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00 REDAXCJI 

w dwudziestym p.tervazym tntormatorze zqromadzono •prawoaclania z vykopeli.ak prowadaonych v 

1987 r. na 321 stanowtakach w :?o lace 1 lJ za granicli /w 7 krajacht brekuje _!Dformacj1 o 3 ataoovta
kach. badanych w Egipcie 1 1 na Cyprze/. W uzupełnieniach przedstawiamy jedno ataoowiako • aeaonu 
'86 w Polace oraz 4prawozdan1~ a badad povierzobniowych v ramach ASP_! . relację • prowadzonych 

systematycznie poszukiwań ataoowiak butnictwa azklanego przez ekapedycję Untver-rtetu Kikołaja Xo
pernika w Toruniu. 

Nynikt liczbowe aezoou 87 przedatawiajll aię oaatępuj11co• 

Instytucje pl.Ja D b h l ni 

IHKM 3 4 2 2 8 

muzea l 22 16 lO 8 20 lO 

uniwersytety 5 11 5 Y 2 11 lł ' 59 

ZA, WOĄK, 88iDZ 9 lO 6 ' lO 13 

PP PKZ 11 3 2 12 38 

inne 3 • 4 

11 47 19 25 13 64 37 3ll 

Sezon 'fh .. przyniósł mniej ape.kt~larne nit zaz-V}'C:a:aj odkrycia, nieanioj kilka .stanowisk 

tlo..tarczyło bardzo oiek...,ycb danych a także rzadkich i cennych zabytków. W Boquszcwie, woj . ł01ftiyrl 

sk1e natraftono na. depo,zyt. złożony z 2 braneolet 1 pac1ork6w neolitycznych, ale uctwycono tei istot

n~ korelacj~ znałeztak kultury ceramiki p61nowstęqovej 1 puchardw lejkowatych~ N Osłonkach, woj . 

włocławskie odkryto osadę rok:ujł\01\ nie 111ll1ejsze nadziaje ni!. słynny Brzed~ Jl(ujaltaki .. W Gqsaw1e, 

woj. byd9oakia odkryto cmentarzyako, które być może było aiejece~ pochówków aleszka~c6w osady b1s
kup11'łsk1ej . w. Chłapowle, woj~ poznańskie, na orenta..nyaku ludnotfel kultury łutycttlej odkryto u.rn~ z 

wyobra teniem wozu C'Zterokołoweqo i owalnej tarcz y, jak zwykle boąatych znalez18Jt 1 ciekawych mate r 

ia ł ówdosta rczyłaosada v Jakuszowtcach, woj. ';teleckLe,jak m. in. kolejnych Jl fibul,w tym jedn4 un1-

ka tow4. 8 monet rzymskich 1 ~lady warsztatu metalurgiczneqo . 

Unikatowych znalezisk z VI-VII v. dostarczyły Ra&t, m.. in, ok\x:le br~ p::lkryte złotĄ bla.sz~ a z 

wyob rażen iem twarzy ludzkiej. N k:o~cu na Wawelu v pobltiu ko~cioła św ~ Michała znaleziono złote o g· 

n i wo bransolł!,.ty lub naszyjnika 1 oprawę szlachetneqo kamienia~ PoArdd odkry~ zaąranicznych nicw-ł\to11 -

wie najwyższej rangi jest osada z okrelll neolitu przedcer<V~iczneąo w Nemrtk w Iraku, która dosŁa.r 

cz yła wielu dladc'Sw bardzo vczesaego osadnictwa z Mezopotarll11, a w4-r6d nich kolekcję uni.katowych r zc :l! b 

z kollca 8 1 pocEątku 7 tysillclecia przed n.e. 

Redakcja dziękuje wszystkim, kt6rzy v tendnie nadesłali ~pra\llazda.nia,. niestety są 1 t a k te 

ek spedycje, które dostarczaj~ je z op61nieniem półrocznym. OVaqał Sprawo~anla z sezonu 1989 prosi

my nadsyła~ nie na 1\drea PTA.tN,.lecz. 01frodlta Dokwnentacjl Zabytków v \faruawi.e, 00-258 War :-7a,"a , u l. 

Brzozowa 35. PrzypUszczalnie współwydawcĄ następnych ŁOiłłÓW Informatora btdzle bow1eftl Stowa r2 ysze nie 

N~ukowe Archeologów Polskich. PTA111 mimo nazwy przestało mleć cokol.,iek wap6lnego z a.rcbenlO<Jią i 
reprezentoej'l §rodowi&ka polskich archeologów. N 1989 r. rozesłana będzie lnstrukcja "szystkich no

wo4ci zwiĄzanych z opracowyvantem InforMatora. 





BARAla STARE 
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woj. tarnobrzeskie 
S tanowialta 2 i 14 

Stanowisko U 
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Uniwersytet MArii CUrie-Skłodowskiej 
w Lublinie 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Jerzy Libera. Pinanaowało BBiDZ 
w Tarnobrzegu oraz UMCS w Lubiinie. czwarty sezon bada6. 
Slady osadnietwa schyłkowopaleolitycznego /?/, zespoły 

Itrzemienie mezolitycznych, obozowi&~ pd1noneolityczne 
lub z wczesnej epoki br,zu. 

Prace prowadzono w dwóch etapach. Najpierw dokończono eltaploracji zacbodniej czę,ci wydmy. 
Przesiano 2768 m

2
, lokalizuj'c zabytki v obrębie działek o powierzchni 1/4 a 2• Materiał. krzemien

ny nadal .zalegał • wierzchniej warstwie lutnago piasku, tj. do głębolto~ci B-10 cm od powierzchni. 

Uzyskano 6122 zabytki krzemienne oraz 94 okruchy ceramiki zalegajęce v kilku /?/ skupiskach • . 
Struktura inwentarza krzemiennego dla tej czę,ci wydmy przedstawia się następuj,co: rdzenie 
i formy techniczne - 28, pdłsuroviec i odpadki - 5815, narzędzia - 139, odpadki powstałe przy 

produkcji narzędzi- 39. Wśród form narzędziOwych atvierdzono obecno•d m.in.: drapaczy, skrobaczy, 
trapezów, pdttylczaków /w tym typu Komornica/, trd:lkęt6w /piedltowakich, rozwartokętnych/, zbroj
ników janiaławickich, miltrelitycznych tylczaków /prostych i łukowych[ oraz pojedynczego grocika 
sercowatego. 

Następnie prace skoncentrowano we wsebodniej ezędci stanowiska . Na powierzchni zaobserwo
wano nowo odwiane nieduże skupisko krzemieni, poza obszarem dotychczas ~danym. Po' przesianiu 
warstwy przesuszonego piasku stwierdzono zaleganie zabytków na różnych głęboko,ciach, do 30 cm 

w czę~ci wschodciej wykopu /92 m2/ oraz 120 cm od powierzchni v czę.ci zachodniej, W csę.ci 
południowo-zacbodniej stwierdzono naatępujęce nawarstwienia drobnoziarnistego piasku: 1. jasno
biały /wsp6łczednie nawiany[ - zalegajęcy do głęb. 6.0 01111 2. jasnobiały z pos101qylli leltlto szarawy

mi wkładkami - mi-żazości od kilku do kilkunastu -cm; 3. jasno- oraz ciemnoszary {humuo pierwotny/ 

- mięhzości kilkunastu 01111 4. pomarallezovy z orsztynami w- spęgu /iluwium{ - mięźazo.ci 50-60 _cm, 
S. jasnobiały - ponii.ej. Zabytki występowały w warstwie 3 oraz 4. z tego wykopu łęeznie z prze

siewaniem uzyskano ~842 zabytki krzemienne, 4 kamienne oraz 3 fragmenty ceramiki. Struktura in

wentarza przed~tawia się następujęco: rdzenie i formy techniczne • 40, półaurowiec i odpadki -

2676; nilrzędzia - 100, odpadki poW'Btałe przy produkcji narządzi - 16, lldr6d form narzędziowych 
wyróżniono •· in. tylczaki /Dlukłe oraz krępe/, tr6jkęty / równoramlennik i, pielikoW'Bkie, . s retu
szem trzeciego boku{, półksiężyc, trapezy, pdłtylczalti, drapacze, skrobacze, rylce. 

Ponadto w aęsiedstwie załoiono drugi yykop /21 m2/, . qdzie stwierdzono podobne n~aratwie
nia, o Dkladzie skośnym, v całości zachowanym jedynie v części północnej. Katerlał zalegał nie
równomiernie, do .altsymalnej głęboko,ci 70 cm. Uzyskano 532 wyroby krzemienne, o nilstępujęcej 

strukturze: rdzenie i formy techniczne - 16, pdtsurowiec i odpadki - 532, narzędzia - 13, odpad
lr.i powstałe przy produkcji narzędzi - 2. 

W obu wykopach uchwycono jedynie fragmenty krzealienic. 

Łl!cznie z całego st~,owhka uzyskano 9.496 zabytków krzemiennych; blisko 100 fr. ceramiki 

oraz lr.ilka form kamiennych. Materiały te stanowię uzupełnienie inwentarzy zebranych z powierzchni 
w latach ubiegłych. Inw-entarze te zdecydowanie należy odniedć do aezolitu, zvłaszeza jego pdthej 

fazy. Potwierdzeniem tego Sil zvłaszcza trapezy, trójkęty prostok.tne; zbrojniki janisławickle, 

!'@.:tylczaki pieńkowskie, trójkiltY z ·retuuem trzeciego boku, , przy dużym udziale skrobaczy oraz 

stosowania techniki rylcowczej, co wskazuje na atlantycki wiek tych znalezisk. Do dolnomezoli

tycznych form należ-: trójkiltY rozwartok-tne, pdłltsięiyce, tyiczaki, niektóre drapacze w typie 

tarnoviańskim, masywne rylce vęgłove, niektóre tdzenie. Być może z osadnictwem schyłkowoplejsto

ceńskim nałeży ł~zyć nieliczne dwupiętniki, masywne tylczaki. Stwierdzono także obecność elt· k n

tów schyłkowoneolitycznych lub wczesnobr-zowych, w postaci grocika sercowatego oraz fragme ntów 

ceramiki. któr11 być może należy l~tczyć z subneolityczn11 kultur'! strefy leśnej lub kultur- trzel

niecką /?/. 
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Trz&c1 sezon badań . Obozowisko metolityc~ne oraz osada 

pdtnoneolltyczna lub z wczesnej epoki brĄzu. 

B~rla nta skoncentrowano w południowo-zachodniej cz~~ci stanowiska, a celem ich było uchwy

cenie zachodniego zasięgu krzemienicy południowej . Szpachelkami - przebadano 55 m2 uzyskując 
blt~ko 100 zabytków krzemiennych oraz kilkadzlesl~t okruchów ceramicznych pochodzĄcych z qłębo

ko~ci do 10 - 20 cm od powierzchni. Z form narzędziowych odkryto jedynie trójk~t pieńko~ski /7/, 

frao mcnt zbrojnlka, dwa ryleowceoraz tłuk kamienny, a wi~c inwentarz typowo mezolityczny. Stan 

zachowania ceramiki uniemożliwia dokładne okreglanle jej chronol09li. Cechy technoloqiczne po

zwalaj~ jedynie na jej pobieżną ocenę i wydaj~ się ws~azywać na pó!ny neolit lub ~czesną epokę 

ł'lCi\ZU. 

8ftdanin obu stanowisk będ~ kontynuowane. Materiały znajduj~ się w Xatedrze Archeoloqii . 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

O~ROWA BJSKUPIA 

woj . bydgoskie 

Stanowieko 21 

DABY, gm. Dobre 

woj . włocławskie 

Stanowisko 29 

patrz 

neolit 

Uniwersytet lm. Ądama Mickiewic~a 

Instytut Prahistorii 

Zakład Prahistorii Polski 

Uniwersytet L6dzkl 

Katedra Archeologii 

Badanta prowadziła dr Lucyna OOmańska. Finansowały 

Uniwersytety Warsza~ski i Łódzki. Szósty sezon badań. 

Osi~dle z p61nego mezolitu. 

Kontynuowano bad~nia w północno-zachodniej c1~~cŁ stanowiska, gdzi@ przebadano 139m
2. 

w ich wyniku odkryto kranlec pdłnocno-zachodnl krzemienicy kultury janis~awickiej . W tej czętci 

stanowiska materiały zabytkowe wyst~powały w ntewiel~ich ilogciach. 
1 

Odkryta obecnie w całodcl krzemienica ma kształt wydłużonego owalu zorientowaneqo na linii 

NW - SE o ~miarach: długo~ć - 30 m 1 szeroko~~ - 6 m. ~rzy ją około czterech tysięcy wytwor~ 

z krzemienia czekoladow~go. ReprezentujĄ one kulturę janlslawlck~. W ich ramach stwlerdzono rów

nież narzędzia charakterystyczne dla półnomezolitycznych 1 wczesnoneoli~nych kultur obszarów nadczarnamrskich . 

Obecnod~ zad ~ materiale kostnym, odkrytym na tym stanowisku, kodci z~i"erz11t udomowionych, 

stawia w no~m dwietle zagadnienie pocz~tkdw gospodarki ~t~arzającej w~r6d społeczeństw kultury 

janisławickiej. 

Materiały przechowywane w Zakładzie Prahistorii Polski lP UĄM. BadantĄ na tym stąnowlsku 

zakończono. 

O ROll I CZYN 
patrz 

woj. białostockie 
okres halsztacki 

Stanowisko 9 ·- •~to7.1e Rowy• 

OUBECZNO 

woj. 
patrz 

chełmskie 
ep.;)ka br~zu 

Stanowisko l 



OUDI<A, qm. Wydrniny 
woj. suwalskie 
Stanowisko l 

<;uLI N MŁYN, qm. Zakrzew 
woj. radomskie 
Stanowisko l 

1\ALISZ POMORSKI 
woj. szczecińskie 
s tanowi sko 7 
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patrz 
neolit 

patrz 
okres la"'dski 

Uniwersytet ~oclawskl 
Instytut Arcneologii 

Badania prowadził doc, dr nab. Zbigniew Bagniewski. 
~inansował Uniwersytet Nroct~ws~. Dr-ugi sezon bada~. 
Stanowisko mezolityczne. 

Kontynuowano wieloletnie badania maj~ce na celu motliwie pełne rozpoznanie osadnictwa me~ 
zolitycznego na Pojezierzu Drawskim. Poprzedzily je poszukiwania powierzchniowe, w wyniku których 

w strefie jezior drawskten i doliny Drawy odkryto kilkadziesi~t stanowisk mezolitycznych, 

Stanowisko nr 7 jest jednym ·Z czterech stanoWisk prawdopodobnie mezolitycznych, zlokali
zowanycn w rejonie Kalisza Pomorskiego • . Badania by~y kontynuacj~ prac z roku 1986. Nówczas to 
m.in. natrafiono na rozległe skupisko /płaszcz/ kamieni narzutowych, o bliżej nieokre,lonej 
funkcji, które nie zostało lwyeksplorowane do końca. Stwierdzono, iż kamienie te ponad wszelką 
wątpliwodć zostały w miejscu tym nagromadzone. intencjonalnie. 

Eksplorowane stanowisko położone jest w poludniowo-zachodniej czq~ci gruntów miejscowogci, 
około 300 m na południe od drogi do Szczecina, na terasie aktualnie wY•cnniętego jeziora, ufor
mowanej v wydatny cypel. Obecnie cypel ten otaczają podmokłe i zatorfione łąki. Badaniom poddano 
nieznacznie wypiętrzon~ kulminację terasy oraz jej skłon, ópadaj~cy w kierunku krawędzi zatorfio
nej niecki wyschniętego jeziora. Kontynuowano odslanianie dalszych fragmentóv płaszcza kamieni. 

