWA BIAŁA, gm. Nowy Targ 

woj . nowosądeckie 

Stanowi.sko 2 
/Jaskinia w Obłazowej/ 

NOWA CEREKWIA, gm. ~ietrz 

woj . opolskie 

ORENICE, gm. Piątek 

woj. płockie 

' . 

patrz oltrea kalaatecki 

patrz paleolit 1 .. zolit 

Wojewódzki Jtonaervator Zabytków 

Badania prowadzili doc. dr hab. Leszek ~ajzer /autor 

sprawozdania/ i student archeologii CŁ - Marek ~ołaczyk. 

Finansował WKZ v Płocku. Pie~szy sezon badad. Tzw. 

gródek stotkovat"y /2 poł. XIV-XV ."v ./ . 

Tzw. gródek stotkawaty w Orenicach /niekiedy Oreniczkach i Orenicach Starych/ wprowadzo

ny został do literatury archeologicznej przez J. Kamińska. Jest to spory kopiec"o wysokości 

około 7 m. , drednicy podstawy około 50 m., ulokowany na skraju doliny rzeczki Haliny. Dotych

czas chronologie obiektu /bez badań terenowych/ okredlano na XIII-XIV v./ J. ~amińska, J. 
Szymczak, L. Kajz~r/. Celem prac było zweryfikowanie tych hipotez • 

. Wykonano 4 wykopy archeologiczne o ł-cznej powierzchni 29 m2 1 orientacyjnej kubatur%e 

65m3 , którymi. objęto czedć wierzchołka nasypu i jego południowy stok, at do hipotetycznego 

wału, otaczającego obiekt od południa. Sporządzono dokumentacje rysunkową i fotograficzna, 
oraz zgromadzono spory zbiór zabytków ruchomych /około 1100 ułamków naczyń glinianych, oko

ło 400 fragmentów zw1erzecych i 38 przedmiotów 2elaznych/. 

w wyniku prac terenowych stwierdzono, te nasyp w Orenicach jest pozostałodcią po sie

dzibie mieszkalno-obronnej, której funkcjonowanie podzielić motna na 2 fazy, Z pierwszego 
okresu utyŁkowania pozostała warstwa kulturowa nie zawierająca ułamków ceramiki wypalanej w 

atmosferze redukcyjnej. Fazę tą datować motna wstępnie na 2 połowę XIII wieku i 1 połowę 

XIV wieku. Następnie kopiec znacznie podsypano i na jego niewielkim wierzchołku wzniesiono 

budynek drewniany o niemo211wej do odtworzenia formie. Powstał on zapewne w poł~wie XIV wie

ku 1 został spalony w wieku XV, 

Przyszłe b~dania winny dokładniej określić jego charakter. lepiej poznać strukture na

sypu 1 osadnictwo towarzysz~ce. 

Materiały z badań -opracowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, doku

mentacja przechowywana jest w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku. 

PAWLOWO, qm. Czerniejewo 

woj. poznańskie 

Stanowisko 16 

patrz okres wpływów rzymskich 



P:IEllU,SU.1ga. Voł6v 
..Oj. wrocławlll<i.e 

PILICA 
woj • ltatowicki.e 
ętanowisko 
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patrz okres nowotytny 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Oddział Łódt 

Pracownia Archeoloqiczno~Konserwa

torska 

Badania prowadził mgr Andrzej BaJttezalt /autor sprawoz

dania/ przy współudziale mq~Janusza . Tomali. Finansował 

WKZ w Katowicach. Pierwszy aezon badań. Domniemane gro

dzisito a XIV w. Slady osadnictwa_ z XVI-XVII w. 

V odległo4ci ok. 1000 m na wschód od centrum miasta Pilicy znajduje się dute wzniesie

nie wyratnie góruj~ce nad najblitsz~ okolic~. Nosi ono nazwę "Stara . Pilica•. Na północno
-wschodnim stoku tego wzniesienia tworzy się niewielkie wypłaszczenie zajęte obecnie przez 
mały caentarz z .Urowaną kaplicą ale uprzednio znajdował się tu mały kościół drewniany pod 

wezwaniem św. św. Piotra i Pawła, który spłonął całkowicie w 1945 r: Teren cmentarza otacza 

parkan w formie regularnego wieloboku zblitonego do koła o średnicy ok. 42-44 m, który prze

biega po szczycie niewielkiego nasypu o wysokości 1 m. Na powierzchni pól w najblitszym oto

czeniu cmentarza licznie występują fragmenty ceramiki średniowiecznej i nowotytnej. Zarówno 
aiejscowa nazwa wzniesienia jak i forma nasypu pod parkanem skłaniały archeologów do lokalizo

wania v tym mi.ejacu grodziska llredni.oioliecznego .'. ootychczas na obiekcie tym ni.e prowadzono 

tatlnych badad. 

Badania miały charakter sondatowy, a ich celem było zweryfikowanie dotychczasowych 

poglądów dotyczących pochodzenia wału otaczającego cmentarz. Prace wyko ~ liskowe poprzedziło 

wykonanie planu sytuacyjno-wysokościowego domniemanego grodziska. w trakcie badań terenowych 

wyeksplorowano dwa wykopy sondatowe• 

Wykop I o wymiarach 3,5 x 1 m zlokali.zowano na stoku stołkowatego wniesienia o śred

nicy ok. 10m i wysokości ok. 1,5 m znajdującego się ok. 20m na północny-zachód od cmenta

rza. Badania wykazały, te stotek jest tworem sztucznym i tworzą go warstwy usypiskowe zawie

rające liczny materiał zaby~owy w postaci fragmentów naczyń glinianych, kafli i szkła dato

wany na koniec XVI-XVII w. w prćchnicy pierwotnej zachowanej pod nasypem materiał zabytkowy 

nie występował. Wydaje " się, te nasyp,na którym zlokalizowano wykop I,nie ma nic wspólnego z 

qrodziskiem. Jest to być małe nasyp pod figurę lub Itrzyt powstały nie wcześniej nit w końcu 

XVI w. 

Wykop II o wymiarach 3,8 x 1 . a zlokalizowano na zewnętrznym stoku południowego odcinka 

wa łu pod parkanea cmentarza. w wykopie tym bezpośrednio pod humusem wystąpiła brunatno-szara 

próchnica z dutą ilością okruchów skały wapiennej. Warstwa ta stanowiąca nasyp wału zawiera

ła liczne fragmenty naczyń z XIV w., ale takte fragmenty naczyń polewanych datowanych na 

XVI- XVII w. , oraz solid Jana Kazimierza z nieczytelną datą. Wystąpiły tu takte fragmenty kod

ci ludzkich. Podstawe nasypu stanowiły warstwa próchnicy z plaskiem, okruchami .polepy iwę~

li drzewnych. Odkryto tu głównie fragmenty naczyd XIV-wiecznych oraz kilka fragmentów naczyń 

. z XVI-XVII w. 

Wąski zakres przeprowadzonych prac nie PoZWala wyciągać zbyt daleko idących wniosków. 

Na obecnym etapie motna jednak przypuszczać, .te nasyp pod parkanem cmentarza powstał prawdo

podobnie w czasach nowotytnych, usypany z ziemi pochodzącej z plantowania ter~u cmentarza. 

Obecność w warstwach nasypowych materiału XIV-wiecznego wskazuje, te w ni edalekim sąsiedz

twie znajdowało się os~dnictwo średniowieczne. Wydaje się jednak, te w wyeksplorowanych wy

kopach nie natrafiono na po·zostałości średniowiecznego grodu. 

Badania będą kontynuowane. 
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Muzeum Mazowieckie 
v Płocku 

Badania prowadził mgr Tomasz Kordala pod kierunkiem 
prof. dr.hab. Włodzimierza Sz~fradskiego. Finansował 
liii:Z v Płocku. Pierwszy sezon badad. «>'rodek produkcji 
garncarskiej /XIV w./. 

Wstępne poszukiwania sendałowe w Płocku - Radziwiu przeprowadzono na terenie wzgórza 
wznoszĄcego się pomiędzy ul. GórkĄ i boiskiem piłkarakla IKS •stoczniowiec". Celea ich było 
uchwycenie wczesnodredniowiecznej warstwy kulturowej, a w dalszej perspektywie weryfikacja 
tezy lokalizującej zalĄtki aiasta Płocka na jednej z łach vi,lanych Rad~ivia, v postaci ob
ronnej siedziby feudalnej sięgajĄcej poczĄtkami czasów przedpistowskich. Zapewne w gródku 
tym stanął z czasem ko~ciół znany ze :tr6dła XII-wiecznego pod na~ •capella sancti Benedic
ti". 

Przebadano obszar o powierzchni 145m2 • Hajvatniejszya rezultatea poszukivad było od-
. słonięcie reliktów odrodka produkcji garncarskiej z XIV v., wyznaczającego najprawdopodobniej 
rubiet osadniczĄ, gdzie z obawy przed zaprószeniem ognia instalowano obiekty produkcyjne. 
Wspomniany odrodek składa~ się z dwu obiektów. Pierwszy, załotony na kulminacji wzniesienia, 
był rodzajem magazynu na glinę v ·poataci bardzo regularnej, pro~tokątnej jamy zasobowej o 

wymiarach 13 x 4,2 m i głębokodcl do 30 ca. Na stoku pagórka, v odległo~ci 30m na północny 
wschód od magazynu funkcjonował piec garncarski, z~chowany tylko w czę~i przyziemnej, która 
wystąpiła tut pod warstw" próchniczną. Odsłoniętą @rtię pieca tworzył _bruk kaaienny, a.taran
nie skonstruowany z dobranych kamieni polnych zlotonych wprost na piasku .calcovya. B~uk t~, 
o wymiarach 14 x 18 m, miał kształt zbliłony do prostok"ta, z lekko zaokrąglonymi bokami. 
Powierzchnia bruku była wylepiona cienk" varat.._ glinf• która pod działaniem ognia gruntow
nie " sczerniała. w s"eiedztvie pieca uchwycono varstwt kulturow" vidaczną jako dodć intensyw
ny pokład węgla drzewnego _pozbavioneqo •lad6w spalenizny. Jes~ to zapewne pozostałodć mate~ 
rialu opałowego składowanego w poblitu pieca garncarskiego przed beżpodredn!a utyciem •• war- · 
atwie tej wystąpiły równieł ułamki naczyd toczonych z XIV w. 

Materiał zabytkowy i dokumentację badad złotono v Dziale Archeologii .-.zeua Mazowiec
kiego w Płocku: 

Poszukiwania będą kontynuowane. 

Pl..OCK 
Zespół Staromiejski 

Uniwersytet Marszawski 

Instytut !Jcheologt:l· 
Archeologiczny Zespół Badawczy -
Płock 

ltiermr-.ik Programu Haukowego doc .dr bab . Maria MUkie

vicz, prof .dr hab~ Jerzy Cąssowski, Kierownik Badad 

agr Dariusz Makowski /autor sprawozdania/, Zespół Archeo
logiczny agr agr E. Kłosowska, S. walento, L. Kaczma

rek, R. Ma.ciszewski, S. Roszyk. Finansował Urz"d Gospo

darki ltOWIUIUllnej i Mie~zkaniowef Orzcdu Miejskiego v 
Płocku. Pi"ty aezon badad. 

Badania archeologiczne Starego Kiasta v Płocku są kontynuacj• vczedniejazych prac zwi"
zanych z rewaloryzacj• aabytkovej zabudowy miejskiej. W 1986 r. terenowe prace archeologicz
ne trwały od 2 kwietnia do 8 listopada na naatepuj"cych stanowiskach: 
Stanowisko I: ul. Grodzka 18 

Wykop IV pow. 135m2, głebokodć 5,6 a od powierzchni terenu. Badania archeologiczne na tya 

stanowisku mają za zadanie wyjadnić układ i datowanie działek miejskich zlokalizowanych ąa 
~. - ........ ... . , ~,. ~-:o ... ... . .... . . . .... ~... ~ ~ł- 4 a.,o~ . , r'"' '\" .. . .. H,... ~:o- vc ... -r't"".,. ch -łalc t.lli,asto 1{st•2@ce 1 .Miaa"to 91skupf.e. 
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Wykop IV dowi~zany jest do wykopóv I ABC II AB wykonywanych ;" latach 1982/1984. w trakcie . 
bada6 odkryto słupy dębowe wzmacniaj~ce fundamenty budynków murowanych i szkieletowych dato
wanych n~ XVII i XVIII w. M czę4ci centzalnej wykopu odkryto dwufazowy budynek gospodarczy 
o wvmtarach 4 ,2 "' 4,6, wykonany w technice szkieletowej. Do obiektu przylegało od południo
wego-zachodu mos~czenie yykonane z dartych desek polotone na trzech legarach. Datowanie 
obiektu przypada na XVI w. Jednoczellnie odkryto liczne płoty i :f grodzenia wskazuja.ce na daw
ne podziały urbanistyczne, odnawiane w poszczególnych poziomach osadniczych. w najnits zym 
poziomie datowanym wstępnie na 2 pot. XIV w. odsłonięto spalony, duty obiekt kubaturowy o 
trudnej do interpretacji konatzukcji. M zachodniej Ilelanie wykopu odkryto studnie z dartych 
desek dębowych układanych na zr~b. Studnia ta bedzie badana w 1987 r. Analiza układu słupów 
fundamentowych budynków XVII i XVIII w. szeregu grodzed i płotów oraz budynku gospodarczego 

, i moszczenia pozwala twierdzić, te ulica Grodzka do XVIII w. miała inny przebieg, oraz, te 
podziały działek alejakich w tej czellci miasta miały inny układ nit to ma miejsce dzisiaj. 
łl tzakcie badad odkryto liczne fragmenty wyrobów skórzanych, bardzo dObrze zachowanych, du
~ ilollć ceramiki i wyrobów metalowych głównie zwi~zanycb z bud6wnictwea drewnianym i muro

wym. 

Prace na tym stanowisku kontynuowane be~ w 1987 r. 

Stanowisko VIIIt Pl. M. ~tlti 22-24 
wykop XI c pov. 144 a 2 , głęboltollć maksymalna 10,2 od powierzchni terenu. Po poszerzeniu w 

kwietniu br. wykopu XIc do wymiaru 12 "' 12 m, kontynuowano prace rozpoczęte w 1984 r. i pro
wadzone w 1985 r. Badania archeologiczne prowadzone na tym stanowisku maj~ za zadanie okre§
len.ie charakteru 1 programu zabudowy w tylnej czotllci przyrynkowych działek miejskich. 

W północno-wschodniej czę4ci wykopU odkryto pieo ceglany o przeznaczeniu gospodarczym, dato
wane poł. 1 pol. XVII wieku. W nUszya poziomie osadniczym odsłonięto 1110szczenie wykonane z 

desek na legarach, które jest kontynuacj~ moszczenia odkrytego w 1985 r. Moszczenie to zwia.
zane jest z obiektea wykonanym w konstrukcji szkieletowej o bardzo dutych wymiarach /praw
dopodobnie 8 "' 6 m/ odkrytego jut' w 1984 r. w wykopie XIA i XIB. Datowanie XVII wiek - pocza.

tek XVIII wieku. 

w południowo-wschodniej czellci wykopu odkryto dwie studnie wykonane z desek dębowych w 

konstrukcji zrebowej 1 z słupów dębowych, wykonanej v konstrukcji słupowej z wenętrznym roz
parciem. lliektćre słupy pochodz~ z rozebranej vie:fby dachowej, nieznanego budynku. Obie 
studnie v cało,ci zostały PFZebadane. Datowanie ,na podstawie bardto dobrze zachowanej cera

miki XVI-XVII-wiecznej. 

Mzae.bodniej czeki wykopu kontynuowano prace nad czterema atudniami odkrytymi w 1985 r. 

w całogci udało sie przebadać dwie studnie wykonane w konstrukcji zrębowej z wewnetrz~ym 
roo:parcienL. DaŁowanie XVI- koniec XVII wieku. Niestety dwóch studni nie udało sie wyeks plo
rować do pozioau filtrów ze względu na dut~ glebokoić wykopu /9,6 m/ oraz liczne zagrotenia 
techniczne. Jedna z tych studni wykonana była z dębowych klepek statku vU1anego zwanego 

•szku~·. Datowanie atndni 2 pol. XVII w. , 

Prace na tya stanowsku zostały zaltorlczone. 
Stanowisko IX• dziedo:iniec Ratusza Miejskiego /Pl. K. Nowotki 2/. Nadzory archeologiczne 
nad prac~i ziemnymi. Wykop ciepłowniczy o wymiarach 75 x 3 m. Na odcinku o powierzchni 
75 a 2 , prace miały cha~ter typowych badad archeologicznych. 

w trakcie badań odkryto grodzenia boczne 1 tylne działek miejskich przyrynkowych. 
Grodzenia te wykonane były z potetnych b&li dębowych układanych pozi~ i zapieranych piono
wymi słupa~~~i. Odsłonięto cztery pazi0111y moszczeń "tylnej • uliczki ~ospodarczej, z których 
dwa najstarsze wykonane były we wkopie o głębokości 0,3 - O,ł m ze ścianami z~ezpieczonymi 

palikowaniem. Przy ulicy odsłonięto przyciesie budynku zrębowego o wymiarach C x 3,7 m. 
Datowanie obiektów na koniec XV, pocza.tek XVII w. Odkryto rowniet dwie studnie wykonane W 

konstrukcji zrębowej i słupowej. Obiekty te ze względów technicznych nie mogły być przeba

dane v eałofci. 
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Prace na tym stanowisku bed4 kontynuowane w 1987 r. w formie wykopu archeol09iczneqo o powierz• 
chni 200 m2. Od 1982 r. przebadano aetodami archeoloqicznyai 2031 a 2 powierachoi starego JUas; 
ta Płocka. 

W sezonie archeoloqicznya 1986 r. znaleziono: zabytki ceraaiczne - 8450, aabytki akórza-
ne - 1B05, sztuk ko~ci zwierzllt - 1673, zabytki nitlane - 256. .. 

Doku.entacja arch~l09iczna 1 zaby~i znajdujll sie w pracowni .ArcheolQ91canego Zespołu 
Badawczego v Płocltu /Pl. M. llovotki 22/. 

Badania bedll kontynuowane • 
• - ~· :n ~ ,. ,.-: ·-. 

PODEBŁOCIE, ga. Trojanów 
woj. siedleckie 
Stanowisko 3 - osada 
PODEGRODZIE 
woj. noVO&Ildecltie 
POZNAA, Stare Miasto 
ul. Gołębia 2 

patrz okres latellski 

PP Pracownie Jtonaervacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczna 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził agr Piotr .. vrzynialt. Finansowało 
Biuro Badali i Dokuaentacji Zabytków v Poznaniu. Drugi 
sezon badali: Sredniowieczna kaaienica aieszcza.S.ka 

/XIV? - XIX/XX wieJe/. 

Badania skoncentrowano v piwnicach kamienicy umiejscowionej w przedniej czę~ci działki. 

Zaletono trzy wykopy /nr II- IV/ o łllcznej Powierzchni 57,30 a 2• W auaie wyeksplorowano oko-
ło 30 m3 ziemi. . 

w trakcie badań stwierdzono, te nawarstwienia vcze~niejsze nit XIX-wieczne zostały zni
szczone w toku remontu kapitalnego budynku przeprowadzonego około 1815 roku. Wydobyte materia-. . 
ły ruchome, w tym całe naczynia kamionkowe i szklane, vstepnie datowano na okres od 1 połowy 
XIX w. po lata 20-te XX wieku. Znaleziono takie - na złotu wt6rnya, ltilkana~cie ułamków na

czyń glinianych z XIV - XVIII wieku i moneta arebrnll - 1/6 talara pruskiego z 1773 roku. 

Badania bedll kontynuowane. 

POZNAA, Stare ~asto 

Stary Rynek nr 48 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeol09iczna 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził a19r Edward Jtrause. _Zlecenie wewnętrz

ne v ramach zlecenie PP Dzieła, Sztuki i Antyki "Desa• 
.w Warszawie. Jtamieniea aleszczańska z kodca XIII w. 

Jtamienica nr 48 znajduje się na pilltej parceli bloku południowego wschoJniej pierzej! 

rynkowej Starego Miasta w Pozńaniu. 

Badania w"ramach nadzoru archeologicznego objęły wykop /pod przył~cze instalacji wodno
-kanalizacyjnych i gazu/ o wymiarach około 9,50 x 1,50 a. Wykop usytuowany był dłu:t.sz~ osill 
prostopadle do elewacji frontowej kamienicy w kierunku zachodnia /tj. na plac rynkowy/. 

W wykopie oprócz wkopów nowo:tytnych vyrótniono 14 warstw kulturowych v ty. około 1,50 a 
warstw średniowiecznycn /od koóca XIII w. - XVI w./. calec wyst4pił na głęboko~ci ok. 3,30 m 
panitej obecnego poziomu rynku. 

Z materiału zabytkowego znaleziono v warstwach 538 ułamków naczyń /v więks;o4ci z XIV 
-XV w. /, ko~ci zwierzęce, 7 gwotdzi, 1 fragment nota 1 13 fragmentów skór z XIV- XVI w. 

Materiały i dokumentacja znajduj• się w opracowaniu w Pracowni Archeologicznej PP PKZ 
0/Poznań . 

Badania zakończono. 
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woj. katowickie 
laJaelt na Oatroqu 
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PP Praco~e ·Konserwacji_ Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska 
Oddział ł.ód~ 

Badania prowadził mgr Błatej Huzolf. Finansuje WKZ v 
Katowicach. Drugi aezon bada~. Grodzisko vczesno,red
niovieczne 1 zamek ~rovany XIII-XX w. 

Badania •koncentrowano przy budynku bramnya, kaplicy zaakowej oraz wschÓdnim do~u miesz
l<alaya z.aaku. 

V wyniku ba~~ wyznaczono przebieg vału grodu z XIII w. od strony wschodniej. O jego 
podnóta od ~trz grodu uchwycono fragmentarycznie zabudowe zrę~. 

Rstępnie stwierdzono iatni~nie pod obecnym budynkiea bramnym, fundamentów starszej wie

ty bramnej, która ~spółistniała z.wałaai drewniano-ziemnymi od ok. pol. XIII w. po przełom 
X~II i XIV w •. 

. Ił drugim etapie rozbudowy WDOCDid 11111rovanycb powstały 11111ry obwodowe. W trakcie ich 

powstawania starsza budowla bramna została częściowo rozebrana, a na jej fund~entach wysta
wiono długi budynek bramny /zblitony rozmiarami i lokalizacj~ do dzisiejszego/ zł~czony z mu
rami obwodowymi. Wschodnia partia tego budynku została posadowiona w starej fosie grodu co 
doprowadziło do jego przełaaania i obsunięcia się w dół. Katastrofa ta była powodem jego czę~

ciowego rozebrania i odbudowy w zblitonym kszta~cie. Wstępnie datujemy t~ katastrofę i odbu
dowę na koniec XIV w. 

TrUdno jut na obecnym etapie badań zgodzić się z twierdzeniami w literaturze, it mury 
obwodowe zamku powstawały jeszcze w XVI w. Wszystko wskazuje, te pełen obwód murów głóWnych 
powstał na przełomie XIII i XIV v. Jedynie druga linia niskich murów przesłaniaj~cych pcwsta

le v ko~u wieku XV b~dt na pocz. wieku XVI. 

Stwierdzono równiet ostatecznie, ił obecna bryła kaplicy zamkowej jest o pół przęsła 

/zachodniego/ krótsza nit pierwotna powstała po 1288 r. Na obecnym etapie bada~ motna jut 
ponad wszelk~ W'Jtpliwol§ć zrekonstruować jej formę jako kaplicę dwupoziomow~ + poziom grzebal
ny panitej dolnego kodcioła. Odsłonięte elementy konstrukcyjne pozwalaj~ na dokładne wyzna

czenie poziomów obu ko4ciol6w. Dolny ko~ciół miał wysokodć ok. 3,5 m i trzy prostok~tne 

~rzęsła o sklepieniach wspartych na ws pornikach. Równiet wydaje się uzasadnionym przyjmo:-

vać, ił kaplica po 1288 r . wykorzystuje fragmenty starszej budowli murowanej zwłaszcza w jej 

południowo-wschodnich partiach. 

Badania aondatowe w obecnych pi wnicach pod budynkiem mieszkalnym zamku nakazuj~ przyj~ć, 

ił piwnice zostały pogłębione w stosunku do pierwotnych. Obecnie pomieszczenia piwniczne by
ły jedynie czę~iowo panitej pozio~u gruntu v okt esie XIV-XV v. Ze wzqlędu na czedciowe znisz
czenie stratygrafii wewn~trz piwnic, t rudno datować podziały wewnętr~e, robi~ one wratenie 

wtórnych v stosunku do ~cian długich. Ra obecnym etapie bada.~ motemy st~ierdzić, U badany 
obecnie budynek mieszkalny /główny?/ został dostawiony do muru obwodowego . 

Wdród wydobytych materiałów ruchomych na uwa~e zasługuj~ fragmenty teber sklepiennych, 
fragmenty obramie~ okiennych oraz duty fragment silnie profilowanej najpewniej b~lki nadprot

naj p6tnogotyckiego portalu /b~dt obramienia okiennego/, jak i fragmenty naczyó morawskich• 

grafitowych i typu Lostice. 

RAwA MAZOWIECKA 
woj. skierniewickie 

stanowisko 1 

Biuro Bada~ i Dokumentacji Zabytków 

w Skierniewigach 

Pracami kierował dr Zbigniew Lechovicz - autor sprawoz
dania. Fi.nansował WKZ Skierniewice. Pierwszy sezon ba

dań. Grodzisko •redniowieczne. Gród kasztelański / ?/ 

Siedziba kai~tęca /?/. 
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Gród w Rawie Mazowieckiej zwany Anielak• G6r• badany ~ył wykopaliskowo v 1968 roku przez 
mgr.J. Augustyniaka. Tegoroczne prace badawcze podj~topaby wyja4nić chronologi~ i charakter 
g~odu. lałotono tylko jeden wykop składaj•cy ~1~ z 4 odcinków o wyalarach 3 x 4 •· w trakcie 
eksploracji okazało si~, te badany obiekt był zasiedlony w trzech .fazach,z czego dwie ałodsze 
s• zwi.zane z grodea - takłe dwie fazy stwierdzono w konstrukcjach wałowych, najstarsza faz~ 
_jest słabo czytelna · i być mot .. jest to pollica pierwotny foray terenowej z warst-. utytkow• · 
osady otwartej. Z najałodsz• faz• przepalanej gliny, dute kamienie oraz ftragaent kaaieniars
kiego 'wystroju wn~trza budynku murowanego o cechach stylistycznych schyłkowo ~skich. z · 
. fazy starszej pochodzi pozoatałoić zabudoWy w postaci palenisk i dołków posłupowych, z kt6rycb 
ze wzgl~du na ni ewielkie powierzchnie eksploracji w tya sezonie nłe udało si~ zrekonstruować 
wygl•du budynków. 

RuchoiiiY liSterlał zabytkowy był doić liczny} stanowi• o jego licznolc;:i przede wazystkia 
fragmenty naczyrl glinianychr dzbanów, garnków, talerzy i pucharków, fra~t kielicha, grot 
strzały, 2 sierpy, sprz•dzki do pasa, gvofdzie i noiyki. 

w wykopie tegorocznya nie natrafiono na fundamenty zabudowy IIUrowaDej. W oparciu o - 
teriał zabytkowy i fródła pisane badany obiekt moina datować na 2 połowę xrxi wieku i schyłek 

utyŁkowania na ostatnie dwa dziesi~ciolecia xrv wieku. 

RZESZÓW 
Zamek 

PP Pracownie :Konserwacji Zabytków 
Pracovnia ·Azcbeologiczno-Xonserwator
aka v Tarnowie 

Badania prowadził mgr Eligiusz Dworaczyrlski. Finansował 
S.d Wojevódzki ;, Rzeszal!ie. Pierwszy sezon badali. For
tyfikacje od XVII do XIX wieku. 

Badania archeologiczne, jako uzupełnienie azerokiego prOjJrSIDII badali architektonicznych, 

prowadzono na terenie dziedzirlca z~trznego zamku otoczonego fortyfikacjami bastionowymi. 
lliększolć wykopów. wykonana była v nawarstwieniach :r ostatniej fazy obiektu /XIX wieku/. Na:. 
tomiast w wykopach usytuowanych na bastionie półn~no-zacbodnia nr I uchwycono układ nawars
twień z fazy baroko-j. Odkryto tutaj naroinik barKu bastionu i kurtyny fortyfikacji ziemnych •. 
w postaci bardzo dobrze zachowanego lica wykonanego 1 bloków gliny. llypełoisko wnętrza umoc
nier! stanovia Poziaae warstwy gliny o grubolei 20-30 cm, . przedzielone jaśniejszyai ~utkam! 
powstałymi prawdOpodobnie v trakcie utwardzania. Odkryto ponadto fragment p6tniejszej obudowy 
kamiennej lica z nie dokoóczonej fazy przejściowej od fortyfikacji ziemnych do .urovanycb. 

w wykopie usytu~ym v p6łuocnej partii dziedzlrlca odkryto gliniane lico kurtyny oraz 
fragment muru kamiennego WIIOCilie1l renesansowych. Uchwycono tutaj takte pełn~ układ nawarst
wień kulturowych. Nad lessowy• calcea zalegała ciemna warztwa z fragmentami ceraMiki prahia
torycznej, najpewniej kalj:ury łu~yckiej, z kt6r• korespondował fragment obiektu zagłębionego 

w calec a wypełnionego polePll i vęqlaai drzewnymi. Ułamki ceraalki prahistorycznej znalezio
no takte w warstwach zasypowych pozostałej partii dziedz16ca zewnętrznego . V kolejnej warst
wie znaleziono liczne fragaeoty ~ramiki z XV 1 XVI wieku, a wlr6d nich kafli renesansowych. 

Badania bQ.S. kontynuowane. 

SADŁU2EX, gm. Topólka 

woj. wł~cławskie 
Stanowisko 1 i 1a 

SANDOMIERZ 
Pl. Poniatowskiego 

voj. tarnobrzeskie 

patrz wczesne lrednioviecze 

patrz okres nowołytny 



Sł.AWJ(Olf 

woj. katowickie 
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Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Katowicach 

Badania prowadził mgr Jacek Pierzak. Finansował WKZ w 
Katowicach. Trzeci sezon badari . Relikty ~redniowieczneg0 . _ 

zamku. 

Stanowisko usytuowane jest w południowo-w~chodniej partii miasta; na terenie prywatnęj 
pollesji. 

W trzecim jut z kolei sezonie badawczym przedłutono o dwa odcinki dziesięciometrowe . 

wYkÓp II z roku 1-985 i to zarówno w kierunku północnym, jak i południowym oraz wykop I z roku 
1983 o dalsze 10 metrów w kierunku wschodnim, uzyskuj~c w ten sposób wykop krzyżowy, przecina
jacy vzdłut i wszerz całe wzgórze zamkowe. 

Prace wykopaliskowe doprowadzi~ do pełnego rozpoznania rzutu wieży mieszkalno- obronnej, 
rzutu,dobudowancj w XIV wieku do dciany północnej wieży, wieżyczki, mieszczącej klatkę schodo
~ oraz do odkrycia wału, zupełnie niewidocznego na powierzchni ziemi. Bardzo czytelny profil 
zachodni wykopu II/85/86 - odcinki b, c i d, pozwolił na ustalenie poszczególnych faz rozwojo
wych zamku. 

lamek w formie pierwotnej tj. _w postaci viety mieszkalno-obronnej, posad6wionej na sto
ku wzn i esienia, łagodnie opada~acego v klerunku rzeki Białej Przemszy i otoczonej dookoła fo
sa, wybudowany został w 2 połowie XIII wieku. Na okres ten datuje wieżę ceramika, odkryta w 
najstarszej warstwie użytkowej, dotykajacej do jej murów. 

Wieża wykonana z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej, w technice opus emplectum, 
m~ła kształt prostokata o wymiarach 12 x 11 m. W dcianie południowej posiadała wieżyczkę 
mieszcząca otwór wejgciowy. Mur wieżyczki vsuni~ty był w kierunku południowym na szeroko~ci 
3m. Fundament wieży, wkopany na około 1,5 m w warstwę pierwotnej próchnicy i gliniasty calec, 
nie był posadowiony na jak~ dodatkowym podsypie, z czym często spotykamy się na ~redniowiecz
nych gródkach stożkowatych. Znaczna grubodć murów - 2,30 m nadawała jej masywnego wyglądu :_ Od 
strony północnej do wieży przylegał dziedziriczyk o długo~ci 16 m. Cało~ć otoczona była szero
ka· na ponad 20 • fosa. 

Wieża w pierwszej fazie rozwojowej nie posiadała poza fosa, ż adnych dodatkowych elem.en

tów obronnych, takich jak w~ł, częstokół /brak dladów po słupach w warstwie pierwotnej próch
nicy/ czy tet mur obwodowy. Być 110że otoczona była parkanem, który nie. pozostawił po sobie 
ładnych dladóv. 

Obiekt v XIV wieku rozbudowany zostaje o dwa murowane elementy obronne~ Wiaże się to 
ze zmiana układu komunikacyjnego, prowadz~cego do zamku. Od strony zachodniej, w odległości 
około 6 m od narotnika północno-zachodniego wiety wybudowano budynek bramny. Przez budynek 
ten wiódł t rakt na dziedziniec i stad poprzez wietyczkę - klatkę schodowa, dobudowaną również 
w XIV wieku, do muru północnego wiety mieszkalnej , do wnętrza wieży. Obi e budowle wykonane 
były z kamienia łamanego, łączonego zaprawą wapienn~, w technice opus emplectum. W trakcie 
rozbudowy w większy organizm warowny całość otoczono wałem ziemnym o szerokości podstawy 6 m. 
Nie wykluczone, ił wał zwieńczony był palisadą. Dziedziniec wewnętrzny został pomniejszony 
i wyłotony płaskimi płytami wapiennymi. 

T~k rozbudowany zespół warowny funkcjonuje do 2 połowy XV wieku, kiedy to ulega znisz

czeniu. Przemawia za tym warstwa destrukcyjna, o miaższości ok9ł0 1 m, ._ w obrębie której wys
tępują kamienie ze zniszczonych budowli kami~nycb, spalenizna, groty bełtów kusz, ostrog.i, 
strzemiona, noże oraz ceramika. Zniszczenie zamku wiązać należy z najazdem oddziałów husyc
kich na Sławków v 1455 r., kiedy to miasto zostaje obrócone w perzynę . Zamek ńie został już 
odbudowany. Obecna v profilu ~lenka warstwa z materiałem z XVI wieku wiąże się raczej z funk

cjonowaniem dworu, usytuowa~ego poza fosa, . a nie z zamkiem na wzgórzu : _Pr:zemawia za tym fakt, 
U w trakcie prac : polrzadkuj~cych teren zniszczonego zamku, prac l w wieku XVI, znisz

czoną wietyczkę-klatkę ·sch~owa pokryto brukiem, co ~władczy, iż przestała ona pełnić -swej~ 

rolę • ~amek, jak dotad, nie był znany w li tera turze fachowej • 

Badania ~da kontynuowane, w zwiazku ~ zamierzona realizacją na tym terenie rezerwatu 



SOBIEJUCHY, qlll. tnin 
voj. bydgoskie 
Stanowisko 4 
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Instytut ~1storii Kultary Material
nej Pldl 
lakład Archeologii Wielkopolski 
w Jło&D&D1u 

Badania prowadził doc.dr bab. Janusz Ostoja-Zagórski. 
Finansowały: Instytut Bistorii llult.ury Materialnej PAII 

1 llltl Bydgoncz. Osada z pcS~nej fazy •redlliowiec:za. 

W ramach prowadzonych od przeszło 13 lat prac wykopaliskowych w mikroregion!. Sobieju
chy przeprowadzono badania ratowniczo-weryfikacyjne. 

Według posiadanych danych archiwalnych oraz informacji mieszkańoów wsi w rejonie tym 
znajdowaó się miało cmentarzysko ciałopalne ludnolei kultury łułyckiej. Sugestie te potwier

.dzały zarówno znajdowane na powierzchni -teriały cerSilliczne jak . i drobne fragmenty prz:epalo
nych kodci ludz:kich. 

w trakcie prac wykopaliskowych otrzyaano jednak wynik negatywny. Badania przeprowadzone 
v roku bietącym doprowadzi~ natomiast do odkrycia fragmentów oaady z pcS~ych faz •redniowie
cza. Ujawniono tu pozostałodcl dwóch mocno zniszczonych domostw - w ramach których odkryto 

fragmenty dwóch pieców oraz %11ACzne ilodci ceramiki, kodci zwierzęcych i przedmiotów wykona
nych z telaza. Bardzo interesującego odkrycia dokonano pod podłogą domostwa nr 2. Pod warstwą 
silnie zbitej i znacznie przepalonej polepy stanow~cej fragmenty klepiska odkryto kompletnie 
zachowany szkielet młodej krowy /wiek: 3-4 lata/, którego układ- zaleganie na lewym bóku, 

podkurczenie kończyn przednich i tylnych oraz esowate wygięcie szyji augeruje, te mamy tu do 
czynienia z ofiarą zakładzinową. Odkrycie kompletn~e zachowanego szkie~etu jest szczególnie 
cenne dla studiów nad morfologią dredniowiecznego bydła rógatego z obsz~óv dorzecza Odry 
i Wisły. Szkielet ten przekazany został do Katedry Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w 
poznaniu, gdzie stanowió będzie cenny materiał dla pr~dzonych tam ~tudtóv por~awczycb. 

Badania na stanowisku nr 4 zostały zakończone. W roku następnym podjęte zostaną dalsze 
prace wykopaliskowe w mikroregionie Sobiejuchy. 

~OTA, gm. Bielawy 
woj. siernievickie 
Stanowisko 1 

Biuro Badart i Dokumentacji Zabytków 
w Skierniewicach, 
Koneerwator Zabytków Archeologicz
nych 

Badania prowadził J119r Andrzej Kosiorek przy współpracy 
119r. Zbigni- Czubaka. Pinansovał WKS Skierniewice. 
Drugi sezon badań. "Dwór" murowany na kopcu z 1 poł. 

1 XVI w • .Relikty wiety obronnej z XIV/XV wieku. 

Kontynuacja prac /z 1985 r./ miała na celu ustalenie zarysu zloka~izowan~o, drednio
wiecznego obiektu znajdującego.sią w zachodniej czedci kopca /patrz Informator - badania 
1985/. 

Przy południowo-zachodnim narotniku neoqotyckiego zameczku, załotono wykop IV o wymia

rach 2,5 x 5,0 m. W trakcie prac odsłoniąty został aur ceglany o szerokodcl 140 cm i długoś

ci 4 m, który załamywał aie pod kątem 110•, biegnĄc w kierunku muru odkrytego w wykopie n ; 
W punkcie narotnym i~tnieje odcinek muru o szerokodci -1 m określony jakó przypora. Zlokalizo- · 

weny w wykopie IV mur zbudowany był z cegły p1acóvki /wymiary: 10,9-11 x 15,0-15,5 x 29,5-30,0/ 
ułotonej na przemian główkiUli i wozóidtami. ., 

Po naniesieniu na plan zbiorczy - odkrytego odcinka muru - został odczytany aze~ciobocz
I}Y zarys, llrednioviecznej viety z nsrotnymi szkarpami. Dute równoległe dciany -ją długość 
- 4,5 m, a pozostałe 4,0 m. 'Wyllliary skarp 1,0 x 1,0 m. Materiał ruchomy to ceramika i szkło,. 