Wykop I/87 o powierzchni 112 m2 objął centralna i peryferyczna czę4ć skupiska kamieni 
/od strony południowej i południowo-zachodniej/, umożliwiaj~c-uch~cenie jego maksymalnego za
sięgu. Z uwagi na sitne rozwleczenie kamieni, ich układ pierwotny jest niemożliwy do zrekonstru
owania. Można jedynie przypuszczad, że najprawdopodobniej układ ten zblitony był do owalu /koła?/ 
o 4rednicy ok. 8-9 m. Najwiękaze zagęszczenie kamien~ zarejestrowano w cz~~ci centralnej zacho

vanego skupiska. wszystkie kamienie, o drednicy od 5 do 45 cm, spoczywały w poziomie 45-55 CI!\ od 
powierzcnni , v stropie różnoziarnistych piasków, przewarstwowanycn cienkimi [0.,5~2,0 cm/ warstew
kami żwirków. Niektóre z otoczaków wchodz~cych w skład płaszcza kamiennego nosiły dlady kontaktu 
z ogniem, przy czym wydaje się, że był to kontakt krótkotrwały /nie etanowiły one elementów skła
dowych obstawy kamiennej palenisk/. Wskazuje na to również brak na nicn dladóv zmian termicznych, 
spowodowanych długim pobytem w ogniu. Narto vspomnied, iż w południowej czędci skupiska kamieni 
wyst~iły 2 nieckowate i koliste w zarysach zagłębienia /jamki/, o drednicacn około 60 cm, w któ
rych wypełniskacb wyst~iły do~d liczne węgielki drzewne. W tej samej strefie odnotowano 2 dalsze 
małe jamki o zarysach zbliżonych do elipsy, które wypełnione były gleba z domieszk~ zwi~zków 
próchnicznych /bez węgielków drzewnycn(. Pomiędzy kamieniami w części wachodniej skupiska wyst~
pily nieliczne ~ silnie rozdrobnione, przepalone ko,ci. Spoczywające między kamieniami pojedyncze 

wyroby krzemienne /głównie rdzenie i łuszcznie/, czasu powstania i funkcjonowania konstrukcji 

kamiennej również nie wyjaśniają. 

w obrębie wykopb I/87 przypowierzchniowy układ sedymentacyjny budowały następuj~ce nawar

stwienia: 1/ poziom humusu z niewielk~ ilości~ składników próchnicznych, o mi~ższo4ci zmiennej, 
od 25 do 40 cm: 2/ słabo zwarte, warstwowane piaki, zawieraj~ce domieszkę drobnoziarnistych żwir
ków. N warstwie tej na głębokości 45-50 cm od powierzcnni tkwiły narzutowce i otoczaki. Miąższość 

tego poziomu przekraczała w wielu miejscach 1,20 m /ep~gu w całości nie uchwycono/. 
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Materiały krzemienne wyst~iły głównie w stropie warstwowanych plasków, w silnym rozpro

szeniu, spoczywajĄc w tym samym poziomie 1 na tym samym obszarze co narzutowce i otoczaki. Mini

malnie zarysowane zaq~szczenia materiału krzemiennego odnotowano j~dyr.ie w zaął~btentach /jamkach/ 

na południowym obrzeżeniu układu kamieni narzutowych. t4cznie uzyskano 45 rdzeni i narz~dzi oraz 
348 wiórów, odłupków i okruchów. W grupie tzv. wyrobów wydzielonych bardzo wyratnie dominuję 
rdzenie całe 1 f.raqmenty rdzeni - 19 szt. oraz łuszcznie - 13 szt. Wśród narzędzi wyróżniono 2 

skrobacZe, 2 fraqmanty piłek, 1 przekłuwacz, 1 rylec, l vidr mikrołuskany oraz 4 odłupki mikro

łuskane. Brak zbrojników o randze wyznaczników kulturowych czy chronoloqicznycb wyklucza możli
wo~~ klasyfikacji kulturowo-chronologicznej teqo inwentarza. Na podkre~lenie zasługuje wyj"tkowa 

w porównaniu z pojedynczymi narzędziami, frekwencja rdzeni i łuszczni. Sugeruje to możliwo~~ 
~~, charakteru badanego obiektu. Nie można również wykluczyć, iż rdzenie te i łuszcznie 
zostały w miejscu tym nagromadzone w tym samym celu i czasie, co uk~ad kamieni narzutowych. 

Wydaje się, że rozwięzanie problemu powstania 1 funkcji obiektu będzie możliwe po otrzyma

niu wyników analiz przepalonych ko~ci /kurhan?/ oraz aatowania radiowęglowego węgielków drzewnych, 

pochodzęcych z dwóch małych skupisk /ognisk/, które występiły przy południowym skraju układu ka
mieni. Na podk.re!llenie zasługuje fakt, iż na powierzchni stanowiska, w bliskim sęsiedztwie sku

piska kamieni znaleziono pojedyncze zbrojniki o pokroju chojnicko-pie~iowskim. 

KOZOWKI 

woj. ostrołęckie 

Stanowisko 8 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 

v Ostrołęce 
Towarzystwo PrzyjaciółZiemi Przasnyskiej 

Badania prowadziła mqr Ewa Kawałek. Finansował WKZ w Ostro

łęce Drugi sezon bad~. Obozowisko kultury janisławickiej . 

Kontynuowano badania w wykopie rr, którego powierzchnia została powiększona do jednego ara. 

~orowanol• wykop do głęboko~ci 30 cm 1 uzyskano 957 wyrobów krzemiennych, z tego 17 narzędzi. 
Zabytki krzemienne występiły w czędci północnej wykopu w układzie bezkrzemieńcowym. Natomiast 
w czę~ci południowej występiły obiekty kulturowe, jak na razie rozpoznane w układzie poziomym. 
Obiekt nr l - prawdopodobnie mieszkalny, obiekt nr 2 - gospodarczy 1 obiekt nr 3, o trudnym do 
sprecyzowania przeznacz~niu, w postaci rowu o szeroko~ci 50 cm i długodcl 3 m wchodz4cego w pro
file S ~ w. Zasi~gi i kszta~ty obiektdw l 1 3 będĄ zbadane w przysz~ym sezonie. Materiał zabytko

wy ustala chronologię stanowiska na okres atlantycki i reprezentuje pó:fne stadium kultury jani- · 
sławtektej. 

Badania w wykopie II nie osięqnęły calca i będ~ kontynuowane. 

KOZLE, qm. Szamotuły 

woj. poznańskie 
Stanowisko l 

Polska Akademia Nauk 

Instytut Historii Kultury Haterialnej 
Zakład Archeoloqii Wielkopolski 

w Poznaniu 

Badania prowadzili doc. dr hab. Michał Kobusiewicz oraz 

mgr Jacek Kabaciński. Finansowały IB~~ PAN oraz MA w Poz

naniu., P~erwszy sezon badań. Osada mezolityczna. 

Stanowisko położone jest na północnym krańcu Jezio=a Buszevskiego, na przesmyku między 

Jezi~rem Buszewakim a zbiornikiem wypełnionym obecnie torfem i qyti". Wykop główny o powierzchni 

40 m dostarczy~\ około 1000 zabytków krzemiennych zaleqajęcych v zwartej koncentracji o średnicy 

2,5 x 3m. Ponadto występile kilkadziesi"t fraqmentóv kodci zwierzęt dzikich oraz w samym stropie 
wykopu kilkanalicie fragmentów ceramiki kultury łużyckiej i wczesnodredniowiecznej. 

Krzemienie zalegały w warstwie piasków jeziornych przykrytych przez młodszę glebę kopaln". 
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Wstępna analiza zabytków vy4zielonych /narzędzi i r4zen1/ oraz półaurowca pozwala stwier-
4zić, iż podstawow~ technik~ była technika rdzenia je4nopiętowego, z którego uzyskiwano 4robne, 
na końcu podgięte wiórki. wgr6d narzędzi dominuj~ Póttylczaki i skrobacze. w oparciu 0 kryteria 
techniczno-typologiczne odkryty zespół 4atować ~ależy na półny mezolit. 

Materiały znajduj~ sifl obecnie w ZAW IIIDI Pl\!1 w Poznaniu. •l:':-

Badania bfld~ kontynuowane. 

ŁOPATXI 

woj. sieradzkie 

Stanowisko 11 

MĄCOSZYN DOZY, gm. WOla Obruska 

woj. chełmskie 

MłKOLICE, gm. Wola Krzysztoporska 

woj. piotrkowskie 

Stanowisko 3 

MSZl\!10, gm. llrodnica 

woj. toruńskie 

Stanowisko 14 

patrz 
epoka brllZU 

patrz 

epoka bri\ZU 

patrz 

okres halsztacki 

Muzeum Regionalne w Brodnicy 

Badania prowadził mgr Marian Marciniak. Finansował WKZ 

v Toruniu. Pierwszy sezon badań. Obozowisko mezolityczne 

i neolityczne kręgu kultur strefy le~nej, ślady osadnictwa 

neol itycznego i wczesnob~~zowego . 

Stanowisko zlokalizowane jest. na prawym brzegu Drwęcy ok. 800m powyżej ujścia Rypienicy. 

Leży na nieznacznym wzniesieniu terasy nadzalewowej zbudowanej z utworów piaszczystych. 

Przebadano120m2 na ·obrzeżu skupiska. Wydobyto ok. 3200 fr. ceramiki, 8400 wytworów 

krzemiennych oraz drobne fr . ko4ci /w tym zdobione/ i węgle dr>ewne /próbki c14{ . Okryto 4 jamy 

zawieraj~ce niewielk~ ilość ceramiki i wytworów krzemiennych. Częściowo odsłonięto zarys prawdo

podobnie obiektu mieszkalnego [ziemianka do 110 cm od powierzchni/ oraz rowu z konstrukcj~ drew
nian~. Z powodu złych warunków atmosferycznych eksplorację obiektów przerwano do następne90 se

zonu. 

WAród wytworów krzemiennych wydzielono m.in. 50 rdzeni, 22 tylczaki {w tym Stawinoga i łu

kowe{, 16 półtylczaków [w tym Komornica i Nowy Młyn[, 12 zbrojników z łuskan~ podstaw~, 8 jzdwojo

nych półtylczaków, 38 trójk~tów {w tym równoramienne, rozwartok~tne i nierównobocznej oraz 17 tra

pPzów. Licznie reprezentowane s~ drapacze, pazury i wiertnik!. Brak formlcharakterystycznych dla 

neolitu 1 wczesnego br~zu. Odkryte wytwory krzemienne ł~czyć można z kultur~ komornick~ 1 choj

nicko-pieńkowsk~. 

W zespole wytworów ceramicznych wydobytych podczas badań wstępnie wydzielono grupy nawią

zujące do .!następuj~cych kultur: pucharów lejkowatych, amfor kulistych, ceramiki sznurowej, iwień

skiej oraz neolitycznych kultur strefy leśnej. 

Materiały przechowywane są-w Muzeum ~gionalnym w Brodnicy. 

Badania będ~ kontynuowane, 



NOWA BIAŁA, qm. Nowy Tarq 

woj, nowos~deckie 

Stanowisko 2 
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Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury Materialnej 
Zakład Archeoloqii Małopolski w Krakowie 
Zakład Zooloqii Systematycznej i Doś

wiadczalnej w Krakavie 

Badania ~l dr Paweł Valde-Novak i dr Adam Nadachowski. 
Finansował WKZ w Nowym s,czu. Trzeci sezon badań. Górnopale

olity~zne schronisko jaskiniowe• glady osadnictwa z pocz~tku 
epoki br~zu 1 okresu nowożytnego. 

Badania były skoncentrowane na eksploracji wypełniska komory jaskini w jej częgci przyot

worowej, w obrębie S m2 • Sukcesywnie odsłaniany był. także pierwotny otwór wejściowy do jaskini. 

Podjęte zostało również kruszenie skalneqo bloku poważnie utrudniaj,ceqo dotychczasowe badania 

wnętrza obiektu. 

Uzyskano azereq informacji stratyqraficznych. Częśó z nich ł,czy się z wyodrębnieni~ w o

sadach facji powodziowej /w-wa X{ z drobno wysortowanym materiałem poehadzenią tatrzańskieqo, 
kontrastuj~cym z materiałem "skałkowym", który jest podstawowym litoloqicznym składnikiem nadle

qłych warstw. 

Pozyskano dane o paleolitycznym ' osadnictwie w jaskini. Odsłonięte zostały kolejne partie 

konstrukcji z qranitowych i kwarcytowych otoczaków, stanowi~cych charakterystyczny element naj
niższej z dotychczas odkrytych wa~stwy kulturowej [VIli[. W licz,cym kilkadzie~i~t artefaktów 
kamienn~ch inwentarzu zabytków rucb~ch, zwi,zanych z tym osadnictwem, rwracaj, uwaqę drapacze 

/jeden wykonany z kryształu qórskieqo{, formy tylcove, wiórowiec " piłkowatym retuszem, rdzenie 
oraz tłuczki. Ponadto znaleziona zoatała koś6 ludzka oraz duży fraqment rozłupanej kości zwierzę

cej z wyrdnym zaqładzeniem krawędzi. Materiałom tym ~arzysz' boqate zespoły faunistyczne. W i>o
rdwnaniu do prób z lat 1985-1986 nowymi elementami w ich obrębie s' kości lwa jaskinioweqo, noso

.roż·ca włochateqo i żubra stepoweqo, Ważne sa także znaleziska_ k~mpletnych żuchw renifera i poroży 

tego zwierzęcia. 

Ważnym ustaleniem wynikaj'c~ z badań Jaskini w Obłazowej, jest udowodnienie przebywania 
w niej ludnodoi z pocz~tku epoki br~zu. Do tej fazy zasiedlenia jaskini odniedó należy skromny 
iledeiowo zespdł wyrobów kamiennych, wśród kt6~ch znajduje się qrocik sercowaty wykonany z ra
diolarytu. W stropowych warstwach namuliska odkryto też pojedyncze fraqmenty nowożytnej ceraadki. 

W trakcie badań nie został odsłonięty skalny ap,q jaskini. 

Badania b~~ kontynuowane, 

OBRA, qm, Wolllztyn 
woj, zielonoqórskie 

Stanowisko 73 

PROSTYNrA, qm. Kalisz Pomorski 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 16 

patrz 

wczesne •redniowiecze 

Uniwersytet Wrocławski 

Instytut Archeoloq11 . 

Badania prowadzi! ~oc. rlr hab. Zbiqniew Baqniewski. 

Finansował Uniwersytet Wrocławski. Pierwszy sezon badań. 

Obozowisko mezolityczne, 

W wyniku badań powierzchniowo-poszukiwawczych zrealizowanych w latach 1982-85, na terasach 
licznych jezior oraz rzeki Drawy i jej dopływów natrafiono na w~ele pozostało~ci obozowisk mezo-
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litycznych.. 

Badane stanowl.ako jest jednym z kilku stanowisk mezolitycznyc'n, rozlokowanycll !Ul teras11ch 
Drawy w obrębie gruntów miejscowodci, 11 brak zadrzewienia urnotliwił przeprowadzenie beda6 wykopa
liskowych. Powierzchnia stanowiska została niestety w wielu miejscach, poważnie zniszczona w wyni-
ku "dzikiej • eksploatacji piasku oraz ówiczet1 wojskowycll. ': 

Eksplorowany obiekt usytuowany jest na lewobrzetnej terasie nadzalewowej Dr11wy, v połud
niowej czę~ci gruntów miejscowodci. W miejscu tym terasa Drawy uformowana jest w 'dodć płaskĄ 

i słabo wypiętrzanil powierzchnię, rozcięt,. prostopadle /erozyjnie/ do krawędzi, Na odcink~ około 
1800 m odnotowano wiele tych rozcięć, którymi do rzeki zmierzajĄ małe cieki wodne, odprawedzlljĄ
ce wodę z pobliskich wysoczyzn. Poza tym odcinkiem skarpy terasy SĄ silnie zrównane i przechodzĄ 

one bezpośrednio w terasę zalewowĄ lub w terasę wysokĄ, berdzo silnie wypiętrzonĄ o stnomych 
skarpach. Na odcinku płaskiej powierzchni terasy nadz11lewowej odkryto 5 st~~DCWisk mezolitycznych, · 
tworzĄcych wyratnie wyróżniajĄcy się mikrokouPleks~ Nil południowym akr11ju tego kompleksu usytuo
wane jest bedane .stanowisko. 

Jego wielkotć wynosi około l ha, z czego około 3[4 zostato całkowicie znlszczone, Prow11~ 
dzono prace o charakterze sondażowym, majĄce m. in, na celu ustalenie zasię9U tych zniszczeń ~raz 
wykreślenie miejsc nie naruszonych.. W trakcie tych prac, w południowo~zacnodniej czq4ci etanowi~ 
ka natrafiono na nieznaczn:l,e rozwleczonĄ krzemienicę, jedynie od strony ~lnocnej fr11gment~~rYCZ~ 
nie zniszczonĄ w trakcie budowy szosy. W miejscu tym założono wykop t[87, którym objęto obsz~r 
o powierzchni as m2• w jego obrębie ' stwierdzono następuj~cy układ warstw przypow~erzchn1owycn: 
l/ Poz i om humusu typu le~nego, w cz~ci zdartego i.przemieszanego w następstwie ork:l. pod sadze
nie lasu. Jego miĄższotć zmienna, od kilku centymetrów w miejscach zdartych, do 35 cm .w pozos~
łych . 2/ Horyzont słabo uformowanej gleby typu iluwialnegd, zachowanej jedyn~e w owalnych zagł~
bieniach /kieszeniach/ , o miĄtszo~ci od 5 do 15 cm. 3/ Poziom warstwowanycn, różnoziarnistych pill
sków fluwialnych zawieraj11cych soczewki .materiału grubszego · [żwirków[. SpĄgn tej warstwy nie ~en
wyceno, przy czym w "dzikich" wybierzyakach piasku stwierdzono, i* m:l,~żazo4ć tych osadów· prze~ 
kracza 2 m, i że spoczywały one na strukturach piaszczysto-żwirowych, S!Jiugowe,nycll zw111zk1Ul11 *"-
lazistymi. 

Materiał krzem:l.enny spoczyw11ł głównie w poziomie .glebowym typu iluw:l.alnegó o~az ~ ~tPopie 
piasków, zagłębiając się w ten horyzont do głęboko4ci nie przekraczlljĄcej ~5 cm, Większodć m~te
riał.u wystąpiła w częściowo zniszczonej krzemienicy, o z~rys~ zbliżonym do elipsy, z dłu~sz~ 
średnic~ ok. 8m. Łącznie z ' wykopu, głównie z krzemienicy, uzyskano inwentarz skł~dąjĄcy się 
z około 2900 wyrobów krzemiennych , w~ród których. wyróżniono 5~ rdze~ cą~ycn i f~., ~59 n11rzędz~ 

oraz 33 rylcowce. Towarzyszyły im nieliczne, silnie rozdrobnione kodci, prąwdapodobnie zwierzęce. 

W grupie rdzeni zdecydowanie domdnuj~ jednop~ętowe, głównie wiórowe t wió~~-odŁupkowe. 

SzczególnĄ uwagę zwraca wśród nich zn~czna i1odó okazów regul~rnych. Oprócz jednopiętowych w oma
wianym zespole zarejestrowano formy dWupiętowe, ze zmienionĄ orientacją i pojedyncze krĄżkowe 
oraz dość liczna grupę rdzeni uszkodzonych mechanicznie i termicznie Lzgrzar.ych[, Wśród narzędzi 
najliczniej reprezentowane s~ zbrojniki /66 szt.{, wdr6d których stwierdzono obecność 22 trdj- . 
kĄtów, głównie pieńkowskich, l półksiężyc, ~ półtylczaków komornickich, 16 trapezów, l tylczak 
lancetowaty, 3 tylc~aki maglemeskle oraz 17 fragmentów zbrojników nieokredlonych. Zbrojnikom 
towarzyszyły 33 rylcowce, głównie tzw. podstawowe. Z innych narzędzi w prezentowanym zespole 
wyróżniono: 26 drapaczy, 10 skrobaczy, l iraclet, 8 rylców, 2 fragmenty piłek, l obł~cznik, l prze
kłuwacz, 1 zgrzebło, 25 wiórów mikrołuskanych oraz 11 fragmentów narzędzi nieokreślonych, Nil pod
kredlenie zasł~uje obecno~ć w~ród narzęd~i znacznej ilo{ci okazów zgrzanych i &~lnie spękanych, 

w inwentarzu uwagę zwraca przede wszystkim duża ilodć tra?ezów, stanowi4cych Po trójkątach pie~
kcwskich najliczniejsza grupę wśród zbrojników. Wskazuj& to dość jednoznacznie, że pochodzi on 
ze schyłku okresu atlantyckiego lub nawet z pocz~tków okresu :~. Kulturowa tożs~~ć 
zespołu wyznaczaj" trójk4ty pieńkowskse, półtylczaki komornickle oraz tylczaki maglemoskie. 
WspółwystĄPienie trójk,tów z półtylczakami wskazuje na chojnicko-piertkowski charakter omawianeqo 
i.nwentarza, natomiast tylczaków 18Jlalceld.cłl wydaje się sugerować oddziaływania z pro"incji magle

moskiej. 11 kontek{cie tym warto wspomnieć, iż wpływy maglemoski., dostneąalne sa w wielu pomor
skich zespołach mezolitycznych /np. z rejonu Szczecina czy z Pojezierza Kaszubskiego/, Reasumu
jac, inwentarz wstępnie wydaje się słusznym okre{lić jako chojnicko-piertkowski z elementami s~an-
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dynawskimi, pocbodz4cy ze schyłku okresu atlantyckiego lub z początków okresu subborealneqo. 

TRONlNY, gm, P11tnów 
woj. sieradzkie 
Stanowisko S 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 

w Łodzi 

Badania prowadził dr Krzysztof Cyrek. Finansował WKZ 
w Sieradzu. Pierwszy sezon badad. Obozowisko 1 pracownia 

ze schyłkowego paleolitu. Slady osadnictwa z epoki br11zu 
i okresu wpływów rzymskich. 

~tanowisko jest poło~one ~strefie kra~dziowej terasy nadzalewowej lewego brzegu Warty, 
około 4 m powyiej paztomu zalewowego. Do obecnego koryta rzeki odległo~~ wynosi około soo m 
w kierunku północnym. 

Zostało ono odkryte w trakcie realizacji Archeologicznego Zdjęci~ Polskt.S!IdZ'IC po rozrzu
cie mate~iałdw na powierzchni( zajmuje ono obsz~ około O,S ha, 3est to teren silnie przeob~ażo
ny procesami wydmowfmi, co wptynęlo na stan zachowania stan~iska. W Zwi'lzku z tym czę4ć zabyt
ków uległą przesunięciu w pionie /w dół/ i leży obecnie w warstwie powierzchniowej deflacyjnego 
obniżen~ą, wywiany stąmt'ld piasek przykrył grub'l warstW'! pozostalli czędd obozowiska przyczyntając 
się do dobrego ~tanu zach~i~ tej czę-ci stanowiska, 

Po szc..,egółowej penetracji powierzchni i wykonanj,u około 100 dołków sonddowych przystli
piono do ~ystematycznych. wykopalisk, Przekopano 9.9 ,.2Porlerzch.ni terasy oraz 12 m2 u jej podnóża 
[szurf geologiczny[. Uzyskano ktlka tysięcy wyro~ ~z~ennych. braz kilkana~cte fragmentów 
ceramiki kultur: trzcinteck1ej, łużyckiej i przeworskiej, W dobrze zachowanej czę4ci stanowiska 
odkryto 4 wyratnie zarys~e krzendeniee, _każda e 2~ metrowej 4rednicy, Dwie dalsze o narusza~ 
nej pląnigraf11 wyeksplorowano vodwianej partii stanowiska; Jedna z krzemienic stanowiła wypeł
ni&ko nie-~egula~nej jamy kultul'OW":I o wymiarach. 2, 5 " 2 a 1 głęboko~ci l m.. Ponadto znaleziono 
3 'akladzt~· wyrobdv krz~ennych., w· niezniszczonej pa~t11 stanowiska, już v trakcie badań tere
nowych, zarejest~ kilka ~adan~co pozwala przypuszczaó, że szc;egółowa analiza materiału 
dostąrczy sP.,rei ilodc~ tych. · wa~nye~ dla interpretacji stanowiska, elementów, W obozowisku sto
so~no 'tof')"ł~cznte ~ejscowy ~zealed jus;a.j&k'i o ee:eha.ch. ek.aploatowaneqo v pob~iżu surowca k.opal

nego. Na bezpodr~dni zwi'lzek z wydGbyc1em krzemienia wskazuje również obecno~d w inwentarzu 6 
narzędzi niekopalnianych. W§rdd 99 narzędzi wy~d1niono ponadto 24 rylce, 9 drapaczy, lS ostrzy 
lidciowatyeh z płaskim retuszem dolnej strony Poastawy /fo~ zarówno dwuk~towe jak i trzpienio
wateL, S ty~cząkdw 1 półtylczaków oraz 40 innych narzędzi /głównie zaretuszowanych odłupków 1 

wiórów[. Narz~dziom towarzyszyły dwa obłnPnie 1 60 awu- 1 jednopięto~ch. rdzeni. Wdr6d p6ł;u
rowca zwraca uwagę spora ilo~ć dużych 1 doborowych. wiórów. W strukturze narzędziowej należy pod

kre~li6 zdecydowan11 przewagę rylcdv nad draPacz~, duży udział ostrzy lidciowatych oraz zupełny 
brak tąkich. form :lak przekł"...cze czy wiertniki·. Ciekawe; że .,. poszczególnych skupieniach formy 
padomowe współwystępowały z nakopalnianymi. 

Wymienione wytej cechy pozwalaj'! na obecnym eta?ie rozpoznania stanowiska interpretować 
je jako obozowi·ako m.ydllwskie ze znaczn~ jednak rolli czynnodoi Zwil\zanych z obróbką krzemienia. 

Kulturowo jest to Lnie liCZliC pdtniejszych ~ladów osadnictwa - fr. ceramiki{ zespół o wy
ra1n1e "lUciakowej"~ tradycji z niewielkim udziałem elementów •tylczakowycb". 

Bad~ia. będ'l kontynuowane, 

WlERZBXCĄ "Zele" 

woj. radomskie 
patrz 

neolit 



ZWOL~ 

wo j . radomskie 

Stanowisko -strzelnica• 
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Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie. 

Polska Akad~a Nauk 
Instytut Historii Kultury Materialnej 
w Warszawie 
Zakład Epoki Kamienia 

Badania prowadzone były przez ekipy IBKM PAŃ '/prof. dr Romu
a l d Schild, dr Zofia SulgostQwska, mgr Halina Królik/ i PMA 
/mgr Andrzej Tomaszewski/. Finansował WKZ w RAdomiu oraz 
/ niektóre opr acowania specjalistyczne/ IHKM PAN. Pi~ty sezon 
bada~. Srodkowopaleolityczne stanowisko łowieckie. 

Badania obj~ły powierzchnię 60 ~2 w dotychczas badanej strefie stanowiska /wykop I/ roz
szerzaj~c j~ w kierunku wschodnim i południowym. Ponadto na południe od wykopu I założono szurf 
stratygraficzny o wymiarach 2 m x 25 m i głęboko~ci dochodz~cej do 3 m. 

Rozpoznanie stratygrafii stanowiska uzupełniono o nowo odkryty cykl erozyjno-akumulacyjny 
lokuj~cy się mi<;dzy uprzednio Zidentyfikowanymi cyklami l i Il. Z tym no'Wym cyklem nie były ZWi'l
zane żadne materiały archeologiczne. Szurf pozwolił na ustalenie zasi<;gu stanowiska od strony 
południowej oraz ujawnił Qbecno'ó gliny zwałowej z maksymalnej fazy zlodowacenia 4rodkowopolskie
go, poprzedzaj~cej wcinanie ai~ ~wozów, w których . zalegaj~ materiały archeologiczne. 

Wydobyto 126 wytworów krzemiennych, w wi~kazo~ci /ok. 85 \L z krzemienia czekoladowego, 
w tym m.in. rdzenie odłupkowe, fo:c~~y dwustronne <>raz zgrzebła, '11 wy~bytym liiliteriale kostnym 
[150 numerów inwentarza/ dominowały elementy szkieletów postkranialnych konia, ale obecna też 
był.a żuchwa młodego mamuta oraz cios dorosłego osobnika tego gatunku •. 

··-



·Neolit 



ALBIGOWA, gm. Łańcut 

woj. rzeszowskie 

Stanowisko 38 
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MuzeWil Okr011gowe 
w: Rzeszow~ 

Badanta prowadził mgr Sła~ Jtadrow. 1"1:nanaovało MO 

v 1 Rzeszowi.e. PJ:ervny se:ton badllll. Osada lku1.tury cera
miki. -vatęgovej rytej /XCWR/ J: Pcstnego etapu cyklu len
dziel~ko-polgarsktego /CL-P/. 

Stanowisko zajmuje .powierzchnię ok. · 15 ha. Połołone jest ono w strefach kraWII!dziowy~h dolin 
cieków płyn4cych równolegle z południa na północ. Na obrzeżach stano,wieko ma duż011 /powyłej 15 m/ i 
niemal dookoln4 ekspozycję. Pokrywę glebo~ stanowill gleby brunatńe vytwor~one ~ lessów. · 

Badana osada stanowi centralny punkt dość dutego skupiska osadniczego kultur watę~vych w do
rzeczu górnej Sawy /prawy dopłyvj wisłoka/. Odkrycie . tego skupiska prawie w caiodct zavdzi011czamy bada
niom AZP. 

Celem badań było określenie stopnta niszczenia stanowiska, jego zasięgu 1 cha~Akteru. Okaza
ło Sili!, że w części zachodntej t południowej osady znajduj' st111 rozorywane obtekty. W partit .tej prze
badano 85m2 powierzchni. Odkryto 5 obiektów osadowych, z których 4 nalatały do ~CWR 1 . 1 do CL-P {z 
dość wyratnymi cechami kultury bodrogkereszturski.ej v matartale ceramtczn~/. 

Wykopy założone w północnej CZII!kt stanowiska mtały na celu okrellenl:e zad111gu O-dY na tym k.te
runku. Zasięg osady v pozostałych czędctacb ogrante~ony je~ stromo opadaj111cymt ~okamt. wytopyobjęły 
teren o powierzcbnt 40m2• N~e natraftono tu na ładne ohl:ekty nteruchome. war~ kulturowa zawierała 
nieznaczne tylko ilo•ct materl:ału zabytkowego. 

BARAKI STARE, gm. Zakltk6v 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowiska 2 i 14 

BISKOPIN, gm. G11sawa 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2a 

BLI2ÓW, gm. Adamów 

woj. zamojski e 
Sta.nowisko 4 

·' 

·----
patrz 
paleolit t ,.mezoltt 

---------~- ----

WOjewódzki: Olirc5dek 
Archeologtezno-Jronservatorsk,t 
v zamollctu 

Badanta prowadztU: mgr mgr Ewa Banastewicz, Jacek Buszewicz, 
Wiesław ~. Jerzy ~udnłerz t Józef Niedfviedt. Badanta 
konsultował prof. dr Jan Machntk. l'tnansował liOAit v Zamościu. 
Pi.erw .. zy n&on badań. osada · kultury pucharów lejkowatych: 

stanowisko znajduje ai~ na stoku rozległego cypla o łagodnym .Padku schodZOIICYJD do suchej doli~ 
ny bezodpływowej. Ł4cznie przebadano 70 • 2 povterzchnł. 5tanowtsko ~do badań na podstawie bar
dzo licznych znalezisk lutnych zgromadzonych przez 3. Sitka z Bondyrza . 

Badania weryfikacyjne · po:rwoltły u~ U-d, tż os~da jast n.temal catkowJ:cte zntazozona. lliększod" 
materiału znajduje się v war~vte ornej: uprawa rolł spowodowała przerunięcie go vzdłuł pochyłości w 
niższe partie stoku. Praktycznłe vszy~łe znalezi~ka ceramtczne t krzemtenne mołna zaliczyć do kultury 

puc~a~Ó,..· lejkowatych. Najcl:ekawszym z nłch jest kamtenna si:e~:tera . · 

Badania nie hilldOli kontynuowane. 

BOBROWNIKI, qm. Nieborów 

woj. slU.erntewickie 
StanowisJ>o 

patrz 
okres wp~6v rzymskich 



OOCCSZEWO, 9~~ Gruta 

woj. ~o rurtakie 

Stanowisko 43 
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Badanta prowadzi~ ~r Ryszard Kirkowskl. Finansował W~% 

w Toruniu. Pierwszy aezon badad~ OSada kult ury cera•1k1 

w•to:govej rytej, kultury p6~nej ceraJOtki wstęgoWf!j, kultu

ry pucharów lejkowatych oraz depozyt z ' okre•u wplyvdw rzym

skich. 

Stanowisko połoione jest v północnej cz~lci Pojezłerza Chełmldskiego, v strefie o urOzmaico

nej budowie geomorfologicznej. Znajduje się około 500 ,. ~a wschód od Jeziora Hełno na pograniczu wsi 

Boguflzewo 1 Linowo~ ZajlRuje obszar o powierzchni około 1,5 ha, z wyrdtnlający"'i al~ d~ strefami 

osadniczymi o różnej chronologii~ Badania o charakterze weryfikacyjno-ratowniczy• przeprowadzono w ob

rębie obu stref, odsłanlaj,c pdwlerzchnię 200 m2 

w pierwszej strefie, znajduj,cej al~ na nlevłelk1• wypłaazczenlu stoku wyniesienia, odałoni~

to fragmenty osady kultury cera.iki wstęgowej rytej. Dotychczas odsłonięto 2 obieity, w tym ziemiank~, 

które dostarczyły ł,cznle 2200 fr. ceramiki, zdobionej w etylu zofipolekiJO. Jest to zespół czy•ty, w 

którym elementy p6iniejszej, nutowej, ·fazy reprezentowane aą prze~ około O,S ' ~eramlkl. W strefle tej 

znaleziono także depozyt z okresu wpływów rzym•kich, na które ~kładały się dwie 'bransolety, cztery pa

ciorki z bursztynu oraz l z ~•Y szklanej~ 

Powyżej tej osady, na krawędzi wyniesienia, odsłonięto fra9rnenty osady .kul tury cerami ki Ystę

gowej rytej, kultury pó~nej ceramiki watęqowej oraz pucharów l~jkowatych. Zachowana stratyqrafla poz

woli na u'ci~lenle dotychczasowych wyznaczników chronologicznych tych kultur. Warstwa datowana na 

wczesny okres II f~zy _ kultury pucharów lejkowatych zaleqała bezpo~rednlo nad warstwą kulturow~ t obłek

tami/6/ z fazy III kultury pó1nej cera~lkl wstęgowej, pod którymi znajdował się duły obiekt kultury cera 

miki wstęgowej rytej, z pótnych faz jaj rozwoju . N strefie tej wydobyto około 3000 fr. ceramiki . 

rakt obecno~cl tak wczesnych materiałów kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz zachowanych kore

lacji stratygraficznych kultury pótnej ceramiki wstęgowej i pucharów lejkowatych stawia badany obiekt 

w rzędzie najważniejszych poznawczo •tanowiak ziemi chełMi~sklej. 