Dokamentacja 1 materiały ·znajdują aie w Archiwum BBiDZ Skierniewice. 
Badania bedą kontynuowane. 



SOSN~EC - Zagórze 
woj. katowickie 
Stanowisko 5 

/ 
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Wojewódzki Ośrodek Badań 1 Dokumenta
ej 1 Zabytków 
w Katowicach 

Badania prowadziła Teresa Kosmala. Finansował WKZA. 
Pierwszy sezon badań. Gródek stotkowy. Sredniowlecze. 
/XIV-XV w./ 

PrzeprowadzonÓ Z ramienia wojewódzkiego Konserwatora d/5 Zabytków Archeologicznych ba
dania ratowniczo-rozpoznawcze na gródku w sosnowcu-Zagórzu. 

Stanowisko polotone jest na skraju trójkatnego cypla wcinaj~cego się w podmokłe laki w 
odległości około 100 metrów na północny··wschód od koliciota parafialnego pod wezwaniem Sw. 
Joachima. Wytyczono wykop sondałowy o azerokollei 2 metrów wzdłut osi NE-SW dzielac go na od
cinki o długości 4 metrów. 

W wyniku przebadania trzech odcinków stw~erdzono, it stotek powstał przez usypanie na 
wierzchołku cypla ziemi z fosy odcinajacej wierzchołek od reszty cypla. Charakter wypełniska 
rozpoznanej części fosy oraz stosunki wodne na tym terenie pozwalaj' na stwierdzenie, te by
ła to fosa mokra. 

Na wierzchołku usypanego kopca odkryto wolnostoj~cy pal drewniany wbity zaostrzonym 
k.ońcem w warstwą nasypowa i obudowany jut w trakcie usypywania ziemi warstwami nieobrobio
nych wapiennych kamieni spojonych glina. Nie wydaje się, aby ta drewniano-kamienna konstruk
cja stanowiła element większej konstrukcji budowlanej powstałej w części przyziemnej. Liczne 
lllady chaotycznie rozrzuconych belek drewnianych rysujace się w warstwach poziomych wskazuj& 
rac~ej na zawalenie się budowli /w charakterze "wiety obserwacyjnej"/ na słupach. 

Znaleziono nieliczne fragmenty przedmiotów metalowych /gwofdzi i tulejki grotu/ oraz 

cer&lllik'l:, która datuje obiekt na xrv i XV wiek. 

Badania bąda kontynuowane. 

STRUMIANY, ga. Wieliczka 

.woj. krakowskie 
Stanowisko 4 

STRZELtłO 

woj. bydgoskie 
Stanowisko 1 

patrz okres lateński 

Oniwer&'ltet Mikołaja Kopernika 
Zespól do Badań Sredniowiecznej 
Architektury Kujaw i wschodniej 

Wielkopolski 
w Toruniu 

Badania prowadzone przez Zespół UMK w Toruniu. Kierow
nik Zespołu - prof. dr Zygmunt Swiechowski, kierownik 
badań - doc.dr hab. Jadwiga Chudziakowa /autorka spra

wozdania/. Prace finansowane przez MKiSz, Ośrodek Do
kumentacji Zabytków w warszawie· w ramach problemu mi<~~
dzyresortowego. szósty rok badań. Klasztorny .zespół 

architektury romańskiej w Strzelnie. 

Był to ostatni etap prac terenowych prowadzonych nad zespołem architektury romańskiej 

w Strzelnie. Badania skoncentrowano nad dalszym poznaniem układu przestrzennego zabudowy kla
sztornej, na której relikty natrafiono w 1985 r. po zacbodniej strónie wzgórza oraz na kon

tynuowaniu prac w obrębie miasta Strzelna, poza terenem wzgórza klasztornego. 

l 
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w ramach pierwszego kierunku badawczego załoiono wykopy w kierunku zachodnim od ko~cio~ 
ła dw. Prokopa, jak 1 kontynuowano prace w obr~bie odkrytego w r . 1985 pieca na arze 190. Ba
dania prowadzono technik4 wykopów szerokoprzestrzennych, sandatowych 1 odwiertów. 

w wyniku przeprowadzonych badań odkryto dalsze dlady spalonej drewnianej zabudowy klasz

toru, która motna datowac! na .<III - XIV w. oraz odsłoni~ to bardzo dobrze zachowane kamienne 
. ' . ~undamenty murowanej zabudowy klasztoru. Relikty murowanej zabudowy klasztoru odałoni~te na 

odcinku 18 m, maja szeroko.!<! 70 do 80 cm i rótna gł~bokollc! zalegania stopy funduwmtowej od 
+6,90 m odR do +6,54 m od R. Kierunek przebiegu fundamentów na linii E-W oraz usytuowanie 
ich na zachód od kolleiola llv. Prokopa, pozwala na lokalizacj~ murowa~ej zabudowy klasztoru 

wzdlut północnej krawędzi zachodniej partii wzgórza . , 

Na podstawie stratygrafii oraz zawartodcl varatv kulturowych, odkryte relikty nalety 
wstępnie datować jedynie v szerszych ramach chronologicznych XV- XVI wieku ! . nie motna wyk

luczy <! , te likwidacja zabudowy nastapiła w okresie jeszcze póiniejazya. Przypuszczalnie ana
liza uzyskanych w br. materiałów iródłowych pozwoli na udci,lenie caaau powstania i likwi

dacji odsłoniętych fragmentów zabudowy klasztornej. 

w trakcie badań przeprowadzonych w obrębie pieca ceglanego odkrytego w 1985 r., wyeks
plorowano zarówno zawartollc! pieca, jak i całkowicie odsłonięto ten obiekt. Analiza konstruk

cji, jak i układu przestrzennego pieca zmusza do zmiany poqladu na jego funkcję. Wstępne przy
puszczenia, że piec słutył do wypału cera.iki budowlanej /patrz Informator Archeologiczny, 
Badan i a 1985/ nie zostały potwierdzone w toku da lszych prac badawczych .' Pełne przebadanie 
obiek tu wskazuje na rolę ogrzewcza jaka pełnił dla zabudowy klasztornej. Natomiast duty zes

pół kafli gotyckich i renesansowych, odkrytych w ub. roku v pomieszczeniu przed piecem, mu
siał s ię tam znaleic! jut w'zviazku z likwidacja tego obiektu. Piec wstępnie nalety datować 

podobnie jak cały zespół zabudowy klasztornej w północnej częki wzgóru na XV - XVI w. 

W ramach drugiego kierunku badań nad rozpoznaniem stratygraficznym terenu Strzelna, po

za wzgórzem klasztornym, przeprowadzono badania głó~ie w obrębie najstarszej częllci aglome

racji miejskiej, skoncentrowanej w rejonie ul. Cystryjewskiej. W wyniku tych bada~ uzyskano 

nawarstwienia upowatniajace do datowania poczatków zasiedlenia •iasta na XIII w. Analiza 
uzyskanych materiałów cer amicznych, pozwala na ugciglenie chronologii poczatków osadnictwa 
w rejonie obecnego miasta /poza wzgórzem/ na pierwsza połowę XIII w. 

Badania potw~erdzaj4 uzyakane jut w ub. latach wyniki wskazujace wyra inie na faktp te 

loka l izacja ze~polu klasztornego była powodem powstan~a i rozwoju miasta i nalety wykluczy<! 
sytuac j ę odwrotn4. 

Badania wykopaliskowe w Strzelnie zostały zakończone. 

SULEJOW - Pr.DKLASZTORZE 

woj. pio'trkowskie 

Stanow i sko 1 

P.P . Pracownie Konserwacji Zabytków 
Oddział w Łodzi 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

Badania prowadził M9r Janusz Pietrzak /autor sprawozda
nia/ przy współudziale mgr.Andrzeja Bartczaka. Finan

sawał WKI w Piotrkowie Trybunalskim. Drugi sezon badań, 
Pocysterski zespół klasztorny JXII-XIX w./ 

lfykopy zlokalizowano na zevnatrz obwodu klasztornego od jego południowej strony. w wy.,. 

kopach V/86 1 VI/86 usytuowanych w narotniku utworzonym prz~z zachodnie skrzydło czę~ci kon

wentual~j klasztoru i przez południowo-zacbodni ciag zabudowy gospodarczej uchwycono relikt 
pierwotnego zapeWne muru obwodowego klasztoru, fragment dostawionej doń v XVI w. przypory /?/ 

oraz fragment fundamentu niewielkiego budynku pochodzącego z XVII - XVIII wieku. Ponadto 

stwierdzono tu, it zachodnia •ciana skrzydła cze,ci konvantualnej klas;toru posiada fundament 

arkadowy oraz te została ona dostawiona w XVI w. - pocz. XVII wieku do muru obwodowego klasz
toru. 
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W wykopie VII/86 załotonym w centralnej cte4ci południowej •etany, południowej skrzydła 

oze'ei konventualDej klas~toru ods~onieto ci•g dalszy kanału odwadniaj,cego odkrytego w ubieg-
~ aasonie. · 

Prace ·badawcse bę~ prawdopodobnie ltolltynuowane. 

Materiał zabytkowy 1 dokuaentacja do czasu, ~ch zako6czenia oraz pełnego opracowania wy
Ailt6w znajduj• a~ w PracownJ. Arcbeologiczno-JtocaerwatorakJ.ej PP .b. O/Ł6di. 

SICIJICII! - SUra Jliaato 

Po4sa-=ze 

SICIBCIJI - Stare lliasto 

SSCIBRBA 

woj. wUbnyakie 

patra okna ~ovotytny 

Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu 

Badania prowadził ~r Cteaław Prancke pod kierunkiem 

doe.dr.hab. Jerzego Lodowskiego. Finansował lHASziT 

Politechnikl Wrocławskiej. Pierwazy sezon badań. Zamek 

/XIV-XV w.-/ 

ZIIJIIelt •szcaerba• połotony jest na południowy wschód od ni Gniewoszów i pólnocny zachóó 

od wal R6tanka w widłach patoku Głownia. wznieCiono go na skale gnejsowej na poziomie 520 m 

ll.p.a. 

: danych «r6dłovych wynika, łe zamek zbudowano na pocz•tku XIV wieku /inne dane pocz•t

ki zamku odnos~ . do 1294 r./. W 1318 r. uleg~ zniszczeniu. Po odbudowaniu wzmiankowany jest 

pod rokiesa 1361. Od .1366 roku był własnokl• rycerzy czeskich. Ostatecznej u9ładzie uległ w 

1428 roku podczas wojen h yekich i od tej pory funkcjonuje jako okazała ruina. 

RozpoczecJ.a badań zamku aa swoje uzaaadnienJ.e w nakre,lonym przez Instytut Historii Ar

chitektury, Satult1 1 Techniki P011techn11t1 lłrocławaltiaj pr09rllllie badawczym ukierunkowanym nil_ 

rozpoznanJ.e •redniowiecznej kultury aaterialnej rycaratwa •l•skiego. 

aa.elt aiał około 52 a długoki 1 do około 25 • szeroko,ci. lałołono go na planie nie

regularnym w kształcie przypoainaj•eym trapez lub trójk•t o zaokraglonym jednym wierzchołku . 

Rur obwodowy o azeroko•c1 od 2 do 2,4 a na przewuaj•caj czeki przebiegał po łuku. Tylko od

eJ.nek półnoeno-zachodni wyznaczał w terenie proat4. Ml:tym prostya odcinku muru znajdował sie 

wjazd na zamek. Bur obvodowy jeszcze dzl• ~osi sic aiejacaai na wyaoko'6 7-8 a. W pótnocno

-wsc:bodnia odcinku INrD obwodoweqo aachowa~o się vej.cla na aaJDelt - rodzaj bocznej furty z 

nadprotam w forale łuku. CSytelDa jest takte cze,6aieazkalna zaaku przyleqaj,ca do północne

go odc:J.nlta auro obwodowego. Zachowały sic tu a.in. dolne partle otworów okiennych, ot.oru 

drzviowe<Jo, atrz~ia aajllee zwi~ek ae aklepien1ł!lll oraz prawdopodobnJ.e przewód kc.inowy. r; ob

eervacjJ. wynika, ta cze'6 aieo~&kalDa dzieliła etę .Da l paaienczenJ.a /na poz1olllie piwnie lub 

. obnUonego plllrten/. 

lamek ~Y był z dUyeh blokdw bai ych aierqcych po ltllltadzies~t centpetrów 

clługode1 • 

• celu zapoznania •14 • eharalttePUI nawaratvied kulturowych 1 wt:dmych zaleqaj~ch na 

terenJ.e saltu za~otono 4 aondilta /1-4/ , Jlajwlęeej lnteresuj,eych danych przyniosły badania v 

abreble aobdatu nr 1. SbłieNaOIID a.in., te.' pJ.erwo~y pozie. ulytkovJ zu;Jtu przykryty jest 

-rs~ gruzu oaUgajllCil 2,ł a vy~i. W eondatu nr 3 uchwycono 2 r6łne chronologicznie 

pqcJ.C8}' llłytlt«*e z eharakbU'Yat]'cznya dJ.a aich aatariał:• earaaicznya. W sondatu nr 2 odsło
~t.o aJ.widoc:my wcuCJ.ej odc:iAal< .UU obwodQWe90 cUugofci 8 a, . a W sondatu Ar 4 oeayazczo-

110 naro~ilt jednej ze kl&D . brali)' 1rjazdowej. 



z sondaty nr 1, 2 · i 3 uzyakanoa &co fra~t6v ceraaik1, 79 ułaat6v kolei, 81 gvofdz~, 
2 fragmenty podków, 2 inne przedaioty z łelaza, 1 uł..ak -.kła oraa kilka. uta.k6v cegieł 

/palcówki/ • 

. za ddnya pr~d:ieni- prac ueheoloqicsno-arcłłitektolli.eanycb pi:z-.vla fakt, *• all8ek 

jeat- stoaunitowo dobrze 4atovany fnSdłaai piaanyai oraz to, te Dla był p~dowyvany po sniaa

czeniach z 1428 r. Stwarza to azan-. na pozyakanie obiektu IM)IJacego ~H~ wiele nowyc:b da

nych o architekturze doby ·~iovieeza. W aytuacji kiedy dla wielu ault6v nie dyaponaja.y . 

chronoloqia bezvaglecm. aateriał aabytltovy ae •szczerby• -*• by~ przydatny do ~ porów

nawczych u•cUlajllcych v efekcie datowanie obiektów do kt6ryc:h Dla aac:ł\ovały ·~ •r6dła piu

ne /np. ZAlilak v Bardzie - patrz apravozdanie w niaiejazya t:caie Infomatora/. 

Badania zaaltu będll ltontynu~e, a przyadyai pracaai obajide ·~ ca.a~ aieaakalnll oraa 

miejsce przypuszc.zalneqo wjazdu. 

SZESTNO, qm . MrllgOVO 

woj. olsztyrtakie 

Polaka Altadaala Rauk · 

Inatytat Blatorli Kultury Ratarialnaj 

lakład Arcbeoloqii Polaki Srodltowej 

• ł.odai 

BadaDla prowadził dr bab. Rarian Głosek przy vspółudzia-· 

la eqr aqr Ragdaleny Blomberq i W. ~v~to11ławakieqo 

/autora aprawo"zdania/. Finanaował liKI w Olaatynie. Dru

gi aezon ~. laaelt /XIV-XVIII w./. 

Celem prac badawcz:v;c;h było ustalenie Dlaznanego dotlld rozpl&DOVallia budowli zalll1towej, 

okredlenie rozwarstwienia chronologicznego odo~~iotych reliktów oraz !ltvierdzenie czy zaaelt 

wybudowano na starszym, drewniany. załoteniu obronnyw. /grodzie?/. 

Powytsze postulaty zrealizowano ~prze~ prowadzenie odgruzowania ruin, odsłonięcia nie

widocznych fragmentów murów i załotenie dv6cb wykopów głębokolciowych; 

lf wyniku zdjęcia VU'Stwy gruzu i z~eei prrykryvajl\caj pozoataloki .uru obwodowego 1 

przelotu br....,.eqo ustalono plan Dajatarszeqo, krzyzackieqo załotenia ora& odsłonlato resztlti 

p6:tniejszej, p~avdopodobnie z xv:n: v. przybud6vk.ł. :majdlljl(caj ale przy północnya aurze braJIIY. 

wykop 1 o JIYIDiarach 10 x 4 • · Ullliajscowiono tak, te osiodłał •rodkoórl( c:zęll~ południowej 

partii muru obwodowego i objl\ł zarówno fragment ' dziedzi.lica, jak i częll(! 'terenu :;><>za 11111raai. 

wykop ten pozwolił ustalid sposób budowy muru i jego fundaaentu zbudowanego z kamieni eratycz

nych, ll(czonych zaprawi( wapienni(. Fundalilent ten vsniesiono v Vll.akoprzeatrzennya rowie. Ił wy

kopie 1 odsłonięto takte dlady drewnianej budowli poprzedzajl(caj zamek. lłzn~esiono jl\ na pla

nie prostokllta i otoczono małym wałem. Konstrukcja ta /strał.nica?/ została spdona i bezpod

rednic na jej zgliszczach zbudowano zamek. SąolZilC po nielicznych zabytkach, które 1110ł.na wią

zad z czasem jej utytkovania /drobne fragmenty ceramiki i telazna częlld kopaczki/ funkcjono

wała ona stosunkowo krótko, prawdopodobnie około . połowy XIV w. 

Bogaty materiał zabytkowy znaleziono natomiast v warstwach vil\%anych z okresem funkcjo

nowania zamku /ko~iec XIV-XVIII v./ Składajl\ się nad bardzo liczne fragmenty ceramiki naczy

niowej /ponad 40ÓO/ w tym cz~dci naczynia z napisem łacidskia i dat!\ roczni( /154/, ulamki ka

fii gotyckich 1 nowotytnych, kilJcadziesil\t przedmiotów metalowych a.in. groty bełt6v, klucze, 

note gwo:fdzie, haki, strzemię, podkowa, itp. 

liykop 2 wniejscowiono w poblił.u fosy, na północ od rutA zamku.' · PozwolU on wykluczyd 

mo:Hiwodd istnienia dodatkowego muru obwodowego. Materiał zabytkowy z tego wykopu był bardzo 

nieliczny, kilka fragmentów ceramiki i szk~a. 

Jut podczas prowadzenia badad, rozpocząto pod nadzorem archeologów prace nad zabezpie

czeniem odsłoniątych reliktów murów. 
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. pa~z okres wpływów rzymskich 

PP Pracownie Jtonservaej i ZBbytk6w 

Pracownia Areheoloqiezno-Jtonaerwa
toraka 

v Tarnowie 

. ; 

Badania· prowadził mqr Eligiusz Dworaezyński. Finansowal 

~KI V T~ie. Sióday sezon ' bedań. Zamek /XIV-XVI w./. 

Prace vyltopallllkowe piowadzono, podobnie jak v lataeh·· poprzednieh, w zachodniej części 

zllllku .. na terenie tzw • . zapleeaa gospodarCzego. Celea badaJ[ było odezytanie istotnego węzła 

uchitelttOnieznego. W wykopie wykonanY,. v południowo-:zaehodnill narołniku k0111pleksu zabudowali 

odkryto kolejne fragmenty fundaaent6v ~dowli prostok.tnej z piecami ceglanymi we wnętrzu. 
Do ~ przylegały· dwa vyrafne poziOIIIY ułytkowe, jeden z · .. teriałea •ceramicznym z XIV-XV w. 

ezelleiowo wybrukowany otoealtaai ze śladami przepalenia, a drugi z materiałem ceramicznym z 

lVI w., o charakterze. warstwy budowlanej utwazdzonej fraCJ!1181ltam1 cegły. W południowej części 

wykopu odkryto negatyw DUU obronnego v postaci wycięcia w skale do głębokości 110 Clił panitej 

pozi01111 XIV-wiecznego. Po aurze obronn)'ll o szerokolłe1 około 1,5 • pozostały · jedynie ślady 

vylevl<i na dnie wkopu f~towego. 

Kontynuowano takie prace wykopaliskowe na ·~łudniowym skłonie w centralnej partii wznie

sienia zachodniego. Pod nawarstwieniami z XIV v. odkryto zalegaj•c• na skale var~tve glinias

t4 z fragmentami naczyll z pocz•tltu XI~I wieku. Ponadto w szczelinie skalnej znaleziono neoli

tyczny grot z ltrzemien.la jurajaltiego. 

wiłród aateriału zabytkowego z badaJ[ 1986 r. przevataj"c" grupe stanowi" fragmenty cera- .. 

lliki od XIV do XVX w. l kości. zwierzęce. Do ciekawszych zabytków metalowych mołna zalic~ 

ltlamre mostem. " foDlie gwiazdy. inkrustov~ srebrea i fragment srebrnego łalleuszka. 

Ba4ania ~.,_ kontynuowane. 

'DJU'!Oif - Stare Jliasto 

ul. Jtapitulna 5 

PP Praeown.le Konserwacji Zabytków 

Pracownia Areheoloqiczno-Jtonserwa

torska 

w Tamowie 

Badania prowadzili: mgr Andrzej Cetera, mgr Eligiusz 

.Dwo~czyllski /autor sprawozdania/, mqr Jerzy Okollaki 

i mgr Andrzej Szpunar. Finansował Urz"d Bazyliki Kated

ralnej w Tarnowie. Pierwszy sezon badali. Miasto od XIV 

do XIX v. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono na .terenie posesji nr S przy ulicy ltspitul.nej. 

Celem badali było wyeksplorowanie nawarstwiell kulturowych w miejscu przeznaczonym na budowę 

domu parafialnego, na powierzchni około 700 m2 • W trakcie badań, prowadzonych w wt.:.kszo11ei 

systemem nadzoru archeologicznego, uzyskano pełny obraz układu naw~rstwiell kulturowych oraz 

zarejestrowano szereg ur~dzell jak doły chłonne i kanały z okresu od XVI do XłX w. Spora . 

część badaneg9 obszaru miała układ zaburzony przez budynkLgospodarcze· z pocz~tku XX wieku, 

. naletące do posesji przy rynku tarnowskill. We wschodniej czę~ci ~opu odkryto fragment fun

damentu ceglano-kamiennego o niestarannej konstrukcji, posadowionego na dutych głazach. Praw

dopodobnie jest to fundame~t nieistniejącej oficyny. Nie stwierdzono regularnej zabudowy od 

. strony ulicy Jtapitul.nej. 
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ze atudni uzyskano Jnateriał zabytkowy v postaci uł&lllków naczytl glinianych, lfzltlanyeh oraz 

fragmenty fajek z pianki holenderskiej datowany na XYZII-XXX w. POaa studnia, prawie na całej 

powierzchni yykopu yystepovały warstwy przemieszane. Calec wysqpił na qłcbolto,ci 3,2 a od 

Powierzchni terenu. 

Nadzór archeologiczny daie kontynuowany. 

TORUli PP Pracownie J:onnrvac:ji hbytkóv 

ul. Kopernika 11-13 Oddział ~o~ 

Pracowni& Aroheologicsno-łlollHrva
. toralta 

Badania prowadsila agr llałgorsata Ssc:aepanik. Pi.nanaovał 

Orzlld JUejski, wydalał Goapoda!"ki J:a..nalnej, Biuro Od

nowy zespołu Staroaiejaltie<Jo ~ ~:runiu. Pótae Uedaio

viecze i czasy aovołytne. 

Kontynuowano badania o charakterze ratovniczya na aaplecsu daiałek przy u. lopemika 

11-13. Ookończono eksploracją dwóch gotyckich studni. 

Budowa dutej ceglanej studni o llrednicy vevnetrznej 3,1 a, datowana jest na XIII/XIV v. 

Od XIV po XIX v. funkcjonowała jalto szambo. Gleboltodć atudni wynosi S,3 • od obecnego poz~OIIU. 

Nawarstwienia llredniovieczne: gruz ceglany, 11ie1'aV..: 1 spal.enizna ll&j& alatsaollć od 2,S do 

3,6 11 /nawarstwienia młodsze zostały wyekaplorovane vczedniej/. Wydobyty z tej .arstvy aate

riał reprezentuje zrółnicovany asortyment wyrobów glinianych /vydobyto.około 30 całych na

czyń/ 1 szklanych. Na uvage zasługuje róvniet zespół nacaytl drevnian~ - klepkowych 1 toc.:o

nych /w tym czellć ze znakaal wypalonymi na dnie/ oraz obuwie ae skóry i "drewnUI.ki". 

Druga atudnia znajduje ale tut obok, ale wyatepuje jut . na sasiedniej działce. Jest to 

studnia w górnych partiach ceglana o drednicy oko~o 2 a, nie aajaca regularnego kształtu /o
wal góra, przechodzacy w ok rag dołem/. NU sza partie ceabrowiny sa wykonane z k .. ienia. W 

rzucie poziomym jest okragła. lfevnatrz niej na głębokodcl ł,S do 6,7 • od powierzchni wyste

puje kwadratowa cembrowina _dreWniana o bokach 1 x 1 •· Jest to atudnia gotycka, wielofazowa, 
utyŁkowana po pnebudowach . od pol. XVI do XIX v. rownieł jalco suabo. w tralecie badaJ! wypeł

niska uzyskano' liczny zespół naczyń glinianych /około 15D wyklejonych naczyń/, azklanycb /w 

tym butelki, naczynia apteczna, pucharki, kieliszki i szklanki/, wyroby z drewna /łyłki, ta

lerze, fragmenty beczek, piszczałka, wazonik/. Ponadto srebrna łyłke, haftowana aakiewke a 

moneta•i/ srebrny ort Augusta III/, ozdobny pa a skórzany, klucze, kubek cynowy. 

Badania atanowiska bQd.a kontynuowane. 

WALEWICB, ga. Bielawy 

woj. skierniewickie 

stanowisko 2 

~veraytet warsaavaki 

IDstytut Arcbeol09ll 

Badania provadzll dr Jan llichalskJ przy współudziale 

agr Anny GrosSIIaft. Finansował nz v Skierniewicach. 

Pierwszy sezon bada4. Osady drednioviecza 1 kultury 

przeworaklej z okJ:eS'! vpł.ywdv rzyaalticb. 

Stanowieko połotona jest pny azosia z walewic do Soboty, po jej zachodniej stronie, 

tut za wala. Obejmuje niewielka, ale vyra~nie zaznacz~ vyn1osłoll~ ~ terasie nadzalewowej 

llzury. Na kul.m1nacj1 tej wyniosłolici 1 na jej zachodnia skłonie. załotooo l wykopy o łacznej 

powierzchni 40 • 2 • lfYkop na skłonie okazał ste być polotonym w aiejscu starego wybierzyska 

piasku, kontynuowano vi41c ekspl.oracj41 jedynie dv6ch pozostałych wykopów - kulainacj1 V2Die

sienia. Okazało sie, te aaay tam do czynienia z dwoaa varstvaai kul.turovyai, niezbyt iftten

•rwna •redniawittez.._ 1 anacznia CJrubS%.\ z okraa11 wpłyv6v rzyaalcich. w varstvle Uadnioviecz-
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v·układzie nawarstwień, ponad piaszczystym calcem 1 warstw~ jałow~ opadaj~c~ w stronę północ
n4, na głębokodcl od 180 do 210 cm przebiegał pozio~ utytkowy z XIV-XV w. Kolejny wyratny P?
ziom zawierał materiał z XVI 1 XVII w. 

Wdród całodcl materiału zabytkowego z przedziału . chronologicznego od XIV do xrx wieku 
przevataj~ fragmenty ceramik~ szesnastowiecznej. 

Badania zakończono. 

TARNO)f, Rynek 'S · 
Kamienica 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia ~rcheologiczno-Konserwa
torska 
w Tarnowie 

Badania prowadził mgr Eligiusz. oworaczydski. Finansował 
Urz~d Miasta w Tarnowie, Miejski Odrodek Kultury. Trze
ci sezon badań. Kamienica od XV do XIX w. 

Po kilkuletniej przerv~e wznowiono prace wykopaliskowe na 'zapleczu kamienicy, w półno
co-wschodnim naroiniku podwórza. Celem badań było uchwycenie 1 rozpoznanie pełnego układu na
warstwień, który mógł się zachować jedynie w tej czę§ci posesji. W wykopie szerokoprzestrzen
nym odkryto fragment fundamentu kamiennO-ceglanego oficyny z XVII-XVIII w. oraz bogaty układ 
nawarstwień. Ponad calcem, na głębokodcl 140-150 cm znajdował się najstarszy poziom utytkowy 
z XIV w., czyli czasów zalotenia m~asta. Nad n~ uchwycono grupę warstw z XV wieku oraz powia
zany z nimi fragment muru kamiennego o niejasne} jeszcze funkcji. Kolejna grupa warstw pocho
dz~ca z XVI w. zawiera dut~ liczbę ceramiki. W warstwach tych z~jduja się takte pozostałodcl 

p~eca ceglanego o prostok~tnej komorze, wyłoionej płytkami ceramiczn~ . Cegły i płytki zes
polone były glina. Całodć konstrukcji nosiła wyratne §lady przepalenia. 
l wykopie odkryto ponadto ceqla~ odbudowę ~lotu do nieistniej~cego dzid okienka piwnicznego 
z fazy szesna~towiecznej. 'Materiał zabytkowy pochodz~cy z wykopalisk to przede wszystkim 
fragmenty ceramiki od XIV do XVIII w. W północno-zachodniej czędci wykopu, na głębokodcl 
160 cm odkryto zagłębiony w caleowym piasku grób jamowy kultury łutyckiej z wczesnej epoki 
ielaza. Grób zawierał przepalony garn~ oraz fragmenty przepalonej misy i innych naczyń. zna
leziono takie przepalone .kodci 1 (ragment przedmiotu telaznego. 

Badania będa kontynuowana. 

TORUił 

Klasztor 00. Franciszkanów 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska 
Oddział w Toruniu 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Szczepanik. Finansował 
WKZ v Toruniu. czwarty sezon badań. Teren pofrancisz
kański. Okres p6:tnodredniowieezny '1 nowotytny. 

Kontynuowano stały nadz6r ' archeoloqiczny na terenie pofranciszkańs~im. Prace ziemne 

zwi~zane były z naprawa f~dament6w ~z podpi..wniczaniem modernizowanych .zabudowań plebani 

kodciała NHP • 

. . w wykopie •z VI" o powierzchni około 60m2, dciany wykopu stanovia gotyckie mury cegla
ne. Czę~ć z nich, posadowiona na kamienno-ceglanym fundamencie punktowym nawiazuje do vczed

niej odsłoniętych murów w wykopie •z IV". Motna je zapewne wiazać z zabudowan~ gospodar
czymi klasztoru" ! datować na XIII w. PozosŁałe mury gotyckie jak i odkryta atodnia stanovia 
następny etap rozbudowy klasztoru. Odsłonięto r6wniet cząllciowo zachowane mury, które naleta
loby viazać z przeróbk~ i odbudowa za~ Jdovad poklasztornych /siedziby Gimn&zjua !O~skie
go/ po ~ojnach polsko-szwedzkich v XVII v. Eksploracja vypełnisk&1 goty~kiej studni o •rednicy 
2,3 m nie została ukodczona. Prace doprowadzono do głębokodcl 3,5 m od powierzchni terenu • . 



-206 

naj wye~piła ceraaika 1 ałaho zachowana, a vi4c t:rudlla do i.s-tyftkac:U -•ta. l wara~ ą 

.,tna taltła ł•czyc! j~ jaJlit. W inten8Y'fDi8 ci-j warabrie praevorllltiej · wya~ily dute 

Uoilci ceraaiki, polepy, ko•ci awieraccych oraz dwato:łlcowaty pr,...U.k 9liniany i kabł~ :lelaz-

nej aapinltl. 1 tJII okrea- 80ina taltła poł•cz~ dwie ja.y poehpowe, d>ud.,..._ z kaaieni pa~ 

lenilika orajł głebok• jllJI!II· wypal~~ 09'"- iloilc~ cen.!ki, polepy, koilei awienecych oraz 

kaaieniaai. Byc! 80łe jaaa ta 1 poblillltie pal..UIIIto ._ po-tałokiaai vi4kazec,o ~atwa nie 

uchwyconego w eondałOWJII wykopie. 

Badania nie be~ kontynuowane. 

Badania p~daił 4r Leazelt WDjcla prll}' wapcSłucłaide 

119r Jt. Radoliiitlej. Opiek4 u.ako-. spra-ł doc.4r Je

ny l:aiecUllllti. riJiall-ł •• - ftocławlr.u. Sa6aty -
z- badaJł. lliaato ~II-D w./ 

Badania koncentrowały aie na ucbwyceaiu ucbodDiej gru1cy u.jlłtarazec,o oaadnicbla w 

rejonie starego Miaeta /rejon Pałac:u Billkupiego ul. Gcla4alta/ oraz aa roapo:maDJ.u atratygra

f11 i chronologii oaadnictwa na terenie hgóru l.ate4ralnego. 

Wykonano l wykopy o powieracbn.i 15 a 2
· oraz 27 odwiertów w l ci•gach o odtoku atedzy od• 

wiertami od S do 10 a. Zg~ceadzono w wyuiku badali 138 fragaent6w ceraailti, 21 fragmentów 

przedmiotów -talowych, 20 fragaent6w a&kła u.czyniowioqo i nielicane ulUlti koki zwierqc:ych. 

Efektea przeprowadzonych prac było uchwycenie zachodniej granicy najeterazego oaadnict

wa w poblitu dawneqo grodu, Da linii ul. Gdallllltiej. Waa.1&DitOW&Dy pozioa oaadAicay znajduje 

a tą 5, 20 • ponitej obecnego po:lic.u utytltowego. Materiał cer~iczny pozwala pociatU teqo 

osadnictwa waŁepnie okre.lid na XII-XIII wiek. Zatem odkryty pozioa osadniczy pod vagledea 

chronologii koreaponduje ae •1adaai osadnictwa odkrytyai w·19ł5 r. u· zbiegu ul. Gdallakiej i 

liliiCzaj oraz z najat&rnyai wzaiankaai iródłowyai o oaadnictvie wczeanc.J.ejakia - Włocławku · 
;łzso-s!ł-

Prace ba!!&wcze prowadzone na hgónu JtatedralDJII ujawn1ł7 nady prac Diwelacyjnych 1 bu

dowlanych z XIX-~ w. oraz pozoataloki waratvy oaadniczej a XV-XVI v. 

Materiały znajduja ale ~ ltate4rae ArcheologU. O.L. Obszerniejsze sprawozdanie v archi

W\1111 NKZ we Włocławku. 

Badania beda kontyn~•· 

NOLBORZ 

woj. piotrkowskie 

Stanowiako 2 

l!lus- Archeologicane 1 litDClgraficzne 

• ł.odai 

Badania prowadzUa 4r Alelema Chaielowaka. Finansował 

liKI v Piotrkowie Trybuna1sk1a. Piaty sezon badA.ń. Sta

nowisito •redniowieczne i ~tne. 

Kontynuowano badania Wlkopaliakove na obszarze ataromiejakia, połotonya w widłach rzek 

~szczanki i 1folbdrki. Celea~ tych badall jest odkrycie relikt6w, znanego u tr6deł pisanych, 

wczeanofredniowiecz _ ~o grodu. 

W kolejnych dvdch /nr 6 · i 7f.iykcpach aondatovyc:h, usytuowanych w obrebie dawneqo rynku 

~ wprost wejlcia do koleiola odkryto warstwy kulturowe zavierajace dol~ liczny ruchomy ma

teriał zabyt.ltovy1 z czaadw od przełomu vczesneqo-i pd:fnego •redniowiecza poczynajac na novo

tytnym kończ"c. 
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W obydvo aondataCb natrafiono na prseci~tnej gtebokodci 120 CM od dzisiejszej powierzch
ni, na varaO.. ailnej apal~hny o •i'ltazości około 5-10 ca, l:M!<blcej pozoatałoJiciot jedneqo z 
połarów, kt6re w caaaaob nowołytnych dot.ltneły lłolhór:o. ·. 

Ra głębokości 220 ca, od dzisiejszej powierzchni, w aondału nr 7 odsłonieto tkv~ce v 
piasku calcovr- pra~łow~one bierwiono o średniCY około 30 cm, ponad kt6rya na r6tnych głę
bokolciach aale9ały dute kaaienie. ~ bierwiono zw1otzane zapewne było z blitej nieznanyai 
obecnie k atrultcjaai drev,ntanyat. 

Podczaa penetracji najbliłszB90 otocaenia lłolborza odkryto, ' na stoku wysoczyzny języko
-to ."..ct.nl..j'l<:ya ·~ ~ 4oU~ lłolh6rk1, .oaa~ wczeanośrednioviecznot, połoto~ 9koło 1 h od 
eyuu aiejskiecJO. 

Bac!ania l:M!d'l kontynuowane. 

DOC:ł.ĄW 

ul. lliełbaMJ.caa 
l. 

WOjewódzki Olrodek Archeol09iczno- , 
Konserwatorski 

.we_ Wrocławiu 

Badania prowadzili: Llldwik A. Jtamińaki, Tadeusz Kaletyn. 
PiaEV&a:r sezon bada!S. Miaato średniowieczne. 

W r&JI&cb r-aloryzacji Miaata Wrocławia, w bloku zachodnim rynku ,rrocłavsltiB90, podczas 
wzaacnlania funda.ent6w oficyny północnej budynku przy ul. ~iełbaśniczej 3/4 natrafiono na 

gł.OOkodci 2~5 a na obiekt kl~any z XIII/XIV~. o wymiarach około 1,2 x 1,2 • oraz piwnicz
kę. · Rewnottr:l proatok'ltn890 dołu kloacznego pierwotnie obudowan~o de~i wspartyai o piono
wo wbite słupy w warstwie pc4chnicy przemiesnneS z mierz Wił odkryto garnki, dzbanki, patel
nię, aisecui klepkowe, frag~~~BDty pucbarów szklanych. w piwniczce o wyaiaracb około 1 x 1,5 a. 
wypełnionej próchnic" odkryto 2 garnki gliniane. 

Nadzór robót budowlanych jest kontynuowany • 
. ' 

WIOCLAW Stare Miaato· 
kolc16ł w. Eltbiety 

WSCHOifA 

woj. leszczyńskie 

patrz wczesne Jlredniowiecze 

wojewódzki Ośrodek Archeol09iczno

Konserwatorski w Lesznie 

Badania prowadzili: 119r w. Piiu:czałovski, agr z. Liassk, 
~~gr A. Gwia:fdzidski oraz w. Dębaki. Finansawał WOlU{ Lesz
no. prugi sezon badali. IU.asto Jlrednioviecane /od poł.. 

XIII do XIV v./ . 

Kontynuowano prace r•towniczo-vykopaliśkowe v ub. roku przea P.P.PXZ o!~frocław. 

Oczyszczono wykop nr I a nastenie pogłębiono go do ł60 cm od współczesnego poziomu, 
uzyskuj~c calec na powierzchni ok. 10m2 •. Profile wyko~ ukazały pelnot stratygrafie nawars

twieJI. miejskich. 1f płd.-sch. częl!lc.i vyko.pu vystotpił fragment muru k8llliennego /narotnik/ zbu
dowanego z otoczak6w o średnicy ok. 20-30 ca_spojonych zapraw~ glinianą. Xrótsza 4ciana muru 

o dł . 70 cm wchodziła w profi~ południowy a dłutsza o dł. 230 cm w profil wschodni wykopu. 
Obt ekt vys~pił na głb. 250 cm a posadowiony został na głb. 366 cm od l(spółcze'snego poziomu. 
Fragmenty cegieł gotyckich zalegaj~ćycb na koronie muru, jak równiet w warstwie przylegaj•

cej, wskazuj•, te stanowił on cześ6 fundallent6w bu~owli gotyckiej. 

w płd.-wsch •. czę.ci wykopu zalegały drewniane elementy budynku mieszkalnego, wykazuj•

cego wielofazowo46 użytkowania. Pierwszy poziom konstrukcji ukazał się na głb. 220 cm a naj

nitszy na gł. 390 cm od współczesnego poziomu. Budynek posiadał konstrukcję sumikOWO-ł'ltkO~. 



J 
- 208-

w czędci zach. wykopu zlokalizowano dwa obiekty gospodarcze. Odsłonięto ich partie szczy
towe w postaci liclen o konstrukcji słupowo-plecionkowej. Fosiedały zaokr-.glone kształty o śred
njcy wnętrza ok. 240 cm. Słupki llcian prostokatnie starannie ociosane o przekroju 10 x 6 cm 
oddalone były od siebie llrednio co 25-30 cm. w.dcianie budynku przy południowym profilu ple
cionka zachowała się do wyaokodci ok. 25-30 cm. 

Badania dostarczyły licznego zbioru zabytków. wyeksplorowano ok. 8 tys. fragmentów ce
ramiki, kilka kiloqr~w aateriału kostnego, przedmioty metalowe /przewaga qvotdzi te1aznych/ 
przedmioty drewniane /m.in. miski i fragmenty talerzy/ kilkanadcle fragmentów obuwia skórzane
go, fragmenty ~anin itp. Na szczególD4 uwagę zasłuquja: grzebied kolietany datowany na XIV w. 

/wq Cnotliwego/, srebrny p!erllcied tarczkowaty zdobiony motywem lilijki oraz złota aprzaczka 

do szaty. 

Na podstawie wstępnej analizy aateriału zabytkowego, najnitsza warstwy odsłonięte ai~s
ta nalety datować na druga poł. XIII v.1 co zqodne "jest ze tródłami historycznymi, które dat<: · 

lokacji Wschowy na prawie aaqdeburskia zamykaj& między rokiea 1248 a 1278. 

Materiały zabytkowe ąraz dokumentacja znajduj& się v siedzibie WOAKu w Trzebinach. 

Badania bąda kontynuowane • 

.. 
. WYSZEMBOR!t, gm. Mragovo 
_woj. olsztyńskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii ~ultury Materialnej 
Zakład Archeo1oqii Polski Srodkowej 
v Łodzi 

Badania prowadzono pod kierunkiem doc.dr.hab. Andrzeja 
Nowakowskiego. Uczestniczyli• dr-Bogdan Łuczak i dr 

~riusz Mielczarek /autor sprawozdania/. Finansował 
WKZ v Olsztynie. Druqi sezon badań. Gród~ llredniowiecz

ny /?/ 

W 1986 r. zał~tono na stanowisku dwa wykopy, będace przedluteniem wykopu z 1985 r. Je
den z nich, o vyaiarach 4 x 4 a /oznaczona jako II/, usytuowano w centralnej czę~ci kopca. 

W górnych warstwach wykopu II odsłonięto cztery niewielkie wkopy nowoiytne. W głębszych 
.partiach, które stanowiła zbita glina tółto-brunatna, natrafiono natomiast na przemieszany 
materiał ceramic·zny - fragmenty naczyrt z okresu rzymskiego i pó:tnego średniowiecza /a nawet 

i młodsze/. Wydobyto pojedyńcze fragmenty ceqieł i niewielkie ułamki polepy. Sytuację tę wy
jednia odsłonięcie v pr~filu wschodnim nawarstwień dovodzacych istnienia wkopu, obejmujacego 
zdecydowana większodć powierzchni vykopu. 

Eksplorację wykopu II zakończono na poziomie próchnicy pierwotnej /XViii i XIX warstwy 
mech./, która odsłonięto w jego czędci zachodniej. Decyzję o wstrzymaniu prac na tym pozio
mie podjęto z mydla o dalszych działaniach. W dwietle badań 1985-1986 r. nie została bowiem 
potwierd~ona prawie 200-letnia tradycja identyfikacji kopca z qródkiem dredniowiecznym . . Być 
mo*e jest to obiekt niedokończony: Bardzo prawdopodobne jest jednak równiet to, !t mamy do 
czynienia z kurhanem /stad tet; ze względu na konieczno~ć zmiany metody badań wstrzymano eks
ploracjęnapoziemie próchnicy pierwotnej/. Motliwo~ć takę potwierdza brak zaby tków v kolej
nym wykopie /oznaczonym jako III/. 

Badania nie zostały zakończone. 

ZAWALOW, gm : Hiaczyn 
voj. ZllJ!IOjskie 
Stanowisko nr 1 

Muzeum Okrc:gowe 
V Z&lllościu 

Badania prowadził" mqr Andrzej Urbański. Finansowało Hu
zeua Okregove w Zamodc1u. Drugi sezon badad. Grodzisko 
stotkawata. Okres pótnodredniowieczny i novotytny. 

1'--- --- - ---__ , ________ _ 

l 
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Badania aiały na celu rozpoznanie nawarstvied kopca grodziska, uatalenie piecvotnej 
9ł4bolto4c1 foay na całej jej azerolto4ci, rozpoznanie umocnień wału olt~tnego. 

Załotono wykop o długo~i · 41 ab., w obrębie którego znalazł ~Le wał oltretny, foaa oraz 
odcinek stoku kopca. · wał zieony uformowany był z gliniaatej zlesi oblepiony na stokach glina 

1 wzaocniony faszyma. W profilu rysował siot wyra~ny wkop wypełniony ja'"'- glin", w którym 

praypszczalnie llllOCOVaJia była konatrultcja obronna w forale częstokołu na koronie wału. Na C'!

łej szeroko~~ fosy osiagnięto jej pierwotna gł•boko•ć. U podstawy kopca odałoni,.to u.ocnie~ 

nie jego stoku. pray fosie w postaci dębowych półokr•glak6w i okr"glak6w nalotonych na aiebie 

· i WZJOOCnionyc:h pionowya palu. Górna cze4ć tej konstrukcji uległa zniszczeniu, v aasiedztwie 

·v wypełnialtu fosy aa1egały . bezładnie podol:me be1ki. W odległo4ci około 12 a od azczytu kopca 

nawaratvienia układały si4 w wał uto~any z gliniastej zieai. w warstwach zsypowych :r. kopca 

zarejeatrowano mac:~ ilo•ć .,.gli drzewnych, popiołu, 4lad6w apalenhny. Pochodza one z po

teru budynku znajdujacego ale na kopcu, którego 4lady widoczne b!flY. podcna badań v roku ubieg
łya. 

Eltaploracja wypełnialta fosy doatarczyła znacznej ilołci materiału ceraaicznego z okresu 

XVI - pol. XVII v. fragwentów kafli piecowych, cegieł, naczyń azklanych i niewie1ka ilodć za

bytków aetalovycb głównie gwotdz1 telaznych. Ha uwag• zaaługuje znaleziony v wypełnialtu fosy 

nieanac'l:nie oazkodzony talerz cynowy zdobiony stylhowanya Olt1Uli1Amtes ro•ltnn}-a, v który wkoa

ponovany jeat herb "Lis" 1 litery r .c. l waratv :!:eypowych kopca 1 z aaaiadztva odJerytych na 

nia 4lad6w wału pochodzi. oeraailta pótno4redniow1.eczna 1 nowotytna. 

Dotycbcna.ave vynilti bacład pozwalaj" na ustalen1.e eposobu ufortyfiltovan1.a obie~tu. Zgro

aadzono r6vn1.et znaczn,. ilo4ć zabytków pozwalaj~tcych na jego datowanie. Brak jeet natoaiast 

v1.•kazej Uo~i danych na teaat budynku /zapevn~ v1.ety/, który znajdovat ale na kopcu i uległ 

apa~en1.u. 

. &Au 

Bater1.ały z bacład i dokuaentacja znajd~j" a1.e w Muzewa Okr•govya w Zamołciu. 

•t• prz-iduje at.ę ko1>tynuacji bacład v najblUa:!:ym czaaie. 

-j • delonog6raltie 

StaDovialto 1 , 2, 4 

PP Pracownie ~onaervacj1. Zabytków 

Pr.acowni.a Archeologiczna 

Oddział w Poznan1.u 

Badani.a prowadzili ~r Edward ~rauae /autor spravozda- __ 

n1.a/ oraz agr Piotr Sniady, agr P1.otr Wavrzyn1.ak. Finan

aowal UrZlld Niejaki v brach. IIJU(f'iT. Tn:eci sezon ba

dad. Jaaek 4redniowieczny z końca XIII' v. /str . 1/, pa

łac z XVIII~. /str. 2/, park krajobrazowy /str. 4/. 

Prace wykopallakowe na atanowialtach prowadzono v ramach planu badań poezetk6v i rozwoju 
. 2 

oaadn1.c:zego. tar 1 okol1.cy. Wytyczono 7 wykopów ł"cznej pow1.erzchn1 około 100 • oraz kontynuo-

vaDO badania atudni 4redniowiecznej. Wyltbpy wytyczano v dawnej kuchni zamkowej /wykop U./. 
aiedzy zamkiea a pałacen /wykop 6/ oraz v fosie zamkowej /wykopy 7A-D, 8/. W trakcie badań 

zaazła konieczno4ć przeprowadzenia n1.ezbednych prac na st. 4 v zwt.zku z niespodz1.ewany. od

ltryci.ea taa varatv oraz c:eraaik1. wczesnoAredn1.ov1ecz.oej z VIII-XII w. 

· łlajc:i.eltavne rezultaty os1.•gnLeto v wykopie 6, 9dzi.e odkryto brzeg foay 4redn1.owiecznej 

zasypanej z XVII-XVIII v. oraz pozica próchnicy pie~tnej przect.ęty przez te foae i "'op 
fundaaentowy pod altrzydło wac:bodnie zaak.i. 

Wykopy 7A-o yykonane w fosie północnej, a wykop 8 v fos1.e zachodniej potwierdziły 

XVIII-leczo,. qene~ obecnej fosy. Jej wykonanie znia~zyło całkowicie 4redniovieczna nawars

twienia. 11 wykopia 7A odkryto konatrultcje kU11.enno-drevn1ane wzmacniajace bn.eg XVIII-iecz

oej fosy. 

Prace wykopallakowe w• atudni /wykop 10/ utrudniała atale gwałtown1.e naptyvaj"ca woda. 

Osi•gnieto głebokodć- 4,65 • poniłej korony eembrow1.ny. W trakcie tegorocznych pr,c os1.•g

nieto 8 t 0 P'I ·cellll>rov1.ny kamiennej /głębolto4ć - 4, 30 m/. Pod kamien1.em wystapiła konatrultcja 
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drewniana o wymiArach około 1 ~ 1 a wykonana z desek pionowych i p6łokrllglaltów. Je atudni wydo

bywano jut tylko materiał tlredniowieczny. 

w traltcie badali znaleziono ponad 7 tyaiAicy ułamków naczyd glinianycll, fra~ty kafli, 

naczyd szklanycb, kotlei zwierzęce i około 300 zabytków głównie telaznych /gvoidzie/ i drew-

nianych oraz k1111iennych; 
w ramach interwencji archeologicznej na at. 4 zaobservovano waratvy vczesnotlrednioviecz~ 

ne o grubolici do 2 a ze apaleniznll, polepa, wapnea. Zaskakuje grubotló tych warstw. Nie 1109ły 
one raczej powstać w miejscu tylko osady o nawet długim okrasie funkcjonowania /VIII-XII w./ 
Teren i stanowisko trzeba poddać ponownej analizie pod kiltu istnienia tutaj grodu słowiade-

skiego. 
Materiały i dokuaentac~a z badad · znajdujll się w Pracowni Archeologicznej w POznaniu i 

w tarach. 

Badania bęck kontynuowane. 



. . . 

, Obea. no.wożylDy : 



BOROWU, gm.Bielawy 
woj. skierniewickie 
Stanowisko 1 
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patrz 
pótne §redniowiecze 

BRODNIA DOLNA - Stary Dvó<:, gm.Buc"ek 
woj. sieradzkie 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Sieradzu 

Stanowisko 2 

Badania prowadził mgr Tadeu&Z J.Horbacz /autor sprawozda
nia/ przy współpracy mgr Elektry Wójcickiej; prace kon

sultował doc.dr hab. Les"ek Kajzer. Finansowałwxz w Sie
radzu. Pierwszy se,.on badań. Dwór nowotytny na kopcu. 

Stanowisko nie uwzględnione w powstałej ostatnio monografii L.Ka.jzera, J.Augustyniaka 
/Wstęp do studiów nad dwi~ckim budownictwem obronnym sieradlOkiego w XII-XVII/XVIII wieku, 
Łódf 1986/, zlokalizowane zostało w terenie podczas badań povier,.chniowych AZP w listopadzie 
1985 r. /arkusz 71-49/. Znajduje się ono v dolinie rzeki Kodskiej, na wschodnim skraju wsi, 
obecnie na półwyspie wcinającym się w staw hodowlany, z zachowanymi od północy, południa i 
wschodu ~ladami fosy s"erokodci 8-10 a. Obs..ar stanowiska wynieaion~ jest około 2 m ponad lu
stro wody atawuJ jego kształt zblitony jest do elipsy o osi dłutszej na linii W-E, liczącej 

ponad 50 m i krótszej /N-S/, 30-metrowej. 

Podczas tegorocznych prac wykonano przekrój przez kopiec wzdłut linii zblitonej do osi 
W-E, "akładając 5 wykopów badawczych /wykopy I-IV o wymiarach 10 x 1,5 m katdy oraz v- 3 x 

x 1,5 m/. Pozvoliły one m.in. nat 

1. rozpoznanie stratygrafii stanowiska /np. uchwycenie poziomu próchnicy pierwotnej z okresu 
budowy załotenia 1 dladów razplantowania materiału z kopania fosy/1 

2. natrafienie na relikty najpradopodobniej dwdch budynków drewnianych o konstrukcji naziem
nej, sugerujących zabudowę skrzy.,łową /?/, o szerokości /?/około 5,20 i 2- 2,20 m; 

3. zarejestrowanie pozostałości faszynowo-belkowego umocnienia zachodniego brzegu wyspy; 

4. natrafienie na relikty wału /?/ ziemnego, otaczającego obiekt dworski przynajmniej od stro

ny zachodniej, powstałego jut po częściowym zagospOdarowaniu załotenia. 

N trakcie badań znale~iono m.in. 767 fragmentów ceramiki naczyniowej, 250 ułamków kafli 
płytkowych /w tym 104 z polewą/ i 84 garnkowych, 18 fragmentów szkła oraz częściowo wytarty -
szeląg litewski Jana Kazimierza z 166/?/ r. Odkrywane podczas eksploracji ułamki cegieł z cią
gami palcowymi, fragmenty kamieniarki 1 ceglanych płytek posadzkowych sugerują, it nalety li
czy6 się równie t z reliktami. architektury murowanej. Ruchomy materiał za.bytko.ty, o wyrafnie 
"dworskim" charakterze, pozwala na określenie ram chronologicznych stanowiska na lata około 
1600-1720. Było to starsze załotenie dworskie na terenie Brodni, poprzedzające powstałą w 
1 połowie XVIII stulecia siedzi.be szlachec~ą • . z zachowanym m.in. do niedawna lamusem drewnia
nym, wzniesionym w 1746 r. /Katalog Zabytków Sztuki w Polace, t. II, 'woj. łódzkie, w. 45/. 

Dokumentacja badad i materiał zabytkowy przekazane będą do Biura Dokumentacji Zabytków 

w Sieradzu. 

Przewi.~uje się dokumentacj~ prac. 

CHEŁMNO n.NereJII, gm.Dębie 

woj. konidskie 
. Obdz zagłady 

.. 

Muzeum Ok':~gowe 
v ltoni.nie 

Badania prowadzili mgr Krzysztof Gorczyca· i mgr Józef 

Kapustka. Pi.nansovało Muzeum Okręgowe w Koninie. Pierw
szy sezon bad44. Obóz zagłady z okresu II wojny 'wiato

waj • 

Obóz w Chełmnie funkcjonował w dwdch fazach: qrudzie4 1941 - kwiecie4 1943 oraz czer

wiec-sierpied 1944 r. Jego przeznaczeniem było wył•cznie likwi.dacja ludności pochodzenia ty-
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dowskiego z Polsk~ i · podbitej Europy, a takie mniejszych grup Polaków, Cyganów oraz jeńców 
radzieckich. W pierwszej fazie ofiary mordowano bezpo~rednio po przybyciu do dworu we wsi 
w samochodach-komorach gazowych. Następnie wywotono je do lasu rzuchowskiego gdzie grzebano 
na 2 polanach w zbiorowych mogiłach. Z czasem zaczęto je pali6 w murowanych krematoriach. 

w drugiej fazie d~iała~ości obozu równiei gazowanie odbywało sis na terenie lasu. 

Oqółem w obozie zgładzono około JSO 000 osób •. Przetyły zaledwie 3, ~tórym udało się 
uciec. Wszelkie ślady swej działalności hitlerowcy starannie zatarli, ł~cznie z wysadzeniem 

dworu w Chełmnie. z tych oczywistych przyczyn nie zachowały się tadne informacje dotycz~ce 
rozplanowania oraz zabudowy terenu obozu w lesie rzuchowskia. 

Wyst~pienie Orzędu Miasta i Gminy Deble oraz GXBZB z inicjatyw~ powołan~a na terenie 

obozu muzeum spowodowało wł~czenie się Ńuzeum Okręgowego v Koninie ~ działania przygotowaw-
cze. 

Dane uzyskane z fotointerpretacji zdję6 lotniczych z J958 r. pozwoliły na zlokalizowa- . 
n i e w obrębie le~ych pol~ zasięgu zbiorowych moqił, czterech baraków oraz kilku wyko pów o 

blitej nieokreślonej funkcji. Jedno z krematoriów zostało odkryte w trakcie kopania rowów po9 

wodoci~g. 

Celem przeprowadzonych badań wykopaliskowych było sprawdzenie informacji pochodz~cych z 

fotoin t erpretacji oraz ewentualne odsłoniecle dla .ekspozycji jednego z krematoriów. MOqił z 
oczywi stych wzgledów rozpoznawać nie zamierzano. 

Załoiono S wy! pów o ł~cznej powierzchni 208m2• Wyjaśniono, te ślady po barakach nie 
zachowałysie /wykopy I i III/. Zostały one prawdopodobnie zatarte v czas!~ prac porz~dkowych 
w latach sze~dzies i~tych. i siedemdziesi~tych. Stwierdzono, te spalo.ne koki ludzk i e oprócz 
tego, 1e wysypywano je do Warty, rozsypywano po le~ie"/do dzid wys~pui~ a powierzchni/, za
kopywano równiet w niewielkich płytkich jamach /wykop IV/. 

Wyjagntono funkcje jedneqo z wykopów - słniył on prawdopodobnie hitle rowcom do palenia 
rzeczy osobistych odebranych ofiarom, a nie kwalifikuj~cych się do wywozu a~ Rzes zy. z rowu 

sondatowego /wykop V/ przeprowadzonego przez ten wykop uzyskano dute ilości sztu6ców, oku6 

torebek, portmonetek, walizek, butów, sprz~czki pasów, scyzoryki, tzw. tabki do pończoch, oku

cia protez, sztuczne szczeki, quzikt a.in. 1 od radzieckiego IIIUtlduru itp. oraz łuski od nabo

jów karabinowych i pistoletowych. 

Ucbwycon? częściqwo pozostałości jedneqo z krematoriów /wykop II/. Maj~ one posta6 dute
go wkopu o wymiarach prawdopodobnie około 17 x 17 a o ukośnych ścianach. Wypełniska jeqo sta
nowi jasnoszary piasek z popiołem 1 ogromn~ ilości~ pokruszonych, przepalonych kości ludzkich. 
Na głebokodci około 2 m pod ścianami wkopu uchwycono bryły betonu 1 pokruszone cegły, stano
wi~ce resztki wysadzonego w powietrze fundamentu krematorium. Zaobserwowano, te beton zbrojny 
był elementami wózków dzi~c1ecych. Przy ścianie południowej krematorium odsłonięto układ rur 

drenarskich doprowadzaj~cych prawdopodobnie powietrze do piecowiska. Na głębokości 2,5 m nie 
ostagnieto jeszcze calca. 

Materiały 1 dokumentacja znajduj~ się v Muzeum Okręgowym w Ko~ie. 

Badanta będ~ kontynuowane. 

CROC.ER 

woj. włocławskie 

CI.ECHANOW 

Zamek 

OROGOSZA, gm.Bielawy 

woj. skierniewickie 

Stanowisko 2 

patrz 

p6tne średniowiecze 

patrz 

pófne średniowiecze 

Biuro Badań 1 Dokumentacji Zabytków 
v Skierniewicach 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 

Badania prowadził mgr Andrzej Kosiorek przy współpracy 
mgr.mgr.Piotra Swt~tktew1 : :a i Justyna Skowrona. Ftnan-
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sował WKZ Skierniewice. Pierwszy sezon badań . "Dwór" mu
rowany na kopcu /ltoniec XVI - 2 polowa XVII w. f 

Obiekt znajduje sie około 300 m na południe od wsi i około 100 m na południowy wschód 

od stanowiska 1 /patrz Informator- badania 1983/. Jest to mocno zniszczony - zwłaszcza w 
czę~ci centralnej -kopiec ziemny. Ma on kształt nieregularnego trapezu o wymiarach 11,5 x 

x 1~,0 x 17,0 ~ 14,0 m, wysoko~ci około 2 m. Miejscowo'ć znana jest w iródłach pisanych od 

1394 r. 

· Prace miały n~ celu stwierdzenie charakteru i chronoloqii obiektu. Zaletono dwa wykopy 

na osi N-S o łącznej powierzchni 29m2 • W jednym zlokalizowano zniszczony fundaw nt kamienno

~ceqlany, związany zaprawą wapi6nną posadowiony na warstwie zbitej gliny. W drugim fragment 

muru ceglanego /szeroko~ó 52,5 cm, zachowana wysoko~ć 62,5 cm/ biegnący po osi E-W, który 

ustawiony był na kilku warstwach - biegnących po stoku - dutych otoczaków. Mur zbudowany był 

z cegły /wymiary: 6,3-6,5 x 12,0- 12,5 x 26,8 - 27,5 m/ w wątku kowadełkowym . Materiał ru

chomy wystąpił w postaci: fragmentów ceramiki /z przewagą 70 proc. ceramiki o wypale utlenia

jącym/, kafli, kogel zwierzęcych. Ponadto wydobyto sierp, okucie drzwi 1 żelazny rak. w~ród 

kafli nalety wyrótnió fragmenty kafla z Orłem i herbem Jelita. 

Z uzyskanych /w -terenie i tródłach pisanych/ informacji wynika, że był to murowany dwór 

mieszkalno~obronny na rzucie prostokąta /?/ o wymiarach 10,0 x 12,0 m, posadowiony na niewyso-· 

kim sztucznym kopcu. Od południa i zacbodu otoczony był fosa. Jego chronoloqia zamyka się w 
przedziale od 4 ćv. XVI- 3 ów. XVII w. /zniszczony w czasie "Potopu"?/. Wła~cicielami byli 

Łazi~scy herbu "Jelita• /bliscy krewni słynnych ZamoJskich/. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w ~chiwum BBiDZ w Skierniewicach. 

Badania nie będą kontynuowane /zbyt dute zniszczenie obiektu/. 

DRZEWICA 
woj. radomskie 

Zamek gotycko-renesansowy 

Radomskie Towarzystwo Naukowe 

Pracownia Badań Regionalnych 

Pracami kierował dr Zbigniew Lechowicz /autor sprawnzda

nia/. Finansował WKZ w Radomiu. Dwa sezony bad~- Zamek 

z okresu renesansu. 

Cel badań archeologicznych był przede wszystkim techniczny. Wobec zachowanego w pełni 

narysu murów zamkowych oraz .prac architektoniczno-wykopaliskowych w latach 1948-1949 pod kie
rownictwem prof. B.Guerqina i zamierzonych prac zabezpieczajacycb strukturemurów zamkowych, 
rola prac archeologicznych była czysto usłu9owa. w ciągu dwóch sezonów badawczych założono 8 

wykopów archeologicznych, z tego 7 w obrębie zamku, a 1 v obrębie bryły XVII-wiecznego dworu, 

gdzie znajdovaó się mia~ relikt budynku gotyckiego. 

Celem badań na terenie zamku było ustalenie stratygrafii dziedz~ca, sposobów fundamen

towania murów oraz poziomów wód gruntowych i formy pierwotnej miejsca, na którym wzniesiono 

zamek. Prace pozwoliły ustalió, te zamek wzniesiono na tzw. surowym korzeniu, na terenie od

ciętego przez starorzecza rzeki Drzewiczki pagóra meandrowego. Fundamenty zamkowych murów po

sadowiono na gruncie o zr6tnicowanych cechach, zarówno głębokich torfach starorzeczy, jak i 

krawędziach teraz nadzale~ch. Spowodował to koniec~no~ó szalowania wykopu, jak i rusztowe

go ustabilizowania w niektórych miejscach stopy fundamentu. W trakcie prac uzyskano liczny, 

blisko 3-tysięczny zespół zabytków ruchomych, m.in. ciekawy zespół kafli renensansowych z wy

obrateniami figuralnymi, heraldycznymi i zwierzęcymi. Nie natrafiono na mater~ały starsze nit 

przełom 1 i 2 ćwierci XVI w. w jednym z wykopów zarejestrowano .!lad ujęcia wody do celów bu

dowlanych z okresu wznoszenia zamku. 

wyniki bada~ archeologicznych nie zmieniły wcześniejszego datowania obiektu na lata 

1527-1535. 



DZIAŁOOWO 

woj. ciechanowskie 

ELBLłG 

Stare Miasto 

EŁK 

woj. suwalakle 
ZiUIIek na wyspie jaz. Ełk 

GAJ NOWY, gm.G6ra dw.llałgorzaty 
woj • płockie 
Stanowisko 1 
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patrz 
półne drednlowlecze 

patrz 
póine drednlowlecze 

patrz 
póine •rednloviecze 

Muzeum v Łeczycy 

Kuz.eum Miasta Zgierza 

Badania prowadził mgr Plotr Sviatkiewlcz. Konsultował 
doc.dr hab. Leszek Kajzer z Katedry Archeologii UŁ. 
Finansowało Muzeum v Łęczycy, korzyatajac ze współpracy 

Muzeum Miasta Zgierza. Drugi sezon badań. Dwór obronny 
•na kopcu• /7: połowa XVI-XVII v./ 

Badania obiektu koncentrowały się na maksymalnym odsłonit~ciu zachowanych pa.rtii l?rzy
ziemia budynku przylegajacego od wchodu do odkrytej v 1985 r. klatki schodowej, a takte na 
uchwyceniu jego pozl"oiau/óv ?/ utytkowego. Eksplorowano. 6 wykopów o łacznej powierzchni około 

46 m2 
1 usytuowanych głównie na kulalnacji kopca OrH na jego północnym -l połu.dniowym stokUl 

całkowicie wyeksplorowano około 10 a 2 powierzchni wykopów. 

w wyniku prac odsłonięto przyziemie jednotraktowego, dwuczłonowego budynku zbudowanego 

na planie prostokata o wymiarach 5,8 X 14,0 m, zorientowanego dłutszymi bokami wzdłut osi S-N. 

Jego północna cządć o wymiarach 4,0 x 5,8 m posadowiona była na glinie caleowej panitej spąqu 
pierwotnego humusu. Szerokodć ceglanych dcian tego pomieszczenia wynosiła około 40 cm, zacho
wana wysokodć dochodziła do 1,5 a. Od zachodu przylegała do niego klatka schodowa, a na vewnt~
trznym licu wschodniej dciany widoczne były resztki kolebkowego sklepienia . Wzdłut ~elan bieg
ła ceglana pos~dzka pokryta warstwa utytkowa, stanoviaca wierzch odsadzki fundamentowej o sze
rokodcl 50 cm i wysokodcl łO ca: wnętrze pomieszczen.ia zajmo~ały nawarstwienia· bedace pozosta
ło§cia urzadzeni~ grzewczego. Z ujawn.ionego tu poziomu utytkowego pozyskano około 80 proc. ca
łodci materiału ruchomego. Gzdć południowego budynku o wymiarach 5,8 x 10 m nie była jednoli
ta. Sciant~ wschodnia stanowił ceglany mur o szerokodcl 40-60 <:m z otworem wajdeiowym o szero
kodcl 1,2 m usytuowanym podrodlcu 1 osłoniątym ganeczkiem o wymiarach 1 x 1,5 a. 

W wewnt~trznym licu muru znajdowała się wtórnie zamurowana, przesklepiona nisza o szero
kodcl 1,1 m, a wzdłut niego biegła klinem /szerokodć 20-40 cm/ ceglana odsadzka /ewentualnie 
fragment starego IIIUru/. Sci_imy /południowa i wschodnia/ prryziemia budynku stanowiła kamlen

no-ceglana ława fundamentowa /szerokodć około 80 cm/. W wykopie usytuowanym wewnatrz tej par

tii budynku ujawniono 3 poziom~ jego utytkowania, z których najstarszy zwiazany był z ceglana 

posadzka ułoto04 bitej od posadzki z północnej cządci budynku, na izolacyjno-wyrównawczych 
warstwach zaprawt wapiennej 1 piasku. 

W trakcie bad&6 pozyskano 977 fragmentów naczy~. 545 fra~nt6w kafll piecowych, 194 
fragmenty kodei zwierzęcych! ponadto ornamentowany naparatek mosiętny, fragment raka, sprzącz
ki pasa 1 innych przedmiotów telaznych. Wdród ceramiki naczyniowej wyr6tn1ono około 3 proc. 
fragmentów nawiazujacycb formalnie do naczyd wczesnodredniowiecznych, około 15 proc. fragmen
tów naczyd typowych dla pó:tnego dredniowiecza /aivionych/_, około 40 proc. fragmentów naczyń 
silnie formujaco obtaczanych, . ze azliiJIIOW!lJlej gliny .i o dobrym wypale utleniajacya oraz około 

40 proc. fragmentów naczyń toc:zonych. Analiza fora 1 tecbnologi~ wyrobu materiału ceramiczne
go pozwala datować go na 2 połowo XVI-XVII w. 

Materiał ruchomy 1 dokumentacja badań :znajduja się w Muzeua w Łęczy<::y. 

Planowane sa dala:ze badania obiektu. 



G~ZNO, ga.lgierz 
woj • łódzkie 

Stanowisko 8 

GLIWICE 
voj, katowicki~ 

Braaa Raciborska 

GLASICA, 'fili· Szemud 
voj. gdalSsltie 
Stanowisko 1 
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patrz 
p6tne •re~iowiecze 

patrz: 
p6tne •redniowiec"Ze 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Pracownia Dziejów Szkła 
Instytut Archeologii i Etnografii 
w Toruniu 

Badania prowadził mgr Marek Rubnikowicz /autor sprawozda
nia/ przy współudziale ~r Małgorzaty Markiewicz. Finan
sował IAiE Uniwersytetu M.Kopernika w Toruniu oraz WKZ 
w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. P6tnodredniowieczna huta 
szkła /XV w./ 

' Prowadzone od 1982 r. badania terenowe mające na celu rozpoznanie średniowiecznego i 
nowotytnego hutnictwa szkła na Pomorzu doprowadziły do zlokalizowania znacznej ilości hut 
szkła. Stanowiskami o najwi~kszych walorach poznawczych są obiekty pótnośredniowieczne. Zni
koma ilość materiałów zabytkowych wyst~pującycb ' na powierzchni gruntu, cz~sto zalegających w 
terenie o utrudnionej •czytelności" podlota powoduje, te stanowiska te są stosunkowo nielicz
ne. Istotnym elementem badań poszukiwawczych są informacje pisane, potwierdzające działalność 
hut szkła w obr~bie badanych miejscowości. 

Stanowiskiem zlokalizowanym przy pomocy informacji pisanych pochodzących z 1438 r. są 

pozostałości po hucie szkła w Głazicy. Obiekt ten położony jest w odległości około 2300 m na 
północny zachód od Szemuda, w połowie wysokości znacznego wyniesienia morenowego, bezpośred

nio przy kra~dzi gł~bokiego parowu. Parów ten, obecnie w znacznej części zasypany w wyniku 
przemysłowej eksploatacji żwiru był jednocześnie granicą oddzielającą niewielką płaszczyzną, 
na której stwierdzono reli~y huty szkła. 

Wykopy zlokalizowane &ostały w niewielkim zagł~bieniu, w południowej cześci garbu tere
nowego. Pokrycie całej powierz:chni uprawą łąkową uniemożliwiło określenie zasi~qu w oparciu 
o materiały zabytkowe występujące na powierzchni gruntu . Poprowadzono zatem sieć rowów o sze
rokości 1 m, rozmieszczonych na całej powierzchni, na której stwierdzono zaleganie różnych 
pozostalości związanych z dzialalnodcia huty szkła. Na podstawie występujących zaburzeń struk
tury warstwowej zlokalizowano zasięg stanowiska. W miejscu największej ilości wtrętów antro
pogenicznych w warstwę naturalną poszerzano wykopy, odsłaniaj-c tym samym cal~ powierzchnie 
buty. Na przebadanej t~ metod4 powierzchni 222,5 m2 odkryto liczne pozostałości po hucie 
ezkła. 

Obiektami o najwi~kszych walorach poznawczych były pozostalości pieców szkla rskich oraz 
fragmenty ścian budynku produkcyjnego. Obiekty te, zalegające pod cienk• warstwą humusu, były 
v znacznya stopniu zniszczone i v ładnym z nich nie stwierdzono pozostałości po elementach 
konstrukcyjnych. 

Obiektem centralnym jest piecowisko /obiekt nr 1/ zachowane w podlotu v postaci owalu 

o wymiarach 3,0 x 5,0 a, poeadowiane na osi B-W. Elementem "Yrótniającym ten ·obiekt od oto
czenia jest jego intensywnie pomarańczowe zabarwienie wynikaj4ce z długotrwalego oddziaływa

nia wysokich temperatur na podłote dzlałaj~cego pieca. Jako te n~ całej powierzchni stanowi
ska stwierdzono występowanie jednorodnego podłota gliniastego, pozostałości po piecu zachowa

ły się v formie ~pieczoneg~ "klepiska" glinianego o mi~tszodci docbodz4cej do 1 .etra. H stro

pie plecowialta natrafiono na stosunkowo nieliczne materiały zabytkowe w postaci kilkudziesię
ciu fragmentów wyrobów szklanych rótnych kategorii /naczynia, szkła okienne/. W odległości od 
O, 4 do 1 a od tlcian S, 1f, 11 obiektu nr 1, jut n e poziomie II warstwy mechanicznej /0,2- O, 3m/ 

' 

:. 
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adnotawono regularne przycieanienie o azerokofel około 0,4 a, o vypełniaku akładajacya sic z 
glinia3tej próchnicy przemieszanej z licznyai kaaieniaai, czcdciowo·o regul&rnya układzie. Po 
odsłonięciu całodcl przyciemnienia okazało się, te sa to pozostałodcl fcian budynku produkcyj
nego huty, w którym znajdował sic główny piec produkcyjny. Sciany wzniesione były na planie 
zbliłonym do owalu. W cac•ci W, w aiejscu największego przevcłenia budynku grubo•ć deisny wzca
sta do około 1,5 m. Na podstawie układu nawarstvie4 przypuszczać motemy, ** v ·aiejscu tym kon
strukcja budynku została dodatkowo wzmocniona murem przyporowym. Intereaujacym jest, jak sie 
wydaje, fakt przerwania ciagło.ci •etany na odcinku około 1 m /w czcfci NW/. Przerwa ta jest . 
optymalna szerokościa odpowiadajaca wymiarom otworu drzwiowego; który znajdował sic zapewne w 
tej samej części budynku. Ciekawym rozwiazaniem konstrukcyjnym budynku jest jego część wschod
nia. w połowie długości drugiego z pieców /znajdujacego sic na przedłuteolu osi pieca główne
go) ~elany budynku załamuja sic i kodcaa w odległodcl 0,3 - 0,5 • od fciany pieca. A zatem bu
dynek osłaniał jedynie piec główny - alutacy do wytopu masy sZklanej i produkcji wyrobów, a 
tzw. piec dodatkowy znajdował się czedciowo poza powierzchnia osłonięta fcianami, chaciał za
pewne przykryty był dachem. Pewna wskazówka sugerujaca zadaszenie cało•ci huty sa zachowane 
dwie. jamy pasłupowe znajdujace się na przedłułeniu dcian !mdynku. Poza obiektami o jednoznacz
nie technologicznym przeznaczeniu odkryto takłe kilka obiektów, które sa nierozerwalnie zvia
zane z działalnodcia produkcyjna huty. W bezpodrednim sasiedztvie fciany S budynku znajduje 
się jama /być małe odpadowa~ o wymiarach 1,5 x 1,5 m i głęboko.ci dochodzacej do 1,2 a. Jest 
ona w całości wypełniona dutymi spiekami szklarskimi oraz kaai~nnymi elementaai konstrukcyj
nymi. W odległości 1,5 a od N ściany budynku znajdowały sic dwa dute paleniska o •rednicy do
chodzącej do 1 m. Nie motna wykluczyć, te sa to paleniska bezpo.rednio powiazane z procesem 
technologicznym huty. Otrzymywany tu popiół drzewny mógł być dodawany do zestawu szklarskiego 
jako jeden z podstawowych składników szkłotwórczych. · 

Podczas badad wydobyto takte kilkadziesiaŁ fragmentów wyrobów szklanych, zlokalizowa
nych w przewałajacej czędci w bezpośrednia sasiedztvie pieców. Najczę~iej wystcpujacymi wy

robami były rótnorodne naczynia szklane. Poza tym w kilku pr:Jypadkacll n.atrafionó na niewiel
kie fragmenty szyb gomółkowych. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła na jednoznaczne stwierdzenie okresu, w którym prowa
dzona była działalność produkcyjna. ~dobyte naczynia oraz gomółki były typowymi formami dla 
XV w. Datowanie to poparte jest dodatkowo :tródłaai pisanyai, v których w 1438 r. vspoaina, 
się o działają~ej w Głazicy bucie szkła. 

Materiały zabytkowe i dokumentacja znajdują się w Pracowni Dziejów Szkła Instytutu Ar
cheologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Badania zakończono. 