Badania ~.dll kontynuowane. 

BOLECHONICE-ZIELONĄ, gM. Zabierzów 
woj . krakowakle 

Stanowhko 9 

Muzeu. Archeologiczne 
v Krakavie 

Badania prowadziła ~r Anna Ruszar~ Fi~nsoweło MA w Kra 

kowle. Pierwszy aezon badad . Osada kultury ceramiki wstę

gowej rytej. 

Osada połotona jeat · w trójk,eie JOiędzy zakoleM ~obylanki, droga•l a"Zlelonej do Nięckowic i 
z Zielonej do Bolechowlć. Stanov1ako zoatalo odkryte v trakcle badań ĄZP . 

Ze vzglo:du na znajdowane na powierzchni bardzo duie fragMenty naczyń grubej roboty kultury ce

ramiki wstęgowej rytej, a takie liczny Materiał krze.tenny, wytypowano je do przeprowadzenia badań son

dażowych o charakterze ratowniczy~. Cele• leh JOiało by~ przede wszystkiM ustalenie stopnia znlazc•e

nia stanowiska, jak sio: wydawało bardzo zagrołonego, oraz próba ulelilenia jego chronologii. 

N wytyczony. v •rodkowej partli osady wykople o długolei 25 • 1 azeroko4c1
1 

3 • atwlerdsono po

zoatało•cl dvóch do~ ałupovych ' oraz 4 ja•. Udało się odsłoni~ naroinik pdłnocno-~aehodnt chaty nr r 

wraz z ezęlel' jej ,lciany zachodniej /dlugol~ odałaniętego odcinka feiany ok. 22 •{ oraz pr•ypusaczal

nle naroinik południowo-vaohodnl chaty nr II z częlci, jej •elany wachodniej /długo•~ odsłonl~tego od
cinka - ok. 12 •i. 

l chat~ nr I wt~i• •1~ aapewne jaMA nr l, o wydłużony• kształcie ałui4ca tapewne do wybierania 
gliny. M jamie tej znaleziono jedyne jak dot'd fragmenty .naczynia z orane•tne• ryty•. zarys tej ja•y 
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pokrywa aię r6wnocze#nie z liniĄ słupów chaty nr II. ~zajemna stratyqrafia ~ch ont~tów wymaqa jesz~ 

cze dalszych obserwacji, można natomiast z teqo ~ioakowa~ o rd~noczaaowości obu odkrytych domów. 

Pozostałe jamy zostały odsłonięte .,. niewielilen fragmentach .,. ścianach wykopu. 

Materi'llł ruchomy, P"za jalllll 1, w ktdrej wywt,Wn v dość sP"rej l:lo(ct_, ni'e był zbyt ll'czny. 

Poj«lod:ł ai·ę on w postaci wyrobóv- krzemiennych, Obsydl:anowych, fraqment6v- nacz)"ll ql!nl:anych, polepy i 

drobnych węqielkdw .· drzewnych. Genera1nl:e można qo w:i'l!lzal! z JtulturĄ cer4Mtkl: wstęqowej rytej. 

Materiał został złożony w MA w Kr4kowłe. 

Badania będĄ kontynuowane. 

BRODY POMORSKIE 

woj. qdańsk:ie 

Stanowisko 20 

Muzeum Archeologtczne 
w Gdańsltu 

Badanu provadztl mqr Olqterd Pelczak. Ptnansowało MA 

v Gdatlsltu. Trzecl:: sezon 1\.ada.ń. Osada wielokulturowa: kul

tura ceraml::ltJ: vstęqowej ryt•j, ltultura puch4r6w le~kowa

tych t wczesna epoka ielaza. 

Prace prowadzono nadal w centralnej czę€ct stanowtska oraz na jeqo wschodnim l: zachodnim 

skraju. Miały one na celu uścUlente danych na terna t char4kteru zabudowy t v!elkośct omawi..nej osady. 

Założono w sumie 6 wykopów od 21 do 26 o łĄcznej po.d-erzchnt JOD m?. 

Rezultatem badań było odkrycte 10 dalszych ohi'ektdw nteruchomych reprezentoWanych prze.z 2 pa

leniska oraz 8 j4M typu qospodarczeqo lub odpadoweqo. GłębOkość tch: wyntosła od 40 do 60 cm a średni

ca mieściła się w qranicach od 70 do 180 ~. Dzi'ewl::ęl! wyżej Wymi~tonych obtekt6.,.naleiy ~zal! z o

sadnictwem kultury puch4r6w lejkowatych a jeden z ntc~ jest pozos-tałoś~tĄ po nJ::evl:e.lkiej osadzie z 

okresu wczesnej epoki · żelaza. 

Zdecydowana więlts~ośl! artefaktóvvl:Ąie stę z kulturĄ pucharów lejkowatych. W ramach materi'llłu 

ceramiczneqo zarejestrowano około 2 tys-. fragmentów, naleŻĄcych do tak:i'ch. naczyń jak: puchary, amfory, 

flasze z kryz .. oraz formy zas-obove. Ornamentem dominujĄcym SĄ odcisk4De słupki pl:onowe, usytuowane z 

requły pod krawędziami naczyń. Ponadto odkryto półwytwory t na~ędzta krzemienne i małĄ siekierkę ka

mienn ... 

Podobnie jak w ubieqłym roku, pozyskane matertały należy datować na fazę III B dla kultury 

pucharów lejkowatych wedłuq periodyzacji przyjętej na Kujawach. 

Na wyróin&enie zasłuquj .. t4kże wyroby qliniane z wczesnej epoki • żelaza w li:czhie lllkuset 

fragmentów naczyń. 

Badanfa będ .. kontynuowane. 

BRZESKI, qm.Klw6w 

woj. radomskie 

Stanowiska l i 2 

patrz 

oltres wpływ6v rzymstlcli. 



BRZEŚĆ KUJAWSKI 

woj. włocławskie 
Stanowisko 5 
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.llUzeUII ArcbaolO<Jic&no-Etnoqraficzne 

.,. Łodzi. 

Badana provadz:l:.ł dr Ryszard Gryqf:el przy udz:t:.ala P1:otra 

Papternfia, Finansowali: llltZ "" Włocłavfw, Or:q,d JIU:Jlsta t 
<lminy .,. Brzelctu Jtujawsktm oraz MlU:I!l Y Łodzi. owarty se

zon wznowionych badań /kOntynuacja Prac K: Jatdżevskteqo 
z lat 1!133 - 193'1/. Stanowisko ..Ulokulturowa t Yielook
resowa od mezoli~u po wezeane iredn1:owtecze[. 

Badania dotyczyły dużych rozmiaróv obiektu kultury alifor kolistych /faza młod=a "'ii T. ittlłlań-
2 . . 

skiego/. Przebadano powierzchnię dalszych 140 m , co ostateczn:l:.e pozwol:l:.ło pozna6 pełne granice za!d:ę-
gu tego obiektu /ogólna jego powierzchnia ł~cznie z badaniam:l:. ~ 6aż~żews~~o wynosi ok. 500 , 2[. 

z badań sezonu '86 pochodz~ liczne materiały ceramiczne t krzemienne, r tym znaleziska a:l:.ekter i grotu 
z krzemienia ~wieciecbowskiego. W północnej czę§ci ob~tu wyst~iło ~1ka mniejszych jam, położonych 
na jego obrzeżu. w jednej z nich odkryto kalotę czaszki ludzkiej w obstawie kamiennej. Ra u~gę zasłu

guje lutno znaleziony w warstwie kulturowej sierp z br~zu, który jest do~d jedynym przedmiotem §vUd
cz~cym o nadach osadnictwa kultury łużyckiej z IV lub V okresu 'ePoU br~zu na półwyspie da"""90 je
ziora Smętowa. 

Materiały przechowywane &4 w zbiorach MAiE v Łodz~. 

Badania zakodczono. 

CHAŁAWY 

woj. pozna~skie 

Stanowisko 15 

Muzeum ArcheolO<Jłozne 
v Poznantu 

Badanta prowadalit mgr Danuta Prtnke t dr Andrzej Prllll<e. 
Finansowało MA v Pomantu. Trzeci s .. zon badań. Osada z 

pó:tnego odcinka fazy lubodsklej kultury pucharóv lejko

watych oraz dlady osadnictwa ze schyłkowego neol:ttu, kul
tury łużyck!ej i wczesnego drednt~ecza. 

Prace skoncentrowano na dalszym rozpoznan~ zach . s~aju zachowanej czę~cL osady. Za~ożono 

17 wykopów /nr LII-LXIX/. Dotychczas zbadano ł~cznte obSl:ar ok .• 13 arów. W' r. 1987, na powierzchni 

ok. S arów odkryto 9 kolejnych obiektów /nr 34-41/. rch partie stroPowe były silnie zniszczone /bar
dziej, niż w przypadku obiektów odkrytych uprzednio/, stąd też ponad Połova materiału archeolog~czne
go zalegała poza ich wypełniskiem. Ilustruj~ to następuj~ce dane liczbowe: 

a/ materiał kultury pucharów lejkowatych z o&iektdv- 682 fr. ceramiki, 1.6 wyrobów- krzemtennycll. t ok.. 
420 fr. polepy; 

b/ jw., sponad obiektów- 722 fr. ceramiki, 110 wyrobór krzemiennych t ok. 120 fr. polepy, 

c/ jw., z czę4ci osady pozbavionej obiektów - 400 fr. ceramfit, 31 wyrobór krzemiennych i' ok.. 30 
fr. polepy. 

Ponadto znaleziono 23 przedmioty kamienne, z których część Podviadcza - stwierdzoną już w 
poprzednich sezonach badawczych - rozwtnt~t~ dztałalność wytwórczą [m.tn. prawdopodo~ produkcję 
siekier/. 

Badania w obecnym sezonte: l[ potwterdztły jego Pd:tnolubońsXĄ metrykę [faza VB wg systema
tyki centralnokujawskiej/; 2[ dostarczyły nowych danyca, wskazuj~cych na obe~?~Ć r~ starszej 

tradycji stylistycznej /oraz starszej fazy osadniczej[; jak do~d brak jednak wystarczającej tlośct 
danych do jej szczegółowego datowania. 

Prace na stanowisku l będ~ kontynuowane, rdwntaż ze vzglqdu na jeqo postępuj~~ dewaatacl~ 
/s tal3 eksploatacja Żvitu/ oraz kon1ecznod6 vyja•ntenia czasu jeqo funkcjonowanta. 
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O.nivarsytet :!Ju. Adama IUck.iewicza 
v Poznani.u 

Instytut Prahtatortt 
Zakład Prahtstortt Polsk.i 

Badant-a prowadzU zesPcsł ~ khrunkJ:em doc. dr hab. Alek
sand~ Cefta-Broniewskiej. Ptnansowało i BBOZ v Bydgoszczy. 
~iódmy aezon"badart. Ślad osadnictwa społeczeóstv schyłkowo
paleolitycznych[?[, mezolttycznych [kultura janisławicka/, 
oraz ostedla ludnodci kultury puchardw lejkowatych z faz 
InB i IIIC. 

Praca eksploracyjne skoncentrowano wrejonie zwartego zagospodarowania ostedla kultury pucha
rów lejkowatych identyfikowanego z grup' ~tewsk,. Reprezentuje ono "młodszy• etap /OB II/ zasiedle
nia stanowiska przez gpołeczno4ci tej kultury /szers"' charakterystykę kulturow, osiedli KPL wyekspo

. newano szerzej w "Prawozd~tu z hadaó w roku 1.986/ , datowany na p6tny odctnek fazy IIIC, tj. na około 
2 500 BC. Badanta objęły północno-wschodni' t p6łnocn' strefę krawędzi kulminacji oraz fragment kulmi~ 
nacji wzniesienia identyfikowanago z rdztelnic'" mieszkaln, osi~dla OB II. 

Ogółem badano•' powierzchnię 175 m2 /165 m2 przebadano całkowicie/. W obrębie badanej w tym roku 
czę4ci osiedla ·~tewskiego" odkryto ł,cznie 70 obiektów, v tym 25 rjam• gospodarczych, silnie zróżni
cowanych funkcjonalnie między so~. W~ród w.tam• można, generalizuj'c ich zmienno4<:!, yyróżnić obiekty 
zasobowe gromadz,ce produkty żywnodeiowe /"spichrze"·/, obiekty dmietni~kowe, piece o glinianej osnowie 
konstrukcji w formie gliniastego płata polepy, obiekty produkcyjne kamieniarstwa, palen~ska. 

Oppócz obiektów gospodarczych odsłonięto 45 dołków posłupowych. Większodć z nich tworzy przy
ziemie drewnianej osnowy konstrukcji budowli naziemnej- "chaty•, zlokalizowanej w strefte kulminacji 
wzniesi:enia. Sądzie! należy, iż ~o tutaj kolejny /S-6/ układ podemowy w formie zwartego zespołu 
obiektów gospodarczych oraz naziemnej budowli mi:eszlta~nej o funkcji •zagrody" . W świetle badań wydaje 
się w pełni uzasadnton, wcze4ntej wysunięta hipoteza /por. sprawozdania z lat ubiegłych/ odnośnie reguł 
konstrukcji rozległego systemu zabudowy osiedla r~tewskiegow, zorganizowanego v zwarte kompleksy, 
zróżnicowanych pod względem przeznaczenia , konstrukcji osadowych tworzących najpewniej układ pojedy~
czych, rozproszonych •zagród•. 

Badanta 'dostarczyły także bogatego zbioru fródeł wruchomych", w tym ~eramiki naczyniowej, wy
tworów krzemiennych, wytworó~ kamiennycb. z badań osiedla DB II pochodz' też l iczne materiały osteolo
giczne, stwarzające podstawę przynajmniej wstępnej charakterystyki konsumpcji, a pośrednio składu ga
tunkowego pogłowia ·~tewsktego•. 

Wartoś6 poznawcza pozyskanych dotąd materiałów· tr6dłoWYCh jest bardzo duża, stąd przewiduje 
się kontynuację prac eksplonacyjnych. 

Oi:BCZYNO 
woj. koszal:l:ńskie 

Stanowisko 53 

DOBRZEJOWICE, gm. 2ultorlce 
woj. legnickie 
Stanowbko 2 

patrz 
okres wpływdv- rzymskich 

Muzeum wGłogowte 
Olrodek Arcneologtczno-Konserwatorski 

~daDta ptowadztł mgr Zenon Hendel . Finansowało Muzeum w 

Głogowte, 04rodek Al7cneologtczno-ł(onserwatorski. Pi,ty 

sezon bada~. Oseda kult~pucharóv lejkowatych. 

Stanowisko zagrożone eltsploatacj' piasku znajduje atę przy PcSłnocno-wscbodnich zabudowaniach 
vs1: Dohrzejov:tce, y rejonu dużej pbl.slto~. Badani-a sltonceńtrovano przy jej południowo-wschodniej kra
Vędz.t., założono wykop o Po'łd:erzchnt około S !lO m2• Przebadano qcznie 93 obiekty ,' w4ród których dOlliino

-ty 'lady Po ełuPacli. oraz j~ gosPocsarcze. W lttlku wypadkach odr)otovzmo nawaratviaj,ce się na si"!JI,, 
obJ:eltty o rtratygraftt atwarzaj~j -.oiltvo"<! chronologicznego rocvarstvtenia znalezionych w nich IM

ter1ałóv arcl\.eologtcznych. PozyskAno 11 462 fr. naczyl!, 17 całych naczyó glinianych, przętliki, fra•J-
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ment łyżki qlinianej, 48 przedmiotów kamiennych [siekierki, toporki, rozcieracze, tł~czki, fragmenty 

kamleni szlifiers.lcicli. oraz ż.arnowych/, 3317 ułamlt6v kostnych oraz stosunkowo nieliczny materiał krze

mienny. z wst~pnej analizy tyci\. matertałówwynika, ie kilka obiektów należy wi~za~ z 9YUP~ południo

~ kultury pucharó~ lejkowatych. Stratyqrafia przecinaj~cycli. si~ jam wskazuje, że jest to najstargza 

faza osadnictwa na tym stanowisku. Natomiast pozostale obiekty ~ 4ladami po osadnictwie qrupy wscbo

dniej kultury pucharów lejkowatych, przypadaj~cym na faz~ lubońsk4. 

Materiały zabytkowe znajduj~ s.ię w Muzeum v Głogowie" O!§rodku Archeoloqi.czno-:Konserwatorsłdm, 

DUDKA, qm. Wydminy 

woj. suwalskie 

Stanowisko l 

Polslta Altademta Nauk. 