GNIEZNO 
woj. poznaliskie 

Muzeum Poczatków Pa6stva Polskiego 
w Gnietnie 

Badania pod kierunkiem dr Gabrieli Mikołajczyk pro
wadziła mgr Katarzyna Szorkowska. Pierwszy ·sezon ba
dad. laplica pw. dv.Stanisła-. Okres nowotytny 
/XVI. w./. . ' 

Na stanowisku tS /ary: 22, 23, 26, 27, 30, 31/ prowadzono prace wykopaliskowe w miejs~ 
cu wystepowania reliktów kaplicy pod wezwaniem dw.Stantsłava, ufundowanej w 1522 r. prz<:z 
pzYmasa Jana Łaskiego. 

Po raz pierwszy zarysy obiektu odsłonięto .w 1947 r., a w 1965 r. przebadano drogą prac 
wykopaliskowych jeqo częllć północ~ /absyda/. Celem podjętych ~ nowo badaJS jest weryfikacja 
hipotezy o wykorzystaniu przez budown~czych kaplicy, ruin znacznie starszej budowli - być mo
te przedromańskiego kościoła grodowego z czasów Mieszka I. 

Kaplica zbudowana została na planie koła /średnica wewnętrzna 9,10 m/ z tr~ema absydami 
cd s t r ony północnej, wschodniej i zachodniej /średnica wewnętrz~ absyd 4 m/. Grubość muru 
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:. 
poaieszczenia centralnego wynosi 1,85 m, a vrubodć muru absyd 1,2~ m. Wejście· znajdowało się 

najprawdopodobniej od stro~y południowej. Symetrycznie względem niego dobudowane były dwie 
przypory o rzucie kvadratovya. 

W wyniku tegerocznyćh prac ponownie odsłonięto zbudowan~ z kamienia, miejscami uzupeł
niane cegłą mury kaplicy, do głębokości około o,so· m. Ponadto we wnętrzu obiektu odkryto po
zostałości krypty grobowej o przypuszczalnie kolebkowym sklepieniu i ceglanej posadzce. Kryp-

. ta Żajmowała około 0,75 części centralnej kaplicy oraz absydę wschoPnią i północną. w czę~ci 
półn~no-wschodniej i północno-zachodniej głównego pomieszczenia, symetrycznie względem osi 
pólnoc-południe znajdowały . si~ dwa ceglane murki narotnikove. Do krypty prowadziły wykonane 
z zaprawy schody wbudowane v ceglany mur zamykający pomieszczenie od po~udnia. Na podstawie 
rekonstrukcji łuku sklepi~ia motna makaymaln• wysokość krypty określić w przybliteniu na 
1,60-1,90a. 

Warstwy przyk~ające mury miały charakter przemieszany - zawierały material od wczes-
. nego średniowiecza do współczesności. Wnętrze krypty wypełniały war~twy gruzowiskowe z mate
riałem średniowiecznym i · nowo:tytnym. Na poludnie od zamykającego kryptę murka, na niewielkim 
odcinku zaobserwowano niezaburzony układ warstw z materiałem wył•cznie wczesnośredniowiecz
nym /pol. X- poł. XI v./. 

l uzyskanych v wyniku tegorocznych prac i zasługuj•cych na uwagę znalezi~k wymienić na
laty fragment p6tnośredniowiecznego wykonanego z br•zu okucia. Na obecnym etapie badań trudno 
jednoznacznie określić chronologię kamiennych mur6v kaplicy. 

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Pocz•tków Państwa Polskiego w 

Gnietnie. 

Badania będą kontynuowane w przyszłym sezonie wykopaliskowym. 

JA!IltOir lALESNY 

woj. kaliskie 
Stanowisko 1 

Biuro - badań i Dokumentacji Zabytków 

w Kaliszu 

Badania prowadziliJngr Grzegorz Teske i mgr Janusz Toma
la. Finansował WKZ v Kaliszu. Pierwszy sezon badań. Dwór 

nowotytny. 

Stanowisko polotone jest wśród łąk na prawym brzegu rzeki Kuroch, około250m od szko--
ły podstawowej i około 50 a na południe od drogi polnej łączącej skrzytowanie dróg, znajdują
cych Jie w poblitu szkoły z kościołem. Obiekt o drednicy około 25 m, obecnie słabo zaznacza 

się w terenie. Od północy dochodzi do niego grobla, miejscami niewidoczna w terenie. 

Amato~skie prace wykopaliskowe dokonał na niniejszym obiekcie ~ 1948 r. nauczyciei z 
Jankowa Zale,nego - Wincenty Strzytewski. W literaturze archeologicznej stanowisko interpre
towane jest jako grodzisko stotkove z fazy" B wczesnego 'rednioViecza z fosą 1 wałem. Na sta
nowisku 1 v Jankowie Zal~nym zdoiono trzy wykopy sondatowe. Sondat r o wymiarach 35 x 1,5 m 
swoim zasięgiem obejmował domniemane wały, fosę oraz część wschodnią kopca. Wykop IJ: o wymia
rach S x 1,5 a obejmował stronę zachodnią kopca oraz ~zęść przylegającą do nieqo. Sondai III 

o wymiarach 6 x 1 a przecinał w poprzek groblę. 

W trakcie prac wyko~liskowych odsłonięto na kopcu płytki, prostokątny (4 x 2 m/ funda
ment kamienny bez zaprawy. Swiadczy to, te by6 mota był on przygotowany pod jednokondygnacyj

ny budynek o konstrukcji nazieJIIllej - drewnianej. W zagłębieniu terenu, interpretowanym daw

ni~j jako fosa, odsłonięto konstrukcje drewniane przypominające skrzynię. Wąs~oprzestrz~y 
wykop n~e uchwycił całej konstrukcji. Dstalono jedynie jej zasięg wzdłut linii, E-W. Analiza 
warstw zalegających v wykopach, budowli , chronologii materiału zabytkowego usta1.iła, te bada- ' 

ny obiekt to relikt novo:lytnego dworu mieszkalno-obronn~o usytuowanego na nasypie zieJIIllym. 
Kształt kopca to efek~vybrania ziemi i złotenie j~j w jednym miejscu. Największą ilość na

kładu zebrano z miejsca miedzy nasypem a rzeką Kurach. Powstało v ten sposób dość płytkie, 

rozległe zagłębienie, które zapewne w okresie podwytszonych stanów v6d było wypełnione_ wodą. 

Za fosą, bezpośrednio przy Kurochu, widoczne jest nieznaczne wyniesienie terenu , dotychczas 
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uważane za relikt wału ziemnego. Przecięto go wykopem sonditowym. Okazało się, te jest to na
turalne wyniesienie terenu. Wobec powytszego motemy z dutą pewno,cią wykluczyć latnienie fo
sy ocaz wału. w podobny sposób została wyodrębniona grobla. 

Podczas prac terenowych w 1948 i 1986 r. znaleziono fragmenty cef&miki naczyniowej da

towanej na XIV-XV i XVII/XVIII w., co sugeruje, te kopiec mógł przechodzić dwie fazy zasied- · 
lenia. Pierwszy z wymienionych okresów jest słabo udokumentowany. Nie ulega natomiast ~tpli
wodci, te kopiec utytkowano w XVII/XVII w. Dwory z tego okresu lokowane na kopcach najblitsze 

badanemu obiektowi pochodZil z Galewic w woj. kaliskill i Kalanowa w woj . sieradzkill. 

J-'!IOWIEC 

woj. lubelskie 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwator
ska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadziła ~r Maria Supryn /autorka sprawozda- . 
nia/. Finansowało Muzeua w Kazillierzu Dolnya. Jedenasty 

sezon badaJ\. Zamek /XVI-XVIII w./ 

w sezonie wykopaliskowym 1986 r . zrealizowano 3 wykopy badawcze. 

wykop XXXIII - o wymiarach 8 z 3 m zlokalizowano na dziedzińcu wschodnim, przy skrzydle pół

nocnym zamku. Wykop miał na celu przede wszystkim stwierdzenie poziomów utytkovycb dziedziń
ca w nierozpoznanej dotychczas partii załotenia. Wykop ten objllł mur południowej ~elany 
skrzydła północnego, wzniesiony z kamienia wapiennego"i · cegieł na zapra~ie wapienno-piasko

wej, datowany wstępnie na XVII w. w murze tym na odcinku eksplorowanego wykopu znajdował się 

r ozglifiony otwór, który w czasie p6tniejszej przebudowy muru pomniejszono. Otwór ten ostat

nio spełniał funkcję wej!lcia z dziedzińca do pomieszczenia skrzydła ~łnocnego /pomieszczenie 

to jest podpiwniczone/. w. jego obrębie widoczne są negatywy 3 stopni, negatyw belki oraz re

likty ceramicznej posadzki - pozwalaj" one okredlić dawny poziom utytkowy wnętrza. w partii 
wykopu przylegajllcej od wschodu do wspomnianego muru stwierdzono. na głębokollei 0,40- 0,55 m 

bruk z kamieni narzutowych, datowany na XVII-XVIII v. 

Calec /w postaci piasku/ wyst"Pił na głębokollei 0,60- 0,70 m. 

Wykop XXXIV - o wymiarach 5 x 2,50 m wytyczono równiet przy skrzydle północnego zamku, lecz 

na zewnatrz budyDku, przy IIcianie północnej. Wykop llliał na celu rozpoznanie, czy odkryte w 

ubi7głych sezonach wykopaliskowych przy skrzydle wschodnt. zamku fortyfikacje ziemne 
: są równie! od strony północnej załoteni.a. 
W trakcie eksploracji wykopu v północnej IIcianie skrzydła odsłonięto duty fragment strzelni

cy, analogicznej do wcześniej odkrytej po zewnętrznej stronie skrzydła wschodniego, zachowa

na ona jest w partii panitej otworu strzelniczego. w wykopie obserwuje się występowanie wału 
ziemnego, usypanego z warstw piaszczystych i gliniastych, integralnie zvillzanego z dawnym mu

rem kurtynowym ze str.zelnicallli. w wykopie ustalono poziom występowania ~stwy budowlanej mu
rów na głębokollei 4,85 m. Obserwacja ta pozwala wnioskować, te pierwotny poziom terenu w tej 

partii załotenia znajdował slę~uto nitej nit po zewnętrznej śtronie skrzydła wschodniego 

/o około 3,5 m/, .stlld znajduje swoje uzasadnienie fakt, te wał" ziemny, którego wysokość przy 
skrzydle wschodnim okred~ono hipotetycznie na 3,35 m, w tej partii załotenia miał, jak się 
s t wierdza, znacznie vy!sZil wysokość. 

Wykop XXXV- o wymiarach 4,15- 5,00 x 2,50 m, załatano przy bastei północno-wschodniej zam

ku, po jej stronie wschodniej od Zevnlltrz . w miejscu,gdzie w oparciu o obserwację naziemnych 

partii murów winna znajdować się strzelnica. w trakcie eksploracji wykopu odsłonięto, jak 
wcześniej przy skrzydle wschodnim, piaszczysto-gliniaste nasypy ziemne tvorz~ce wspomniany 

wał. TUt pod powierzchnill terenu na głębokollei 0,20 a wystapił ll!llr poszukiwanej strzelnicy, 
przy tym nieoczekiwanie stwierdzono występowanie muru z kamienia wapiennego na zaprawie wa

pienno-piaskowej, dostawionego do muru wspomnianej strzelnicy od strony wschodniej; mur ten 

ma długość 2,90 m, jego stopa fundamentowa znajduje się na głębokollei około 1,50 a /w wyko
ple odlosnięto od zewnlltrz południow• krawędt tego muru/. 
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M":r ten dostawiony do muru strzelnicy w spos6b_ ~niemotl1wiający jej _funltcjonowanie, stanowi 
niewątpliwie element dawnych fortyfikacji zamku i zw~zany jest najpewniej z etapem wykorzy
stywania strzelnicy na wytszej kondygnacji. Element ten wymaga dalszego rozpoznania w wyniku 
bada6 w przyszłych sezonach wykopaliskowy~. 

Materiały reprezentowana najczę.ciej przez ułamki naczy6 ceramicznych i kafli z wieku 
XVI-XVIII oraz dokumentacja znajdują się w· PAK PKZ O/LUblin. 

Badania ,będą kontynuowane. 

JAROSLAW 

woj • przemy~kla 
St.Opactwo 

JELEHL\ GORA - Czame 
OW.Sr renessąsowy 

patrz 
póina •redniovlacze 

WOjewódzki Oałrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadził zespół IIOAK: Ewa Łutyniacka, Halina 
. Sledzik-Jtam16ska, Ludwik Andrzej ltami6ski; Andrzej Tu

cholski. Finansował WltZ w Jeleniej G6rze.Trzeci sezon 
łiada6. Dwdr renesansowy i teren przyległy, ałlady osa.d
nictwa średniowiecznego. 

W bietącym sezonie kontynuowano badania zasypanej fosy. Rozpoznanie prowadzono w 4 wy
kopach nr 5/84, 9-11/86, które usytuowano przy południowej, zachodniej 1 północnej fasadzie 
dworu. Odkryto relikt muru oporowego, który był zbudowany z łamanego kamienia łączonego gli
ną. Cembruje on skarpę fosy od zewhątrz. Mur o szerokodcl 0,80-1,00 m biegnie równolegle do 
południowej 1 zachodniej fasady v odległości 7 ,S m. Mur zachował się w najwytszym miejscu do 
wysokoałci 1,8 m. Ił wykopie nr 10/86 w partii fundamentowej /wysokoś~ 0,40 m/ utyto zaprawy. 
Iłymienione odcinlti 11111ru oporowego fosy oraz I!'Uru dworu wzniesiono z jednak.owego kamienia. 

Odmienną orientacją /Sif-NE/ i budulcem /eratyki/ r6tni się mur oporowy odkryty w wyko
pie nr 11/86, który załoto~o przy północnej fasadzie dworu. Stratygrafia wypełniska fosy 
iwiadczy o jej zasypiskowym niwelacyjnym charakterze. ·zasypanie fOsypołaczone z rozbiórka 
wyższej partii muru oporowego było wynikiem jednorazowej akcji. Prawdopodobnie nastąpiło to 
v drugiej połowie XIX v. i związane było z trzecim etapem przebudowy dworu /wyr6tnionego w 
oparciu o rozwarstwienia architektoniczne/. Przemawiałby zatem także nielicŻny materiał za
bytkowy /skorupy naczy6/ z tego okresu, o ile nie trafiły one do wypełniska f osy już po jej 
zasypaniu, podczas prac ziemnych związanych z zakładaniem instalacji, m.in. voclociągowej, 
energetycznej i odgromowej. 

Nalety podltreałli~ brak v wypełnisito fosy warstw sedymentacyjnych o charakterze kultu
rowym 1 przyrodniczym /powstałych w środowisku fosy nawodnionej/, co przemawia raczej jedno
Żńacznie za istnieniem fosy . s~chej. Jednakie nie wykluczalibyśmy, it w początkowym okresie 
utytkowania dworu /wzniesiony w 1559 r./ fosa była nawodniona, chociat nie ma na to przesła- . 

nek archeologicznych /stratygrafia/. Dodajmy, te za istnieniem fosy nawodnionej ?rz~wia so
lidno!!~ wykonania fosy; W'Jrałająca sie wybudowaniem muru oporowego cembrujllcym skarpę. Nie 
bez znaczenia · jest tet odwołanie się do powstałych w XVI w. na Sląsku renesansowych rezyden
cji.dworskich, np. Będkovice~ WOjnowice, które zachowały fosy nawodnione. wY_daje się, te re
zydencja z fosy wodnej w przypadku dworu Czarne nastąpiła w wyniltu ·niekorzystnych warunitów 
hydrograficznych /podtapianie dworu/, co mogło nastllpi~ podczas drugiego etapu przebudowy 
datowanej na 1656 r. 

Kontynuowano tak:!;e badania na dziedzi6cu wewnętrznym dworu - wykop 5/84, V którym od
kryto v ubiegłym sezonie ~inę kamiennej studni. Podówczas z wypełni.aka studni wydobyto frag-

· menty !!redniowiecznycb naczyń glinianych. Znalezisko to przemawia za istnieniem osadnictwa 
tłredl"iowiecznego o blitej nie sprecyzowanym charakterze . Tegoroczne badania atodni ~ziU)e 
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·zwi~zane były a rozpoznani .. wypeł~aka oraz konatrakcji drewnian~j wyat~uj,cej pod oatat
nlm spodnim wieócem kamie~ cembrowiny atudn!. Daieazczooo tutaj drewniane koło zbudowane z 
aeqmentów pol~czonych na czopy. Prawdopodobnie drevniane koło wyznaczało kr"""d1 dna cembrO.. 
winy, zapobiegaj~c ~araz .. grzętnięciu ceabrowiny w. trakcie budowy, 

Przebadano również stoikowa ty naayp zieliiDy, polotony w pobli~ wachodniej foay dworu. 
Wykazały one, ie jeat to współczesny, sztuczny naayp gruzowo-zie.ny. 

Dokumentacja i zabytki znajduj' sifł w 1IOAJt wa Wrocławiu, po oprac:owaniu zoat~ przeka
zane do hlKZ w Jeleniej Górze. 

KAZIMIERZOWO, gm.Elbl~g 

Stanowisko 7 

Badania prowaddł mgr 111eczyaław Haftka. Fi.nanaował Wltl 

v Blbl~qu. Pierwszy ae2on badad. Osada nowoiytna /li:VI- . _ 
-XVIII v./ 

Stanowisko jest jednym z licznie występuj~c~ch v depresyjnym terenie terp6w żuławskich. 
Wykorzystuj~c wykop budowlany wykonano obserwację profili l badania sondaiowe. Stwierdzono, 
że terp jest zbudowany na podłożu torfiastym przekładanym cienkimi warstewkami pylastych iłów. 
Wyróżniono ogółem 18 warstw. Najniższ~ warstwę kulturow~ tworzyła zwarta konstrukcja z drewna 

olchowego ułożona na ruszt. Stanowiła ona podstawę, na któr~ sypano kolejne warstwy torfu i · 
ilastej ziemi. Na tak przygotowanym pagórku stawiano ~arówno drewniane, . j ' i murowane budyn
ki mieszkalno-gospodarcze. 

Na podstawie pozyskanego materiału, głównie ceram1cznego, terp ten można datować na 

okres od schyłku XVI do końca XVIII w. 1 wiązać z osadnictwem olenderskim w posiadło4ciacb 
ziemskich miasta Elbl~ga. 

Wykonano także wstępn~ inwentaryzację i wiercenia na 17· dalszych terpach, położonych 
wzdłuż dawnego szlaku z Gdadaka do Elbl~ga, stwierdzaj,c na kilku obiektach występowanie zja
wiska kompakcji. 

Dokumentacja i zabytki znajduj" się w MUzeum Zamkowym w Malborku. 

Badania zo~tały zakończone. 

KCZEWO-MLYNEK, gm.Przodkowo 
Stanowisko 2 

JUELCE 

Stanowisko Pałac-Qgród 

patrz 
wczesne llredniowiecze 

Wojewódzki Ollrodek 

Archeologiczno-Konserwatorski 

w Kielcach 

Badania prowadził mgr Waldemar Gllńskl. Finansował PPPKZ 
O/Kielce. Pracownia Do.kumentacjl .Raukowo-Blstorycznej. 

'l'rzecl sezon badad. CZęofć XVII-lecznego ogrodu pałacu 
biskupiego, · 

Celem prac wykopaliskowych było rozpoznanie lokalizacji l planu założenia oranżerii 

zbudowanej przea biskupa Aleksandra Lipsklego /1745/, która prsylegała do północnego muru 
ogrodowego, oknallll zwrócona na południe. 

W 1985 r, odkryto połudnlowo1schodni naroinik oranżerii. 'w br. przeb~ano dwa wykopy 
o- powierzchni 47 a 2

, które wytyczono v kierunku zachodnim od wykopów badawczyCh z 1985 r. 
Uchwycono południowo-zachodni narojnlk z dobudowan~ do zacbodniej Ilelany /nie przewi~zanej 
z nią/ m~ rem sionki, z roząlifionya otworem drzwiowym. W ten sposób ~zyskano poaiar całej 
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południowej ściany o długości 25 •· Na całej długości tlelany uzys~ano stropq fundamentow~ po
sadowion~ na warstwie caleowej 'skałki dewońskiej. 

łla szezególn~ uwa~ zasługuje odkrycie w południowej Ilelanie, w połowie jej długości 
pieca grzeweżego /od strony wewnętrznej/ oraz systemu kanału grzewczego. Główny kanał prze-

. bieg'ał od pieca przez eałll szeroko~ oranżerii, drugi przecinał się z nim i biegł wzdłuż ca
łego założenia. We wapc111U11anyeh -rkaeh kanałów grz.;wezyeh znajduj~ sl'l otwory, pozwalaj~ce 
na przepływ gór~eego powietrza na całll powierzchni'! oranżerii. Wzdłuż południowej deisny od

kryt~ siedem słupk~ kam1enno-ceglanyeh dostawionych do ściany, służ~cyeh do podtrzymania po
dłogi dr-n1anej, pokrytej blachll aiedzianll. 

lachcwane relikty oranżerii zbudowane •ll z regularnych kamieni na zapraw1e wapiennej. 

poku.entacja archeologiczna, poaiary geodezyjne znajduj~ sio; w PDNB PP PII:Z 0/ltielee 

oraz w woAit Jtielce. 

Badania b<:dll kontynuowane. 

JtiELEŚSII:A BUTA, ~.Szesud 

woj • gdańskie 

Stanowisko l 

Uniwersytet . Mikołaja Kopernika 
Pracownia Dziejów Szkła 
Instytut Archeologii i , Etnografii 
w 'l'oruniu 

Badania prowadził mgr Marek Rubnikowiez /autor sprawoz

dania/ przy wsp6łudziale mgr Małgorzaty Markiewicz. Fi
nasował IlUE Ua..M.Jtopern1ka w Toruniu oraz WKZ w Gdań

sku. Pierwszy sezon badaJi •. Nowożytna huta szkła /XVII

XVIII w./ 

Stanowisko zlokalizowane jest w centrum wsi na szczycie jednego z niewielkich, lecz li
czmych wyniesiell terenowych. W odległości około 50 ~ na E od pozostałolici po hucie szkła lln&j

duje się duży staw wiejski. 

Jako . że stanowisko znajduje si'l na terenie objętym intensywn~ upraw~ ł~ow~, znacznym 
utrudnieniem we wst'lpnej fazie prac wykopaliskowych było okrelllenie zasięgu występowania ma
teriałów zabytkowych. W t~ celu założono sieć row6w sondażowych o szerokolici l m, pokrywaj4~ 
nimi całość wyniesienia. W wyniku tych działań stwierdzono , że koncentracja zabłtkÓW rueho
~eh i n1eruehomyeh zlokalizowana jest w szczytowej p artii wyni esienia. Poszerzenie wykopów 
do pełnych 6wiartek badawczych pozwoliło na odkrycie zachowanych elementów konstrukcyjnych. 
Analiza stratygrafii obi ektu pozwoliła na określenie dwufazowej zał: · •lowy. Faza I · - .;kres dzia
łalności huty szkła. Pozi as ten uległ daleko posun1ętej destrukcji w wyniku p6tn1ejszej zabu
dowy. l elementów konstrukcyjnych huty zachowały się jedynie fra~ntary<:1lne pozos~łodci jed

nego z piee6w szklarskich oraz kilka jaa zwi~zanyeh funkcjonalnie z hut~. Paza XI - p6tniej
sza, zwi~zana jest z okresem zabud~ gospodarczej. Podezas wznoszenia budynku gospodarezo
-aieszkalnego zn1szezono większodć pozostałości po zabudowaniach huty. 

Podczas badali wykopaliskowych poza fra~taryezn1e zachowanymi elementami konstrukcyj
nymi zvi~zanym.i z procesem wytwórczym szkła wydobyto takie znaczne Hollei różnorodnych zabyt
ków, poebodz~eych z różnych faz wytopu szkła /spieki szklarskie, liiASa szklana, odpady produk
eyjns/, fragmenty wyrobów szklanych ~talki zasobowe, butelki apteczne, kielis~ki, szklanki, 

nieliczne fragmenty szyb/ oraz fragmenty nar~ędzi do ich formowania /np. kształtown1ki/. 

Ra podstawie tych z-.J?ytków, szczególnie fra~entów wyrobów finalnych buty, okredlOJ!O 

ehronologi'l obiektu. Wyst'lpujllee tu wyroby ., typowylld formami produkowanymi ID&sÓVO· w koJicu 

XVII i na pocz!ltku XVIII w. 

Interesuj,ee wydaj~ się takie przyczyny zaprzestania działalno!lei produkcyjnej huty. 
Wprawdzie znaczny stopień zniszczenia un1emożliwia wyei!lganie zbyt daleko idĄcych wniosków, 
niemniej jednak wyst<~powante pewnych elementów wskazuje na nagle pnerwanie produkcji. Pod
ezas badali stwie~dzono, że w zachowanej CZ'IŚC:i pieca znajduje się kula armatnia. Analiza na-
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warstwied w tej czędci stanowiska wskazuje, że była ona bezpadredni' przyczyn' zniszczenia 
pieca. 

Materiały . zabytkowe, do chwili pełnego opracowania, znajduj" tiię v Pracowni Dziejów 
Szkła Instytutu Archeologii i Etnografii UMK v Toruniu. 

Badania zakodczono. 

KI S ZEWY, CJIII• TU11azk6v 

woj. konidskie 
Stanowisk'? 38 - dwór 

Muzewa Oltr'I<Jove 
v ltoninie 

Badaniami kierowała dr Łucja Pevlicka-Mowak. Uczestni
czył Zdzisłev Lorek /autor sprawozdania/. Finansowałe 
MUzeua Okr'I<Jove v Koninie. Drugi sezon badał\, ·Dwór 
obronny /XVI-XVII w,/ 

Dwór był siedzib, Lidieckich herbu Dryia. Ostatnia dziedzicem z tej rodziny był około 
roku 1636 Andrzej Lisiecki, prokurator królewski, sędzia surrgat k~liski. 

Stanowisko połozone jest na niewielkim wzniesieniu w§r6d podmokłych ł~ na p6łnoc od 
strugi, okoł o 500 m na poludOle od zabudowad · vsi i około 700 m na wschód od szosy Tuliszk6v

-Kon1n. 

Kontynuowano badania d"ż'c do udcidlenia chronologii obiektu 1 1~o rozplanowania . Wy• 
tyczono wykop około 57 m2 przylegaj"cy do ubiegłorocznego wykopu przekrojowego, który rów
nież pogłębiono. Ochwycono fundamenty muru zewnętrznego budowli o przebiegu NH-SE i czędcio

wo zarys przylegaj"cej do Diego od zachodu p6łoltr,głej wieży. Odsłonięto również zarys po
działów wewnętrznych budowli. Uzyskane duże ilodci materiału w postaci ceramiki, metali oraz 
bogato zdobionych renesansowych kafli pozwalaj" wstępnie datowa6 obiekt na XVI-~II w. Ochwy
cone na zewn,trz mur6v dodatkowe vtóme umocnienia Z'" gliny i · drewna ·prawdopodobnie miały na 
celu ochronę budowli przed wodami powodziowymi. 

Materiały i . dokumentacja znajduj" się v MUzeum Okręgowym v KOninie. 

Badania będ' kontynuowane. 

KI S LAlU, qm. Tykocin 
woj. białostockie 
Stanowisko l 

~adstvowe MUzeum Archeologiczne 
v Warszawie 

Badania prowadził agr Marek Zalewski przy vsp6łudziale 
Joanny Boravskiej. Finansował Konserwator KZA w Białym
stoku. Pierwszy sezon badał\. Osada . z około połowy XVI w. 

Stanowisko położone jest na wydmie poprzerywanej v wyniku vsp6łczesnych proces6v eolicz
nych na kilka pagórk6v. Badania geomorfologiczne odsłoniły glebę staroholoce~sk", na której 
znajdowała się c~enka wars~ks gliny , co sugerowało istnienie obiektu neolitycznego/?/. 

Podjęte prace miały za zadanie weryfikację wczedniejszyc~ odkry6. Pod warstw" nadmy, na 
poziaaie gleby pierwotnej uchwycony został zarys cJ:~aty /odsłonięto jedynie połowę/. w jej 
czędci p6łnocnej wys~iło skąplako przepalonych kamieni /palenisko/, a v czędci południowej 
chata zagłębiała się na około 70-90 cm poniżej warstwy polepy, tworz,c rodzaj piwnicy. w jej 
wypełnialtu znaleziono liczne fragmenty ceramiki oraz kodci, a także cał' amforkę 1 połowę mi
sy. H narożniku p6łnocno-vschodnim chaty znaleziono br,zowy pierdcionek inltrustowany skodnymi 
kresk~. Ł~U:znie przebadano obszar 20 m2 • Ozyaltany materiał pozwala datować obiekt na połowę 

XJ1:I "· 
Materiały znajduj, si~ w opracowaniu v PMA. 

Badania będ, kontynuowane. 



XRAXOW Stare Miasto 
_ltRAKOW - Wawel 
XRAXOW - Zwierzyniec 

KOŁOBRZEG - Stare Miasto 
woj. koszalidsk~e 

LESNO, gm.Brusy 
woj • bydgoskie 
Stanowisko 20 · 

LOBLIN - Stare IU.asto 
Blok VII 

LUBLIN - Stare Miasto 
Blok X 

Trybuna~ /d. Ratusz Miejski/ 

- 225-

patrz 
wczesne diedn~owiecze 

patrz 
pó:łne dreclniowiecze 

patrz 
wczesne dr&d~owiecze 

· patrz 
pó:łne t«reclnioliieeze 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia ~cheologiczno-Konserwator
ska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Iwona Chrzanowska. Finansował za
rz~d Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina. 
Trzeci sezpn badad. Dawny ratusz miejski /XIV-XX w./ 

Kontynuowano badania wykopaliskowe wewn~trz obiektu. Odsłonięto zewnętrzny, północno
-wschodni narożnik ratusza gotyckiego, wzmocniony przyporą ukodną /wykop IX/. Przypora ta zo
stała czę~ciowo zniszczona /ucięta/ przez mur nowego, renesansowego ratusza. Posadowi ona jest 
w less~e na głęboko~ci 3, 8 m. Zarejestrowano tu także warstwy kul turowe na zewnątrz starego 
ratusza, ustalając poziom miasta przedlokacyjnego na 2 , 7 m poniżej obecnego poziomu pomiesz
czeń parteru, tj. 193,60 m npm. Odsłonięto również fragmenty przepalonych i zmurszałych belek 
drewnianych, będących prawdopodobnie fragmenteM jednego z kramów, kt6re otaczały ratusz. Re
likty tych zabudowań znaleziono na głębokodcl 2,2 111 w warstwie s ceramiką ~atowaną na XIV/XV
-XV w. Poziom rynku dredni~iecznego znajduje się na głębokodcl 2 m /wykop IX/ ~ 2,3 m /wykop 
X/. 

Po poszer~eniu sondażowego wykopu nr VIII odsłonięto wnętrze narożnika ratusza z wykopu 
nr IX. Odkryto tu fragmen~ ukodnej przypory starszej fazy budowlanej ratusza gotyckiego, obu
dowanej od z~trz murem 1 przyporą uko4ną widoczną w wykopie nr XX. 

Poszerzono również sondażowy wykop nr X, w którya· odałonięto północno-zachodni narożnik 

ratusza gotyckiego z przyporą prostą. MUr kamienny , jednorodny, posadowiony był na głębokodcl 
4,32 m. Do dciany zachodniej /frontowej/ ratusza gotyckiego dostawiony był mur k~enny /nr 4/ 
o niezbyt czytelnym przeznaczeniu, z jednej strony zniszczony przez mur wieży ratusza renesan
sowego, z drugiej przez pó~niejszą piwnicę. Ha głębokodcl 2,2 111 {od poziomu parteru/ zareje
strowano dlady pożaru, z fbogmentami okopconych dachówek glinianych i ceramiką datując~ tę 

'warstwę na XIV/XV - XV wiek. 

w pierwszym trakcie ~dynku, utworzonYJ8 poprzez zabudowQ cewnętrznycb reprezentacyjnych 
schodów renesansowych, prowadzących do wieży, na I piQtro ratusza, ·z~oiono wykop XVI. Po za
budowaniu schodów uzyskane pomiescczenia wykorzystano na areszt. W zlokalizowanym tu wykopie, 
na 9łębokodci 0,9 111 odsło~ęto fragment posadzki ceglanej, ł~czonej zaprawą wapienno-pieskową 
na podsypce z piasku. Odsłonięto również fragment dcianki dzi~owej dziel~cej przestrze6 pod 

achodami na małą celQ. 

Założono również wykopy badawcze w I kondygnacji piwnic /wykopy nr XVII-XXII/. Nieste
ty, w żadnym z pomieszczeó pi~cznych nie zachowały siQ war tvy czy poziomy kulturowe, mimo 
iż piwnice użytkowane były ' dodć intensywnie /szynk ratusza/. Zadokumentowano tam jedynie 
współczesną warstwę mi~u węglowego, zalegaj~caąo na caleowej warstwie lesBU. Swiadczy to o 
·niwelowaniu narosłych warstw 1 o wyrównywaniu poziomu piwnic. 
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· vykop 

Przy wachodniej /tylu.j/ fetanie ratuna, w zaeypan<ij '9ru•-· J wowl- pi...Uqr załotm:-o 
nr xvxi. llokalisowano 90 na .oei budYJ>ku. OcllołODi•to ba dolAe partle aardv rablasa ~ 

.. • . . tyckie<Jo /z 'dv6ch faz , je<JO rozbudowy/. MUry etarazej fazy I:IGIIowlanej ratueU: zlliasczone· zo- • 

-,:·.,. etały w czaeie, pó~niejasej ' roz~owy. lf alejecu tj. ałodase .ary 90tyclt1e tooors4 -jfcte, 

~tóre uaytuowane było v .tylDej •cianle ratuaza 1 prowadsiło prawdopodobnie .SO ·paateascaed 

szyrr ·J, ' zn"ajduj4~ ei• "'1 pr..Uazdw f~owych w tej partU badyDka • . 

Materiały snajduj4 ai• w PAK PKI O/Lpblin. •·, 

Był to oateł:Ai _aesOD badd. a.d&Dia nie ~ kOiltyDuCIWall8. 

~JYCA, ul.Warydeltie<)O 6 

wa'j, płockie 

. J,OWICZ 

'·, Rynek Kodciuszki · 

· woj. -skierniewickie 
,. , 'stanwJ.sko . ll 

MIKORZYCE, gm.Bełc~atów 

woj. piotrkowskie 

•' 

.· ' ··, 

Wo:tewddui KGDMrwator · ~abytłtów 

w P~otrkovie !Tybunalakl• 

' Badania prowad~ili doc.dr ~ab. Lenek. Jtajser /autor 

apr~zda.ni&/ i atudent arcbeol09U. Uni-reytatu ł-6dz-

•. kie<JO Witold Gosdalaki. FinaneO.ai 111tl V Piotrkowie !TJ'-:-
.> bunalakia. Pierwesy aeson badali·. ~rowany dwcSr obronny 

Porait~rakich s około 160~ r. 

Dwór w iu.ltorzycach ataliowił do~ prsedatot sainte~a historyków .i historyków 

sztuki. J~o podst,._y pasiar ~konał w 190 'r. prof. ~ J.łliłobęd:aki i od te<)ó czasu !'i• 
prowadzono tu i~ych prac teren~. Jest to odkryta l jui n·ieczyta~ ceglana ruina, ulo- .. 
kowana ~a kopcu o frednicy około Z5 a, do dzif otoczona wod-1 ~oey. Cel,ea ł>lldaJl było okrelll-. 

lenie chrono10911 wzn1es1enla dworu, odc&ytanie je<JO planu, a takie zł>lldanle nawaratwieli 

· ztemnych 'kopca 1. sprawdzenie, czy obiekt .arowany został ulokowany na alejecu starezej aie

dziby obronnej. 
. . . 2 . 

Wykonano 5 Wykopów arcbeol09icznych o ł4cznej · powierzchnl 20 a l orientacyjnej kubatu-

rze 50m3 , sporz4dzono dokumentacj• rysunltQW4. i fot09rafiozft4 /wraz s paaiaralli cegieł/, 
zgromadzono blisko 1000 przedaiotów zabytkowych, 9ł6wnie ceraaikl naczyniowej, eskła okien

nego i naczyni~o oraz kolei zwierz.cych. 

Stwierdzono, Se dwór v Miltorzycach był podpbmićzonya ceglanya budynkiem /vzniesionya 

na fundamencie z eratyków/ o wya1arże 128 x 20,5· • z dutya,. jednoprzestrzennya ryzalitem 

lo wymiarze 6-,5 x 16,0 a/ od etrony zachodniej. Opisany plan powstał w czasie jednej akcji 

budowlanej, w okresie zaniku frednlowiecznych tradycji aurarskich. Wzniesienie 90 na wyspie, 

okolonej wodami fosy, przeaawia za charakterea obronnya, choć była to przede ws~ystkim rezy

dimcja Mikorskich. Wst•pna analiza zabytków pozwala datowa~ je<Jo funkcjonowanie na lata od 

pnełomu XVI/XVII w. do XVIII w. S4dzi~ należy, że był to pierwezy bu~ynek .wzniesiony na kop
cu w Mikorzycach. 

Mi mo odczytania rzutu założenia badania powinny by~ dokodczone. - Zabytki znajduj~ się v 

opracow:rwaniu v Katedrze Archeol09ll UŁ, dokumentacja w archiWUIII WII:Z w Piotrkowie TrybUnal
skim. 
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.... :,PP . Prac~te Jtonaenra.;:-:11 Zabytków 
. • ' 04dz1ał ltonsenracj~ 

• .. , MonUIIlen~·lnej . ; . 
· • ·. Pracownia Badali · 

.'::· • .Portytili.aćji Nowożytnych 
~ •: .. ~w· warszawie .. " ;-_ : .. 

Badanta prowadzili' Maria ·ltamidak& i ~r Zdzisław Skrok. 
P~l Wojaltowy ;Rejonowy Zarzlld ltwateJ:Unkowo-Budow.:. ; 
lany w. Wars~-ie • .Pierwszy .a~zon·> badaJS , T:w1erdza now'o- . ·. : .ytna. 

CeLe. bada6 było roapoznanie obiektU i 'doatarczenie .danych do 'opracowania projektu 
tacjl daiałobitni na fili• Jalz- Wojaka Polakiego v Waruawie. Według uataled W.Łyaiak~ fort . 

:ten, b4!dllcy viełll na pliiDie kwadratu, za.tał zaproj~any przez a~o lilapoleona 1 wybudowa_: 
~Y w lata~h 1811-1813. Prace wykopaliskowe prowadzono ~lltrz budowli, w fosie i na terenie · 
przy1egł'ya ·do niej. W ich wyniku doltoDaho naa~j,cych ustalad s · ..... ' 

~ . 
- w kilku aiejacach odalwdęto . ator>7 ~towe budynku, stvierdz~nó _i~h _posadowienie i apo-:: 
·. adb .bud~ /pa og6ł: nHdhały/J . 

.·_ ... 
- "Yjdlliono kwasU• ·1okal1z.acji przyczółka '110etovego b4!dlleego oparciea. dla mostu ~wodzonego 

łllCZileego .drugll konclyqnację dz'iałobitni z otaczaj"~ terenea1 

stwierdzono, te ·.fosa otaczaj Ile& fort ·.była fos~ aucluu 

wbrew przypuazczeni!B W.Łysiaka vyel1a1now11Do' ·..,ui~ istnienia akaŻ;._towanych kojeóv 
/~ied ziemnych/ słutĄcych · do obrony fosy i przyzieaia. Piervotnle istniał :zapewne plan 
wybudowania tego rodzaju fortyfikacji, ale zamiar ten nie został zrealizowany zapewne z po

wodu działa~{ wojennych w 1812 r.~ wycofania si• vojsknapoleodakicb z terenów. Księstwa War
Sl!-skiego w roku naatępnyar 

- wevruitrz działobitni odkryto vyaurowany zbiornik na Voc1ę '/cysternę/, w ktisrya 'gromadzone i 
przecbowyvano wodę .. dl!l potrzeb wojaka atacjonuj,cego w forcie. 

Badania zostały zakodczone. 

PILICA 
woj. katowickie ·· 
Stano!tia'ko l 

PILICA 
·• woj. katowickie 

Stanowisko 2 

patrz 
pó:tne •rędniowiecz~ ;· 

PP Pracownie K.onaervacji Zabytków 
• ·Oddział r.cSd:f 

Pracownia Archeologiczno-Konserwator
aka 

Badania prowadził mgr Andrzej Bartczak /autor sprawozda
nia/ przy współudziale mgr. Janusza Tomali. F~ował 
WltZ w Katowicach. Pierwszy sezon badań. Ruiny t~w . kod

cioła marków z XVI-XVII v. 

Badany obiekt, zlokaliz owany we wschodniej czędci miasta, stanowi 4 ruiny ko4cioła zbu

dOwanego z łamanego kamienia wapiennego spajanego zapraw" wapienn4 . '!f!90 4ciany zachowane Sil 

prawie do pełnej wysokodci , tj. około 4-5 m, brak jest natomias t skleplad czy też stropdw. 
Jest to założenie jednonawowe z półkol14cie zamknię~ym prezbiterium ori entowane w przybliże
niu na linii północ-południe. Nawa posiada wymiary 18 ~ 11,2 m, zad prezbiterium 10 x ~.2 m. 
Nawę od prezbiterium oddziela łuk tęczowy w formie półkolistej arkady. Do wschodni ej 4ciany 
nawy przylega kaplica o wymiacach 8,8 x 5,5 m. w zacbodniej 4c1an1e prezbiterium znajduje się 
wejdcie do nie istniej,cej już dzi' zakrystii. ~odc16ł posiadał dwa wejdcias 9ł6wne znajduj4ce 
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sie w gcianie szczytowej oraz boczne we wschodniej ~elanie nawy. Otwory okienne wykazują licz
ne §lady rozkuć i przemurowali. Dotychczas na omawianym obiekcie nie· .prowadzono tadnych badali .. 
"Katalog zabytków sztuki w Polsce• podaje, te kogciół ten zbudowany został prawdopodobnie w 
XVI v. przez botogrobców, a v latach 1610-1801 był w posiadaniu księty aark6v. 

Przeprowadzone prace aiały charakter wstępny i składały się z następujących etapów: 

1) Wykonanie doku.entacji fotograficznej ruin. 
2) Wykredlenie rzutu przyzieaia kolleiola v skali 1:50. 

l) Wykonanie planu sytuacyjno-wysoko,ciovego w skali 1:100 obejaującego najblitsze otoczenie 
obiektu. ' 

4) Eksploracja 2\·•iewielkich wykopów sandałowych. 

Podstaw~ ·Y. celem archeologicznya badali sondatowych było sprawdzenie chronologii ko~
cioła oraz ogólne rozpoznanie obiektu. 

~o wymiarach 1,8 x 1,2 a został zlokalizowany na zewnątrz obiektu w rogu aiędzy pół
nocną dcianą zburzonej zakrystii a zachodnia dciana prezbiteriua. Odsłonięto tu zewnętrzne 
lica fundamentów zakrystii i prezbiterium. Oba fundamenty wymurowane z łamanego kamienia va- · 
piennego są przewiązane. Na głębokollei około 1 a od obecnej powierzchni posiadają wyrsine od
sadzki. Z przyczyn obiektywnych eksploracje wykopu przerwano n.a glebokollei około 1,6 • nie 
osiagając poziomu calca ani tet stopy fundamentowej. Warstwy zalegające v górnej partii wyko
pu i związane z destrukcją obiektu zawierały materi~ł zabytkowy z XVIII-XX v. 

Wykop II o wymiarach 2 x 1,8 m wytyczono wewnątrz kolleiola tak, aby objął wewnętrzną krawędi 
wschodniej strony głównego wejdcia. W wykopie tym na glebokollei około 60 cm panitej obecnej 
powierzchni uchwycono poziom vejdcia do kogcioła. Około 10 cm nitej zachowały sie 3 prosto
kątne płytki posadzkowe wykonane z kamienia wapiennego, które wyznaczaj~ ostatni pozi~ utyt

kowy w nawie. Na głębokości 75 cm zaobserwowano cienka waratwe zbutwiałego drevna. Jest to 
prawdopodobnie pozostałodć starszej podłogi poprzedzającej kamienna posadzkę. Liczny materiał 
zabytkowy pochodzący z warstw zasypiskowych nad posad~ka datowany jest na XVIII~xx w. Nie uzy-. . 
skano zabytków, które pozwoliłyby datować drewniana podłogę. Ponitej reliktów tej podłogi za-
obserwowano szerokoprzestrzenny wkop fundamentowy frontowej deisny kościoła. Sięgał on do gle
bokollei około 2 a panitej obecnej powierzchni 1 zawierał kilka fragmentów naczyń glinianych 
z końca XVI-XVII w. W wykopie tym udało sie osiagn•ć stopę fundamentowa frontowej dciany obiek

tu, która występuje na głeboko~ci około 3,2 a. Dolna czę~ć fundamentu yymurowaną z łamanego 
kamienia wypiennego wykonano ve wkopie wąskoprzestrzennym. Na poziomie dna wkopu fundamento
wego zachowała się gruba wylewka zaprawy wapiennej, w której tkwił fragment butelki z ciemno
zielonego szkła. 

Wyniki przeprowadzonych badań eondatowych nie pozwalają datować obiektu wczedniej nit 
na koniec XVI-XVII w. 

Badania będą kontynuowane. l 

PIERUSZA, gm.Wołów 
woj. wrocławskie 

WOjewódzki Odrodek 

Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Prace prowadzili mgr A.Oobrovolski, Tadeusz Kaletyn, Lud
wik A.Kamidski. Finansował WOAK we Wrocławiu. Pierwszy 
sezon badarl. Dwór renesansowy, qr6d ze XIV-XV v. 

W związku z artykułlilii w prasie sagranicznej 1 krajowej informującymi o schowaniu przez 
hitlerowców v pałacu v Pieruszy czedci ceramiki trojalisklej z badań B.Schliemanna, podjęto 
prace poszukiwawcze. W pierwszym etapie odgruzowano i oczyszczono cztery czedciowo zachowane 
piwnice oraz przyziemie wiety dostawionej do północnej fasady dworu . Odkryto fundamenty dwo- . 
ru renesansowego pogviadczonego v 1530 r., a posadowionego na średniowiecznym załoteniu obron
nym. Na powierzchni posadzki piwnic i wiety, a takie w namulisku zasypanego stawu odkr y t o po
nad tyslac fra9mentów naczyń starołl(tnych vt6rnie aniszczonych, Dom1nuja ułamki ceramiki z 
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., epoki br-zu nalet-ce do naddunajskiego kręgu ku~tury pól popielnicowych. Na uwagę zasługuj4 
trzy naczynia całe: oinochoe /III-I w. p.n.e./, amfora na pachnidła /I w. n.e./ rzymska, m~
aeczka /III-I v./ helleniatyczna oraz fragmenty kilku dzbanków i amfor z prowincjo wschodnio- ' 
rz)'IIUikich /I-III v./. Ra powierzchni kilku skorup odczytano muzealne napisy inwentarzowe: 
~ln 2507a; West Sternber~er; BOrnicke 1550 • 

. ·Zebrany materiał jest rekonatruÓWany 1. opracowany. 

Badania ~ kontynuoWane. 

PLOCJt 

lespół Staroaiejski 

POLANA SMRECZYłiSU . WYtRIA 

Tatry .Polskie 
Tatrzariski Park Narodovy 

·, 

patrz 

p6~ne •redniowiecże 

Uniwersytet Mikołaia Kopernika 
v Toruniu 

Instytut Archeologii ! .Etnografii 

Badania prowadził doc.dr hab. Andrzej Nowakowski. Fi

~aovał UMK v Toruniu. Pierwszy /po przerwie/ sezon 
badaJ{. Novotytny szałas pasterski. 

Celem badari było poznanie proce~u niwelacji przez przyrodę śladów działalności człowie
ka oraz sprawdzenie wiarygodności rekonstrukcj~ budowli drewnianych, dokonywanych na podsta
wie ~r6deł archeologicznych. Obok prac wykopaliskowych pruwadzono takte badania florystyczne 
i pedologiczne, majace wyjaśnić v jakiej mierze działalność luązka wpływa na zmianę roślin
ności oraz strukturę gleby w miejscach przez człowieka zamieszkałych b4dt utyŁkowanych gospo
darczo. 

Badania w TPN maj- charakter ek.sperymentu prowadzacL~O do zbadania procesu naturalnego 
niszczenia budynków drewnianych skazanych na powolna dewastacje lub zniszczonych przez ogied, 

jak równ i et wyjaśnienie, v jakiej mierze i w jak~ tempie środowisko powraca do stanu natural
nego. Prace takie motliwe sa jedynie w rezerwatach, gdyt nie ma w nich ingerencji człowieka 
w działalność przyrody. Watnym był takte fakt, te tatrzadakle budownictwo pasterskie zblitone 
jest pod względem surowca, ,techniki wykonania, jak równiet wielkodcL 1 rozplanowania obiektów 

z budownictwem wczesnośredniowiecznym. 

Badano spalony szałas /obiekt C/. Jeqo połotenia nie wyznaczała roś~ inność synantropij
na, któr.a uległa zanikowi. Ustalono, te zachował się on w postati plamy spalenizny o wymia
rach około 14 x 9 m. Wypełniska tworzyły dość silnie rozdrobnione fragmenty konstrukc j i drew
nianej w postaci węgli. Miatszość warstwy nie przekraczała 20 cm. Nie zachowały sle tadn.e czy
telne ślady po belkach ścian czy podłogi. Nie było tet zabytków ruchomych stanowi-cych wypasa

tenie szałasu. 

Obserwacje pozwalaj- na kilka wn.iosltóv. Spalone zrębowe budynki drewniane 11109- zachować 

się dziś w postaci nieregularnej plamy spalenizny, nie zawsze odpowiadaj-cej ich pie~tnemu 
rzutowi. warunki atmosferyczne powoduj- rozmy~ie i rozwianie spalonych konstrukcji bu~nku, 
przez co niemotliwe jest ich p6tniejsze odtworzenie. Zaskakuj-ca 1est niewielka mi-tszość na
varstwie6 pozostajacych po solidnej budowli drewnianej, w zwi-zku ~ czym takiego .typu pozo
stałości jak badany obiekt, moq- nie być interpretowane w praktyce wykopaliskowej jako reszt
~i sporego budynku drewnianego. Brak roślin~ości synantropijnej świadczy z jednej strony o 
dawnej metryce śladów osadnlctwa, z drugiej ~aś mówi o kilkudziesięcioletnim najwytej okresie 
.recesji synantropów. Nalety wiec przyjać, te ich występowanie nie musi być atisolutnym wyznacz

nikiem osadnictwa pradziejowego. 

POZNAR - Stare Miasto . 

ul. Gołębia 
Stary Rynek 48 

patrz 
p6tne ~redniowiecze 

• 



PROBOSZCZOWICE, ga.Stara Biała 
woj. płockie 

Stanowisko 2 

PRZEMYSL 
ul. Pstrowakiego 

PUCHOWKA, ga.Wieliczka 
woj. 11uwalslcie 

Stanowisko 9 i 10 

PUŁAWY-WŁOSTOWICE 

woj. l ubelskie 
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patrz 
wczesne lredniowiec&e 

patrz 
wczesne lredniowiecze 

patrz 
pótne lredniowiecze -

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Katedra Archeologii 
w Lublinie 

Badania prowadziła dr Irena Kutyłowska. Finansował WKZ 
w Lublinie. Trzeci sezon badań. Nowot ytny wodoci~g. 

Badania miały na ce l u uchwycenie basenu widocznego na planie Pułav z 1106 r. Przestrzed 
dolnego ogrodu między ska~, a łach~ wiślan~ przeba~o 9 yykopaai badawczymi . Natomia st w 
wykopie 10 zloka lizowanym na północ od osi pałacu ofsłonięto naroinik jednego z dwóch basenów 
polot onych w t ej części dol nego ogrodu nie objętej planem z 1706 r. 

Materiały uzyskane w t rakcie badań pozwalaj~ ·na ponitsze s twi erdzenia: 

1. Poniewat na całej przestrzeni dolnego oqrodu, między ska~ a łach~ wiślan~, ca lec wystę
puje na głębokości 0, 4 - 0 ,8 m - nal ety wykluczy~ całkowicie motliwotć, te basen umiesz

czony n• planie z 1706 r. był studni~ gruntową. 

2. w stropie calca wyst~piły zabytki pradziejowe, w tym duta ~lot~ krzemieni i ceramiki kul

tury amfor kulistych . 

3. Uchwycono wodociąg doprowadzaj~cy wodę z górnego ogrodu do półkolistego basenu ponitej pa
łacu, wykonany z rur ołowianych i ulatony na dwóch warstwach cegieł. w zasięgu basenu znaj
dowały się elementy metalowe prawdopodobnie fontanny ora z rury drewniane, którymi odprowa
dzano wodę do łachy. 

4. w wykopach nr 8 i 9 uchwycono mur ceglany, którego łuk wyznacza zasięg koła umieszczonego 
na planie z 1706 r. i półkola basenu widocznego na planach z lat 1760-1775. 

s. w obrębie koła wyznaczonego łukiem tego muru drewniane rury były przynaj~iej dwukrotnie 
wymieniane. Przebieg staTszego układu rur wiąte się z budową .uru, poniewai dla ich prze
prowadzenia w murze wykonany był sklepiony łukiem przepust. Po zniszczeniu tegot łuku rury 
wymieniono i przesunięto ich trasę ku północy, a mur na nowej trasie rur, na odcinku dłu
gości około 2 m, po prostu rozebrano. 

6. Zły stan zachowania r ur /silnie spróchniałe - trasę ich miejscami wyznaczał tylko układ 
telaznych obr~czy utywanych do ich łączenia/ oraz zlasowane, krusz~ce się cegły potwier
dzają przekazy ikonograficzne, te urz~dzenia te nie funkcjonowały co najmniej od końca 
XVIII w. 

7. Poniewat przebudowa basenu u podnóta pałacu według zachowanych planów 1 przekazów miała 
miejsce w latach trzydziestych XVIII wieku, nalety wzniesienie odsłoniętego murka odnie~ć 

do czasów Tylmana z Gameren. 

8. W wykopie ny 10 odsłonięto północno-wschodni naroinik wschodniego basenu, umieszczonego na 
planach z lat 1780-1775 z zachowaną profilowaną cembrowiną kamienna i ceglanym dnem. 

!J. Analogiczne wymiary cegły utytej w kolistym murze z wykopu nr 8 i 9 . w base.nie z wykopu nr 

10 ora z pod rurami ołowianymi na t rasie wodociągu pozwalaj~ na obecnym etapi e bada~ wnio
skować, te cało~ć układu basenów w dolnym ogr odzi e była zap~ojektowana w cza.s ach Tylmana 
z Gameren . 
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Rozszer zenie zakresu badań archeoloqicznych v puławskim parku, poszerzyłoby skromne dane 
p~zedstawione na planie z 1706 r. o rozplanowaniu oqrodu i funkc~onuj-cych v nim urz•dzeniach 
wodnych v końcu XVII wieku . ·. 

Dokumentację przekazano do Wojewódzkiego Konserwators Zabytków v Lublinie . 

RAC.li!ORZ 

woj. katowickie 
Zamek na Ostroqu 

RZESZOli 

I&Mk 

SANDOKIERZ 

Pl.Poniatowskieqo 
woj. tarnobrzeskie 

patrz 

półne dredniowiecze 

patrz 

półne dredniowiecze 

Bi~ro Badań i Dokumentacji Zabytków 
v Tarnobrzequ 

Badania prowadziła mgr Ewa Garbacz przy współudzial~ 

mqr.int. Jerzeqo Zuba. Finansował Urz•d Miasta w Sando
mierzu. Pierwszy sezon badań. Kamienica mieszczańska 
z XIV-XVI w. 

Badania archeoloqic zne podjęto v zwiazku ~ planowanymi pracami remontowo-adaptacy jnymi 
budynku przeznaczoneqo na siedz ibę BWA w Sandomierzu. Jest to kamienica wolnostojaca, zloka
lizavana v pobli łu południowo-zachodniego narotoiks Rynku. Od strony południowej oddzielona 
była płytkim wawozem od kościoła św.Marii Haqdaleny /obecnie współczesna zabudowa/ , natomiast 
od wschodu zwrócona była pierwotn• fasada frontowa w kierunku byłej ul. Krakowskiej /Zamkowej/. 

Badania maja na celu rozpoznanie nawarstwień kulturowych i utytkowych terenu przyleqa

j~ceqo do kamienicy, uchwycenie przebiequ ul.Krakowskiej /obecnie nieistniejacej / , stanowi•
cej w strukturze komunikacyjnej średniowieczneqo Sandomierza odcinek qłównego traktu przecho

dzaceqo przez miasto z północy na południe, a takte odsłonięcie ewentualnych rel iktów zwiaza
nycb z kolej nymi fazami przebudowy kamienicy. 

Zaletono trzy wykopy ·~ łącznej powierzchni 38,5 m2• Wykopy I/86 i II/86 usytuowano pro
stopadle do południowej elewacji budynku. Ich północne profile przebieqaja wzdłut odcinka li

ca muru i skarpy poludniowo-wschodni&j. W wykopie I/86 na qłebokodci 60 cm natrafiono na pod
murówkę z ceqły oraz wtórnie utyteqo słupa bramneqo /kontynuacja w wykopie II/. Sa to pozosta
łości wznoszonych v latach 1842-1845 drewnianych budynków gospodarczych. 

w wykopie II/86 odsło~ięto na qłęboko~ci około 1 m od poziomu współczesnego gruntu mur 
fundamentowy. Odkryte lico pokrywa sie z zachodnim profilem wykopu. z murem tym wiate się war
stwa gruzu, w jej wypełnisku odkryto dwa pochówki szkieletowe, nat~miast na poziomie dolnej 
partii fundamentu, ograniczający te waratwe murek ułotony z ceqły gotyckiej bez zaprawy. 
Obiekty te od strony kamienicy zostały zniszczone przez współczesnywykopszerokości około 1 m 
od elewacji, zwiazany z prowadzonymi tu wcześniej pracami górniczymi /podbijanie fundamentów/ , 
stad tet stwierdzenie relacj.i międry nimi a budynkiem jest niemotli.we •. 

wykop III/86 usytuowany został przy wschodniej elewacji kamienicy. S~ierdzono tu współ
czesne nawarstwienie /warstwy papy, bruk gciekowy, dół śmietniskowyJ oraz dwie warstwy budow- , 

iane. w jednej z nich /młodszej/ na qłębokości około 3 m znaleziono monetę - 3 qrosze z czasów 

Księstwa Warszawskiego. 

w tadnym z wykopów nie osi~gnieto poziomu calca. Prace przerwano ze względu na pogarsza

jace się warunki atmosferyczne i konieczność zabezpiecze~ia wykopów przed ztma. 

Pozyskano około 1700 ~abytków - fragmentów ceramiki, szkła, kafli i przedmiotów metalo

wych, datowanych na okres od XV do XIX v. 

Badania będa kon·tynuowane. 



St.AlfKOił 

woj. katowJ.ckJ.e 

Zamek 

SOBOTA, gm.Nielawy 
woj: skiernievi.ckie 

Stanowisko 1 

SULEJOW - Podklasztorze 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 1 

SZCZECIN 

Stare Miasto 

- 232 -

patrz 
p61ne •redniowiecze 

patrz 
pótne •redQioviecze 

patrz 
p6ine •redniowiecze 

PP Pracowni J:onservacji Zabytków 

Pracownia Archeoloqiczno-J:onaervator
ska 
Oddział v Szczecinie 

Badania archeologiczne prowadzili ~r ~r Kirosław Kar

cinkowski, Sławomir Słowi11ski i dr Eugeniusz Cnotliwy 

/kierownik i autor sprawozdania/, architektoniczne- mgr 
int.arch. Tatiana Balcerzak z zespołem. Finansował WKZ 

Szczecin. Pierwszy sezon badań. Miasto. 

W związku z planowaną na najblitsze lata zabudową Starego Miasta; podjęto na dutą skalę 

badania archeologiczne i architektoniczne. Będą one obejmowały sukcesywnie wszystkie przezna

czone pod zabudowę kwartały. Rozpoczęto od kwartału oznaczonego nr 5 zlokalizowanego między 

ulicami Panieńską, Rybaki, Rynek Warzywny i Srodowa •. W roku bietącym z powodu kÓnieczno~ci 

usunięcia zwałów gruzu z ostatniej wojny regularne badania rozpoczęto bardzo p61no, bo w po
łowie paidziernika. Odsłonięto pierzeję ciągnącą się wzdłut ul.Panieńskiej, razem 5 posesji, 

inwentaryzując geodezyjnie odkryte relikty kamienic, oficyn i zabudowań gospodarczych. 

Badania archeologiczne rozpoczeto w obrebie posesji ul.Panieńska nr 39 i 40, architek
tonicznymi objęto takte nr 36-38. Przebadano poziomy utytkowe murowanych kamienic frontowych 
pochodzące z XVI-XX w. Odkryto interesujące systemy odwadniające piwnice /rynny ~ciekawe z 
cegieł i drewna, bec·zki-odsączniki/. Stwierdzono, te kamienice nr 40 pochodzącą z XVIII/XIX 

wieku wzniesi.ono na dobrze zachowanym fundamencie gotyckim, zmieniając jednak układ prze
strzenny. Natrafiono tet na ~lady zabudowy drewnianej z XIV-XV wieku. 

Badania będą kontynuowane w roku przyszłym w obrębi.e całego kwartału •. 

SYPNIEWO 

·woj. ostrołeckJ.e 

SZESTNO, gm.Krą~owo 

wo j . olsztyńskie 

Tl\RNOw 

Góra dw.Marcina 

TARNOW, Rynek S 

Kamienica 

TARNOW - Sta re Miasto 
ul. Kapi~ulna 5 

patrz 

wczesne drednioviecze 

patrz 

p6fne drednioviecze 

patrz 

p6fne d rednicwiec ze 
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p6fne dredni.owi ecze 

patrz 

p6ine średniowiecze 
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al.ioperntlta 11 .. 13 

DRSZAMA - Cytadela lłarszll!'łllca 

Port ttaponiera 

23) 

·patrz 

p6lne •r~iowiec%e 

VP Pracown~e ~onservacji Zabytków 
. Odd~iał J:onserwacji Architektury 

MonUlleDtalnej ·. . 
Pracowni• BadaJ{ Fortyfika<;:ji 
Jtowołytn.Y(:h 

V WarS%&Vle 

Badania prowadzi.li aqr Maria lta~ska i mgr Zdzisław 

Skrok. Finansował .Wojskovy Rejonowy Zarz~d Kwaterunkowo- · 
-Budowlany w Warszawie. Druqi sezon badań. Fort Kaponie
ra. 

Celem ,prac jest dostarczenie materiałów do wy~onania projektu adaptacji Fortu Kaponiera 
na rzecz povataj~ceqo Muzeum Maraza~akiego Okręgu Wojskowego. Prowadzono na dut~ skale /przy 
utyciu aprzetu zmechanizowanego i oddziałów saperów/ roboty ziemne na terenie otaczaj-cym 
fort. Na obszarze około 4 ba odsłonięto spod warstwy gruzu o mi"tszotlci 150-170 cm, pierwot
ny poziom utytkowy dziedzi6ca Cytadeli pokryty kamiennym brukiem. Odsłonięt~ równiet rozbudo
wany system odwodnienia tego terenu, który od strony południowo-wschodniej przylega do urwi
ska skarpy wi4lanej. Natrafiono r6wnieł na kanaq pow.letrzne zagłębione na około 4-5 m pod 
powierzchni" bruku, tlwiadcz4ee o istnieniu ukrytych dróg ewakuacyjnych prowadz"cych na zew
n~trz Cytadeli. Wyjalinienie tego zagadnienia pozostawiono na okres pótniejszy. 

Dokonano przekopu przez korone wału otaczaj~cego Cytadele i uchwycono poziom drogi dzia
łowej oraz dwie fazy sypania i utytkowania wału. Zebrano materiał do rekonstrukcji działobit
ni rozmieszczonych w koron.ie wału i stanowisk strzeleckich Ulllieszczonych w mun .; Carnota. Wew

""ŁJ'z fortu .iyrół:niono trzy poziomy uJ:ytkowe oraz poziom niwelacyjny o lllilltszollci osiągaj"cej 
w rótr>ych miejscach budowl'i 0,5 - 2 a. Poziom tell zwi-zany był z tym, te fort wybudowany zo
stał na terasie zalewowej Wisły 1 dostawiony do urwiska skarpy witllanej, które w tym miejscu 
wykorzystane zostało przez buaowniczych twierdz~, jako naturalny element fortyfikacyjny. 

Materiały przechowuje O/KAM PP PKZ~ 

Prace hę~ . kontynuow~e~ 

WARSZAWA 

.U.!Uodowa 22/Z4 ... 
•co~legiua .Nobilium" 

', 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
' Pracownia Archeoloqiczno-Kor ~e-wator
ska 

Oddział w Warszawie 

Badan~a prowadziła mgr Agnieszka !trok. Finansowała Pań
stwowa MyJ:sza Szkoła Teatralna w Warszawie. Pierwszy se
zon badań. ·· Teatr szkolny "Collegium Nobilium" z 1744 r. 

Badani.& archeologiczne pod~ete zostały w zwi•zku z powstaj"cym projektem architektonicz
Dym planowanej odbudowy szkolnego teatru uczelni pijarskiej, Collegium Nobilium, powstałego w 

1744 r. wg planów Jakuba Fontany. 

Celem prac było odsłonięcie fundamentów teatru, zadokumentowanie ich przebiegu, rodzaju 

posadowienia oraz rozpOznanie na~twie stratygraficznych. Zaletono ł11cznie ~ wykopów o ogól

. nej powierzcbn.i 163,7 m2• 

Prace badawcze skoncentrowano w skrzydle wschodnim i północnym obiektu. Ocbwycono prze

bieg liroii wschodniej śei.any teatru w postaci fundamentów JaU.rÓW . FundlUIIeDty te były zbudowane 

z cegieł ł11czonych zapraw• wapienni\, szeroko~ci od 0,70 do 1 m 1 glebokollei 1,6 m. Posadowio
ne były bezpolllrednio na naturalnej warstwie iłu atanow~cego calec. Wykopy nr 6 i nr 7 nie 
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zostały przebadane do calca, odsloniły jedynie p6lnocny . odcinek aurów teatru. W wykopie nr 4 
zadokumentowano fundaaenty !""rów budynku sasiadujacego :o teatrea od 'strony va.cbodniej. Zbudo
wany był on z cegi.eł . łillczonych zaprawa wapienna, azerakoki 1 • i gł01bokolfci od posadowienia 
do obecnego stanu zachowania wynoazillcej 0,70- 1,60 •· W wykople nr 5 na głębokollei około 
0,60 m od obecnego poziomu odsłoni01t0 bruk ka.ienny, vatiiipnie datowany na XIX wiek. OdsłaniOl
te warstwy v poszczególnych wykopach aiały charekter nasypowy 1 dostarczyły niewielkiej llo•

cl mocno przemdeszanego materiału zabytkowego. 

Dokumentacja i materiał zabytkowy znajduj• aiill v PP PKI O/Warszawa - Pracownia Archeolo

giczno-Konserwatorska. 

WARSZAWA 

Pałac Ostrogakich 

PP PracoWnie KoDJiervacji Zabytków 

Oddział Konserwacji Architektury 
11ommentalnej 
Pracownia Bada~ Fortyfikacji 
Rowołyt.nych 

'!' Warnawie 

Badania provadzil·i ~r Marta K'aai.llaka i ~~gr ldz.iałav 

Skrok. Finansowało TOwarzystwo Cbopinowsk~•w Warszawie. 

Prace a~cheologiczne proWadzono v piwnicach pałacu Ostrogskich. Ich celea było dostar
czenie materiałów do prac projektowych zviazanych z adaptacja piwnic na poeieazczenia koncer

towe i wystawiennicze. Zaletono pi01ć wykopów, w tya d~ w piwnicach znajdujacych ai • . pod pa
łacem 1 trzy w piwnicach pod tarasea. 

w piwnicach pod tarasem stwierdzono wyatillpovanie warstwy kulturowej o aiatszolfci 55-70 

cm zawieraiacej zabytki /fragaenty polewanych naczyll ceraaicznycb i azkl~ych, kolfel zwierzat 

hodowlanych 1 dzikich/ datowane na XVII-XI~ w. 

Iłykopy w piwnicach pod taras .. załotonÓ przy fundaaentacb aur6w, v rejonach gdzie struk
tura budowli wykazywała najvi01kaze zniazczen~a. W wykopach tych wystapiła warstwa kulturowa o 

miatszości 120-140 cm, któr~t. datować nale:t.y na okres odbudowy pałacu po ~niszczeniach ostat
niej wojny /1948-1953 r./ choć w skład jej wypałniska wchodziły róvniet zabytki poebodzace z 
XVIII-XIX w., iecz znajdujace się na złotu wtórnym. Brak jest w tym rejonie starszych warstw 

kulturowych. . ' 

We wszystkich pięciu wykopach stwierdzono występowanie naturalnych warstw wodono~nych 

i namuliskowych dwiadcz~cych, it piwnic~ pałacu Ostrogskich były okresowo zalewane przez. wo
dę. Zwi~zane jest to z sytuacj~ geologiczna i hydrologiczna tego rejonu, w którya, w którym 
znane z występowania licznych ~r6deł wody urviako skarpy vi,lanej, przecina ·v•wóz ul.Ta~i 

stanowi<tcy niegdylf koryto potoku odprowadzajacego wody z obnaru •rcSdlll.iejskiego w kierunku 
Wisły. 

Badania zostały zako~c:aone • .Materiały przechowuje 0/KAK PP PKI. 

WtoCŁAWEK - miasto 

uLGdańska 

WOIJIORZ' 

woj. piotrkowakle 

Stanowisko 2 

ZAMOSC 
Stare Miasto 

.... ~ 

patrz 
J 

p6~ne •redhioviecze 

PP Pracownie Konserwacji. labytk6v 

Pracownia Archeologicsno-Konse.rva
t.orska 

Oddział w Jamokin 
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Badania prowad~ili mgr mgr Mirosława Pomarańska, Artur 
Witkowski, Rys~ard Pomarański. Finansowała Wojewódzką · 
Dyrekcja Inwestycji w Zamo,ciu. Dziewiąty sezon badań: 
lliasto nowo:tytne /koniec XVI-XIX w .• 1. 

Badania ~ nadzory arcbeoloqiczna skoncentrowano na wybranych elementach _ zespo~u staro
alajakiago w Zaaolclu. 

· Jontynuowano badania arcbeoloqic:znoi dawnego •klasztoru oo. Bazylianów, szczególnie na 
dvóch odcinkacbt piwnicy klasztornaj oraz partii budynku stykającej s1e z południową świaną 
kruchty koleiola llv.Mlkołaja. W pierwszym przypadku zadaniea było uchwycenie zastegu piwnicy 
w rzu.cia i>ozlOII}'Il oraz odałoniecle drugl89Q traktu -schodów. 1f wyniku przeprowadzonych prac . 
odsłonleto zacbodni aur klatki schodowej /drugiegO traktu/. Przy pracach odsłaniających piw
llice uchwycono jej zaaie9 v rzucie po.zia.ya /szerokoll~ korytarza 1 długo!!~ równa· azerokollei 
klatki schodowej/ oraz reaztki sklepienia z zachowanymi fragment;.,.! wypełnienia pachy skle

pienia; Przy ek~loracj·i -· pi~icy natrafiono na dwa wejkia prowadzące do wczellniej nie
znanych poala~zczed piwnicznych. Jedno z " tych poaieazcze~ atanowi II kondygnacje piwnic. Pra
ca prowadzone przy odsłanianiu piwnicy pozwoliły ponadto na odkrycie sieni klantoru, która 
wyłotona była płytkami cer&alcznyai /21. x 21 ca/. Niektóre z nich .Ystąpiły w stanie nienaru
szonya, przez co uda·ło ale zarajestrova~ pierwotny pozioa utytkowy alen1. 

Drugi odcinak badań to styk klasztoru z południ~ llciańą kruchty kodcioła. W wyniku 
przeprowadzonych prac olunato aie, te północny aur zewnętrzny klasztoru dochodził jedynie .!o 
kruchty, natoaiaat jej południowa liclana stanowiła je90 kontynuacje : Wspólnie z badaniami ar
cb~logicznyai prova~zono badania arch1tekton1ctna • . 

Innya rajonea na terenie Starego Miasta objetym badaniami archeologicznyai .był niezabu
dowany naroinik /ul.Oraiańska 12/ w obrebia bloku VI. 1f tym wypadku badania archeoloqiczne 
poprzedzają praca projektowe 1 pod kątea tych prac zostały wykonane. Z kwerendy fródłowej wy
wnioskowano, 1~ jeszcze w XIX wieku był nbudowany. W związku z tym ,głównym zadaniem badaw
czya było odsłonlecie pełnego :taryau budynku. W-wyniku prac wykopaltakowych stwierdzono 1st
nienie reliktów architektonicznych w postaci fundamefttów budynku. W wykopach o powierzchni 
ponad 1.00 a 2 odsłonięto · korony 1 lica fundamentowe, a takie rozpoznano posadowienie fundamen

tów .1 zastosowaną technike budowlaną. Stwierdzono, it odkryte relikty architektoniczne ·~ po

sostałollciaai zabudowy pocbodząc~j z przełomu XVIII i XIX ~. 

Spodród ciekawych odkry~ dokonanych podczas pełnienia stałego nadzoru archeologicznego 
nad wszystkimi robotami ziemnymi na terenie zespołu staromiejskiego, najciekawszym jest od- ·. 
krycie reliktów nieznaneg~ wcze«ntej mostu. W wykopie budowlanym natrafiono -na konstrukcję 
rusztoVII · wykonaną z S potę:tnycb bali dębowyCh, które spoczywają na 6 dębowych pal~ch ~ okutych 

na ostrzach metalowymi ostrogaai. Pale wbite zostały w grunt rodzimy /skała wapienna/. Na wy
aokodcl odkryte) konstrukcji. na profilach stwierdzono występowanie przeła~~~&nych murów arkado
wych. Okształtowanie ich krzywizn wyklucz~ło istnienie jednego łuku, głównie se względu na 
j89o ogromną rozpięto!!~. Stwierdzono w6wcsaa, te odkryta konstrukcja stanowiłA wzmocnienie 
wykonane pod filar 110atawy. fOniewat nie odnaleziono ,ładnych po:&ostałodc::i muru f:Lla,ro)ole<lO na

lety przypuszc;:za~, :te został wczellniej zniszczony. Ił odl8<Jło.ci li • od -· konstrukcji natra
~iono na mur o konstrukcji arkadowej. Odkryty filar ceglany posad~iony został na i~entycznej 
konstrukcjt palowo-rusztowej. !O odsłonięciu większej par~i muru natrafiono na następny fi~ 
lar o identycznej ~konstrukcji • Oczyszczono profile poaiędzy murem a wczedniej odkrytą kon

strukcją drewnianą i okazało aie, te na całya odcinku widbczna jest -rst~a gruzu c·eglanego 
bieqnące9o na wysokolici korony zachoWanego .Mru, który okrelllono j~ko pierwotną nawierzchni~ 

.Ostu. Przeprowadzono analize odkrycia stwierdzając, it azerokodć · mostu wynosiła około 6·•· 
wysoko•~ /bez konstrukcji- drewnianej/ -około 3 ·~wysoko!!~ konstrukcji palowo-rusztowej · 
około 4 a. w wyniku kwerendy archi-walnej ustalono, it odkryty most został zbudowany ,zapewne 

~pierwszej ~ierci XIX " : • Łj. · w okrea~e działalnolci w Żaaodciu architekta 1 budowniczego 

wojskowego gen. Ludwi~ Ma~etakiego. .; . .,, .•. ,._, ,. ·"' . ··,':. '" , . 
1 

" 

~·~ Poza wymieniOnym rejonea. nadzorY p~owadzono i-ówniet ńa tereni-e bas·tionu 'VXI, bloltu · IXP, 

: , przy pracach· ziemnych wykonywanych przy ulicach Pereca ·t ~rólowej Jadwi~i, w czasie których 
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.wykonano pelR4 doltUNJ>taej4 prt>lili, 1nveDtary_zacj4 rel.l.któw uc:t1Uł<tury itp. 

Badania. 1 IUidzory areheologlc:me b4d4 kcmtynuovane. . . 

lAMOSC l&Dczyako 
010j. za.ojakie 

" 
Oni~aytet llarH Curie-Sklodovak1ej 
Jtatedra ArclleologU 

w LubliDie 

BadaDte prawadz.tła dr n:ena •utyłowaka. Fi.DaD~ł Wo~Ut· 

w IUIOkiu. Pi4ty aezon badaJ(. Fo~ikacje aowotytnej 
willi podm.iejakiej. 

Badania .. archeologiczne na z-amc:zyaku w 1986 r. podj11to w celu pebiejszeqo rozpoznania 
reliktów aurcwanych odatonilitych w południowej partii fortyfikacji i uchwycenia ich swi4zk6v 
z budowl4 mieazkaln4, po zntazczeniu której pozostał - w centralnej partii stanowialta - na

. syp -gruzowy w formie kopca. lf wykopach badawczych o ł4c:znej powierzchni 180 a 2 uzyskano dane 
iródłove upowatniaj4ce do 'ponitszych stvierdzed. 

1. z zasięqu warstw gruzowych zvi4zanych z kopcem wnioąltować 1110tna, te budowla aiesrltalna w 

partii centralnej . stanowiska miała około 60 m d~uqolfci na osi wschód-zachód 1 35 • szero
ko~ci na osi północ-południe. lf stosunku do głównej osi fortyfikacji budynek ten przesu
nięty był o około 15-20 m na zachód. 