Instytut Historii Kultury Materialnej 

Zakład Epoltt Kamienia 

w War&'2awłe 

Badanta proWadził dr Witold Gumirt~ przy vspdłudztele 

- ID'JI. Jana P tedorczulta. P inansował WKZ .,. Suwałkach. Trzeet

sezon badad. Osadnictwo z różnyc~ okresów neolitu - qłów

nte trP Zedmar, także 4lady osadnictwa mezolityczneqo. 

Badania prowadzOnO V dVÓCb wyltopacl~ O ł4cznej powierz~! 48 m2 • Jeden /20 " m2 { załOŻOnO 
u podstawy brzequ wyspy w celu dalszeqo rozpoznania układu stratyqraftczneqo, druqt /28m2/ poszerzał 
dotychczasowy· wykop na wyspie przy qórnym załomie brzequ, v miejscu najintensyvniejszeqo wyst~povania 

wszel~ch zabytków. 

Układ stratyqraficzny t uzyskane daty C ' l4 wskazuj4, że wyspa była v-ielokrotnte penetrowana 

w epoce kamienia . Najstarsze dlady st~qaj~ przynajmniej pocz~tku mezolitu /fraqment narz~zta roqo

weqo z torfu z patykami t szyszkami sosnowymi datowany C ' l4 na okres preborealny: 7 &&O! 70 BC, 

Gd-3310/, a najmłodsze pocbodz4 ze schyłku neolitu [cerami~a z ornamentem sznura[. Stwierdzono na~~p~ 

stwo stratyqraficzne dla dwdcli. różnych tec~oloqtczn~e rodzajów ceramik~ paraneolt-tycznej. Na początek 

okresu subborealneqo przypada ceramika z domteszk4 mteszan~ kaMtenno-rodlinn4 /sp49 torfu czarno~u
natneqo qruzełkbwateqo: 2 920 ± 110 BC, Gd-2593/. Ceramika bez widocznej domieszk~ jest od nl:ej star• 

sza, gdyż wystętła w zaleqaj~cym niżej torfie brunatnym słabo rozłożonym z qałęzl:am.l: drzew lUci'as

tych, pocli.odz~cym zapewne z okresu atlantycltieqo. Obecnod~ starszych nielicznych materiałów mezoli

tycznych -/m.in. prosty tylczak, skrobacz pyskovaty t łukowy/ stwierdzono równ.też na qórnym załomte 
brzegu wygpy v smugach piasku %8 żwirem l brunatnym torfem. s, one przykryte piaskiem z resztk~ pr6c 

nicy ~ dop~ero nad nXm yyst~uje torf czarny silnl:e spiaszczony, akuptaj~cy v-i~kszogó materiałów za
bytkowych, w tym też typu Zddmar. 

Ogółem w tym sezonie uzyskano: 19 140 ~erzęcych szcz~tkdvkostnych, l 230 fragmentdv cera

m~ki w tym SS wydzielonycli. /nowodc.l:~ jest obe~nodć ceramiki kultury amfor kul~stych/, 964 zabytkl: 
krzemienne w tym 97 narzędzi 1 3 rdzenie, 19 wyroóów kogctanych /m.in. wtsborek z zęba ornamentowany 

wzdłuż korzenia rzqdem nac1Q6 na vzdr rx:•, 2 fraqmenty toporów typu wstęgowego - "'T .. ..Jts-ztałtne/ oraz 

kilkana~cie zabytków z innych surowców [WJcoraltki r ze skamielin, 2 bryłki bur':ztynu[. Pobrano prdbki 

do badad palinoloqicznych i na makroszcz~tkt [doc. x. Wasylikowa, mgr D. Nalepka/. 

Badania ~~ kontynuowane • 

. Gl\RBOW, qm. OWikozy 

woj . tarnobrzeskie 
Stanowisko 3 

Biuro Badart i Dokumentacji zabytkdv 

.,.. Tarnobrzegu 

Badanta provadzi'ł mqr Marek Plorek. Finansował BBiDZ w 

Tarnobrzequ, Badania ratownicze. Grdb zbiorowy ludnolot 

~ultury złockiej. 

Badania ratownicze obj~ły odkryty przypadkowo 1 znacznie zniszczony qrub zbiorowy ludno~c~ 

kultury złockiej. Znajdovat si11 on na stoku wysoczyzny-, mi~dzy prowadz~c~ niew~elkilll ~wozem droqą ·a 
!~dwórklem qospodarstwa Garbów nr 97. 
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Odkryto fra-tarycznte zachovane UCZ'ItltJ: kostne co D!'jmniej 4 mlodocianych osobn:lków. 
Połupana czaszka jedneqo nosiła Uady oq;nu. wyposdenJ:e ~owiły 2 Jld:sr [Y tym l z li:arbovan'l kra
vędz~. 2 duże puchary, 2 -łe dzhanlti", l za..Uazli:a tolcłana, l bogato zdo))iollA nacto:ei'amJ: trape
zowata . tarczka ko,ctana; rurkowate pactorU liursztyn""" oraz odłupkt Ttrz81Dtenne. Ponadto v jamie 
grobowej znalazłono muszle małży t •ltmakóv. Nteatety jama została znacznte zntszczona przez przy
Padi:Dvych. odltrywcdw, i' ntemotlJ:>Ie liyło zreltonatruovante jej kształtu • oraz układu t rozii!Seszczenia 
szkteletdv t vypo-tenta. 

CeramfiA wydobyta z qrobu reprezentuje pdfn11 fazę lcnl.tury złoclti"ej [azczeqdlnte formy i 
tech.noloqti& ~konan.l:a m.t:a oraz orn..-ntyka YBzystk.tch. naczyń/ z vyrafn~ elementami wczesnobr'l..zo
vym.t {formy pucbarów .t dzl'>ankCI.t, tech.noloq.ta vykonan.te trzec.h. z n.I:Ćli{., Do traP.,zowatej ko'cianej 
tarczU nte znalez.tono analoqtt. 

Dokumentację .t aatertały- złołono w BB:I.DZ v Tarnobrzegu. 

QSJ!cr; qm. Gnte..XO~ 
· woj. bydqo"BJU:e 
s tano>d'Sl<o 18 

GORSZEWICE, qm. ntll.terz 
woj • pozllA~&kJ:e 

patrz 
oftrea- vpływdv rzymaki.ch 

Muzeum Archeoloqiczne 
v Poznani'U 

~adanta prowadziła mqr Urszula Narożna-Szamatek przy 
vspdłudzi~le dr. Krzya-ztofa Szamałlca. Finansowało MA 
W" Poznani"u. Pterws-zy sezon Badal1. Badania sondażowe 

atanov.l:sk v.telokulturovych. 

W zvi~zku z planowanymi m~ltoracjamt przeprowadzono badania rozpoznawcze w obrębie koncen 
tracj~ stano~k arch.eoloqtcznych ua-ytuowanycb na patmie wzniesie~ morenowych w pobliżu pdłnocno

wscbodn.l:e j częgc.l: Jeziora Bytyńsktego. Oqdłem założono łl sondaży na 7 stanowiskach archeologicznych, 
przekopujlic ł11cznte 205 m2 do qłębokogc .t l rn. 11 obręli .l:e 2 stanowisk stwl:erdzono istnienie tlad6w 
osadn~zych. z epoRt neolitu {KOWR ~ KPL/ kultur ceramik.!: wstęgowej rytej t puchardw lejkowat ych oraz 
osad z pdłnej epoki br11zu t okresu h.alaztackteqo {kultura łużycka/. Stwierdzono tstnienie tlad6w za
budowy naz.l:ernnej t jam zasobowych.. Na dn.te jednej z n.l:cb wgrdd fraqrnentdw dużego naczynia o powierz
chni ch.ropowaconej znaleziono dobrze zachowany a.terp br11zowy z-guzk.tern ł dwąma żeberkami. Odkryto 
również osady z okresu rzymsŁteqo {kultura przeworska{ 1 wczesnego ~rednto~ecza z ziemiankami zaw~e

raj~cymt liczne ułamk.t ceram:lkt i kodci zvierzęce. 

GROJEC, qrn. O~>ei'!Ctlll 

woj. btelski"e 
Stanowi-sko l 

~onserwator Zabytków Archeologicznych 

w Bl:elsku Btałej 

Badania prowadzl:ł mqr 3acek Reyntak. Finansował WKZ 

w B.l:elskn Białej. Czwarty sezon bad~. Osada neol itycz
na kultury lendz.l:elald:ej oraz halsztacka. 

Badan.ta koncentrowa>y stę vliltaktm ~r~~stedztwte kulrn:lnacjt wzgdrza zw. "Gdra Grojecka", 
part.l:i najbardziej narażone j na zntazczen:te wskutek prowadzonej tu orki. Powierzchnia eksplorowana 

wynostła 200 · m2• 

11 vyntku badań odsłon~to S jam oraz szereg dladdvdołkdv posłupowyeh.. Zdecydowan~ w iększoś~ 

materiału stanowi' cer&JIIi:ka, a talde wyroby z Ttrzemi"en.l:a jurajsk.l:e.go. oprlócz obiektów z materiałem 
neolitycznym vy&ti\PtłY ~t'llż obłakty zawteraj11ce cerlllll1"l<l: h.alsztacJ<4. 

Badania będi\ kontynuowane. 

GllODEX nad Buq:l:'em, qm. llruf>J:eszóv 
woj. zamojskie 

Stanowisko l c 

patrz 
okre~ wpływów rzymskich 

... .... . 
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RUTKI, gm. Krasnobród MOjewódzki O~rod~ 
woj. zamojski.e Archeologi"c:zno-ł{onservatorskt 

Stanow~sko 3 W Zamo,cłu 

Badanta prowadztl m<Jr Jacek Buszewicz. F!:nansował WOAK 

w zamo~c:l:u. Pi:erwszy sezon badluł, Osada kultury pucharcSr 

lej kowa tych. 

stanowisko znajduje się na południowym stoku doliny Wieprza, na rozległej wydmie położonej 
w obrębie trasy nadzalewowej. w latach sze§~dżiesiątych istniała tutaj piaskownia, która przypusz~ 

czalnie w znacznym stopniu zniszczyła osadę. 

Lączole przebadano powienchn.ię 126 m2 • W wyniku badań stwierdzono: 1/ Matert:ał archeologt:cz

ny zalegał w większo§ci /ok. 85-90 ł cało4ci/ na zacóodntm obrzeżu piaskowni; 2/ warstwa Jwlturowa 
miała przeciętną miąższo4~ .ok. 30 cm; 3/ Około 98 ł materi:ału ceramJ:czneqo i cało§~ znalezt::sk krze• 

miennych to relikty kultury pucharów lejkowatych, reszta pochodzt: z okresu wczesnego dredntowtecza 

i nowożytno~ci: 4/ 2adnych obiektów nie zarejestrowano. 

Badania będą kontynuowane. 

KARMANOWICE, gm. Wąwolnica 

woj. lubelskie 
Stanowisko 35 

llnl:wersytet Martt cur!:e~odowsld:ej 

V Lublf:ni:e 
Katedra Arcbeoloqtt 

Badanta prowadziła m<Jr Jolanta Noqaj. P!:nansował wxz 
w Lubl:tnie. Pierwszy sezon badań. cmentarzysko kultury 

pucharów lejltowatych. 

Stanowisko odkryto wiosną 1987 r. w trakci:e óadart povterzchni:owych AZP . Położone jest na ł~
godnym, południowym stolcu rozległej vierzchow!:ny lessowej. Stvierdzono intensywne nt::szczente cmenta

rzyska głęboką orką. 

Badania objęły obszar 114 m2 • Wykopy założono v najniżej . pÓłożonej części cmentarzysRa . sez~ 
po§rednio pod warstwą fiumusu natrafiono na 10 obiektów, v tym 7 dobrze zachowanych grobów szki~leto

, wycb kultury pucbarów lejkowatych, osłoniętych pokrywą z bruku wapiennego. Dva spo~r6d zachowanych 
grobów były podwójne. 

Prawie wszyscy zmarli ułożelll zostali v pozycji wyprostowanej, na wznak, z głowam:t !Sic.:terowa~ 

nymi ku zachodowi, a twarzami ku północy lub połudn:tow:t. W grobach 110dvójnych zmarłych złożono na

przemiennie: obok siebie /grób nr 10/ i jeden na drugtm /grób nr 4/. wyposażent::e w postac:t kubeczka 
z uchem "ansa lunataw odnaleziono jedyn.i:e w grohi:e nr 10. Ze względu na znaczny stop:teń zni:szczeni:a 
stanowiska, zarysy jam qrobowycń s~ niec zytelne. 

Badania pozwoliły ustali~ połudn:tow4 granicę cmen~zyska. 

Dokumentacja i materiały znajdują si:ę v ~ UMSC . 

Badania hęd" kontynuOilaDe. 

KICHARY NOWE, gm, Dwif<ozy 

woj . tarnobrzesRi~ 

Stanowisko "Pole Bolentar 

Polsfta l'Jtadem:ta Nauk 

Instytut Rtatortt KUl~ Materialnej 
v llarszavte 

Zakład Metobolog~ Ba~ad Archeolog:tcznycń 

Badanta pr0\Ridz1:ła agr Hanna l{oyalevska-ł!arnałek. przy 

udz:tale mgr Doroty Cyngot . Pi:nansovały: BB1:DZ ". Tarno

brzegu oraz IJłlllll PAN • . Pterwa-zy -zon Dadart . Ooentarzysl<o 
neoH:tyczne. 

~ta~~wisko znajduje si:ę w pólnocno-wachodni:ej częśc:t vsi. Zajauje ono czę•~ rozległego cypla, 
w.· ! 1 ~1~ł.:~\..:~ao w skład wysoczyzny lessowej t stanow14,cego zarazem jej k:ravęd~ połudnto~ od strony doli'-
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ny Opatówki, oddzielonego od reszty wysoczyzny dwo~_dużymi ~głębokimi WĄwozami. Stanowisko poło
żone jest v południowo~scbodn:l:ej części cypla, poniżej kulminacji, na stoku o wystawie południowej 
i łagodnym nachylentu w tym ki~unku. 

Stanow-taka odkryto w 1982 r., v- trakc:l:e badali pov:l:erzchntowych, a ponowna prospekcja pozwo
liła na wyróżn:l:ente na powierzchni pola kUkunastu odrębnych zac:l:emntell - skupisk materiału o cłu:ono
loq~~ od wczesnego neol~tu do wczesnej epoki br~zu. Wtosn~ 1987 r. zauważono występowanie na jednym 

z pól skupiska kamtent [bruku ?[, znajdującego się Bardzo płytko _pod PoWierzchniĄ gruntur podjęto 
w zwiĄzku z tym decyzję o przeprovadzen:l:u ratowniczych prac wykopal:l:skowyc~. Celem tch było odsłonię
cie owego "bruku" oraz ustalen:l:e jego funkcj:l: t chronolog:l::l:. 

Pracami objęto środkoWĄ częś6 pola - miejsce najczęstszego pojawtania się okruchów i płyt 

kamiennych; obszar ten stanowił zarazem czę~ć jednego z dużych, owalnych zaciemn~ert ~docznych na po

wierzchni pola. wykop 1{87 w postaci rowu o li:te.runku E-tf obejmował 25 m2 , z czego tylko czę~ć została 
przekopana do calca. ~ 

W wykopie ·r[87 odkryto pozostałośct dvóch ob:l:elttów: "bruku" kamiennego oraz grobu o konstruk

cji kamienno-·ztemnej. Ponadto natrafiono na resztkr warstwy kulturowej o m:I:Ąższośct 10-50 cm. 

"Bruk.r Jtam.tenny, w:l:doczny tuż pod warstWĄ oran:l:ny, zajmował povierzchnit; ok. 8 m2 w obrębie 
p6łnocno-of8Chodn1ej czt;śct wykopur rozetĄgał stę on róvn:l:eż - jak wykazało sondowanie - v zasit;gu 
kUku metrów wschód :1: północ wyl<opu. "TWorzyły go okruchy kamienne różnej wielkośc:l:, najczt;~ciej nie
zbyt duże, oraz ktlia większych płyt. Układ kamieni był chaotyczny. W obrębte "bruku" wystęił ubogi 

materiał archeologiczny: drobne tr. ceramiki :1: krzemtente, pojedyncze ułamki kości. Ob.l:ekt ten nte 
został przebadany całkowtcie, ntemożliwe jest wit;c określenie jego charakteru i funkcjir by~ może, 

jest to zniszczony grób o konstrukcji kamienno-ziemnej bĄd~ rzeczywisty bruk lub nasyp <amienny. 

Drugi z odkrytych na stano~ku ob.l:ekt6v - to s~kieletowy grób dziecięcy o konstrukcji kamien
no-ziemnej. Miał on posta~ owalnej jamy ~ wymiarach. O, 60 x O, 80 m; kilia większych płyt kamiennych sta

nowiło rodzaj pokrywy, zapadnit;tej po~rodku, mniejsze iamtenie tworzy~y niepełnĄ obstawę grobu w czt;gci 
przydennej. ~evnĄtrz znaleziono n:l:ezbyt dobrze zachoWane ko,ci ludzkie - nteli:ompletne szczĄtki szkie

letu dziecka {ew. dwojga dziect ?/, ułożone bez zacbawanta porzĄdku anatomicznego, spoczywajĄce na 
dolnej warstwie płytek kamiennych. Przy azk:l:elec:l:e nte znaleziono żadnego wyposaź~nia. 