2. Podobnie jak w latach ubiegłych zaobserwowano duty stopieiS zniszczenia stanowiska zwi<\za
ny z rabunkowym rozbie~iam murów oraz wywoteniem znajduj4cego s.ie w podlotu piachu w ce
lach budowlanych •. Spowodowało to całkowite :zniszczen.ie warstw ltu1tur~ych i pozi<mÓw utyt
ltowycb •. w wykopach zakładanych poza zas1119iem qru:ai zwi4zaneqo z budowl4 mieszkalni\, na 
całym t.eren~e w obrebie muru fortYfikacyjnego, bezpotfrednio pod wsp6łcze504 powierzchni<\, 
wystepuj4 nienaruszone warstwy calcowa. 

' Pełna analiza zgromadzonych fr6deł archeologic:ariycb, ar<:bitektonicznycb, p'tsanych i 
kartograficznych Pozwala odtworzyć historie siedziby lamoysltich na Zamczysku. lf latach 1628-

. -1635 Tomasz Zamoyski wznosi na południe od murów twierdzy ZaDotfć, za 'sztucrnte spiętrzonym 
stawami podaiajsk<\ rezydencję; Jak podaj• a~edemnastowieczne przekazy powstawała ona w dwóch 
etapach. W latach 1628-1632, zatrudniony na stała w Za1110tfciu budowniczy Jan Jaroszewicz wzno- 
si obszerny bu~ynelt mieszka.lny drawn~any lub szkieletowy, wzorowany zapewne na tra.:lycyj.nya 
dworze. polakia. w. drugia etapie, w latach 1633-1635 według projektu włos.Jtieqo architekta 
Andrea dell' ~ powstaje przy budowli zwanej dOlOrem lub pałr.cem dziedzini-ec otoczony arka
dami oraz mur obwodowy na rzucie nowotytnej fortyfikacji bastionowej'. Dwór podmiejski nabie
ra cech renesansowej willi 1 warownego zamku. Mimo te elementy obronne bastionowej fortyfi
kacji zredukowane zostały do wr~~ez dekoracyjnego muru obwodowego, sylweta całogci manifestu
je wysoką rangę spoiaoz04 1 bogactwo włakicieli. Rezydencja, połotona w poblitu miasta, w 
otoczeniu wody i lasu nazywana jest w dokUileJltach a· XVII v. zamkiem .na "Jtrasnym brzegu•. 
w zamku tym oddziały Bohdana Chmielnickiego :&ałotyły w tU S roku obóz obletniczy. Spalony 
przez nich został budynek mieszkalny. 7o pierwsze obletanie twierdzy lamość wykazało jak nie
fortunnie z-lokalizowana została podmiejska rezydencja. Zapewne ze względów strategicznych, 
wobec burzliwych vydarz81i pol~ tycznych drugiej połowy XVII w. n!e odbudowano jej, a mur 
obronny celowo rQzebrano, przygotowując sie do kolejnego obletania w 1656 r. Po ponad 300 
lat trwaj4cym sukcesywnym rozbieraniu i rozqrabiaąiu jej murów, odsłaniana na Zamczysku f un
damenty sprawiaj" wratenie rozpoczętej 1 nigdy nie ukortczonej budowli. Stopn.iowo zacierała 
Sili pamięć o pierwotnej funkcj~ rezydencji Zamoyskich na Zamczysku. Prawdopodobnie w XIX w. · 
z Zamczyskiem zwi4zana została tradycja o rodowej siedzibie Zamoyskich - Skokówce. w zgroma
dzonych dotychczas materiałach łródłowych brak jest danych,. która dowędnie potwierdziłyby te 
identyf~kacje , 

Badania archeologiczne na Zamczysku pozwoliły zlokalizować i odtworzyć w miarę DJOżli
wo~ci formę architekton1CZR4 rezydencji wzniesionej przez ·ToiiUlsza Zamoyskiego, znanej z licz
nych przekazów pisanych dotychczas w palni nie wykorzystanych w literaturze przedmiotu i hi
storii miasta. 
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Dokumentację i zabytki . przekazano do Wojewódzkiego Olilrodka Archeologiczno-Konse.rwator
akiego w lamolllciu. 

· . ~atatni sezon badali. 

IAWALOW, gm.Mi-czyn 
woj,. · Z&IIIOjaltie 
Stanowisko 1 

i ARY 

woj. zielonogórskie 
Stanowisko t, 2, ł 

tARY 
woj . zielonogórskie 

Stanowisko S 

patrz 
p6fne średniowiecze 

patrz 

p6fne średniowiecze 

PP Pracownie KonserWacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczna 
Oddział w Poznaniu 

Badania -prówadzili ~r mgr Edward Krause /~utor sprawoz
dania/, Piotr Sniady, Piotr Wawriyniak oraz student UAM 
Piotr Chmielewski. Zlecenie wewnętrzne w ramach zlecenia 
Wojskowego Rejonowego iarz•du Kwaterunkowo-Budowlanego w 
Zielonej G6~ze. Pałac ogrodowy {letni) /z pocz. XVIII w./ 

Stanowisko S to XVIII-wieczny pałac ogrodowy związany funkcjonalnie ze stanowiskiem 
i 2 w tarach /zamek, pałac/ . Stanowisko polotone jest nad krawędzią niewielkiej łagodnej do
liny Złotej Strugi, obecnie całkowicie skanalizowanej, w p6ł~ocnej części miasta. 

Celem badali było rozpoznanie archeologiczne terenu przy pałacu, określenie sposobu 
głębokolilei fundamentowania jego ścian oraz uzyskanie danych o ewentualnym starszym osadni
ctwie, którego ślady spotyka się w najblH:szej okolicy /stanowiska 1, 2 , 4/ .. _ 

Prace archeologiczne poprzedzone były wykonaniem pomiarów do szkicu sytuacyjnego sta
nowiska oraz badaniami wiertniczymi. Wynikiem wierced było stwierdzenie, te teren stanowiska 
mote by~ interesujący dla badaJ! archeologicznych z powodu chociatby warstw osadniczych i bu-
dowlanych o łącznej grubolici dochodzącej czasami nawet do 1 m. 

Wytyczono po dwa wykopy przy elewacjach południowej i zachodniej o łącznej powierzchni 
fi7·,s rt.2 • 

Wykopy wyeksplorowano do calca z wybraniem odkrytych obiektów nieruchomych. Stwierdzo
no, te nawarstwienia i obiekty są tylko nowotytne 1 pochodzą z XVIII-XX wieku. Fundamenty 
ścian pałacu s• wykon.ane z gruzu i kamieni ·na głębokojlci około 1 m ponitej obecnego poziomu 
terenu i wiązane sa. bardzo skromn• il~ścią zaprawy wapiennej . Na stanowisku nie stwierdzono 
niestety ładnych, nawet lutnych śladów starszego nit XVIII-wieczne osadnictwa. 

z materiału ruchomego znaleziono około 8~0 ułamków naczyd glinianych /w tym kamionka, 
fajans, porcelana/, •fragmenty kafli płytkowych, kilkadziesi•t zaby~ków metalowych /głównie 

gwotdzie Jtute/, a takte 2 fragmenty fajek ceramicznych. 

Materiały i dokumentacja z badad znajduj~ sie w opracowaniu w Pracowni Archeologicznej 

PP PKZ Oddział w Poznanio. 

Badania wykopaliskowe zakodczono. 

' 
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. Badania zagrcmlczn~ 
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8 U l G A R I A 

Uniwersyt et im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 

Badanie prowadził prof .dr Stefan Parnicki-Pudełko 

(autor komunikatu) . Ponadto w ekspedycji uczestni

czyli : pro!.dr hab. inż. arch.Aleksander Grygorowicz, 

doc . dr hab. Janusz Skoc~ylas, dr Andrze~ B~ernacki, 

dr Tomasz Wujewski, mgr Kazimierz Ilski, Ryszard Rau. 

Finansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

oraz UAH. Dwudziesty siÓdmy sezon badań polsko-buł

gatskich~ Rzymska twierdza legionowa i wczesnobizan

tyjskie miasto nad dolnym Dunajem. (l - VII w. n. e.) . 

Sezon wykopaliskowy trwał od 16 lipca do 13 września. Badania były skoncentrowane w rejo

nie wielkiej wczesnochrześcijańskiej bazyliki biskupiej (V-Vl w.), przy której prace wykopalis 

kowe były już prowadzone w latach ubiegłych (v.IA. Badan ia 1984, s.l95-196). Podczas ostatnie-

90 sezonu wykopaliskowego odsłonięto całkowicie pozostało~ci murów korpusu bazyliki i północ

nego pomieszczenia przy narteksie oraz muru, który od północy ograniczał atrium przed bazylikę. 

Ten wczesnobizantyjsk i mur założony został na mu~ze zniszr.zonej uprzednio budowli rzymskiej. 

Podobnę sytuację stwierdzono też przy korpusie bazyliki, gdzie ~undamentami dla jego północnej 

ściany, jak i dla konstrukcji oddzielającej nawę środkową od nawy północnej sę mury budowli 

antycznych . Od~aleziono między innymi dalsze fragmenty marmurowej ·ambony z podwójnymi schoda

mi ustawionej w VI w. na osi nawy głównej. Obecnie pozostałości ambony umożliwiają dość dokład

ne zrekonstruowanie obrazu całości tego okazałego obiektu . 

Poniżej posadzki bazyliki odkryto dalsze znaczne partie antycznych term legionu I ital-

skiego, który stacjonował w Novae. Całkowicie odsłonięto pozostałości tepidarium z dobrze za

chowaną posadzką z płyt ceramicznych ze stemplami LEG I ITAL. W sondażach o 0,40 m poniżej 

tej posadzki odsłonięto fragm~nty wcześniejszej od tamtej ' silnej posadzki z cegieł ułożonych 
l 

w "jodełkę". Dowody przebudowy i z•ian w strukturze term również stwierdzono· badając drugie 

pomieszczenie, które przed przebudowę pełniło najprawdopodobniej funkcję caldarium. Tut po 

zewnętrznej, północnej stronie tepidarium odkryto fragment kanału ulicznego nakrytego dużymi 

płytami kamlennymi stanow1ący•1 ntewątplJwie równocześnie nawTerzchnię ulicy. 

W~ród ruin ' budowli rzyms~ich i wczesnobizantyjskiej bazyliki znaleziono setki fragmen

tów naczyń glinianych, ' rzymskie i bizantyjskie monety brązowe 1 srebrne, dwa duże brązowe 

łańcuchy służące zapewne do zawieszania lamp w bazylice, wyroby z kości, szkła, gliny i ka

mienia. Na jednej z płyt kamiennych pochodzącej z budowli legionowej zachował się duty frag

ment inskrypcji łacińskiej, a na bazie marmurowej kolumienki z bazyliki fragment inskrypcji 

greckiej. 

Przy dokonywaniu badań petrograficznych i uzupełnianiu dokumentacji odkrytych już 

uprzednio murów obronnych odkryto podczas sprawozdawczego sezonu wykopaliskowego w poblitu 

bramy zachodniej pozostało~ci silnej baszty zewnętrznej zbudowanej prawdopodobnie w czasach 

Justyniana Wielkiego w celo wzmocnienia starszych fortyfikacji rzymskich. · 

Niezależnie od prac eksploracy jnych 1 dokumentacyjnych dokonano wstępnej konserwacji 
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wszystkich odkrytych dotychczas przez ekspedycję UAM w rejonie bazyliki •urów budowli rzym

skich i wczesnoblzantyjskich. 

Badania będ' kontynuowane przez ekspedycję UAM w l~BB r. 

NE.\ PAPROS • 

Rzymska budowla pałacowa . 

Uniwersytet Warszawski 

Polska Stacja Archeologii 

Śródziemn~morskiej 

W pracach •lsji wzięli udział: doc.dr hab. Wiktor 

Andrzej Deszewski -kierownik wykopalisk, prof. dr 

hab . Zofia Sztetyłło - epigrafik, dr Ewa Papuci

Wladyka - archeolog, dr Stanisław Medeksza - ar

chitekt, praktykanci ~ studenci Uniwersytetu War

szawsklego 1 Gdańsklego o~az Politechnikl Warszaw

skiej. Dwudziesty pierwszy sezon badań: 

8.0~. - 1B.lO.UIB6. 

Badania prowadzone w Kato Paphos ~oncentrowały s~~ w rejonie Malou~ena łatącym w polud

niowej części półwyspu pafijskiego. Dotyczyły one rzymskiej budowli pałacowej z okresu od II do 

VI w. n.e., domu rzymskiego z IV w.n.e •. oraz wcześniejs~ej zebudaNy te_go terenu znajdującej się 

panitej wymienionych budowli. 

W rejonie budowli pałacowej (tzw.Willa ~ezeusza) sondat~ skoncentrowane były w skrzydłach 

zachodnim 1 południowy•. W skrzydle zachodni• &twierdzono wielowarstwową wcześniejszą zabudowę 

zalegającą pod budynkiem pałacowym, pochod~ącą z okresu hellenistycznego oraz wczesnorzymskiego. 

Między inny•! odsłonięto cysterny wodne, płytowanie dziedzińca oraz związane z nim resztki mu

rów domów . W skrzydle południowy• przeprowadzono sondate w salach 47 i 42A. Okazało się, te 

pomieszczenia te, N pótniejszym okresie utyłkowania pałacu zamienione na mieszkalne, w plerN

szej fazie zapewne naletałv ··~o pałacowego zespołu łaziebnego. Zachowały się a.in.ślady prae-

furium oraz hypocaustum. 

Wr,kopaliska prowadzone na poludnie od zewnętrznego muru pałacu, w bezpośrednim sąsiedztwie 

głównych sal pałacowych, odsłoniły dute zaloten!e mieszkalne z okresu hellenistycznego. Odko

pano 5 pomieszczeń, w tym dwa z częściowo zachawanę dekoracjQ malarską ścian, nawiązującQ do 

tzw. pierwszego stylu pompejańskiego. 

Prace prowa~zone /tzw.Dom Alana z IV w./ skoncentrowane były na północ od odsłoniętych 

wcześniej pomieszczeń z •ozaikami. Odkryty został szereg murów, które wydają się być podbudo

wą pod drewnianQ posadzkę, pod którą znajdowały się cysterny wodna. Do• Aiona, jak motna są: 

dzić na podstawie znalezisk, zosta ł częściowo przebudowany w połowie IV w.n.e. w czasie prac 

odkryty został depozyt ceramiczny o dutej wartości poznawczej, z okresu od końca IV w.p.n.e . 

do pierwszej połowy I w.Q.e., - zawlerający m.in. interesu}QCB laporty italskie /amfora typu 

Oressel lC/, importy attyckie /West Slope Ware/oraz duto terra slgillata A, jak tet cera•ika 

lokalna, tzw. sigillata cypryjska. 

Równolegle do prac wykopaliskowych prowadzone były w kooperacji z ekipQ Departamentu 
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Starotytno~ci Cypru prace konserwatorskie w obrębie Domu Aiona, zmlerzaj~ce do trwałego : zabez

pieczenia pomieszczeń z •ozaikami. 

E G I P T 

ALEKSANORlA 

Kom el· Oikka 

Polsko-Egipska Misja Konserwatorsko

Archeologiczna w Aleksandrii 

Pracami konse.rwatorskimi oraz badaniami archi tek

tonicznymi kiero~ał dr int. arch.Wojciech kołętaj . 

Uczestniczyli : ór int. Jan Borkowski, dr Anna 

Stępkowska, mgr in2.arch.Jacek Koziński, Wojciech 

Grygorjew - konserwator kamienia, Grzegorz Dąbro

wa - konserwator, oraz mgr Grzegorz Majcherek -

archeolog. 

Pracami archeologicznymi Misji Stacji w okresie 

od 1.111 do lO.V.87 kierował doc .dr hab.Zsolt 

lt_iss . Uczestniczyli: dr hab . Barbara lichecka, 

•gr Katarzyna Zagórska, mgr Henryk Rysiewskl, 

mgr int.arch . Krzysztof Kamiński. 

Opracowania naukowe przeprowadzali : prof. dr 

hab. Zofia Sztetyłło, dr Jolanta-Młynarczyk 

oraz dr Barbara Tkaczow. 

Całoroczna Misja prowadzona i finansowana przez 

Polską Stację Archeologii Śródziemnomorskiej UW 

oraz Egipską Organizację Starotytności. 

1. W okresie od l września 1986 do l lipca 1987 prace konserwatorskie prowadzone były zarówno 

w Teatrze, jak w Termach i Cysternach. Przebiegały one zgodnie z planem zaakceptowanym na 

posiedzeniu High Committee EAO w dniu 26.XI.l985 r. Prace ziemne i arantacyjne otoczenia 

odkrytych obiektów, ledwie zaczęte, nle · zostały zaawansowane zgodnie z planem z powodu nie

wycofania się jednostki wojskowej z zachodniej części terenu co uniemotliwiło w/w prace. 

l tego powodu nie przystąpiono tak jak planowano, do uporządkowania portyku teatralnego 

oraz całego terenu na zachód od niego wraz z ukształtowaniem skarp oraz urządzeń odwadnia-

jqcych. 

1. W Termach obok kon,olldacji dutej partii sklepień podziemnego zaplecza słutebnego od 

strony północno-zacbodniej przygotowano l kolumny portyku północnego do anastylozy . 

Prace wymagały rekonstrukcji i uzupełnienia fundamentów or'z baz tegot portyku,znisz

czonych we wczesnym średniowieczu. 

2. _w Teatrze przystąpiono do ansstylozy połudnlo~ej ~elany westybulu z oryginalnego ma

teriału ściany zwalonej po trzęsieniu ziemi~ V w., oraz do rekonstrukcji południowe

go skraju ściany frontowej teatru. Prace te podjęto ze względu na nowę arantację tere

nu l zej~6 na pozlo• ulic p6tnorzy.sklch ~ 
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Niezaletnie od tych prac wykonano przeniesienia na nowy ~odkład mozaiki o wzo-

rze geometrycznym i wymiarach 160 • lSO cm, pochodz~cej z wykopalisk willi rzymskiej, 

odkrytej w połowie lat siedemdziesi~tych pod portykiem teatralnym przed frontem 

teatru. 

, J . W Cysternach przyst~piono do konsolidacji 

nich partii budynku. 

czę~ciowej rekonstrukcji północno-wschod-

~cianapółnocna została skonsolidowana metod~ sprętania ·. Spękane i wychylone fra gmen-

ty ściany zewnętrznej zostały zakotwione i sprętone z partiami wewnętrznymi konstrukcji. 

Przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne ściany wschodniej Cystern . · Wyko

nuno projekt koncepcyjny jej zabezpieczenia i częściowej rekonstrukcji. Wykonano oblicze

nia sta _tyczne 1. projektowanych przybór i łuków. Cysterna posadowiona jest ponad podziem

nym antycznym zrujnowanym akweduktem, st~d pochodz~ jej znaczn6 zniszczenia i zagrotenia 

jakim uległa zarówno w starożytności jak po odkopaniu . 

rr . Prace archeologiczne koncentrowały się i w tym sezonie na odcinku G-południ e. Sandat 

nieznacznie poszerzony od strony zachodniej or~z pogłębiony at do pótnorzymskich pozio

mów utytkowych urnotliwił wstępn~ interpretację trzech pomieszcza~ przyległych od połud-

nia do zachodniego skraju pasatu. Pomieszczenia te funkcjonalnie zwi~zane z Termami ule-

gały przebudowom w tych samych okresach co cały kompleks architektoniczny odkryty na Kom 

el Oikka. Odkrywane elementy architektoniczne w~ar z nawarstwieniam ~· zdają się wskazywać 

nie tylko na ewolucję kształtów tych pomieszcza~. lecz takte na zmiany ich funkcji . 

W okresie. najwcześniejszym były to wnętrza służebno-magazynowo-sklepowe. W okresie póf 

ni ejszym służyły jako rekreacyjne (audytoria, poczekalnie). 

Nie została wyjaśniona sprawa wejścia do kompleksu podz i emnych pomieszczeń zaplecza term, 

które znajduje się pod jednym z tych pomieszcza~ (zachodnie) jak również datowanie i re

lacja wczesnych fragmentów konstrukcji względem zabudowy III i IV w ~ na tym terenie . 

OEIR EL-BAHARI 

Świątynia Hatszepsut 

Misja Polsko-Egi pska 

Misja Polsko-Egipska kierowana przez archi

tekta Zygmunta Wysokiego i dra Janusza Karkow

skiego (strona egiptologiczna) pracowała w okre-

sie 24 . 10.86 do 12.4.87. 

Pozostali członkowie misji: 

Architekci - Piotr Dąbrowski, Andrzej Kwaśnica, 

Waldemar Połoczanin, Adam Stefanowicz;konst~ukt or -

Bernard Hoffman; Technicy - Kazimierz Bielenia, 

Wincenty Surzyn, Zbigniew Surzyn; Egiptolodzy -

Krystyna Polaczek, dr Zbigniew Szafrański, dr Ma

ciej Witkowski; Rysowniczka - Zofia Lotholc; tot o

graf- Grzegorz Wyrzykowski. 

Poza tym przez 2 tygodnie pracował w Oeir el-Baha

ri zespół geologów z Uniwersytetu Warszawskiego 

Doc.Ryszard Kacz yński, doc.Andrzej Orągowski i 
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dr Jacek Wróblewski . 

Eg i pska Organizacja Starotytoości była przez 

Tahę Mamuna . 

Prace zaplanowano w związku z wypadkiem w 1986 r . - jedna ze śc i an oporowych nad kapli-

cą Anubisa, zrekonstruowana przed 80 lat zawaliła się. Spowodowało to kon ieczność przebadania 

skał otaczających świątynię w Deir .el-Bahari przez specjalistów geologów. Zgodnie• z ich eksper 

ŁyŻą wykonano 'telbetonowe zabezpieczenie za ścianą, a sama ściana została zrekonstruowana do 

poprzedniej wysokości. 

Podczas usuwania grużu znaleziono 19 dekorowanych fragmentów poc,hodzących z rótnych 

części świą tyni Hatszepsut, jak r ównie2 szereg fragmentów ceramiki na ogół utytych jako po

jemniki na zaprawo; w czasie budowy ściany w okresie Hatsze·psut . Poza tym usunięto fragment 

skały nad ścianą, który mógł zwalić się na kaplicę Anubisa. Dla zwięks.zenia bezpieczeństwa 

świątyni wykonano drewniane podpory w północnej kaplicy Amona i w kolumnadzie północnej . 

Prace r ekonstrukcyjne koncentrowały się na północnym skrzydle wschodni ej ściany gór

nego dziedzińca z początkowymi i końcowymi epizodami Pięknego $więt~ Doliny . Poza tym 

wbudowano szereg dekorowanych fragmentów do północnej ściany górnego dziedzińca, na której 

przedstawiono pozostałe części tego samego święta. 

Zrekonstruowano równi et bazy kolu111n po północnej stronie górnego dzied·zińca. 

Kontynuowano doku111ent•cję rysunkową relief~w górnego tarasu do planowanej publikacji 

świątyni. Zakończono dokumentację dekoracji zespołu kultu słońca i scen Pięknego , $więta 

Doliny w górnym dziedzińcu . Zaawansowano równiet dokumentację ~aplicy Amona-Re . w pół

nocno-zachodni• rogu górnego tarasu •. 

W ciągu sezonu wykonano tet kilka sondUy na górnym tarasie. Pierwszy zalo.tono w 

wejdciu do poMieszczenia z okne•. Dostarczył on bogatej kolekcji ceramiki z okresu budowy 

~wi,tyni i pozwolił dokonać interesujących obserwacji ' konstrukcji fundamentów wzniesionych 

na zboczu skały. Drugi sendat wykonano wewnątr~ i wokół przejścia z górnego dziedzińca do 

zespołu kaplic kr-ólewskich. ' Dokonane obserwacje ilają znaczenie dla odtworzenia historii 

budowy świątyni. W końcu podczas usuwania skały · nad zawaloną ścianQ znaleziono ceramikę 

1 ostrakon koptyjs~i w poblitu ostatnich zachowanych •urów z cegły suszonej z klasztoru 

chrześcijańskiego. 

DEJR EL -IIAILU I 

$wiątynia Jotmesa III 

Misja Polsko- Egipska 
Prace prowadzil i: , 
Ki e r ownik misji - doc . dr hab . Jadwiga Lipiń-

ska; członkowie : mgr Joanna Aksami t - archeo-

log, mgr Monika Do l ińska - archeolog , mgr Ja

nina Wierc i ńska - archeolog, mgr M i rosław 

Barwik - archeol og , dr S tanisław Mędeksza -

archi tekt ,dr Józef Adamewski -konstruk t or, 

Halina Lewak - r ysownik , Edward T3rkowski -

konserwator,L eonard Bartnik - konserwator, 

Stefan Niszczak - konserwator . 

Prac~ 1 29 llstop"ad 1986 - l& kwiecień 1987/ prowadzone były w trzećh głównych dziedzi

nach: a/ archeologie: kontynuacja studiów nad fragme nta ryczni e zachowa nymi relief am i ścien-

nymi św iętyni lotmesa III. Główny wynik sezonu - ustal~·ie prog··~u ikn• .cz.,ego i 
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i kształtu architektonicznego zachodniej ści any sali hypostylowej . Kontynuowano studia 

architrawów i !nskrybowanych trzonów kolumn. Dozorowano wywózk i gruzu wykopaliskowego, 

w którym często trafiały się przeoczone poprzednio dekorowane elementy. 

b/k onserwacja: kontynuowano zabiegi konserwatorskie majęce na celu odtworzenie z frag

mentów zlotonych przez grupę archeologów bloków z reliefową dekoracją ścienną . W czasie 

sezonu dokonano pełnej rekonstrukcji trzech bloków, mających dekorację obustronną - z jed

nej strony stanowiącą część reliefów zdobiących ~elanę głównego sanktuarium świątynnego, 

z drugiej zaś niszę z przedstawieniami władcy na tronie przed stosem ofiar. W styczniu 

1987 r . uruchomiono drugą pracownię konserwatorską, na terenie ruin ~wiątyni. Jej zadaniem 

jest zabezpieczenie, konserwacja i rekonstrukcja elementów architektonicznych in situ,. 

Dokonano rekonstrukcji dwóch baz koluMn i części posadzki w pólnocno-wschodn'iej części 

sali hypostylowej. 

c/dokumentacja. Prócz rutynowej dokumentacji konserwatorskiej dokonywano szczegółowej, 

rysunkowej dokumen~acji zrekonstruowanych wstępnie scen reliefowych. Na terenie ruin 

~wiątyni architekt zweryfikował dotychczasowe pomiary i dokumentację, uściślając projekt 

rekonstrukcji terenu świątyni. Wg jego projektu, mającego na celu "uczytelnieni/e" planu 

i układu budowli przez częściową jej rekonstrukcj~. prowadzone są jut wstępne prace 

realizacyjne . 

DEIR EL NAQLUN Uniwersytet Warszawsk i 

Fajum Misja Polskiej StacJi 4rcheologii Śródziem

nomorskiej w Kairze. 

Kierownik : dr Włodzimierz Godlewski, członkowie 

ekspedycji : doc . Ewa Wipszycka-Bravo, arch.int . 

Jarosław Dobrowolski, arch .int . Barbara Dob•rowol -

ska, mgr K. Bab raj, mgr Tomasz Herbich,fotogra

fowie : Jacek Kucy i Grzegorz Wyrzykowsk i 

W 1986 r. odbyły się dwa sezony wykopali skowe : 

wiosenny /2l.DJ. - 20.04.1986/ i jesienny 

/18 . 10 . - 26.11 . 1986/ . Klasztor wczesnośrednio-

wieczny. 

Stanowisko archeologiczne, dotychczas nie objęte badaniami wykopaliskowymi , w sąsiedzt 

wie nowotytoego klasztoru Oeir el Malag , O~ir el Khashaba, składa się z dwóch sektorów -

płaskiego terenu u stóp gebla k.ryjącego resztk i dawnego klasztoru /Nekloni/, oraz dutego ob

sza ru wzgórz naq~uńskich z kilkudziesięciu eremami wykutymi w .zboczach małych dolinek . W cza

sie dwóch sezonów rozpoznawczych wykonano calościowy plan obejmujący zabudową istniejącego 

klasz toru , teren komu oraz wszystkie zidentyfikowane pustelnie /62 zespoły/ . 

Teren ko~u w 2/J jego rozciągłości objęto badaniami magnetycznymi, których wyniki po 

op racowaniu komputerowym wykazały kilka znacznych skupisk anomalii ~agnetycznych sugerują

cych kierunki przyszłych badań. 

Odsłonięto w całości jedną pustelnię /Nr.l/ składającą się z rozległego dziedzińca 

oraz czterech pomieszczeń dla dwóch anachoretów , kuchni ze świetnie zachowanym piecem . 

' 
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słonięto rel i kty wiety klasztornej oraz póiniejszego, zbudowanego na jej ruinach, kościo

ła. Odkryto 140 dokumentów pisanych , zarówno na komie jak i w pustelniach, zapisanyćh w 

trzech językach: greckim, koptyjskim i arabskim, na papirusie, pergaminie papierze. Je-

den z pergaminów zapisany w języku łacińskim, został zidentyfikowany jako fragment nieza

chowanej XI księgi Historii Rzymu liviusza. 

Obok Hokumentów znaleziono równiet fragmenty tkanin koptyjskich, wiele przykładów szkła, 

obiekty z metalu i drewna, wyroby ze skóry /buty/ i plecionki oraz wiele ceramiki uzytko

wej i stołowej. 

Kompleks klaśztorny w Naqlun jest wstępnie datowany na VI-XII w. 

KOM El-HISN 

/Zachodnia Delta/ 

Uniwersytet stanu Washington 

w Seattle we współpracy ze Sta CJ Q 

Archeologii Śródziemnomorsklej UW 

Kairze, Muzeum Archeologicznym w 

Poznaniu l Instytutem Historii Kul

tury Materialnej PAN. 

Ekspedycj~ kierował dr Robert Wenke z Uniwersytetu 

w Seattle. Ze strony polskiej w badaniach udzial wz1~ 

li : doc.dr hab . lech Krzytaniak l autor sprawozdanl ' 

l doc . dr hab. Michał Kobusiewicz z Zakładu Archeo

logii Nielkopolski IHKM PĄN w Poznnaiu. Drugi sezon 

badań wykopalisk~wych. Ośrodek miejski z okresu Sta 

rego Państwa. 

N zachodniej części ~tanowiska-kom~ zał otono ~ilkanaście małych wykopów sondazowych / o po

wierzchni l x 2m/ i jeden wykop o powierzchni B x 12m, które eksplorowano do głębokości 1,5 m. 

N wykopach znaleziono typowy inwentarz osadniczy: mury domostw z jasnej, suszonej cegły i je j 

liczne fragmenty, szcz~tki roślinne i zwierzęce l w większości odpadki kuchenne/, fragmenty 

naczyń ceramicznych, wyroby z kamienia /m.in. sierpaki krzemienne i tarna/ i drobne oząoby oso

biste. N obrębie jednego z domostw natrafiono na pojedyńczy pochówek ludzki, wkopany tam jed

nak jut w okresie po opuszczeniu tej osady przez jej mieszkańców. 

Kampania wykopaliskowa dostarczyła takte dalszych danych do badań nad charakterem osad

nictwa miejskiego w Egipcie w okresie 5-6 dynastii. M. in . uzyskano nowe informacje świadczą 

ce o hodowli w tym ośrodku regionalnym st~d bydła trzymanego w zagrodzie i tywionego specjal

nie uprawianą paszą . 
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HElDUM 

Mastaba Nefermaat 

Uniwersytet Warszawski 

Polska Stacja Archeologii Śródzi.emno

lłorskiej 

W pracach udział wzięli: 

Dr int. Jan Borkowski - Kierownik Misji, int.Anna 

Stępkowska, Wanda Machniewicz, int . Kazi•ie rz Błasz-· 

czyk l mgr Grzegorz Majcherek - z Polskiej Stacji 

Archeologii Śródzle•nomorsklej U. W. oraz dpc . Paweł 

Rościszewski l mgr Maria Zielecka z Instytutu Chemit 

Przemysłowej w Wars zawle.Drugl sezon prac badawczych 

konserwa t orskich ( 17.ol. - 27.04 . 1787r . ).Grobowtec 

z III tys.p.n.e. 

Nefermaat /Nfr - m Jc t/ przypuszczalnie najstarszy syn faraona Snofru był prawdopodob

nie starszym bratem faraona Cheopsa. Mastaba Nefermaat powstała w okr esie IV dynastii około 

2613 - 2494 r . p . n.e . Zbudowana na planie prostokQta o wymiarach 120 x 68 • z mułu , cegły mu

łowej z unikalnymi tynkami warstwowymi. Obiekt został zasypany piaskami z pustyni naniesiony

mi przez wiatry na przestrzeni wieków. 

Na przełomie XIX i XX w. prowadzone prace wykopafiskowe przez W. F .. Petriego /por . "Medu• 

- London 1782, Meydum and Memphis - London 1910/ doprowadziły do odkrycia "komór grobowych i 

kaplic w mastabie. Odsłonięte •ury z tynkami poddane ~ostały Zlłiennym warunkom atmosferycz

nym występujących w Meidulł. lokalne odsłonięcia fa sady wschodniej od strony południowej 1 

północnej przez Egipską Misję Archeologiczną w latach 1983-1784 spowodowało dalsze niszcze

nie substancji •aterlalnej obiektu. Zmiana warunków w jakich znajdowały się •ury 1 tynki po 

odsłonięciu /odkopaniu/ doprowadziła do wystąpienia zjawisk: 

a/ fizycznych ~ w okresach suchych i gorących w rejonie Meidum, 

b/ chemicznych - w okresie opadów deszczowych . 

Materiały, z których zbudowano •astabę, są hidrofilowe i posiadają dutą i szybką nasiąkli

wość /chłonność/ wody t wilgoci. Nastąpił rozkład struktury 1 stopniowe nieodwracalne ubytki 

powierzchniowe IłUrÓW oraz znaczne ubytki całych powierzchni tynków warstwowych . 

Utycie wapna palonego .. ! gaszonego wodą w tynkach mastaby zostało stwierdzone w badan iach la

boratoryjnych przeprowadzonych 1986 r. przez dr J.llpińską w Instytucie Chemii Przemysłowej 

w Warszawie . Jes t to dotychczas pierwsze stwierdzone u%ycie wapna na terenie Egiptu i w 

świecie. 

l uwagi na postępujące niszczenie obiektu nale%ącego do najsłynniejszych grobowców z okresu 

Starego Państwa - Dyrektor DepartaMentu Egipskiej Organ izacji Starotytoości dr Aly el Khuli 

wspólnie z doc . dr. hab . Wiktorem Andrzejem Oaszewskim- Kierownikiem Polsk lej Stacji Arche

ologii Śródziemnomorskiej U.W. uruchomil i w 1986 r. Polsko-Egipską Misję Konserwatorską w 

Meidum . Prace konserwatorsk i e poprzedziły wszechstronne badania laboratoryjno-wytrzyma łoś

ciowe, ekspertyzy, projekty z technolog i ą prac konserwa t orskich wykonane przez dr. int . Jana 

Borkowskiego w 1985 r przy udziale spec jal i stów z Pol i techn i ki Warszawskie j , I ns tytutu Chemii 

Przemysłowej w warszawie Pracowni I n2yni er i1 Materiał owej P. K.Z . w Wars zawie. 

l~;t t n pr~c1 Pi on i erska w histo riL ~onse rwac1i zabvt~ów w zakres Le z • be7~ Ar zenia t wzmoc-
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nienie murów z cegły aułowej oraz tynków mułowych, wapiennych 1 gipsowych . 

Przyjęto główne kierunki zabezpieczenia mastaby: 

l. Zespolenie trwałe tynków z murami za pomocą kotewek z drutu miedzianego z warstw~ galwa

niczną niklowo-chromowt. 

2. Zabezpieczenie profilaktyczne tynków i murów środkiem hydrofobowym krzemo-organic~nym 

"Ahydrosil z• wynalezionym l produkowanym przez Instytut Chemil Przemysłowej w Warszawie. 

J. Trwale wzmocnienie murów w/w środkiem. 

4. Zabezpieczenie fundamentów mastaby przed zawilgacanlem wodami z opadów deszczowych. 

Dotychczasowe prace wykonane zostały na pierwszym odcinku odsłoniętych murów i tynków 

od strony narotnlka poludniowo-wschodniego do skarpy od strony północnej zgodnie z przyjętą 

technologią 1 zatwierdzonym projektem przez Egipsk~ Organizację Starotytności. Zabezpieczo

no tynki z wcześniejszej fazy buDowy mastaby konstrukcją drewnianą z podkładkami z filcu l 

folii do czasu trwałego zabezpieczenia. Dokonano równiet niezbędnych badań archeologicznych 

i dokumentacyjnych. Wykonano sandat archeologiczny fundamentu narotnika północno-wschodniego, 

który dostarczył dodatkowych informacji niezbędnych dla dalszych prac techniczno-konserwa

torskich. 

MINSHAT ABU OMAR 

/Wschodnia Delta/ 

Pdństwowe Zbiory Sztuki Egipskiej 

w Monachium we współpracy ze Stacją 

Archeologii Śródziemnomorskiej UW w 

Kairze l Muzeum Archeologicznym w 

Poznaniu. 

Ekspedycją kierował prof.dc Dietrich Wildung z PZSzE, 

natomiast pracami terenowymi kierował doc.dr hab.lech 

Krzytaniak /autor sprawozdania/.Obok niego ze strony 

polskiej udział wzięli: dr Marek Chłodnicki /archeo

log/ oraz Waldemar i Wanda Jerkawie /dokumentaliści/. 

Finansowały PZSzE. Siódmy sezon badań wyk ol d skowych 

Cmentarzysko z okresu predynastycznego 

z okresu ptolemejskorzymski~go. 

nekropola 

Głównym obiektem eksploracji było cmentarzysko predynastyczne, równocześnie badano takte 

nekropolę z okresu ptolemejsktego i rzymski~go . 

. Na cmentarzysku prsdynastycznym odkryto 36 dalszych grobów, co powiększa ich łączn~,do 

tej pory zbadaną ilość do 378. Obok pochówków o typie i wyposateniu jut znanym z poprzedniej 

kampanii, odkryto dwa groby o zlotonej konstr9kcji l wyjątkowej zawartości. Były one poloto

ne w bliskiej od siebie odległości 1 oba zostały splądrowane w przeszłości, pr~wdopodobn te 

jeszcze w okresie funkcjonowania całego cmentarzyska. Oba groby, o rótnych rozmiarach i ścia

nach 7budowanych ze suszonej cegły, składały się z centralnie usytuowanej komory mieszczącej 

pierwotnie zwłoki zm~rłego i n1ew,tpliw1e takt~ cenniejsze elementy wyposa2enia grobowego 

/szkatuły z kości słoniowej ze ściankami dekorowanymi, zawierającymi pierwotnie zapewoe 

bUuterię zwoje papirusu/ wraz z naczyniami kamiennymi; po obu stronach l wzdłut osi pod-
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naczyń ceramicznycł] dutych rozmiarów. W zawar to~ci tych naczyń znaleziono dute ilo~c.~ 

zwęglonych szczątków ro~linnych i zwterzęcych, a takze odci"ski pieczęci cylindrycznych wy

konane na brylach gliny - pierwotnych za~knięciach otworów tych naczyń. Na ~ciankach nie

których naczyń znajdowały się tzw. znaki garncarskie. W centralnej komorze większego' gro

bu l bocznej - ~niejszego, znaleziono szkielety /bez czaszek/ bydła. 