Mater:l:al archeologiczny vystęPował w obrębte obiektów :1: warstwy kulturowej. Był on zdecydowa
nie ubogi, stan0wtło go kilkadziesiĄt drobnych fragmentów ceraa:l:ki, nieliczne wyroby krzemi~e i 

kodci zwierzęce. Ceramikę można w wit;kszośct przypadków łĄczy6 z kulturĄ amfor kulistych, wystęiła 

jednak r6wnież ceramika należĄca do kultury pucharów lejkowatych. Wyroby krzemienne to przede wszys
tkim materiał odpadkowy, przeważnie z krzem.l:enta śviecłechowskiego lnb narzutowego, sporadycznie - z 
krzemieni& p!Rf•śbą> J:' czekoladowego. Szcz-tlt.t zw1.erzfłc• - to ząby- .ł fragmenty kołic.t, qł6wn.ie dużych 

zwierzĄt {bydła/. 

Dokładne okre,lenie chronologtt stanow:l:sia n.l:a jest moźl.t.<e na obecnym etapie badań. MOżna 
jedynie stwierdzi~, że było ono zwiĄzane zarówno z kulturĄ pucharów lejkowatych jak i amfor kulis

tych; przemawia za tym materiał t charakter odkrytych oóbok.t6v. 

Materiały SĄ przechowywane v ·Z!UIA I1IKM PAN w '!'farszawie. 

Badanta będĄ kontynuowane. 

IOLONIA GRZY!IOK-PODLESIE, 91ł· Stanów 

woj. tarnobrzeslle 
Stanov:l:sko l 

Patrz 
okres lialntackJ:: 



KOLONIA Bl7S'JIINE, ga . Brubieazów 

woj, zamoj~e 

Stanowi:akO 6 

28 ~ 

Uniwersytet Marit curie-SltłodowsXJ:ej 

w Lublinie 

Ita tedra ArclieolQ91T 

"Badani:& prowadził dr Andrzej JtOJcovsJU:. Ftnansował NOA~K 

w zamollctu. P:tervszy sezon badAli. Osada IŁul tary po.charólr 

lejkowatych [!OtJtf, CJ~~eZ~tarzysko Jtultuzy anifor kul:tstych 

/JI'J'L/, cmentarzysko kul tury .-trzyżowsk:tej. 

Nieznane do tej pory z badad AZP atanow~sko położone jest w strafte kravędztowej Grzędy 

Horodelsktej. Zajmuje ono stosunkowo lag~ czę'ć stoku wysoczyzny, przechodz~cego w- cypel wyb:ttny. 

Ekspozycja południowa. Stano~sko zlokalizowano na drodze Polnej prowadz,cej z ctołeiŁ do HDsynnego, 

Przeprowadzono 5adan:ta ratowni.cze lD&j'ce na celu zai>e.,P:teczente obtekt6.- leż~cych na .Srodze. 

w d'l(lch przypadkach poczyniono ntew:telkie poszcrzen:ta ·". s~ŁarPte wschodntej. !Ącznte spenetrowano od~ 
c inek drQ9i o szeroko~ct 3, 5 m na długolic :t 27 m. Poszerzen:ta zajęły U, S m

2
• 1r wyntftu prac odnotowa

no dwie jamy KPL , jeden gróD zw:ter2:ęcy !tAl( -rPosaiony mtędzy tnn~ Y dwi:e stektery t naczynte1 oraz 

cztery groby .kultury strzyiowsLtej. wszyst!Łte obte!Łty leż,ce v cało~c:t lub czędctowo na drodze były 

silnie zniszczone. Do~yczy to zw:taszcza naczyd t iodct szk:telet6.-. 

xnteresuj~ce przedmi:oty znaleziono v grobach i:ultury strzyiovsltt.ej. IIYS~tły- l:tczne przed

mJ:oty metalowe .,. postact p:terśctonka, •ZIIIlS%Ill.cy"j, ~eszek t skręt6.-, Znalezt.ono równteż pactorU 

z •masy szklanej• t muszlę drództemnamorsk~ z wyc:tętymt otworamt. 

Nie przewiduje ' się dalszych badad. 

KOLONIA RACIBO~CE, gm. Małopole 

woj. chełmskie 

Stanowisko 3 

Jllizeum Okręgo118 

.. Cheł:m.te 

Badanta prowadzll:t: ·mgr An.drzej Brontell -Muz. Okręgowe 

Ch.ełm, 111CJr Wbjc:tech RatajczyiŁ - BlttDZ Ch.ełm. Ptnansowało 

BMOZ v Ch.eWe. Pierwszy sezdn badaJ'!. Osada vteloltultu

rowa /neoltt, epolta lir'IZU, okres wpływ"-- rzymsUch, 

wczesne średn:tow:tecze[. 

Stanowisko odkryl:t uczniowie szkoły podsta""""j w- JtOlont:t Rac:tborow:tce. Na jego obszarze 

znajduje stę prywatna p:taskownta, któr' planowano znacznte powiększyć. 

Stanov:tsko położone jest na lewym hrzegu beztmiennego dopłyvn 111ołn:tankt, na ntevtell<±m cyplu, 

ok. Q, S km od szosy. Od W"Schodu stanow:tsko częk:towo poro~tęte jest lasem. 3egp ooszar wynos:t ok. 

3 ha. Zbocze ze stanow:tsktem generalnie nachylone jest ku pdl:nocnemu wschodowi. WSpamtana pb,skow

nia zniszczyła pdłnocn~ ·czę!l6 stanow:taka na przestr:a~ ok. 10 arÓW". 

Materiał arclieolog:tczny występowal .,. wytopach p:tasf<ownt jak t. na ol<ol:tcznych polacli. Bada-

nia zaczęto od czyszczen:ta śc:tan vybi:erzyska /ponad 200 mb[, Śladów obtekt6.- n:te stvterdzono. !IYko

py założono w m:tejscach. planowanego PoSzerzen:ta vyfi1erz}'1[1Ła. By~ to dwa sondaże ~ jeden liltiej lasu 

i drugi przec:tnaj~cy tnlmtnację ntevtellt:tego wznies-ien:ta. wystąp:tl rn:tcli vtelokulturowy· t r6żnocza~ 

sowy materfał arclleolog:tczny·, v znacznym s-topn:tn przemtenany flD&tertały młodsze głęhiej nti starsze/. 

Wydaje stę, że stanow:teło 111Us;f:ało być założone na ruchomych. p:tasbch. tr sondażu. przectnaj~cym J<ul

minację natraftono na czędć ob:telttu f nr 2f. wykop poszerz<>no odsłantaj~c cały zarys- jamy. Była to 

duża /3,8 " 3,0 -.[ jajauta for.. o mtsowatym dn:te wypełni:ona c:t"'""'' zavartośc~. Zawierała różno~ 

rodny materJ::ał kulturowy, rdomteż wspdłczesny. lf leykopte 2 oci1trYto rrów"" c:l:~gn~cy· stę w-zdłuż profllu 

południowego- takie wspdłczeany. Wvyl<opte 3 ohtekt 1, bardzo nieregularny w plan:te płaskim t. prze

kroju pton~ oraz bardzo rozmytych konturach za.terał bardzo r6żnorodny materiał archeolngiczny. 

Wydaje s:tę, że Podobnte jak otite!Łty ( t 5 .nie ~ on śladem po wsp6łczesnej eksploatacji piasKu: 

chociaż matertuu wsPcstcz-eiiDego nte lltw:terdzono. By<! .,że starożytny cliarakter - obl:eTtt nr 3, Tttdry 

jest postałokt' po palenf:sku a zavterał fraCJ1*1tY misy f?/. 
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~czn1e przekopano 20~,75 m2 • Znaleziono 427J fragmentów- cer~ lntecharakterystycznej[, 

470 krzemteni [głó>m1e odłupków- i: łus.zczek[, 96: ltodct [te tym CZ'ldć przeJ?.lonych[; 235 fr·. Polepy 

oraz 12 okAzów ltamtennych. Do zahytlt6w· Wydztelonychzakvaltftltovano: · 71~ char~ryatycznych tr. 

cerami~, 196 okazów krzemiennych [formy narz,.dzlowe t technoloqtczne{, li ~nnych rozetsraczy 

1.. gładziltó_w, 2 kawałki: Polepy {jeden z odcisli:tem c1:enldej belki: l-uh. żerdzt, . drugt • malłSlł{ • . , 
trdród zabytków ruchomych. zdecydowanie prz<~waia tlo,~iowo materblł kulturowy _ pucharów- lejko

watych. Stosunkowo ltcznte występuj" zabytki: wczeanobr'lzowe, w tym należ'lce do kultury strzyłovaki:ej 

t kultury trzci~tecli:tej. Nielicznte reprezentowana jest kultura łużyckA, a . dladowo materiał oli:reeu 

ypływów rzymsktch.. {?/ t wczesnego gredntov±ecza. 

Układ warstw typowy cUa stanowiska przedatatebl sl:ę następuj"co' 
1/ humu.a - ciemnoszary, jednoll:ty, sUnie spblazczonyr 2{ pbla.eli:. ·ctemnożdłty jednoll:tYJ 3/ naro• 

popielaty piach. z nteltcznym.t węgtel.bmt d,rzewnym.t, jednalityr . f{ puaeli:. htaławy· jednolity·, lu:j!nyr~ 

5{ stlnte zglini:ony ctemnobrunatny puch - calec. 

Stanov±sko ma charakter osadowy, v±eloltulturowy, Materbl1:y przecho"l(V&De •'l w MO.,. Ch.ełmi'e. 

Badanta bo;d'l kontynuovsne, 

KRAKO!r - NOifA HUTA - 10\ŹESU.Ifl:CK 
Stanov±ako U 

Muzeum Arch.eologtczne 

v Itrakorte 

Oddzi:ał ". Nowej lll>cte 

Badanu .pro.adzl:ly· dr Małgorzata ltaczanovsltll, mgr mgr 

Paulina Polealta, Gryzelda Toboła. Finansowało lluzeum 

Archeologtczne v !traltotete. Dzl:~ty seton f>adarl. Osa

dy z neolitu t okresu llaterlakblgo. 

!. .... - • \ 

Prace archeologl:csne prowadzone óyły v centralnej part.!:" atanowt:slta. wykopami: ofij'lto po-

wterzchnl:.ę około · l ara. KOntynuovsno badanu nad zesPotem oótektóv oznaczonych nameramt . 70; 7ac, 

70D, z~~zanych z drodkOV'l faz" kultury lendztelslt.l:"ej. POdabnie datowany jest też trapezowaty v 

przekroju obl:eltt 72. Materiał neolityczny,_ ~v±."z"?y głdwnte z drodko"'l faz" kult~ lendzteb~ej1 
pochodzt równi'eŻ z w-tórnego złoża .t obl:ektóv młodszych. · 

W 1979 ·r. odkryto.,. l!lrodkowej częl!loJ: stanortska obl:ekty neoll:tyczne przykryte zacbovan' 

gleb'l kopaln,. W 1987 r. wy~nano wykop sondażowy, uzysli:uj'lc prof.l:"l dłuqol!lc~ J.5 m t głęboltol!lct 
2, 5 m z przekrojem jam n~lttycznycli. datowanych na l!lrodlto"'l fazę kultury lendzi'elslttej . t zachowa

nym poziomem glebowym. Z "proftlu tego pobrano próby do f>adarl gleboznawczych.. 

Ponadto przebadano także dvte dalsze chaty grupy tynieckiej kultury laterts~ej, oznaczone 

numerami 108, 129. Ich. wymiary vynostły odpovtednło 4 x 3, 5 m. Obieli:.ty te były leiUto ąłę5tonym.t 

w calec półziemtankami o konstrukcji:" słupowej. W tch. vypelntaku znaleztono fragmenty celtycRtej 

ceramilei toczonej i naczyń ręcznie lepionych, a ponadto nteltczne zabytk± metalowa {m. tn. fragment. 

noża/, drobne okruchy bursztynu, bryły żużla. W jednej z jam poduP.,wych [ofiteli:.t 12'1{ odkryto za

chowany w całodoi kubalt beczułkowaty {ofiara zakładztnowa?{. Materiał kultury laterlslt.l:"ej wyat<u>tł 

także w wara.twie kulturowej · na przebadanym odcinku, 

KRZEMIONKI, 91"· BodzecfuSw 

1010j .• Uelecki":e 

Państvowe Muzeum Archeoloqtczne 

.,. warnav±e 

Badaniami:" kterował mgr Sławomtr Sałactrlskt. Poszczególne 

odci-nk.t provadztlt ·mgr mgr Andrzej Boquszewslti, Wojciech 

Borli:owsltt, Wtes~aw Migal, Marek Zalewski. Uczestniczyły 

równteż • R. Dztkltrlska {inwentaryzator/ oraz studentki 

Instytutu Archeologii UW- ~. Jaworowska, E. Krakowska. 

Finansowało PMA v Warszaw-ie. Dziewi'ltY sezon badań. ~ó

palnte ltrz~enta pasiastego. Neolit, wczesna epoka brĄ

zu. Kultury - pucbarów lejkowatych, amfor kulistych i 

mierzanowicka. 
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Prace prowadzono v d~h punktach. XOntynuowano badania leja krasowego, tzr. •Kału Cebuli•, 

gdzie koncetro~ły stę doratne, tymczaso~e obozowiska. Wykonan~ sondaż w północnej czę,ct pola gdr

ni·czego. Mtały one na celu dalsze rozpoznanie neolitycznego kopaln.l.ctwa .t !łcidl6 z nim zw'ł~zaneqo 

osadnictwa. 

w północnym rejonie kompleksu krzemionkowakiego zlokalizowano wykop [5 x 4 m, nasto:pnte 

5 x 2 m/ na pograniczu przedwojennych zniszczeń wapiennikarskich z orygi~alnym, bardzo dobrze zacho
wanym fragmentem pola. Sp~g badanej jednostki osiĄgnięto dopiero na głębokości ok. 8 m. Przy ociosie 
południowym natrafiono na intensywne ślady po rozpalonym tu ognisku oraz smugi pocliodzĄce z ~objaś
niania" łuczywa. w ścianie wschodniej odsłonięto dwie niewielkie ·nt~e· neolttyczne z wyra~nie widocz

nymi seriami śladów pracy oraz 2-ma konkrecjami . tkwi~cymi v sp4gu. w czo:dct zachodniej odgruzowano 
prahistoryczne wyrobisko, czę~ciowo zniszczone przez vaptennikarzy z bułami krz~ennymt ~skale. 

Warstwa krzemienianośna charakteryzuje sio: w tej czo:ści Pola stromym upadem [ok. 25°[. Miało to za-_ 
sadniczy wpływ na sposób eksploatacji surowca krótkimi niszami bocznymi. Zbytnie oddalanie się od 
szybu okazywało się nie ekonomiczne z powodu z6yt dużyc~ nakładów pracy. 

w wypałnisku odkryto 1350 zabytków krzemiennych, głównie odłupków pochodz~cycli. z rótnycli faz 

produkcji siekier czworościennych, 37 okazówwydzielonych [zaczĄtkowcóv ~półwytworów form rdzeni~
wych, kamiennych 1 rogowych narzędzi górniczych[. Zastanaviająca jest duża ~lodd przedmiotów rogowych 

i ich fragmentó". /14/' ., odróżnieni-u od innych badanych. dotychczae rejonóv rcoP"lrt krzemtonkowslU'ch, 
gdzie znajdowano jedynie pojedyncze okazy tego typa, D.tametralnte inny zestaw narzędzt górni-czych 

może mieó znaczenie chronologiczne 1 kulturowea 

Prace wykopaliskowe v obrę~ie leja krasowego stanowiły kontynuację badań ub.tegłorocznych. 

W trakcie eksplqracji odkryto l palenisko o~łożone kam.ten.tam~, zavierajĄce ~terzanowtckte formy krze
mienne [korowe zgrze~ła/. Natraftono równiet na dlady umacn.tanta 6rzegów leja .kamtentamt w celu ułat~ 
wienia podejścia do zBiornika wodnego. Wśród licznego matertatu wyodro:6niono pojedyncze zabytki wczes~ 

noneolityczne z krzemienia pasiastego /rdzenie vi~rowe[, kilka fragmentów ceramtkt KPL, duże seri e 
odpadków z procesu produkcji siekier dwu- i czworo~ciennych, zacz4tkowce t półwytwory tych narzędzi 
oraz dwie płyty szlitierslU.e. Taki skład pozyskanego z6furu dvi'l!łdczy, że v mi-ejscach obozowania wyko
nywano wszyst~e fazy obróbkt form rdzeniowych, ł4cznte z ostatecznym etapęm - szlŁfowaniem. 