Oba groby wykazują wiele podobieństw do pochówków o podobnej konstrukcji wielko~ci 

znanych z rejonu Hemfis górnego Egiptu /Hierakonpolis, Abydos/, a więc z obszarów, które 

odegrały kluczową rolę w procesie formowania się państwowo~ci staroegipskiej. 

Oba groby z Hinshat Abu Omar, wyjątkowe na tym cmentarzysku,. niewątpliwie były miejscami 

pochówku członków elity lokalnej grupy spllłecznej i miejscowego organizMu prało-państwowe

go; o tych organizmach mamy, jak dotąd, tylko skromne informacje pisane i ikonograficzne 

z tego okresu /okOło JJOO - 3100 p.n.e./. 

TELL ATRIB 

Delta Centralna 

Uniwersytet Warszawski 

Polska Stacja Archeologii Śró-

dziemnomorskiej w Kairze 

Badaniami kierował prof.dr Karol My~liwi~ZAŚ PAN-

kierownik wykopalisk; dr Barbara Ruszczyc,dr Fran

ciszek Pawlicki l Muzeum Narodowe w Warszawie/, 

mgr Henryk Heyza /ZAŚ PAN/, mgr Tomasz .Herb ich 

/IHKH PAN/, mgr Ka·tarzyna · zagórska /Polska Stacja 

Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze/ -

archeolodzy ; mgr Jarosław Dobrowolski - architekt; 

\ Grzegorz Wyrzykowski - fotograf . 

Dziewiąty sezon prac /9.09.-}1.10.1986/. 

Zespół architektoniczny z okresu rzymskiego i bi-

zantyńskiego. 

Badania koncentrowały się we wschodniej części obszaru przylegającego do Komu Sidi 

Jusu! i stanowiły rozszerzenie w klerunku północnym.,. s sondatu w sektorze Iv', gdzie rozpo

częto wykopaliska~ 1785 r. Odkryto tu rozległy zespół architektury miejskiej okresu rzym

skiego i bizantyjskiego, noszący ślady wielokrotnej przebudowy. Zachowały się fundamenty 

domów i dolna część murów zbudowanych najczęściej z cegły suszonej, a tak%b kilka ciągów 

kanalizacji miejskiej wykonanych z cegły palonej pokryt~j grubą warstwą tynku. 

Centralną część odkrytego zespołu stanowi willa rzymska zło%ona z wielu pomieszczeń, 

których runkeja i wzajemna relacja z•ieniała się w trakcie pótniejszej przebudowy.Wew

nętrzne lico murów tej budowli pokryte jest sześciu warstwami tynków, z których katda nosi 

pozostałości polichromii o wzorach geometrycznych imitujQcych płytowanie kamienne. Na osi 

tej budowli znajduje się ciąg pomieszczeń o charakterze rekreacyjnym. Największe z nich, 

zamykające willę od południa, ma dobrze zachowaną posadzkę z płyt wapiennych. Wzdłut jed-

nej ze ~cian tego pomieszczenia usytuowana jest szeroka ława o pełnym wnętrzu, zbudow•na 

z cegły palonej. Oo niej przylega konstrukcja o kształcie litery "L", która mogła być ro-
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dzaje~ miniaturowego ogródka, składa się bowiem wyłłeznie z ceglanej obudowy p3sa ziemi, 

w którym nie ma dladów tadnej konstrukcji. Monumentalne wejście, z którego zachował~ się 

filary /cegła suszona/ i szeroki próg /cegła palona/, prowadziło do tego pomieszczenia od 

strony północnej, gdzie znajdował się szeroki przedsionek ·o charakterze atrium z basenem 

pośrodku. W trakcie pótniejszej przebudowy basen ten otrzymał po stronie wewnętrznej próg 

obiegający jeąo dclany. W próg ten wbudowan~ sę naczynia ceramiczne ś~edniej wielkości, bę

dą~e pojemnikami o szerokim wylewie. Umieszczone w pozycji poziomej, mogły one stanowić 

rodzaj ocienionych Źatok dla dekoracyjnych rybek pływających w basenie. Naczynia wbudowane 

SQ w narotniki basenu i pośrodku katdej z jego ścianek, a umoc~wane są grubą warstwę cemen

tu. 

Pomieszczenia przylegające do willi od południa maj• charakter g~spodatczy . Niektóre 

spośród nich stanowiły magazyny z naczyniami zasobowymi l amforami wbudowanymi w posadzkę. 

W ich konstrukcji utyto ponownie dutych bloków wapiennych pochodzących z budowli wcześniej

szych, być mote ptolemejsklch. Pomieszczenia te sąsiaduję z podwórzami, na których odkryto 

pozostałodcl pieców słutqcych zapewne do produkcji wapna. 

Bogaty materiał ceramiczny zawiera przede wszystkim dutą Ilość naczyń produkcji egip

skiej i importowanych, wśród nich stemplowane imadła z inskrypcjami greckimi 1 łacińskimi . 

Najliczniej reprezentowana jest ceramika rzymska l bizantyjska, niemniej procent ceramiki 

ptolemejskiej dowodzi najwyratniej wcześniejszej, hellenistycznej zabudowy tego terenu. 

~odobnie przedstawia się pod wzdlędem chronologii materiał numizmatyczny obejmujący ok . 

200 monet, których część jest dobrze zachowana. figurki terrakotawa są najczęściej wyobra

tenlami bóstw egipsklcg i greckich, takich jak Harpokrates, Bes, Izyda, Wenus, i Sarapis. 

Bóstwa te przedstawione są tet w reliefie na niektórych lampkach oliwnych okresu rzymskie

go znalezionych podczas tej kampanil. Listę obiektów ruchomych uzupełniają fragmenty post

gów i figurek kamiennych oraz fajansowych, a takte naczyń szklanych. 

N'o R W E G l A 

STORVAGAN, komuna VlGAN, 

Okręg Nardland 

Polska Akademia Nauk,Instytut 

Historii Kultury Materialnej 

w Warszawie 

Troms~ Universitetet, Insitut for 

Samfunnsvitenskap 

Badaniami kierowali: ze strony norweskiej dr 

Reidar Bertelsen, ze strony polskiej dr Prze

mysław Urbańczyk. W badaniach wziął udział 

dr Andrzej ~uko ,z IHKM PAN . Czwarty se~on ba

dań terenowych - po badaniach sandatowych w 

1775 r. 1 17Blr. oraz wykopaliskach w l985r . 

Stanowisko lety na podstawie niewielkiego półwyspu w poludniowej części wyspy Austvł

g~ya w archipelagu Lofotów. Badania w sezonie 1786 r . były kontynuacją prac rozpoczętych 

w poprzednim roku /por.Informator 1985/. w ramach wieloletniej umowy o współpracy naukowej 

IHKM z Uniwetsytetem w Troms~ .. . 
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Prowadzono eksplorację trzech wykopów zlokaliz,owanych ną kulminacji półwyspu. Pomi_ędzy 

tymi wykopami, których badanie rozpoczęto w l985r . otworzono dodatkowy wykop, w miejsc~ prze

widywanego przebiegu granicy p>rcell bud~wlanych. Wyniki uzyskane w trakcle tych badań pozwa

lają sformułować następujące wnioski: 

- Początek systematycznego wykorzystywania zbadanej części stanowiska motna ustalić na 

XII/XIII w./wobec braku charakterystycznych zabytków trzeba poczekać na wyniki analiz l4C/. 

w tym czasie był to teren, na którym dokonywano obróbki ryb, o czym świadczą warstwy zawie

rające dute ilości ości, przykrywające bezpośrednio piasek morski odsłonięty przez wodę w 

wyniku regresji morza; 

- po podniesieniu terenu w wyniku kilkakrotnych niwelacji o ok . 60 cm wykorzystano pod zwartą 

zabudowę, zorganizowaną w typowe dla portowych miast średniowiecznej Norwegii, podłuZne 

parcele ułotone prostopadle do lin! brzegowej. Nastąpiło to w XIII w.; 

- budynki średniowieczne miały konstrukcję typową dla normańskiego osadnictwa w rejonie pół

nocnego Atlantyku~ najleplej poznaną i utrzymującą się at do czasów nowotytnych na Islandii. 

Była to konstrukcja szkieletowa, z dachem wspartym na sochach spiętrzonych /?/ t· ścianami 

wzniesionymi z kamieni i darni. Dach pokrywano równiet darnią układaną na płatach kory . 

brzozowej . Cechą szczególną odkrytych konstrukcji było wykorzystywanie części łodzi do 

szalowania ścian wewnętrznych; 

- sugerowaną przez ~ródła pisane wiodącą rolę gospodarczą osady w całym systemie osadni~twa 

arktycznego północnej Norwegii potwierdzają znaleziska importów /głównie ceramika/pochodzą

cych z Włoch, Półwyspu Iberyjskiego /7/, francj i, Anglii, Niderlandów, Niemiec i rejonu 

Morza Bałtyckiego; 

stwierdzono ślady wyspecjalizowanego rzemiosła: szewstwo l na wysokim pozioMie, nie ustę-

pujqcym standar.dom europejskim/, szkutniebo i obróbka kamienia mydlanego /steatyt/ spro

wadzanego z południa w pastael surowych brył; 

znalezione liczne egzemplarze obuwia kobiecego dziecięcego oraz ozdób kobiecych podwata

j~ koncepcję, wysuwaną przez niektórych historyków, te v9gan było zamieszkane tylko sezooo

. wo przez samych mętczyzn gromadz~cych się tam tylko na czas połowu, obróbki i sprzedaty 

ryb; 

Problemy, których rozwiązanie będzie wymagało podjęcia dalszych badań wykopaliskowych 

to: 

- lokalizacja miejsca najwcześniejszego zasiedlenia stanowiska /pojedyńcze znaleziska suge

ruj~ X-XI w./; 

- przestrzenna organizacja strefy nadbrzetnej; 

-chronologia sąsiednich . 5 \stanowisk- typowych dla północnej Norwegii kopców tarmowych, 

tj . pozostałości osad jednodworczych. 

Planowane jest kontynuowanie badań po opublikowaniu wyników wykopalisk l985-86r . 
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.~EJ!~.~~ fiD_'!.,.!.łQ~ . . . . .. . ·· .. •.· 
s tanow.i.sko ' - · 

Stacj a Archeologii Śródz iemnomorsklej 

Un iwer sytetu Wa rs zawskiego 

Badania prowadzil i : pr of . dr ha b. Stefan K. Kozłow

ski /kierownik ekspedyc ji/ , doc.dr hab . Andrzej 

Kempisty, dr Karol Szymczak , dr Ryszard Mazuraw

ski, •gr 'Andrzej Re i che . 

Badania finansowała Stacja Archeologii Śródziem 

nomorskiej UW, /przy wsbółudziale St ate Organi

zetton of Antiquities and Her itage, Irak/. Drug i 

sezon badań. Osada z okresu neolitu precerami cz -

nago . 

W 1986 r. kontynuowano badania wykopaliskowe po ub i egłorocznych sondat ach . Przekopano 

okoł o 500 • 2 odkrywajtc Uady stałych konstrukcji •ieszkal nych - chaty - z iemianki: okrqgł Q 

i pros t okttnt. Obie konstrukcje obudowane by ły ścianami z masy wapiennej lub glinianej . 

kształtowanej na podobieństwo •niej lub bardziej regularnych cegieł, od wewnątrz tynkowane . 

Wewn,trz - cztery masywne filary z •asy wapi ennej, prawdopodobn i e padtrzymujtce dach. 

W partii środkowej osady - brukowane podwórza, w któr y• odkryto kilka pochó~ków szkie

letowych. 

W części zachodni~j os ady odsłonięto duty /ok.lO • średnicy/ obi ekt odpadkowy z dutt 

ilościt kości zwierzęcych, z których część nosi ślady uda•~~ienia . 

Pozyskano niezwykle bogaty inwentarz zabytków krzemiennych /liściaki, przekłuwącze 

rótnych typów, drapacze, półt-y lenki, wtóry oraz retuszowane i nieretuszowane wkładki/, 

kamiennych /siekiery, tarna, tłuczki, roicieracze/ . Nieco wyrobów kościanych oraz ozdób . 

Odkryto unikatowt kale~cję ka•iennych netb głów ptas.ich w rótnych stadiach obróbki,, 

e takte gliniane figurki zwierzęce. 

' Pobrano próbki do laboratoryjnych badań paleozoologicznych, architektonicznych or az 

c 14 . 

W części południowej stanowieka badano śladr pótniejszego osadnictwa asyryjski ego . · 

Badania będł kontynuowana. 

S U o· A N 

~aA.R.U!Q@!!.~_A ~·-
~~ · - . . . . ~ .·. ·:· ~ ·r.-· 

Ko~ciól na Planie Krzyta 

Uniwers yt et Warszawski 

f ol ska Stacja Archeologii ·Sródzie• 

no• orskiej w Kairze 

·w padaniach udzia ł wz ięli : dr Stefan Jakobi el 

ski (Zakład Arch.$r ódz i emnom. PAN) kierownik 

· wykopalisk (i autor sprawozdania) ,dr hab . Wło

dzi•ierz Gadlewski i mgr Krzysz t of Pluskota · 

(Huz . Narodowa w Wa rszawie), dr Małgorzata HeT-. 

tens - Czar neck a 1 mgr M. I da Ry l-Preibisz (Zakł. 
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Kościół na Planie Krzyta (CC) 

A rch.Śródm.PAN) - archeolodzy, mgr 1nt. 

Jarosław Dobrowolski l mgr int.Barbara Dobro

wolska -architekci, Jacek Kucy" fotograf, 

Werner van Montfort - student archeologii J 

historii eztuki(Uniwersytet w leidzie), ze 

strony Sudańskiej Słutby Archeologicznej - in

spektor Babikir M.Al.-Amin. li pracach dokum.en

tacyjnych w terenie w krót.szych okresach poma

gali mgr Piotr Parindowskf i Adrian Jones -

student architektury Uniwersytetu Walijskie

go w Cardif!. Dwudziesty sezon prac: 26 sty

czeń - J marzec l'B6r 

Prowadzono prospekcję archeologiczną terenu 

koncesji(w tym wykopaliska na Komie O) oraz 

kontynuowano wykopaliska na stanowisku koś

ciół na Planie Krzyta. 

Po ukończeniu odsłaniania wnętrza w ubiegłym sezonie, badania prowadzono na zewnątrz 

budowli po stronie zachodniej. Badano takte przy pomocy sondaty wcześniejsze załotenia sak

ralne odkryte pod poziomęm utyłkowania budowli: Kościół o Posadzce Kamięnnej ( EC) l znajdu

jącą się jeszcze głębiej Budowlę X ( BX) z końca VI w. W tej ostatniej odkrywki w części 

północnej i środkowej potwier,dzlły, sugerowany na podstawie wcześniejszych prac,. plan załote

nia centralnego - krzyt ( zamknięty apsydą po stronie •schodniej) z narotnymi salami oraz 

korytarzem okalającym je od północy, zachodu i południa - tworzącego prostokąt . Odkryto klat

kę schodową o charakterze monumentalnym mieszczącą się w północno-zachodnim narotniku budow

li. Plan budynku w te j części przedstawia trójdzielny układ z wejśc iem głównym od zachodu 

poprzez środko~e pomieszczenie na osi. Znaleziono dalsze pozostałości jeszcze starszego za

łotenia w postaci fragmentów murów z cegły wypalanej przed-chrześcijańskiej Budowli Y dato

wanej w oparciu o materiał ceramiczny na I połowę VI w. 

Co się tyczy Bazyliki EC z VII w. badania objęły czę~ć zachodnią budowli; wydaje się 

ona zachowywać podobny jak DX plan łącznie z nietypowym umieszczeniem klatki schodowej 

w narotniku północno-za.chodnim. Stwierdzono 1stnienie w nikłych reliktach rozległ ej plat

formy wejściowej przed głównym zachodnim wej~clem do Kościoła. Dokumentowano tak1e fragmenty 

oryginalnej kamiennej posadzki w części północno-zachodniej 1 środkowej. Dla Kościoła na 

Planie krzy tA (CC) ozyskano dalsze ustalenia dotyczące przebudowy części zachodniej, w tym 

wej~cla zachodnieg~które w pó1niejszej fazie utyŁkowania budowli uległo zamurowaniu.Na tym 

stanowisku zadokumentowano fet trzy poziomy zabudowy postchrześcijańskiej o charakterze 

mieszkalnym ( XV - XVII w. ): domy III K.6; III k . 2, pomieszczenie gospodarcze z warstwy · II 

oraz I k.6 wraz z wypasataniem wnętrza włączając naczynia kuchenne i zasobowe. 

Kom O 

Stanowisko usytuowane jest na północno-zachodnim krańcu koncesji w bezpośredniej blis

kodcl wsi el-Ghaddar. Na niskim pagórku odkryto powa2nis zniszczone pozostałości kościoła 

(OC ) zbudowanego z cegły wypalane j na fundamencie z bloków kamiennych o posadzce z płyt 
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pia skowcowych uzupełnianych ceglano. Z czterech granitowych podpór wyznecz•jących centr alne 

pr z ęsło ocalała tylko jedna baza i trzon jednej z kol umn. Kościół o wy~iarach l6 , S k .l9,5 m. 

•e plan centralny krzyta na prostokącie. Wschodnie część zawiera zamknięte apsydą prezbite

rlu. i flankujtce je zakrystie poltezone przejściem z za apsydą. Trójdzle~na zachodnia część 

( w •iejsce narteksu} z klatk' schodow, u•ieszczonł w południowo-zachodnim narotniku, przed

stawie takte. Dwa paralelne wejście do Kościoła prowadzł z północy i południa z podestów 

wył~tonych cer~miczną posadzk, . Ciekawy~ i nie~spotykanym gdzie~indziej rozwiązaniem jest 

otoczenie budynku kamienn• ławą; Materiał ceramiczny pozwala na datowanie Kościoła OC na 

okres klasyczny chrŹeścljański ( I połowa X w.?). Stwierdzono ślady starszego za łotenia 

sakralnego pod fundamenta•i budowli. 

W poblitu kościoła, na płaski•. gruncie zniwelowanym przez działanie wody odkryto zacho

wane do poziomu posadzki resztki załotenia klasztornego z cegły suszonej na podmurówce ka

miennej. Zbadano całkowicie tylko refektarz 7,5 x B m.) z typowymi kolistymi ławami do sie

dzenia w czasie posiłków . Klasztor pochodzi z okresu wczesnochrześcijańskiego . Badania tego 

obiektu będą kontynuowane . Stwierdzono istnienie rozległej nekropoli o pochówkach bez 

struktur naziemnych powstałej na terenie Komu D jut po zniszczeniu kościoła i klasztru 

( XV w. ?) . 

Prospekcja terenu koncesji polskiej przyniosła dalsze uściślania dla poszczególnych stano

wisk na północ od Starej Dongoli ( Komy: E H i ~). Istotnym wynikiem było zlokalizowanie 

ha północny zachód od Komu B, w poblitu Nilu, rozległego D~rodka wytwórczego (Stanowisko R) 

w postaci szeregu k~mów zlotonych z popiołów , ceramiki i przepalonych cegieł . Sondata pozwo

liły na stwierdzenie tu pa l enisk ogromnych pl eców do wypalan i a cer amiki , utytych nas t ępnie 

jako wysyp i ska skorup, Materiał ceramiczny (Kom R. ") pochodzi z okresu post- klasycznego 

(XI-XII w. ) a z Komu R.l -wczesnoch rześcijańskiego (VII-VIII w. ) . Formy i dekoracja naczyń 

znacznie wzbogacaj, repertuar znany 1 opracowany dla terenów Nubii północnej . 

Metodyczne badania tej •anu~aktury, jedynej jak dotychczas w Nubii środkowej zos taną roz

poczęte w przyszły• sezonie prac. 

S Y R I A 

PAL HYRA 

Obóz Diaklecjana 

Un i wersytet Wars zawski 

Polska Stacja A rćheol ogi l Śródziemnomorsk ie j 

w Kairze 

Misja w składzie doc . dr Michał Gawiikawski 

(kierownik badań), dr Maria Krogulska, dr To 

masz Scholl , mgr Franciszek Stępniowski /arche

olodzy), mgr int . architekt Marek Barański,Kami 

la Datur o ·/studentka/ . 28 sezon badań.(J . D9.-17 . 

1D.B6r) 

Okres rzymski i wczesne średniowiecze. 

Badania na obszarze Dbpzu Diaklecjana w zachodniej części starotytoego mi asta podjęły 

problem systemów hydraulicznych stwierdzonych uprzednio w północnej części dzielnicy . Od-
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Mryte w 1979 r. ujęcie wodne z I-III wieku n.e . z krytym rezerwuarem zostało cał kowl~ f· 

od s łonięte po usunięciu elementów przebudowy z okresu ajubidzkiego /X~I wiek/ . Zadokumen

towano lico budowli antycznej i dno ziemnego kanału odprowadzaj,cego, który był jej współ

czesny. W s~siedztwie odsłonię to fragmenty akweduktu podziemnego z końca III w n . e . /kon

tynuacja badań H. Heyzy ~ 1976 /: kilka kolejnych ct,gów rur ceramicznych wiedzie spod prin

cipiów Obozu Oleklecjana w kierunku Wielkiej kolumnady. 

w środkowym sektorze Wielkiej kolumnady syryjska Dyrekcja Staroty tności odsłon tł a w 

latach ubiegtych wlelkt zespół suku /bazaru/ z epoki omajadzkiej. Dotychczas odkopano 47 

sklepów na łącznej długości około 190 a . We współpracy z miejscowymi archeologami F.Stęp

niowski wykonał szereg sendaty 1 ustalił stratygrafię zespołu oraz jego datę /VII w. n.e./ 

T. Scholl przeprowadził na dziedzińcu tzw.Seraju /budynek administracyjny z XIX wieku, obec

nie przystosowywany na Muzeum Folkloru/ głęboki sondat. Uchwycono fragmenty monumentalnej 

budowli z I w. n . e. /cztery równoległe aury posadowione na calcu na głęboko~ci około 7m/. 

Znalezisko jest istotne dla rozwoju urbanistycznego Palayry w tej epoce. 

WŁOCHY 

San Donato 

Stanowisko 

Polska Akademia Nauk 

Instytut Historii Kultury 

Materia~nej • 
Uniwersytet Wenecki 

Badania jedne.go z wczesnośred.niowiecznych oś

rodków alejekich Wenecji, pod og~lnya kierow

nictwem pro f .d.ra W i to l da Hensla, prowad?iła 

dr Jadwiga Rauhutowa oraz mgr Tadeusz 8aranow-

ski 1 •gr Marian Rulewlcz, a ze strony włos-

klej praćownlcy, absolwenci 1 s-tudenci Uniwer

sytetu Weneckiego. Prace finansowała strona 

włoska. 

Trzeci /oshtni/ sezon badań. 

W ramach polsko-włoskich badań nad pocz,tkaai Wenecji kontynuowano wykopaliska na wys

pie Murano, na placu przed bazylik' S.Maria i S. Donato . Skoncentrowano się na pogłębieniu 

poprzednio badanych ~kopów, w celu prze~ledzenia najwcześniejszych faz wczesnośredniowiecz

nego osadnictwa na tya miejscu. Przede wszystkia badano wnętrze obszaru otoczonego murami 

fundamentów budowli kaaiennej i ceglanej, odkrytych w latach 198)-84. Najstarsze załoteni e 

architektoniczne - fundaaenty o szeroko~ ci około UO ca, zbudowano z równo ob_cio.sanych blo

ków kamiennych, prawdopodobnie fragment budowli o charakterze rezydencjonalno-obronny&, po

chodz~ zapewne z wieku VII . Udokumentowano charakterystyczny sposób umacniania ntestabll

nego, podmoklego gruntu laguny pod wznoszone budowle kamienne . W dno laguny wbij~no szeregi 

przylegaj,cych do siebie pali drewnianych o średnicy około 20 ca, na nich spoczywały pozio

mo drewniane legary, a na nich dopiero bloki kaaienne. Pd:fnie.)sze h :ty ist-niej,cych n-a ty a 

miejscu budowll zwi1zane · były prawdopodobnie z baptyatertu• /utytkowanym at do czasów no

wotytnych/- wzniesion~~· planie zblitony• do kwadratu o boku około l) a 1 ośmiu kolumnach. 
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Odkryto frag•ent drewnianego urz,dzenia słut,cego przypuszczalnie do transportu piono

wego dutych ciętarów. Na uwagę zasługuj, takte fragmenty naczyń szklanych, wstępnie datowa

nych na viek VII, co •a szczególne znaczenie dla historU wyspy Mu rano, znanej w pót.niej-· 

szych czasach ze wspaniałej prod~kcji szklarskie;);· 

Zabytki P.ozoshj' w Wenecji, a badania wykopaliskowe na ty•· stanowisku nie będą kontynuo-

wane. 

y.;::~JG~ .. ~otewska SSR/ 

Zabudowania byłego paateratu

ul.Sarkanaa Gvardee ~ 

z : s . R. R. 

PP Pracownie konserwacji 

l.abytków 

Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska 

Oddział w Lublinie 

.: 

Bad~la•l geotechnlcznr•l kierowali int.Tadeusz 

, Okleńczyc oraz. int. Ryszard Zawlsz ... Część · ar

cheologiczn, prograilu realizowali mgr Ed•und 

Mitrus /autor sprawozdania/ oraz mgr Mariusz 

Matyaszewaki. 

Zabudowania pastoratu-dawnej siedziby pastora kościoła Refbr•atorów w Rydze; przylegają 

do tylnej dclsny tej dwi,tyni. Wzniesiony w 1727 r. · kośclół znajduje się na rogu ulic Marsta

lu Sarkanas Gvardes. Fronte• zwrócony jest ku ul. Mersta~ w . 

11 ra•ach prowadzonych ha obiekcie pr•c przedprojektowych wcześniej wykonano jego in- 

wentaryzacj' oraz badanil architektoniczne. Stoaunkowo .skqpych lnfor•acji historycznych 

dostarczyła doku•entacja opracowana przez stronq radzieckq, o•awlajqca głównie dzieje świq

tynl. Rozpoznani~ archeologłc~ne prowadzone wsp6łdziałaj,c z zespole• prowadzqcy11 badanii 

geotechniczne. Chodziło z jednej strony o ochronq zabytków rucho11ych l nierucho~aych mogą

cych ulec zniszczeniu w trakcie wykonywania wykopów geotechnicznych a z drugiej strony o wy

korzystanie tych wykopów dll: rozwarstwienia budowli w partii fundamentowej, określen ia 

dawnych pozioaów utytkowych w obiekcie ~ w jego otoczeniu oraz stwierdzenia istnienia 

wcze.niejszego osadnictwa btdt .)ego braku." .. 

Najwatniejsze efekty prac arĆheoiogicznych to·: 

!:Określenie chronologii wzgltdnej zasadniczych części p•stHratu. 

Stwierdzono,it najstars~• jest czqść wschodnia: Jak wynika ze tródeł historycznych istnia

ła ona jut w •o•encie zakupu parceli przez kościół Retormatorów w 174.Sr : Część środkowa 

jest dostawiona do częd<:i wachcd.niej a do czqści środkowej · dostawiono część zachodni•. 

Potwierdzono, U część północna której czas W)n~esienia tródła historyczne określajq na 

l846/47r. jest dostawiona do czqści wschodniej. 

2. llyrótnlenie kilku dawnych pozlollów utytkowych . 

Określono , U poziom utytkowy podwór"ka pastoratu z okresu wspólnego funkcjonowania części 

wschodni ej, środkowej 

cyjny 5 , 80-5,72 . 

zachodniej znajduje się na głębokości 0,66-0,74m- poziom niwela-

Poziom ulicy Sarkanas Gvardes z okresu po wz nie si eniu budynku wschodniego znajdujP się na 
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głębokości 4,0Sm - poziom niwelacyjny S,B7 . 

J. Określenie sposobu fundamentowania ~elan. 

Poniewat zabudowania pastoratu postawiono na podmokłym gruncfe, budowniczowie zastosowa-

li specjalny sposób fundamentowania ścian. Stwierdzono mianowicie, it wykonane z doloml-

tu fundamenty spoczywaj~ na drewnianych rusztach. Ruszty wykon~ne były z belek o średnicy 

kllkudzlesięclu centymetrów i długości kilku metrów, ułotonych . najczęściej prostopadle do 

muru.Czasami nad nimi biegła jeszcze jedna lub dwie belki równoległe do muru. Spotykane by

ły równiet ruszty wsparte na pionowych palach. 

4 . Odkrycie reliktów starszej zabudowy drewnianej. 

W wykopach I-III l VII zaobserwowano konstrukcje drewniane, które nie •lały zwi~zku 

z obecnie Istniejącymi budynkami. Z reguły znajdowały się one panitej poziomów rusztów. 

Ze względu na ograniczony charakter prac archeologicznych a takte ze względu na fakt,te 

konstrukcje owe występowały panitej lustra wody w wykopie, najczęściej odkrywano jedynie 

ich strop. Były to relikty drewnianych budowli wzniesionych przed budynkami murowanymi. 

Ceram1ka pochodz~ca z warstw1 w których one wystąpił~ pozwala przypuszczać, it najstarsze 

7. b•· ·owi! powstały ńa przełomie wczesnego i pótnego średniowiecza. 



. .. . . . . 
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Uzupełnienia sezonu (1985) 

JAROSlAif 

woj . przemyskie 

Stanowisko - teren byłego 

opac t wo benedyktynek 

Huzeu111 

w Jarosławiu 

Badania prowadziła •gr Joanna Kociuba . 

finanaował WKZ w Przemyślu. Siódmy se

zon badań. 

/średniowiecze,okres nowotytny/ 

Badaniallil objęto teren na przedłu2eniu zachodniego skrzydła klasztoru . W. wykopie l/B5 

na głębokości 50 c• odsłonięto fragment budowli ceglanej o wymiarach: szer . - 2,5 111,wys. 

- 1,5 •, dł. - 2,8 •· Środek obiektu stanowiła posadzka z płasko ulotonej cegły. Północna 

ściana budowli podniesiona na 50 c• od poziomu posadzki , południowa na wys. 20 c•. Od stro

ny zachodniej dostawione do obiektu dwie ścianki, o grubośc i jednej cegły, wykonane nie

starannie, ~iejednorodne z obiektea . lf Miejscu poltczenia ich z budowl• wystąpił fragment 

przesklepienia. Wypełniska poMiędzy ty•i ścianka•! stanowiła cle•na ziemia przemieszana 

z nielicznymi węgla•i drzewny•! z zawartośclq frag•entów cera111lki, kafli, wyrobów szkla

nych w postaci pucharków dzwonowatych, rótnego typu szybek okiennych, szklanic . Material 

datowany jest na wiek XVII. Obiekt wykonano z cegły palcówkl,łęczonej na zaprawę wapienną 

i wapienno-lessową. Całotć orientowana na północny wschód. W wykople )/B5 odsłonięto współ

czesny funda111ent, w którego poblitu znaleziono uszkodzone • niekompletne szkielety, znisz

czone prawdopodobnie w trakcie jego budowy. Nie stwierdzono tadnych ele•entów wypasatenis 

nieaotl1we było takte ustalenie ich orientacji. Zniszczone pochówki pochodzt prawdopodob

nie z Clilentarza przy kościele św. Mikołaja . W pozostałej partii wykopu wydobyto materiał 

w postaci cera•1ki,trag•enty szkła, katl1,datowany na wiek XVII-XVIII. 

Badania będt kontynuowane. 

~~l ,g111.1fąsosz 

woj.leszczyńskie 

Stanowisko 10 

Uniwersytet Wrocławsk i 

Katedra Archeologii 

Badania prowadził doc .dr hab . Zbigniew 

Bagniawsk1. finansował KoMitet Koordyna

cyjny Progra•u R-III-6 . 51ód•y sezon badań . 

Obozowisko •ezol1tyczne 

Badania prowadzono w cetralnej części starorzecza Orli (wykop I) oraz wzdłut k~awędz1 

te~asy prskoryta ( seria wierceń na odcinku 80•) . lącznia zbadano wykopaliskowo 25 • 2. 

Z wykopu I 'warstwa tottu z najwczedniej zatorfionej części karata) wydobyto drugi 

(pierwszy w l98)r.) frag•ent czaszki osobnika płci teńskiej (fragment kości potylicznej)

In !ans II. 

Odsłonięto dwa (o dł.ponad 60 c• i ~ rednicy około 9 i 15 CM) .zaostrzone kołki, wb1 te 

równolegle do kraw~dzi starorzecza-prawdopo~obnle pozostałości umocnienia (?),przej4cia (?) . 

Ponadto wśród •ateriałów organicznych odkryto liczna owoce drzew i krzewów (orzechy 
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Ja 9 kowe, tolędzie, szyszki 5osnowe i olchowe), tragaanty ka~ci zwierząt l'dowych C•in.

czaszka tura(?), tubra(?) i wodnych (kadet rybie, ptasie), trag•ent porota. 

w zbiorze z kości •o!na wyrótnić : motyki, szy-dła, sztylety (ostrza), o~cień, narzę

dzia typu młot (?), kilof (?), piszczałkę, oprawkę kościan,. Kilka frag•entów zdobią ukła

dy ltnii rytych (min. f~agment porota z wyryty• •otywem strzały oraz łopatkl.zwierzęcej z 

motywem zygzakowatym i zgeo•etryzowany• wyobrateniem figuralnym) 

Inwentarz krze•ienny składa się z lOO narzędzi i odpadów •in.: zbrojników (ko•ornic-

ktch i chojnicko-pieńkowskich) . 

Wydobyto takte narzędzia ka•lenne-rozcinacza, tłuki, płytki (podkładki). 

Inwentarz krzemienny charakterystycz~y · jest dla kultury ko•ornlckiej. 

Badania będą kontynuowane. 

PRUSZCZ GDWICI 
woj.gdańskie 
3 tanowialta 7 

PRZYTUlY, gm.Oleck~ 

woj . suwalskie 

Stanowisko l 

U~&upałnienia ąrawas4a!Ua w •Informa~orsa• 
Badania 1965.e.lo8. 
wo-ja o salto6onniu ba4al1 4o~cą easonu. 
S5. Muz~u• Okręgowe 

w Suwałkach 

Badania prowadził mgr Jerzy Slemaszko, 

przy ~spółpracy Jerzego Brzozowskiego 

finansowało Muzeua Okręgowe w Suwałkach . 

Drugi sezon badań . C•entarzysko kultu

ry z~chodniobałtyjskiej z wczesnego 

okresu. rzymsk~ego. 

Kontynuowano prace zmierzające do uchwycenia zasięgu cme~tarzyska 1 pełnego rozpoznania 

jego chronologii. Przebadano obszar )62,5 m2, odkrywając 11 grobów ciałopalnych: ~popiel

nicowych i 2 jamowe bezpopielnicowe. Od~łonięto takte ll obiektów o nie wyjaśnionej dotąd 

runkcj l. 

1 rnrma pochówków ciałopalnych nie odbiegała niczym od grobów odkrytych w 1984 r . Był y 

to koliste jamy o średnicy, 3D-50 cm, zawierające prócz popiołu i spalenizny popielnicę ze 

szcz~tkami kostnymi i umieszczonym wewn~rtz wyposatenle• grobowy•. W przypadku grobów bez

popielnicowych w wypalnisku jamy znajdowały się szczątki kostne, prze•ieszane z popiołem 

spalenizn~ i węglem drzewnym. 

~yposatenie grobowe zawierały tylko niektóre pochówki popielnicowe. W grobie 22, 

wewn~trz dutej, zdobionej rytym ornamentem geoMetrycznym popielnicy znaleziono Cwa blif

nlacze, smukłe groty oszczepu oraz szpilę pastorałowatą, której forma pozwala datować ten 

pochówek na fazę ~1. W grobie 27 odkryto siekierkę tulejowatą. 

Znaczny stopień zniszczenia cmentarzyska spowodował, it liczne zabytki znajdowano w 

humusie . Prócz ceramiki l kości ludzkich odkryto w warstwie ornej liczne groty oszczepów 

oraz prostopadł ościenny krzesak kwarcytowy. Wszystkie przedmioty metalowe wykonane były 

z telaza. 

Nie udało się do końca wyja~ni~ funkcji licznych obiektów, bardzo zrótnicowanychpod 

względem kształtu, wielko~ci i stopnia zachowania . 

Wszystkie odkryte dotąd pochówki stanowią zwartą grupę pod względem chronologii. Pocho-

dzą one z faz Al - 81 i 81. Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. 

Sadani a ~~d q kontynuowane . 



Realizacja AZP w l986r. 

W siód•y• roku --realizacji AZP przebadano łącznie we wszystkich województwach 576 ob

szarów. Ilość ta stała siq jut od kilku sezonów pewnę średni, , będąc takte wypadkową mot

livości wykonawczych środowiska w dwóch sezonach prospekcji terenowej jednego roku. 

W poszczególnrch województ-ach jednak ilość. badanych obszarów jest bardzo zrótnicowana, od 

pojpdyńczych dp ponad trzydziestu. Sytuacja tak& trwa od poczętku wprowadzenia ewidenc ~ i 

•etodą AZP, a uzaletniona jest ąd •otliwości sko•pletowania dobrych ekip badawczych; w 

Mniejszy• stopniu od wysokodci_przyznawanych funduszy. Mimo uzasadnionego pośpiechu w ewi

dencjonowaniu zagrotonych w coraz większy• stopniu stanowisk archeologicznych podkreślałam 

w kolejnych to•ach Infor•atora, te ilość badanych obszarów muci być determinowana jakośclą 

wykon~a i jut w tej chwili nie stać nas na powierzchowne traktowanie jedynego na taką 

skale podjqtego zadania badawczego przez całe środowisko. 

W sumie zrealizowano jut prace na ,.,72 obszarach, zaś dokumentację do centralnego 

archiwu• ODZ przekazano z 2.67' obszarów . Rótnica ta powstała z · zaleyłości sześciu wojs

wództw w oddawaniu doku•entacji tle wykonanej i nie przyjętej przez ODZ. 

Choć wykonawdwa z ostatnich dwu ' lat wykazuje jut poziom~ reguły zadawalający, ·a opraco

wania przekazywane są na bietąco, nie aotna jednak powstrzymać 'siq od uwag krytycznych. 