Zabytki znajdujĄ s.tę wmagazynacli w Krzemtonkach oraz vPMA vWarszawte. 

Badania będą kontynuowane. 

LESNA JANA, gm. Smo:towo Graniczne 
woj. gdańskie 
Stanowisko 2 

l.A~CUT 

woj. rzeszowakie 

Stanowisko 3 

patrz 

okres- halsztack..t' 

Muzeum Okro:gowe 
v Rzenowł:e 

Badanta pro.".dz.tła mgr Aleksandra Gruszczyrtsfta. Płnanso~ 

wało Muzeum Okro:gowe w Rzeszowte. Szósty sezon 6adall. 
Osada kultury· ceramik.t wstęgovej rytej. 

Prace wykopaltsRo~ na osadzte v l.atlcucte miały cliarakter ratowniczy Lhudowa osiedla miesz~ 

kanioweqo/. Badana osada położona jest. w- północnej częśct- -m.tasta, na ler.rowym wzgórzu, nad rzeczkĄ 
MikośkĄ. 

Przebadano obszar o Povierzclin.t 3, 5 ara, l.(yeJtsPlorowano l Q jam oraz odkryto 34 słup';, itóre 
s tanowi~ ślady zarysu 3 naztemnyc&:. cliat słuPowycli [z6adanych częściowa.{. 

Materiał zabytkowy-to w .vt~zotłct cerami)(a, zaliczana do drugiej fazy ceram~ki' wstęgowej ry
tej· Ponadto znaleziono kJ:lkadzteri:l!.t zabytków krzemiennych oraz kilka z obsydi'4Du, Wśród .nich. wyróż~ 
nlono: wióry, odłupkt, rylce, dra~cze. Wtęlurzóść materi'ału krzemi'ennego wykonana była z surowca 
"wieciechowskiego .t czekoladoweqo, wyatę?ował róvnteż krzemteń wołyliski i juraj~. 
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Po raz pi.erwszy w s:ezo.ni.e 1987 natraf1.ono na nrstvę kulturowł\, w której vystł\Ptły fragmen
ty naczyń kultury łużyck1.ej. 

Matertały t doKumentację z badad złożono ~Muzeum Okręgowym~ Rzeszow-1.~. 

Ba.danta będł\ kontynuo>Rlne. 

MACOSZYN DU2Y', gm. lil>la Ubrus l<a 
woj. cllełmskte ·· 

Stanowtsko· 4 

Muzewn Okręgowe 
w Cllełmte 

Badanta prowadz:O..I:mgr Teresa t lil>jctech. Mazurek. Finan
sowało MO v Chełmte. Drugt sezón badań~ osada neolityczna/?/. 

Z~łożono 3 wykopy, przylegaj'lce do ratarycha .wyko~ nr l 1 S z 1986 r., o łł\cZnej povl:erz

chni 65 m • Odkryto ł'lcznte 16 novych obiektów, z których 12 wyeksploro..-ano w- cało~ci, w pozostałych 

· tylko odkrytł\ czę~ć ohl:ek.tów. Ponadto wyeksplorowano połudn~ czę4ć obiektu nr 6; którego nte
wielkł\, północn~czę4ć odkryto t wybrano v 1986 r. W varstwte ornej oraz kulturowej znaleziono ą fr. 
naczyń, z obiektów pochodz:l:ło 30 fr. ceramik:!:. Znaleziono rów-n.też ntewtelkł\ tlość zabytKów krzemten
nych fgł6wnie z warst\(y kulturowej, m.:f:n , 2 maayWne skrobacze, l drapacz, l. rylec, 3 rdzeni-e oraz 

kilkanaście wiórów i odłupków/. Na uwagę zasługuje masyw-ny drapacz na ·vtórze z obiektu 47, posiada-· 

j'lcY odbicia ryleowcze na stropie wierzchołkowej. 

Ponadto w obiektach zarejestrowano l znacznł\ ;1o~ć kamten:l:, różnych rozmiarów 1 różnego pocho
dzen1.a /otoczaki., fragmenty zlepted~óyr~ granitu, ptaskowca/. Na oqół •znajdowano je lufno rozrzuco-
ne w obrębte wypełniska [w obiektach nr 6, 40, 41, 42, 43/ lub w skupisko w stropie obtektu nr 36 1 51. 
Niektóre z kamtent nosiły ~lady stlnego przepalenta , {np. 7 kamtent ~ obi.ektu nr 41/. 

Odkryte obiekty w wtększości [101 zaliczyć można do pierwszej grupy· wyróżnionej przez A. Bro

niekiego :f: W.Mazurka w opracowantu materiałów z Macoszyna Dużego z sezonu wykopaltskowego w 1g86 roku, 

/A . Broni.cKi, w. Mazurek, Stanowl:sko wtelokulturowe nr 4 w Macoszynte Dużym, qm. WOla Uhrugka, ;w,; 
Informator o badaniach Y woj. chełmskilll, Chełm 1987, s. 3/'.' .-

Obiekty, które zaliczono do grupy pierwszej, cnarakteryzuj'l s1.ę V plani.e płasktm kształtem 
owalnym, w prof~lu maj~ zarys regularnej lub płaskodennej nte:_Ki. wypełni.&Ra /na ogdł pravl:e jedno

lite/ stanowi prasek barwy .szarobrunatnej lub szaropopielatej, często z drobnymi. wę·gielkam.t drzew~ 

nymi. Jedynie obiekt nr 39 wyróżniał się warstwowym wypełniskiem, złożonym z wargtw piasku ciemno

szarobrunatnego, ja~niejszego szaropopielatego oraz prawie czarnego ze ~l~dami spalentzny. Długo~ć 

opi.sywanych obiektów waha się od 90-150 cm; spł\gi obiektów zarejestrowano na głębokościach od 90-
-100 cm i 125 cm /ob~ekt nr 42/ od powterzchn't ziemi. W ~ch obr~b~e znajdowano ntelŁczne fraqmen

ty ceram.tk..i", sporadycznie wi:'ększych rozmtar6w7 tak.ż"e nteltczne zabytki. krzemi.enne . . 

Do grupy drugiej obiektów, określonych jako paleni.ska /A.Bron1.ck1., lf.Mazurek, Stanowisko •.• , 

s. 3/ zaliczyć można obiekt nr 51. lf obrębie żółtobrunatnego wypełni.ska óntejscamt ze ~ladami spa
lenizny/, odsłonięto zwarte skupisko kamieni [czę4c:l:owo przepalonych/, o średntcroR. 50 cm. Zarys 
obiektu, w plante płaskLm owalny, a w profilu odwrotnie stożkowaty. 

Być może do nich należałoby zaliczyć obiekt nr 36. W północnej jego czę~ci /r stropte/ /odsłonięto 

skupisko kamtent w obrębie c iemnego, niemalże spalonego •vypeł:ntsi<a. WYróżn.tałby go również jego za~ 

rys, w planie płaskim w Rsz .ałcte wydłużonego owalu [gruszkowatr ?[, r profilu zaś nieckowaty. 

Przypuszczalni~. możemy mte~ do czyntenta z dwoma obiektami, integralnie ze sob~ povi~zanym!, gdyż 

skuptsko kami~ni wyratni~ wyróżntało stę na~ otaczaj'lcego je wypełntska, od pozostałej części 

obiektu. 

w trakcie badad zao~wano, że m.tędzy· ociektami nr 41 i 46 oraz nr 43 i 47, zachodzi pcw

na relacja, Jak wynika z obserwacji stratygrafiJ:, zostały one naruszone, kolejno, przez obiekty nr 41 

1 43. Brak zabytków w obi~tach nr 46 :t 47 /tutaj znalezfono jedynie drapacz na wtdrze/ nie pozwola 

datować tych ohi~któw :t. określi~ ich przynalepno~ć kulturow'l. 
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Zabytkt potVterdzaj- tatn1en1R na •tanowiakn oaadnictwa z wcze8nej epokt br-zu oraz prawd~ 
podobała z otreau wp~ rzymskich /pońiadc&onego przez lll.l<a f1'"91MJltdY cer-tldi. 

Należy Po&tre.ntć 8tlderdzente tstnłania oudnictva z okreau wpływów- rzymsllc!\~ poprzedn:to 

nte~dżntnnego. Czę•ć aateri~łóv zaliczonych w ubiegłym sezonie do okresu lateńskteqo, na~eża~oby 

td!IZ&Ć raczej z okresem wpływów rzymsltJ:ch /ł'ICZnie' z naczyntea, zrekonrtruowanya rysunkowo, a pocho

dzącym z Powt-erzchnt litanowisita /A.Bronick1, lr.Mazurelt., Stanood:sko w. 2, tabl. n:n. 9/. Doór- analo

gię dla tego naczynia znajdujemy ne oa,adde kul tury przeworatlej v !!dl c e ł.artecktej · /lr. Bender, KOJD 

pleks osadatezy v llll:ejscowo•ct ll6lka ł.asl:ecka· na tle osadnictwa dorzecza llzury•,' i.i, t. xXv: 1980; 

z. 2, •• 36'3, ryc. u . af. 

Datowanie oraz okre.lenie przynależno,ci kulturowej stanowt.ka w dalszYm c~qu oczeknj'l na 

wyjdnl:ente. 

KIItOl.AJOir, 911· Osiek 
woj. tarnobrzeskie 

Stanowiska 1, 2 , 4 , 14 

KIŁACZEII', 911· necz
...,j. kon1li.Ue 

Stanowisko 7 

Badania provadz:U -.gr llrzy..,.tot 6orczyca. Ptnanaowało 

MuzeUlll Okręgowe w ltl>nini:'e. Pterw....r sezon 5ad&J1. Osada 

kultury P.,cfiardY lejkowatych. Ślad oaadni't:ZY" kxllt=r 
łutycktej·. 

Stanowisko położone jest na łagodnym poł~tnwym stolm doltnk1 bezbatennego strtuayb, oko,ło 

250 • na pdłnocny vaclidd od silbudowad sołty-sa. 

Badanta atały cliarakter ratunkowy ze względu na głęboq orkę cl:ęitJJa aprzętea. 'I!Ykopy- o ł-cz
nej pow:terzchni 70 m2 założono v zacliodniej partti stanood:ska •.. 

Ozyzkano l€0 tr. cer-tkt i 12 vyrofi61r krzemtennych. Obtektów- nie zarejelltx'owano. Matertał 

V'Btfłpn.te IIIJŻna datować na n:r .{ltlazycznow:tóresJuU tazfł kult=r pucbarów lejl<ovatych. ' 

1f warstw:!: e r znaleziono Ideliczne tr. caramft.i kultury łuiycktej. Matertał t dokliiilen tac ja 
znajduj- się v Muzaua Okręgowy. ". Kontn.ta. 

Badanta zakollczono. 

MSZANO, 911· Brodnie& 

woj. toruliskte 

Stanowisko 15 

NOSOCICE, 911· Głogów 

woj. legidetle 

Stanow:tsko 16 

NOSOCICE, qm. Głog6w- . 

woj. legnt'cltte 

s tanowl:ako 11 

patrz 

Paleoltt 1: IDOZOlit 

patrz 

okres wpływów- rzpl&ł.l:ch · 

Muzeua v Głoqovu 

Ohodei. Archeoloqtcznó.-tronserva torsi:t 

Badania provadz.tł oąr ll&cła1r Po<Jorzelałct. Ptnansovało 

JIUze~m~ .". Słogovte. !iervazy sezon nadań, osada z obesu 

neolitu, wczesnej epokt Eir-zu, kultury łutycktej. 

Stanowisko położone jest około 200 • na ·wschdd od ostatnicb zabudovad tarkoWll n~ tereni'e 

przeznaezonym pod budowę Osbedla Ptastdv V'Głogovie. Badantami ratowniczymi objęto zachodni" część 
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stanowt.ska zaqrożone!t przez prace budowlane. ZałoionO trzy· wyKopy ~ obszarze ~ 7 ardw-. !Ączni'e 

odkryto i '(l'eksplorowano 7!i olil:ektów- w~źą.cych sl:.ę z osadiljl11, z okresu neolttu- [acll.yłeJ< cyklu kultur 

kręgu naddunajsld.'ego[, wczesnej epok.!:' brą.zu, ~l-tury łutycl.tej. 

""tułały zabytkowe pozyskane .,. trakcte badań oraz dokumentacja znajduj" s.l:'ę w Muze= v 

Głogow-i~, Odrodku Archeologiczno-Konserwatorskim. '; 

Badani~ będą. kontynuowane. 

NOSOCICE, gm. Głogóv 

woj • l egntcll~ 

Stano>d:sko 18 

Muzeum _v Głog~~ 

Odrodek Archeologtczno~onservatorski· 

Badanta provadz:tlt m<Jr Alebander Oobrowolsltt oraz mgr 

"Wacław Pogorzelskt. Ptnansovało Muzeum w Gł.ogovte, Ośro

dek Arcbeologtczno-Konservatorgkt. Pterwszy sezon badań. 

Osada z okresu neo"lttu, ...czesnej epotl firi\ZU, kultury łu~ 

tycld.'ej, wczesnego drednto...tecza. 

Stanovtsk.o Położone jest około 125 111 ·na poł.udntovy-wsch.ód od zabudowań brltowa na terenie 

przeznaczonym pod budowę Ostedla P:tastÓW" w Gł.ogowie. Badanta ratovni:cze obejmowały 10 wykopów- o łl\cz

nej Porlerzchni' 21, S ara, roZlit!:eszczonych na całym obszarze stanovtska. wyeksplorowano łl\cznte 36 

obiekt~ archeologtcznychvtą.żą.cych s.l:'ę z osadamt z okresu neolttu Lachytek cyklu kultur kręgu nad-

. dunajski~o, koltura amfor Jtol.l:'stych[, wczesnej eP.,k.t brą.zu, kultury łużyclt.l:'ej, wczesnego średni'O
ld...ecza. 

Matertały zabytkowe pozyskane w trakcie badań oraz dokumentacja znajdują. stę w Muzeum w Gło~ 
govie, Ośrodku Archeolog.l:'czno-KOnserwatorskłm. 

Na obszarze stanorlslta przystą.piono do k.opanb. wykopów pod fund&lllenty domów- i prace ucheolo

gi-czne z i.onbcznodcl: ograni'czą. si'ę do k.ontrcll: wykopów- ora_z doratnycłl. intervencjf" ".przypadku nisz-. 

czenta obielttóv arcbeologtc:r:nycli.. 

lilOWY MŁYN 

voj. włocławslde 

Stanow-i'sko 6" 

Muzeum Archeologteza t Etnograficzne 

.-lZ>dzi 

Badania prowadzfł dr Ryszard Grygiel. P 1-nanaowali: WKZ 
we Włocławku, Urz~dł·fMł:.asta 1 Gmtny v Brzetłciu ltujawsk.im 

oraz ~uzeum Archeoloq~czne ~ Etnograficżne w ~z~. Czwar

ty sezon badań. Osada fazy v16recltiej grupy wschodniej kul

tury pucłl.ar6~ lejk.ovatych. Ślady o&adni'ctva z wczesnej 

epolti Brą.zu. 

~ontynuowano badanta drugiego skuptaka obLektóv i matertałóv, odkrytycKv 1986 r. Przebada

no dalsze 34a m2 osady /ogół~ r ctą.gu czterech sezonów 16"00 m2/. Ochwycono czytelne grani'ce zasię
gu tej drugiej koncentracji w ltterunkacłl. północnym i. zachodni:ID. Na badanym odctnltu 111Atertały cera

mtczne t irzemtenne występowały już nteltcznte i praw-ie v cało§ci. zostały odltryte rpo6ltżu trzech 

jam. Z vypełnl'ska j&lll pochodz( fragmenty naczyń, z których zreltonstruovano dotl\d puchar t misę. 

Pozysltano też próbki' 111ęgU drzeomych do badart radtovęCJlovycli. 

Ustalono <Jrani'ce pełnego zas-i'ęgu matertałóv z wczesnej epold hrą.zu, odkrytycłl. w- 1986 r. Sku

ptako ceramSki' t krzem.l:'eni /wyłączni~ z surowca dw-ieci.ecbowski~go[ nte przekraczało W"i~lko§ci~ 25 m
2 

1 leżało poza zad-.;qtem opisanego sknpts·ka mater.t.ałdoc i of>tektóv kultury- pucharów- lejltovatych. 

l!ateri'ały z badań przecbovyyane są. w zhl:orach. MA1E w Łodzi. 

Badani:a 15ędą kontynuowane. 



OLCHOWIEC, gm. Obaza 

woj. zamojsld:e 

Stanotdsko 8 

)4 

WOjew6dzki 04rodeit. 