Nadal wadą zasadniczę jest nieuaiejqtność opanowania przez KZA oraz zespoły wojewódz

kich konsultantów jednolitości zapisu przez wykonawców tak, aby forma szczegółowego 

zapisu i grafiki kartograficznej była jednakowa i porównywalna w obrębie przynaj~niej 
jednego województwa. Motna stwierdzić, te to wykonawcy decydują jaki ma być zasób in

formacji dla danego województwa: jedni robię tablice z rysunkami materiału, drudzy nie, 

jedni wykonuję •apy szczegółowe w skali l : lOooo dla wszystkich stanowisk, drudzy dla 

wybranych i to na podstawie kryteriów nieuzasadnionych, jedni na tych mapach oznacza-

ją stanowiska numera•i w miejscowości, dr udzy n~ obszarze, jedni zbieraj~ ceramikę no

wotytn,, drudzy wprowadzają, o ni ej zapis na karci~ z zazneczeniea, te ich nie zbiera

ję. Hotna by mnotyć· tego rodzaju przykłady, których w w1Qkszo§ci ~ire traktujemy jut 

w kategoriach błędu, ale nieprzemyślanych działań . W przyszłości okate siQ bowiem te 

chaos ten będzie wymagał ujednoliceń, w wyniku czego obowiązek uzupełnień spadnie zno

wu na barki konserwatorskiej słutby archeologicznej , ~tóra odpowiada za realizację ~ZP. 

Nato•last . wyaowę błędu ma za złe oznaczanie pól najprostszej i~foraacji, o pochodzeniu 

danych o stanowisku. Zakreślanie bowie• przy katdej okazji symboli T P, a w tym dla 

archiwalnych nieistniejących obecnie w terenie .(tylko dl atego, te się było w tejte 

•iejscowości), uniemotliwia- jeśli nie ma dodatkowych informacji w opisie- rozdzie

lenie stanowisk tych nieistniejących jut od istniejących i potwier dzonych w trakcie 

prospekcji terenowej. W aasowym materiale z wynikami AZP brak motlivości szybkiego 

segregowania zunifikowanych kart operujących .sy•bola•i - a takie tet było załotenie 

pierwotne - utrudnia niebywale przygotowania do oprogramowania ca łości zb i oru, 

O innych niedokładnościach pisała• jut przy okazji sporządzania sprawozdania z "roku 

ubiegłego. w ty• roku pojawił się nowy zwyczaj w j~dnym z województw: umieszczanie 

adnotacji o archiwum auzealnym i zakreślanie symbolu A na kartach stanowisk nowo

odkrytych, tylko dlatego, te jeden komplet dokumentacji z badań obszaru AZP przeka

tuje się do archiwum muzeum. W ten sposób, bez wnikliwego wczytania się w dokument&-
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cję, katde ze stanowisk mogłoby być uznane za dawno odkryte, posiadaj~ce _ doku•entację 

archiwalną. 

Po siedmiu latach praktyki w realizowaniu badań powierzchniowych upowszechnioną 

metodą AZP wydawałoby s~Q, te wymienione tu przykładowo niekonsekwencje, błQdy 1 nie

dopowiedzenia powinny być opanowane i wyrugowane . Być mota, te zdarzają się one jeszcze 

zbyt czQsto, bo proporcjonalnie do angatowania złych realizatorów badań . Muszą być tego 

głębsze przyczyny, skoro na dorocznym zje1dzie KZA w Toruniu, w grudniu 1~86r . uchwa

lono, te,na wniL~ek KZA nadasłany z terenu, OOZ zobowiązany bQdzie do cofania niespraw

nym wykonawcom licencji wydanej na prowadzenie ekipy badawczej AZP . 
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lfl'ICONAWSTIIO AZP 11 1986 ROKU 

aaaaawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacaaaaaaakcaa :a aaaaaaaaaa a ~aa a a::: • 

llojevcldztwo liczba 
oba~arclw 

finansował 

----.-----------------------·--------------------------------------------------------' . 
81ah Podlask8 

i ., . 
·11 

·15 

56-86, 62-82, 62-83,62-91 

63-83,6)~91, 64-91, 65-91 

66-90, 66-91, 67-91 

31-90, Jl-91, J2-90, ;2-91 

32-92, 36-82, )6-89, )7-82 

)7-84, 6)-86, 44-86, 45-8) 

46-84, 46-87, 47-87. 

BB1DZ 

KZA 

------------------~------------------·------------------------------~---------------

4 106-53, 107-52, 107-54 

108-U 

KZA 

ODZ 
. . ------------------------------------------------------------------------------------

l)'dgoszcz 5 

lO 

C1ecban6w l 

Cztstochowa u 

Elbleg 14 

Gdańsk 9 

)Ś-38, 40-32, 40-33,41-34 

49-38 

70-88, 75-87, 75-88, 75-89 

"76-88, 76-89, 78-89, 79-88 

81-91, 82-89 

BJ-U, Bl:-4Ś, 86-45, 81-49 

88-U, 90-U, 90-49, 90-SO 

91-44, 91-U, 91-u,n-u 

92-46, 92-47 l 92-U, "_u 

u-n, 14-49, -14-53,14-59 

15-48, 15-5), 15-59 l 16-47 

16-54, 17-50, 18-55. 22-49 

23-49, 24-46 

6-40, 6-41, 6-43, 15-45, 

15-46 , 19-42, . 20-62, 

20-43, . 20-44 

liK Z 

881DZ 

liK Z 

liK Z 

liK Z 

liK Z 

ODZ 

~-~---------------------------------------------------------------------------------
Gorzów 111kp. 18 JJ-16, Jl-17, )4-16, 34- 17, 

JS-18, J5-19·, 36-19, 40- 16 

42-14, 45-7, · 45-8, 46-8,46-11, 

47-7, 47-8 , 53-15,44-5, 46-lD 

liK Z 

------------------------------------------------------------------------------------



Jelenia Góra )l 72-10, 72-11, n-'· n:1o WKZ 

n-n, n-12 .• 74-ll, 74.:12 DOZ 

75- ll, 75-10, 75-12, ·77-, 
78-,, n-'· .n-10, n-n 
n-u. 80-11, 80-12, 80-H 

81-11, IU-12, 81-U, 81-U 

82-11, 82-12, 8)-8, 84-U 

84-20, 86-18,87-15 . 

Kaliaz . u 64-)4, 65-)4, 65-"''· 67-)5 WKZ 

~7-36, 68-36, " - 40, "-41 DOZ 

7)-)4, .n-n, 74-)6, 75~lł 

75-lS, 76-)f. 
. . 

------------------------------------------------------------------------------------
Katowice 7 

Kielce 7 

'8-43, ,,_42, 100-40, 100-42, 

100-52, 101-~2. 102-52 

85-S,, 86-58 , '1-61, 92-64 

'2-65, ,,_,s. ,s_,, 

ICZA 

WOAl 

-----------------------------------------------------~-------------------- ----------

Konin ' t; ·5l-n, 5J-n, s•-sa, s~-36 
56-4'5, 57-U 

MOK 

--------------------------- -------------------------~~------~-------~---------------

Koszalin 12-22, 12-2), 13-17, l)~~'· 

13-26, 14-20, 15-1,, 16-26 

21-25~ 23-16, 23-17, 24-16, . 

2•-17. 27-2) 

KZA 

o oz 

IS PAII 

------------- --------~----------------------------------J------------------------~--
Kraków 

Krosno 6 

101-52,101-54 , 102-52, 104-56 

108-77, 109-70, 10,-72, 

110-7J,ll0-77,lll-77 

KZA 

WKZ 

------ -----------~------------------------------------------------------------------
Legnica . 18 "-17 , 69- 20, 70-16,70-21 Muzeua w 

71-22 , 71-23, 72-2}, 73-2) &łogowie 

74-23, 75-2} , 76-20,79-16 - OAK 

80-24, 81-18, 81-24 , 82-21 

82-22, 82-23 

-----~---------------------~--------------------------------------------------------
Leszno l 

lublin . 18 

61-23 

68-77, 69 - 77, 69-78, 69-7' 

75-81, 76-8), 77-82 , 77-8) 

77-84, 78-82, 78-83, 7'-80 

7'-8), 7'-84,80-80,80-81, 

15 PAN 

A08-K 

DOZ 

________ __ _____________________ ______ !~:!~~-!~:!~------------- - ---------------------
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loau )2 28-78, 28-79,28-80, 28-81 8BtOZ 

28-82, 29-77 ' 27-7B, 29-79 kZA 

29-80, 29-81, 30-78, :so-n 
lO-BO, 31-78, 31-79, 31-BO 

32-78, 32-77, 32-80, :J:J-77 

:Jl-78, J:J-1c9 t H-BO, 34-80 

34-81, H:ao, 35-81, )7-80 

)7-B1, 37-77, 40-75, 45-76 
. . 

------------------------------------------------------------------------------------
lddt z • k o ~ c z y l • 

118-56 WKZ 

---------~--------------------------------------------------------------------------
Olsztyn 4 21-57, 25-62, 25-6), 25-64 8810Z 

Opole B _.85-3l, _B6-34.,. 8.~3.3...._ 81--'"-~ ., , 8810Z 
-----------------~---------------~:JJ~--J~_-)_~~:_f::_~~-9Y_:?_~ __________ : ______ : ____ _ 

12 )8-65, )8-69, 39-65, 39-66 

)9-69, 40-66, 43-68, 44-67 

44-68, 44-70, 45-68 1 45-76 

WKZ 

- --~--------------------------------------------------------------~-----------------

Plh ))-30, 33-31, 33-3~, )7-1~ 

)7-20, 38-19, 38-18, 38-20 

38-26, 39-18, 42-)1, 4)-2~ 

4)-31, 44-20, 44-29, 44-)1 

·- - ~ 

WKZ 

ODZ 

-· - -------------------------------------------------------------------------------------
Piotrk6w Tryb. l2 

Płock 

Poznań :n 

69-6D, 70-52, 71-52, 71-57 

73-50, 73-52, 73-56, 74-60 

77-53, 78-54, 80-5), 81-5) 

42-52, 43-52, 46-51, 48-51 

48-52, 49-52, 50-52, 51-50 

51- 52 , 52~51, 52-~~. 54-57 

55-57 

45-23, 45-24, 45-25, 45-26 

46-20, 46-24, 46-25,46- 26 

46-27, 46-30, 47-U, 47-2D, 

47-25, 47-27' 48-25 , 48-26 

52-24, 52-.J), 53-27, 54-29 

55-24, 55-29, 56-24, 56-)) 

56-)4, 57-:52, 58-2~, 59-26 

61-29, 62-28, 62-29 

WkZ 

WZJR 

WKZ 

DOZ 

WKZ 

DOZ 

15 PAN 

---------------------------~-------·----------------------~-------------------------
Przeayn 2 100-88, 108-80 WKZ 

------------------------------------------------------------------------------------
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s•••••••••••~••••~•••••••~•••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 

Rzeszów 7 

Siedlce 11 

Sie r adz 15 

Ski erniewice ' 
Słupsk 20 

Szczecin 21 

Tarnobrzeg .-u 

Tarnów 6 . 

n-n, 76-66 

'6-69, 100-75, 101-75,102-7} 

102-74, 104-75, 105-75 

4'-7l, 51-76, 52-74, 52-75 . 

5}-74, 54-74, 54-76, 56-71 

57-77, 58-77, 6}-7, 

65-47, 66-4~. 67-47, 68-47 

69-41, 69-41, 69-46, 78-4) 

70-47, 72-49, 72-50, 71-4} 

76-46, 79-46, 80-45 

12-25. 12-26, 15-26 , 15-27 

24-31, 24-12, 24-)). "25-}1 

25-12, 25-JJ. 26-11, 26-)2 

26-JJ, 27-Jl, 27-32, 21-n, 

28-ll, ·28-lZ, n-n: n-n 

21-8, 22-8, 27-14 , 27-16 

28-6, 28-U, 28-lS, 28-U 

n-10, n-n, J6-H, )7-' 

40-4, 40-6, 40-7, 41-2 

42-1, u-•. u-s. u-• 
U-5 

88-75, 89-75, 89-76,90-75 

'0-77. 91-74, 91-75, '2-67 

n-72, n-n, 92-74, '2-75 

n-n, n-72, "_", U-74 

U-75, U-16, '4-7J 

100-66, 101-65,102-65, 102-68 

lOJ-", 104-" 

WIC Z 

Muzeua 

WICZ 

ooz 

WKZ 

881DZ 

IS I'AN 

WIC Z 

ODZ 

IS I'AN 

lilii Stugerd 

881DZ 

ooz 

ICIZCHS 

"Siarkopol". 

WkZ 

Oyr.Okr.~ub. 

kraków 

------------------------------------------------------------------------------------
Toruń 12 J0-52, ll-47, ll-52 , 12-52 

32-51, 12-54, 14-42, 34-50 

)5-46, )6-47, }7-50 , 41-45 

WkZ 

------------------------------------------------------------------------------------
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•••••••aa&&2&&&&&a&a&&aaaaaaat&&&a&aaasaca~a&&&aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaza 

l 

Wałbrzych 27 

Warszaw• ' 

Bl-21,86~21,86-~l, 8l-20, 

17-21, 87-2}, 87-27, 90-25 

92-2}, 92-24, 9}-2}, 9}-24 

u-n,. U-24, 97-26, n-2a 

98-26, 98-27. '8-28, "-26 

"-27, "-28, 100-24, 100-26 

101-24, 101-25, 101-26 

Sl-61, SJ-62, Sl-63, 53-64 

55-65, 58-" 

B BiOZ 

. SPOOK 

KZA 

o oz -------------------.--------------------------------------·--------------------------
Włocławek 

Wrocłlw 12 

Zeaotłt u 

Zielona G6re 27 

43-52, 44-49, 50-4}, 50-48 

50-49, 51-45, 52-46, 5}-47 

Sl-48 

74-28, 74-29, 74~}0, 75-28, 

77-32, 77-}), 78-)1, 80-26 

so-27, ·n-2a, az-2a •. as-n ·. 

as-n, 91-n, 91-U, 91-95 
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KOlii el-łłisn, Zachodn'ia Delta (Egipt) 
1 

b z 
pś (n t;) ••••••••-.••••••'•. •••• ••• ••••• 

•........ , .... ~······················· 
Kosin , u..Annopo~, w. tarnobrzeskie, st.lO, b(h) 

·~··········~ ...•....••....... 
Kosina, w.rzes zowsk~e, st.J5, b ...... ···· ~-·····~~·~········· · . , ........•.. 
Koszyce Wielkie, gm . Tarnów, w.tarnowskie, st.S, b ( .~z) 

·~· ...... ,. •.•• ....... . 
KąwalewJco. g . Oborniki, w.poznańskie, st: .. l, ,b ( h) ' •••••••••••••--•••••• ........... . 
~.}-ÓWki, w. ost ~;ołęckie, st.8, pili •(••---••••••••• , •••••••••••••·••• • •••••••••••• 
Kraków - Nowa Hut~ T Kr-zestawloe, n l) ;., •••••••••• ~ ~··•-.••••*'•• • a. • ··-~••••• 
krak ów S~are Niasto, ~ś (pś, nt) •··~· •••• •••••• ,.~._·•••••••••••••••••••• 

Krakóllf ~ Tyniec, Opactwo 00 B-enedyktyn~,) wf ( h ~ ....... _.._ • • •• ._ ••••••••• , ••••••• 

Kr:a kÓ'If - Wawel, rej. I-III\ V-VIII, X-XVI,. wd (p«4 , nt) .._ ............................. . 

224 

25 

18,) 

184 

77 

95 

184 

247 

48 

49 

' 45' 

49 
11 
26 

Hl 
1)'1 

114 

K~aków - Zwierzyni ec, kościół Sal~e~ota, ~~ (p~. n~) ••••• ,~,····~•·•••••••••••• 138 

Krosno, w.elblęski&, s.t . l, ~z ....... , ................ , •• ~··••-.••••••••••••••••••• 95 

Kt~e•lonki, g•.Bodzechów, w.kieleckle, n (pi•,b)· .... .._ •••••• , • .._ •••• , ........... ~. 

Krz8sk - królowa Ni•e, w.s!edlQckle, st.l- grod~isko, wg ••~·,~•••••··-······-• 
k~zyt, g~ . Czarnocin, w. ki•leckie , st.l, n ., ........ .._-.. ................. _ ··~····--
Kunice, w.legnickie, st~ .l, h .. ,.,._ .. _ ... -..~··~·~····-- ••••• .. G- •••••• .. •••••••••••_.... 

26 

1]8 

21 

65. 

lachlllrowice, g~ . kruszwicą, w. bydgoskie, st.J,h (l) ••·~~·•~·,··~···~·~ 66 

lasqtki, g•.Brudzeń Duty, •. płockie, st.4, wf (h) ~·• •··~•••• •••,•··~••••A• .. • 138 

LQd, g~.Ltdek, w~kon~ńskle, wś •••••••••••••••••• ~·~·····•~••••--••••••••••• 139 

l e~nQ, g•.Brusy, w.bydgoskl&, ~t.2, rz (l) •••••• •• , ••••• ~•·•·--·~··••••••••• 96 

leśno, gm.Bru~~ , •. b_ydgos~ie, st.20, •t (nt) •••••••••••••••••••,•••••••••.......,_. 

letnica, g•.Ś idnica. • . ztelon~Q4rsk1e,st.l},w4 ••••••••,•••••---••••••••••••••• 

140 

t 

lubiÓ, ll(..l ęszczy~skle, st . l. wł (p•) ••••••••••••••• ... .._•••••••••••••••••••••••• 141 

Lublin, ~tat'e Mlą&to, b·lok Yll, pś (nt) ••••••••• ... ••••••••••• .. •••••••••••••..,.• · 1~ 

lublin, Stare Miasto, blok X, Trybunał, n! · (pś) ••••• ,. •• .._..,...:A"•-•••••·-•••-••• 225 ... 

tańcu t, 1111. rzeszoł(ski& , st. l', n •• ..................... ,._ ..... "_. ••••••••••.• •••. • • 

Ławki, g~.Ryn, w.suwalskie, st . 4, rz .......... .., ................ ". ......... . 
Łąki Ra.dZyll!.1ńskie, 911! -Ractzy•.ln, w.wars~a kie, tU:· 7,b (rz) ....................... 50.. 

ląkoclny • v: kaliskie, •ś ···•••••••--•••••••• ..... ..... _. •• ,............................. 14'1 

ląkorek, 9'11-IHsku_piec Po__g~orski, w . toruńsk1B"1 a;t : I, wś •• _ ..,.;................... .. '142 

l ątowice, ~ . Wierzcho~ła•jce~ w.ta~novskla, s~ . 2, ~z •• ··~··••••••• • ••••••••••••• 97 

lekno, g..W,growiec, w. pilskie, st.l, -' (pł) ••••••··~ .. ··•••• • •••••• •• ·~·•• 

lęcz_yca, w. płockie, 1 ul . W.aryó.sk.i.J~__go "' & • pł- (nt) ••• • ........ ••·----·· •• • • • ............... .. 

14J 

181 

Loso4;na, w ~ białos~ocki&, st . !, w•(h) ................. .._ ........ A.A~_. ......... _.......... 144 

Łowicz, Ryne,k K'Od4iius~ki, w..skierf\i_II!!U~e_, s t . 11~ pś(~tś,n.t) ••••••••••"" ••u~•·• 181 

l6d1, ul . Choc1anowicka 103, st.l, ~ ••• • ••••• •~••• •••• •••••• • ••• • ••••~ ···~· .. • · 144 
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lódt, ul.Chocianowicka 65, st.2a, h ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 66 

lubiana, gm . Ko§cierzyna, w.gdańskie, rz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 97 

tykowe, gm.Nierzchlas, w.sieradzkie, st.l, pi• (b) •••••••••••••••••••••••••••• 11 

Maciejowice, w.siedl8ckie, st.l, b(h) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 50 

Madeły, gm. P,tn6w, w.sieradzkie, st. l, h (b) •••••••••••••••••••••••••••••••• 67 

Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, w.toruńskie, st.l, P~ (h,l,wś) ••••••••••• 188 

Mała Wie~. gm.Konopnica, w.sleradzkle st . l4, rz ••••••••••·····••••••••••••••••• 97 

Masłomęcz, gm. Hrubieszów, w.zamojskie, st.lS, rz (wś) •••••••••••••••••••••••• 98 

Marcinkowice, gm.Chełmiec, w.nowosądeckie, st.l, w~ •••••••••~•••••••••••••••••• 145 

Marianowo, w . szczecińskie, Klasztor cystersek, pś ••••••••••••••••••••••••••••• 189 

Maidum (Egipt), Mastaba NeferNat, bz •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 248 

Mikorzyce, gm . Bełchatów, w.plotrkowskie, nt ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 226 

Mikulin, gm. Tyszowce, w.zamojskie, st.B,n {b,rz) ••••••••••••••••••••••••••••• 28 

Mlłoszewo . gm.Linia, w.gdańskie, st.7,h,(l,pś) 

Minshat abu Omar (Wschodnia Oelta)(Egipt), bz 

Mirocice , gm. Nowa Słupia, w.kieleckie, st . &,rz •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Modlin, w. warszawskie, nt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mokre, gm . Zamość, w.zamojskie, st.7, wś (n,b,h) 

Murano - Wenecja (Włochy), San Oonato, st.l, bz 
·····················~········· 

67 

248 

98 

227 

146 

256 

Nabyszyce, w.kaliskie, st.l, wś ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 147 

Nadkole, gm . lochów, w.siedleckle, st.l, rz (b,h) ••• ~ •••••• , ••••••• , •••••••••• ; 99 

Nadole, gm.Gniewino, w.gdańskie, st.7, w§ (rz) ••••••••••••··~··•••••••••••••••• 147 

Narojki, gm. Drohiczyn, w.blałostockie, st.l, "Mogiłki", wś •••••••••••••••••••• 148 

Naszacowlce, gm.Podegrodzie, w.nowosądeckie, st . l, v~ •••••••••••••••••••••••••• 148 

Nea Paphos (Cypr), Kato Paphos - Maloutene. bz •••••••••••••••••••••••••••••••• 242 

Nemrlk,go~ Oohu~ (Irak), bz •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25) 

Niechmirów - Mała Wieś, gm.Burzenin - Konpnica, w. sieradzkie, śt . 7, b (h,rz) •••• 51 
Niedów, gm . Zgorzeiec, w.jeleniogórskie,grodziska, wś 

Niedtwiedziówka, gm . Stegna, w.elbl~skie, st.2,4,5, n 
·····················~···· 

150 

28 

Novae (Bułgaria), bz •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 241 

Nowa Biała, gm . Nowy Targ, w.nowosądeckie, st.l, pim ••••••••••••••••••••••••••• 

Nowa Biała, gm.Nowy Targ, w.nowosQdeckie, st . 2, Jaskinia w Obłazowej,pim (pś) ••• 

11 

12 

Nowa Cerekwia, g~.Kietrz, w.opolskie, b (n,p~) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 51 

Nowe Miasto n/Wact~. w.poznańskie, st.lA, b ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 52 

Nowy Młyn, w.włocławsk.ie, st.6, n (b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 

Obkas , gm .Kamień Krajeński, w.bydgoskie, w§ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 151 

Oblin, gm . Maciejowic~, w.siedleckie, st.5, rz (l) 99 

Odry, Qm . Czersk, w.bydgoskie, st.l, rz •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100 

Odry, g•.Czersk, w. bydgoskie, st.2, l (n) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 78 

Opatowico, gm.Radziejów, w.włocławskię, , st.), n •••••••••••••••••••••••••••••••• 

OpatowlcP, gm . Radziejów, w . włocławskie st.JJ, n 

Opatowi ce , gm.Radzie j ów, w . włocławskie,st.42, n 
.....•...•..............•.....• 

)O 

)O 
)1 
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Orenice , gm.P i ętek , ~ . płockie, Gródek sto2kowaty , pś ••••••••••••••• • •• • •••••• 

Orle, gm.Mrocza, w. bydgoskie, st.l, n (wś) 

Osiek III, gm.Kocierzew, w.skierniewickie, st.l, l (wś) 

Ostrów Lednicki, gm.lubowo, w . poznańskie, st.l, wś .......•.................... 
Orle, gm.Mrocza, · w.bydgoskie, st. l, h (~ś) 

Otałę!, gm.Czeranin,w.rzeszowskie, st.l, rz 
···············•··················• 

Palędzie Kościelne, gm.Mogilno, w. bydgoskie, st . l, rz 

Palmyra (Syria), Obóż Oioklecjana, bz 

Paluchy, gm . Sieniawa, w.przemyskie, st.l, b(h) •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pawli chy , gm. Ksi~tpol, w. zamojskie, st. 2., wś (n) 

Pawłowa, gm . Czerniejewo, w.poznańskie, st.l6, rz (wś,pś) 

Pawłowa, gm . Czerniejewo , w . poznańskle, st . 59 1 rz (wś) ••••••••••••••••••••••••• 

Piaski, gm.Zduny, w.kaliskie, st.l, wś 

Plask1 Stare, gm.Bielawy, w. skierniewlckie , st.l, rz ••••••••••••••••••••••••••• 

Pierusza, gm.Wołów, w.wrocławskte, nt (pś) i••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pilica, w. katowickie, nt 

Pilica, w.katowickle, st.l, pś(n2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pit~g, gm.Mor~g, w.olsztyńskie, st.l, h 

Piotrów, gm . Zadzi•, w. sieradzkie, st.l2, h(rz.wŚ) • • ••••••~•••••••••••••••••••• 

PłoCk . - Podolszczyce - Południe, st . l, w' ••••••••••••••••••••~•••••••••••••••• · 

Płock - Radziwie, pś •••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Płock - Zespół Staromiejski. p~( nt) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pobiel, gm . Wqsosz, w . leszczyńskle, plm, nt·as ••••••••••••••••••••••••~••••••••• 

Podebłocie, gm.Troj«nów, w.siedlecki e . st . J, wś (p.b) ••••••••••••••••••••••••• 

Podegrodzle, w.nowosądeckle, st . 9, l(p~) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Podłęie, gm.Niepołomice, w.~rakowskle,st.J , b(h,wś) ••••••••·••••••••••••••••••• 

Podrzecze, w . leszczyńskie . ·st . ], b(h,rz) •.......•...•.•....•.•.............. 
Poganice, gm . Potęgowo 1 w.słupskie, st . 4, n(b) •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Polana Smreczyńska Wytnia , Tatry Polsk i e, TPH, n% •••••••••••••••••••••••••~••• 

Polsk 1e Gronowo, gm . Gn i ew ,w . gdańsk t'e . st.l,rz •••••••••••••••••••••••••••·•••• 

Poznań, Stare Mi asto, ul . Gołębla 2,pś(nt) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Poznań , St are Miasto, Stary Rynek 48, pś(ni) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Proboszczowice, gm :stara Biała, w . płockie, st . 2, w·ś(n2:) •••••••••••••••••••••••• 

Przemyśl, ul . Pstrowskiego, wś(nt) •••••••••••••••••••••••••••••••••~ •••••••••• 

Przytuły, gm.Ol ecko, w.suwalskie, st.l,rz •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Przytuły, gm . Olecko, w. suwalskie , st . 1: rz,uz:a5 

Puchówka, gm . Wieliczka, w. suwalskie, st.9 i 10, 
•······························ 
pim(·pś. nt.' · ................... . 

Pu~k, w.gdańsk1e,st. lJ, w~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·· ~ ·· 

Pudłówek, w.s ieradzkie, st . 8 , rz (wś) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Puławy - Włos t ow ice, M. lubelskie, nt(h) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Raciborowice KoL,gm.Blałopole, w.chełmskie, st . II,IIA,n ••••••••••••••••••••••• 

Racibórz.w . katowickie. Zamek na Ostro~u.pś (nt) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

190 

68 

78 

152 

68 

100 

101 

255 

52 

15) 

101 

101 

154 

102 

228 

227 

191 

68 

69 

155 

192 

192 

261 

155 

78 

5) 

5) 

)1 

229 

102 

194 

194 

156 

157 

262 

10) 

1) 

158 

10) 

2)0 

)2 

195 
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Racot, gm.Kościan,w.leszczyńskie, st . 25, n(wś) ······················••1!•!•••••• 
Radło,"!_ice, gfi).Oomaniów, w.~rocławskie, st.S, l(h) ••••••••••••••••••••••••••••••,~ 

)) 

79 

RadJnwice, gm.Oo~antów, w.wrocławskie,st . 22, b (w4) ••••=•••••••••••••••••••••••• 54 

Rawa Mazowiecka, w.sklerniewickie. st.l, pś ·~·····~··••••••••••·~·~··••••••••••• 195 

Rqty, gm.Somon1no, w.gdańskle, st.l, l •••••••••••••••••••••••••••4.•~·.,•••••••1•. • 79 

Rochy, gm.Zduny, w.kaliskle, st.la, w4(b) ~··••••••••••••••••••••••••'·~··•••••·~ 158 

Rochy, gm.Zduny, w.kaliskie, st . lb, wś(n?) 

Rostek, gm.Gołdap, w.s.uija~skie, st.l,2, tz 
···~~···················,············· 

~~ś) ·····~·,·~~··········~······~··~· 
Roszowicki Las, gm.Cisek, w opolskie, st.G, l •••••••••••••··~··~,•\•••••••••·•~ 80 

Rotmank,, g~ . Pruszcz Gdański, w . gdańskie, st.l, h(l) •••••••••••••••••••••••••••• 69 

Rólyce - Stara Wieś, gM.Koęierzew, w.skierniewickie, st.l, l (rz,wś) ••••• : ••••• ~~ 80 

Ryga , lote~ska SS~R (ZSRR), bz •••••••••••• •• ••••••••••••·~•·•••••••••·~ · ·••••·~·· 257 

Rzeszów, Zamek, pś(h,nt) ••••••••••••••••••••••••••·~··•• •• •••••••••Ł••••••·~·~·· · 196 

Rzucewo, ~pt .P.uck, w.gdańs~ię, st.l,n. ••••••••. •••••••••··~·····~~·••••. , ••••••••••••• )) 

Sad lutek, gm . Topólką, w.włocławskie, s ,.~ l la, •ś (pś) · ~ ····\··~~·~ ······~··••• 160 

Samborowice, Qm.Piątrowice ~ielkie, W.katowic~ie, st . ) (A}, b(n) ~··~~·········,~· 54 

Sandomierz, Pl . Poniatowski ego l, w.tarnob t.z esł§"le, ru ( pś ) •• •••• •• •••••••••••··~·' 2.)1 

Sandomierz, w. tarnobrzeskie, st. Wzgórze Zawlchojskie, .n ••• ••• ••• ••••••• •• •••• •• • )4 

Siemiechów, ga.Wida~a, w.sieradz_kle, st . 2, rz •••••••••••••••••••••••••••·. ~~··~~···· 104 

Sięganów, w . sierad,ącie, st.l, n (b) ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• .. ••,•••••• 34 

Skotniki, gm.Aleksandr6w, w.piotrkąwskie, s~.1, pi• .~ •••••• ; •••••• ~ •••• ~··•••••• 1) 

Sławk6w , łll! . katowickie, Za11ek, p4 (nt) •••••••••• ••• ••••••••••·••••••.••••••••••••••. 197 

Słonowice_ g• . Brze.tno, w.koszallńskie, st.7, rz •••••••• ••• •••••••••~••••••••••••• 105 

Słonowice, gm.Kazl•le~za Wielka, w.kie)eckle , ~t.ą,n(b) .................... , ..... 1)5 

Sma rklice, g•.Drohiczyn, w.białostockie, st.I, wś ••••••••••••••••••••••••••••••• 160 

S~yków, gm . Ćmialó~, w.tarnobrzeskie, n (?) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l5 

Sobibór, gm.Włod~awa, łl(.chelRJS~le, st .. l, n(b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• )6 

Sobiejuchy, g~~t .• 2n.in", w.bydgosł(.ie, st.•. pś ••••••••••••••••;••••••••••••••••••••• 198 

Sobota, 9!/J · Bielawy, w.skiernle.~o~ickie, st,.l, 

Sosnowiec - Za_Qórze, w,.kato)'i ckie, st,.S, pś 

p§ (n2) ••••••• • •••••••••••••••••••••• ................................... •.•. 

198 

199 

Stara Oongda (Sudan), J<o• D.KościcU na Plan!e Krz_yta, bz •••··-·••••••••••••• •••••• 25) 

Stargard Gubiński, g•.Gubin, w zi~lonogórskie, st . lO,h(b,rz) ••••••••••••••••••••• 10 

St ark.owa _t\ut~, gm.So•onlno, w."gdańskle , st.2, l •••••••••••••••••••••••••••••••• ao 
Stary S~cz, w.nowos~d~ckie, st.l, h 

················~··························· 70 

Sto rvAgan. o~ . Nordland (Nprvegla), b~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 251 

Strobin, gn~ .J(onopnlca, w.sieradzkia, st . 2, h(l) ••••••••••••••••,•••••••••••••••.•• 10 

Straszki, gm . Nekla, w.poznańskie, st . l, rz (pl•,n,l,w~) •••••••••••••••••••••••••• 105 

Strumiany, gm.Wieliczka, w.krakowskie, st.ł, l (h,pś) •••••••••••••••••••••••••••• 81 

Strzelce Opolskle,w.opolskla, b(?) . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 55 

Strzelno, w.bydgoskie, st.l,~ś ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 199 

Sule.iów - Podklasztorze, w.piotrko~J~sk.ie, st. l, f!Ś {n t) •••• • •••••••••••••• - ••••• , 199 
S'J1P .ićw - ~C'1 ' l , Lsztorze, w.plotr.t.O;.#S ie, st .. 4P-. we (rz.) ••••••••••••••••••••••••• 161 
Sypn iewo , w.ostrołęckie, ws tnt) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 161 
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Szczecln - Stare Miasto, nt (pś) 2)2 

Szczecin - Stare Miasto, Podzamcze, wś(pś) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 162· 

' Szczerb~, w.wałbr~yskie, Zamek, pś 201 

Szestno. gm.Mrągowo, w . olsztyńskle, zamek, pś(n!) ••••••••••••••••••••••••••••• 202 

śrem, w.poznańskie, st .B, n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• )6 

Święty Gaj, gm .Rychliki, w.elbląskie, st.7, wś 

Tanowo, gm.Police, w szczecińskie, st.J, pim 

Tarnów, Góra Św. · Marctna, pś (h, nt) 

Tarnów, Rynek 5, Kamienice, pś (h,nt) 

Tarnów, Stare Miasto, ul.Kapitulna 5, pś (nt) 

Tarnowlec, gm . Tarnów, w.tarnowskle, st.l, rz(h,l,pś) •••• ••• ••••• •••• •••••••••• 

Tell Atrib (Egipt) Delta Centralna, bz .•..........................•.......... 
'·'! • 

Todz la, g~ .kadzldło, w.ostrołęckle, st.2, rz •••••••••••••••••• •• •••••••••••••• 

Toruń, st.l9,2J, l (rz , h, wś) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~ 

Toruń. kl.OO franciszkanów, pś(nt) ••••• • •••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••• 

Toruń, ul .Kopernika 11-lJ, pś (nt) ••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••• 

Tullgłowy, gm . Rokitni·ca, w. przemyskie, w~ •••••• .••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tur Dolny- Bu~vruł l , gm .Michałów,w .kieleckie , st.J, b ••••••••••••••••••••••••• 

~yszowce, w.zamojskle, st.2SA, b ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tyszowce. w.zamojskle, st.258 , n(b,wś , pś1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Walewice, gm . Bielawa, w.skierniewickie, st.2, p~(rz) •••••••••••••••••••••••••• 

Wałków, gm .Os jaków, w. sieradzkie, st . J, rz.(wś) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Warszawa, Cytadela warszawska, nt ••......•....••.•....••...•.....•.••.•...... 
Warszawa, ol.Miodowa 22/24,' "Collegium Nobiliu~·. n2 •••••••••••••••••••••••••• 

Warszawa, Pałac Ostrogskich, n2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Warszków, gm .Sławno, w .słupskle, sł.26,rz(n,l,wś) •• ~•••••••••••••••••••••••••• 

Wieliszew, gm.Skrzeszew, w.warszawskle, l •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wierzb ica; w.radomskie, st.•zete•, n(piM,b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Władysławowo, w.gdańsk1e, l (w~) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Władysławowo - Chlapowo, w.gdańskie, st.J2, h 

Władysławowo - Chłapowo, w . gdańskie, st,JJ. h 
·•····•·•··•··•··••·•·•···•··••· 
....................•........... 

Włocławek, miasto, p~(n!) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••• 

Wojnowo, ąm.Kargowa, w.zielonogórskie, st.l,n (?) •••••••••••••••••••••••••••• 

Wojnowo, gm . Kargowa, w zielonogórskie, st.2, pi• ••••••••••••••••••••••••••••• 

Wojsze, g•.Czerwin, v.ostrołęckie, st.lJ, rz ···•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wola Skarbkowa, w.wrocławskie, sł.2, rz •••••••••••••••••••• ••••••• ••••••••~•• 

Wolbórz, w.piotrkowskie, st.2, pd(nt) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

Wólka Oomaniewska, gM.Przytyk, w.radomskie, st.9, rz(b ,h) ••••••••• ••••• ••••••• 

Wrocław,ul.Kiełbaśnicza, pś •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wrocław, - Ołbin, osada, klasztor, w~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wrocław - Ostrów Tumski , ul.Kanonia,wyk.III, wś ••••••••••••••••••••••••••• • ••• 
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Wrocław - Stare Miasto, ko~ciół ś~ . Eltbiety, w~ (p,h,rz,p~ l: •••••••••••••••••••••• 

Wschowa, w . leszczyńskie, Rynek 12/lJ, p4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wysze~bork, gm.Hr,gowo, w.olsztyńskie, p4(rz) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

labostów .Mały, g~.lowicz,w skierniewickie, at . 2, rz(w~) •••••••••••••••••••••••••• 

Zagwildn~, · gm.Murów, w. opolskle , pi• (n) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •· 

Zajączki, g• . Krzepice, w . ~ztstochowskie, st . •, b . ~•••••••'•~••••••••••••••••••••• 

Zamo~ć, Stare Miasto, n2:, ••••••••••••·~···--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zamo~ł - zamczysko, w.zamojakie, nt •••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••• 

Zarzyca, gm . Kondratowo, w wrocławski~, n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zawada, gm . Tern6w, w.tarno~~kle. t ~~ ( k~ (h) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zawada, ~ ~ tarnobrzes~ie, st.l, h •• , •••• ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zawałów, gm. H i ączyn, . woj . zamojsk1e, st.l, p1(nl) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zaw i eście, gm, Góra śl,ska, w . leszczyńekie, st.l, rz (pi • ) · •••••••••••••••••••••••• 

Zbroj ewsko, gm.llple, w. cz~stochowsk ie , st . l, b ••••••• •~ · ·•·~•~·· ~·••••••••••••• 

Zdz i echowice, gm.Zaklik6w, w. tarnobr zeskie , sł . l i l, wś •• •••••••••••••••••••••••• 

Zofipole, gm.Igolemia-Wawrzeńczyce, w.krakowskla , sł . l , · r z (n,b,l) •••••••••••••••• 

Zwoleń , w. radomskie, st ."Strzelnica", pi' ••••••• • ••••••••••••••••••··~···•••••••• 

2ary, w. zielonog6rs k1e, st . l,2,ł, pś (wd , nt) •••••••••••••••••••••••••• • •• • ••••••• 

lary, w. zielonogórs kie, st . ), n2: • ·••••••••••••••·····• .•••••••••••••••••• • •••••••·••• 

~dta~ó~, · gm .. Soqha9zew, w . s~ierniewickie, st . l, rz (wa) •••••••••••••••••••••••••••• 
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