Archeoloqtczno-Kbnserwators~ 

w- Zamo!fciu 

Badan:la pro...,dził 111gr lftesław- Koman. Ptnansował WXZ 

v zamo•ctu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzys~o kurhano

we z pdtnego neol:ltu. 

stanov:lsko położone jest na dnie doliny niew:lelkiego cieku wPadaj~cego do rze~i Lufii~i. Jest 
\ ' to teren podmokły, wykorzyatywany jako ł~ki. W trakcie melioracjt t rekultyw-acji ł~J< przy pi'ęci'U nie• 

wielkich. kopczykacb.-kurhanacb. odkryto 2 si'eld:'erld: krzemtenne t" frag~Denty· ceram1:1Ci' . Si'el<ierti zostały 

przez znalazcę przekazane do muzeum v · Biłgoraju, cer~ka za9tnąłaa 

Zasięgiem prac obj<:to dwa kopce. Koptec nr 1 .posiadał owalny zarys i" wysoJ<ogć nasypu do 20 cm. 

Przebadano dwie naprzeciwiegłe ćwiartki nte strlerdzaj~c materl:ałdw- zabytkcwycl\ .• Ucli.~ono jedynt"e 

podstawę nasypu byłego kurhanu o zaburzonej strukturze. Kopiec nr S pos:ladał wydłużony zarys nasypu 

i" wysoko~ć ok. 30 cm. Został on vtdrnie przei<.ształcony ~ trakcl:e ~eltoracjt" ł~:l, orąz praw-te całko
wicie zniszczony. Przebadano jedną ćvtartk<: tego kurhanu strlerdzaj~c jedyni'e zaburzony ulU:ad ....rstv 

sugerujących. .tstnienie sztucznego nasypu. 11%ak materiałów- zabytkowych.. 

Celem prac badawczycli było okredlente funkcji" kopcdw-kurhanó..- l: tcli ewentualnej cb.ronolog.ti 

oraz przynależno~ci kulturowej. Jednakże z powodu braku mater:lałóv zabytkowych. i prawte całRo..-i~ego 

zniszczenia obl:ektóv zamierzonego celu nte o~gn~to. 

Nie prze..-iduje stę kontynuacji badań. 

OPATOWICE, 91D· Radztejów 
woj. włocławs~e 

Stanowisko 3 

Unl::wersytet i:JD. Adama 1Uck.tewicza 
w Poznan.tu 

Instytut Prahtstorii" 

Zakład Prali.tstortt Polski" 

Badania prowadz:tł zespdł pod ki"erowni'Ctwem doc. dr liab. 

Al.eksandra Ko~. Finansowało "!)łocłavski"e Towarzyst>ro 
Naukowe. Pt~ty sezon badad. Osady lodno~ci ku1tury pucha
rÓW' lejkowatycl\ t kultury amfor kuli:stycli. 

Badania skoncentrowano w północnej czę~ci stanowtska, na obszarze pola wy6terzysk po gli~e

-piasku, ~tórego frag~Dent odnotowano w trakcie prac ub.tegłorocznyc~. Ogółem objęto ni:Jni powt~zchnię 
ok. 150 m , rejestruj~c 30 obtektów [nr 71-100[, głdwnte wZIDiankowanycn wyóierzys~ oraz dołkóv po
słupowych. 

Badania nie przyniosły zasadniczych u~ci~leń w ocente funl<cji wybterzysk, st~d też nadal otwar• 

ta pozostaje kwestia, czy s~ to wył~czn.te mtejsca eksploatacji gliny w-zględnie piasJtu:' czy- też - co 

nasuwa odkrycie w calcu grudki bursztynu - przejawy poszukl::wań • pozyskl::wan.ta bardzt"ej złożonego asor

tymentu surowców. W' k.tlltu obi_ektach tego typu, r parti:scb. sp~gowycli, zarejestrowano ceramikę z fazy VB 

KPL f"radztejowsk~·[. Pakt 6Y rzutuje na kwalt"ftl<ację cb.ronologtczn~ ogdłu wyóierzysk, które dotych

czas byli~my skłonni vi"~zać z wcze§nt"ejszym osadnl:ctwem rpucb.ardv lejkowatycli•. sPotykane w 1986 r. 

w górnych parti'acli. owycli. oól:elttdw frag~Denty cerami~ z fazy IUC KPL wi~zać zapevn·e należy z istnie

jącą tutaj uprzednto osad~ [odkryto l .oó.tekt{. Brak nadal rozP.,znanta przestrzennego pola wyb.ierzyslt. 

?race badawcze Yinny być kontynuowane. 



OPATOWICE, gm. Radziejów 

woj. włocła~e 
Stano'ld*ko 7 
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Untwersytet tm. Adllli1A lltcJU:ewi:cza 
l:llstytut Prllhtato.rtt 
ZAkład Prahl:sto.rtt Polsld-
Y Poznan.tu 

Badan~a prowad z U zespół pod ktero~twem doc. dr, hab. 
Aleksandra ~dld. Ptnansowało lll:ocł~Wiłlde Towarzystwo 
Naukowe, Ptervszy sezon Sadart. Osady l~dno~c~ J<ultury 

pucharów lejkowytych ~ amfor ltultstycli. 

Stanortska znajduje st.ę n11. teren~e ~góru Proltopt.ahr, w jego Pótnocno-wscliodni'ej parti'i, 
na n~Jdm garbt:e w oh.rębJ:e dł;ug~ego, p6~nocnego stoku. 

, Akcję 'IYkopal~sk~ poprzedziły szczegółowe badan~ powierzcfintcwe, Które ~kazały na istnie

nt:e na stanowi:sku dwóch ni.'ertelkich osad obu wyżej wylll.ten.tonych kultur. 

li' truct:e badart wykopaU.'slcowych założono 3 wykopy o ł11,cznej Porterzch.n~ 1.50 ?11.
2 • Znaleitcno 

ok. ssaa fragmentó~ ceramtkt, 400 wytworóv krz~enn~ 600 kamtennych, 1.60 kodc~ oraz znaczne ilod
c~ fragmentów polepy, a także ~co wymaga podkredl~a ~ 2 grudki dziegciu. Ponadto zarejestrowano 

64 oh.teltty nieruchome, m.tn. chatę, a w ntej krll,g k.ain1:enny 1 jak r6wn~eż rozległe wyfiłerzyska piasku. 

Badanta ujawnUy na razie jedynie fragmenty wy_jll,tkowo doh.rze, jak. stę zdaje, zachowanych. 1 
bardzo bogatych matertałowo osad KPL z fazy rriB-c oraz KAK z faz rro-rrra /datowanie wstępne[. Dal
sze prace wi:nny doprowadzić do całodeiowego tch rozpoznania, 

Badania powinny być kontynuowane. 

OPATOwrcE, 9?11.· Radztejów 
woj. włocławs~e 
Stanow-tako 34 

uniwersytet l::m, Adama Mickiewicza 

Instytut PrAbJ:etorit 
Zakład Prah±stortt Polski 

_y Poznantu 

Bad.ania prowa'dztł zespół pod lt.terowntctwem doc. dr.hab. 

Alek.sandra !Codlt.i'. Finansowało l!łocławakie TOwarzystwo 

Naukowe. Pierwszy sezon badań. Osady ludnoder kultury 
pucharów lejkowatycli t amfor kul~stych, dlad osadnictwa 
dredntortecznego. 

Stanow~sko usytuowane jest we wschodn~ej CZQ,ct ~górza Prokop~aka•, na skraju tntensywnie 

eksploatowanej obecnie piadnicy. Pobór piasku doprowadził do zniszczenia znacznej częgcł stanowiska. 

Założono dwa wykopy o ł11,cznej powierzchni ok. 50 m2• Objęły one swym za~ięqi'em obszar najbar
dz~j mi~ższej warstwy eolicznych piasków pokrywowych, uformowanych w rozległ~ muldę. Jej obecnośt 
umożli~iła rejestrację wielce informatywnej stratygrafii: 
- humus współczesny, 

- eoliczne piaski pokrywowe utworzone v czasac~ nowożytnycn, 

- prócznica pierwotna r, zawteraj~ca materiały ICPL, 
-eoliczne piaski pokrywo•~, ut~rzone v neolłcie, 

- prócznica pierwotna I 'r, z..wteraj~ca materiały KPL. 

Sekwencja trzech najniższych warstw była utrwalona wył11,czn~ w północnej części eksplorowanej powierz

ch.nt. 

w największym stopniu rozpoznano ostedle ICPL datowane na fazy Irta-rrrc. Odkryto m.in. pozos

tałości przyziemia dw6c~ rozległych. budowli mieszkalnych., a w ich obręhte oraz w najbliższym otocze
niu przejawy wytw6rczodci' : kamieniarskiej, dziegciarslt.tej, jak również prawdopodobni·e metalurgicznej 

/ framgent hipotetycznego tygielka/. 
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o istnieniu osady Jcultury amfor k.illistycb. dwi.adcz4 ltczne fragmenty cer'll!lfiJ., powJ:.'\zene z 
próchnieli pi'erwotn'(/I/~uh tet usytuoW<U~e wtórnie • stropie prócb.nicy pierwotnej/li/. llmoiltV"tllji\ one 
datowani~ o•ady ramowo na fazy I~b - ~IIa. Brak natomiast ~ródeł nleruchomycfi-

Badania winny być kon~uovane. 

OPATOWICE, gm. Radziejóv 
woj. włocławskie 

Stanowisko 42 

Uniwersytet bl. Adama !U'c!ltiev1X:za 
Instytut Prali.l:st:ortl 

Zakład Prah.tstortl Polslti' 
.,. Poznani'u 

Badani.a prowadził zespół pod k.terownt.ctvem doc. dr. b.ah, 

AleJesandra ltodld, Ptnansowało lttocławs!U.'e Towarzystwo 

Naukowe. or:zect sezon badaJ!. Osada ludnoki ltultury pu

charów lejk.owatyclL /PL/, ślady osadnictwa ludnodct !tul
tury amfor k.ull:stych ["KAXE i' ceraatiU' sznurowej. 

Kontynuowano prace nad rozpoznan.tem osady kultury pucharów lejltoV"atycli. z fazy IVIf [poprzed

nie sezony: 1985, 1986/. 

Założono 12 nowych. wykopów [XIIT - XXIV [ o ł'(cznej powterzcli.ni' l70 m2• Odsil!on:l:ęto 62 ohl:ek.ty 
wziemne, w tym fragment czę~ciowo zf>adaneqo v roku uMeqłym ob.teltt:u m.tenltalneCJO l!O'L [o6. 21[, po

nadto 37 dołków posłupovych, 16 "jam" oraz Ulka ob.tek.tów o charekterze "vylilerzysk~ piesku [7[. 

Spośród zarejestrowanycb.obiek.tów część [3 "jamy• i 4 dołld[ vyst'\Piła w obręhte V"Bpomntane<JO obtek.
tu 21, a znacznil część pozostałych odnotOV"anO na południowym jeCJO przedpolu, gdzie odltryto także 
wzmiankowane wybierzyska. Nadto w tej samej strefie zaobserwowano układ stratygraficzny: na obiekty 
zwi11zan.e prawdopodobnie z dztałalnodcfĄ ludnolici l!O'L z fazy Iri:C navarstvi:ały się pozostałodci' osad
nictwa z fazy IVB KPL . W czo;dci wacb.odntej stanoodsk.a [v- oddalentu od ob. 21/ badanta dotyczyły llipo

tetycznego obiektu gospodarczego - ogrodzenia/?/, odczytywenagą w formie reqularneqo układu dołków. 

Pozys.kano liczne :fródła ruchome , zwłaszcza ceramikę ora~ .": co szczeqdlnte cenne - spore ilości 
węgli drzewnycn z obiektóv-V"Ziemnycb., Stwarza to nadzieję na uzyskanie pierv-szeqo.,. przypadku eksplo
rowanej osady datowania radtow<;gloweqo, 

Badania winny by~ kontynu~ane. 

OSŁONKI 

woj. w~ocławskie 

Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne t Etnoqraftczne 
v · Lodzt 

Ba<Vulta prowadził dr Ryszard Gryqtel przy ud:ztele Ptotra 

Papterntk.a. Ptnansovalt: WKZ - Włocłavłw, 1lrz'(d Mtasta 
i' Gmtnx • Rrze4ci'u ~ujavsktm oraz Muzeum Archeolo<Jrc:zne 
t Etnograficzne rl.od:zt. Ptennn:y sezon 5adell. Stano~
io wtelok.ulturo- t wteloouesowe od neoli'tu P., wczesno~ 
•redntcod:'ecze. 

Stanowisko odkryte zostało w li~padzte 1985 r. podcza~ óadań povterzc5ntowych w ramach 

AZP i ponownie szczegółowo zweryffiovane v Jan:etni'u 1ga7 r. Położone jest oL ~CI Tai na zacbdd od 

stanowisk W rejonie dawnego jeziora 5mętova V Rrzelfci'u ll:ljawsltbl, lr tym Wł&dni'e iontekdcte intere

SUjliCe było stwierdzenie w materiałach dniej tlollct fragmentów naczyń grupy brzesko-k.ujavsk.iej k.ul

tury lendzielsk.iej. Na situtek zgłoszenia przez właściciela pola odkryci~ skuptaka kamieni, przepro

wadzono niewielkie badania ratownicze w sierpniu 1987 r., v trakcie któryc~ kamienie okazały stępa

leniskiej kultury łużycKSej. Załoiono przy tej okazji trzy sondaże o ł'(cznej poV"ierzchnt 77,5 m2• 

W największym, o wym.taracli. 15 x 2,5 m, na gł. ok, 4Q cm od powierzchni wsp<Słczesneqo qruntu, odkryto 

odcinki ro~ fundamentowych dwdch dom6v trapezovatych /wo;ższa dciana szczytowa traP.zu oraz fragment 

~ciany bocznej( oraz czo;'d zespołu jam. tzw. glinianek, nalei'(cycb do grupy órzesto-Jtujavsktej kultu

ry lendzielskiej. Ze stropóV" tych obiektów pochodzi\ liczne materiały ceramiczne, krzemienne t ko~ct 
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zwi:erzęce, a talcle aleJdera kam.lenna o asymetrycznYIU. uazkod·zonYIU ostrzu, de nydta t l'aci:Prek 

z kodc.t. 

Odl<::ryto Itilita j".. kul.tury łużycki-ej z rrr oltresu eP.,kł br"zu t failtul!}" p':z~rslt.tej z pdt• 

ne,go oltresu lateJisk.tego. lr mater:tałacb. z powierzchnt :t warstwy kulturowej .w: aonda.~acli stw.terdzono 

4aldy osadn:tctva kultury amfor lculta~ycb. fazy starszej W9 T. lftdleJI•l;J::e<Jo, kultury pucliaróv lejkowa

tych. wczesnej epoko br""u, kultury pomorslt.:tej z wc:zeiJDe<JO oltresu latellsk:te<JO, !tul~ przet«>rskiej 

z pdtnego okresu rzymslt.J:ego [m. tn. fragmenty naczyrt toc:oonycb. na kole, tzw-. ceramtita dwa[ oraz I :t 

rrr okresu vczesnośredn:tovtecznego wq K. Jażdżewalt.iego. 

Podkredl:tó należy dui" wagę odlt.ryó zwt"zanycb. z kultur" lendztelsk'\. Stanovtsko w ostonlt.acb., 

dotąd zuP.,łnte ni.eznane, jest najbltższym punktem osadniczym, na którym ujawnl:ono domy· traP.,zowate, 

Y s:tosunlcn do znanej, dużej osady centralnej na stanowtslt.acb. 3 t 4 ..- Brze~c.tu K'lljawsli::tm. 

~ter:tały z badad przechowywane s" v zbtoracb. MAtE vŁodzt. 

BadantA będ" Ji:ontynuowane. 

PĄŁCZ, qm, Ostelsko 

woj. byd<Jolli:.te 

Stanowtri:o 2 

B.turo Badad t Dolt.nmentacj:t Zabytków 

v Bydgoszczy 

Badant.a prowadzt.ł JD<Jr Jacek. libtny. Ptnansowało B.Bi.DZ 

w Byd<Joszczy, Ptervszy sezon badad. Neolttyczna pracov

n:l:a krzemtentArsli:a. 

Stanov:talto położone jest na północnym cyplu ptancŻyste<JO wyntesten:ta na r · tterasJ.e nadzale

wowej wtltłY', l b na pdtnoc od PGR Pałcz :t l km na wach6d od drog:t ' s:ydgoszcz-łltólt.:t. Teren stanowi.slt.a 

objęty jest upravamt roinymt, zat od pdłaocne<JO-zachodu rozc:t"ga się podmokta łąlca na podłożu tor

fovylO. 

Założono 3 wykopy sondażoWe o ł"cznej pov1.,".,;tchn:t .9.._m:; v tym dvs na ptaszezystej kulmtnacj 1 

vynteaten:ta a trzect v tcrf:te, u podstayy_c~l~~ ~e _względu na silne nasycente torfu wod" zaniecb.a-

110 dalszej jego · eltsploracjt. 

ze vszystktcb. yyli:opdv uzyskano 900 artefaktów lt.rzemtennyc~oraz 4 / n.te~dool:one fragmenty cera-

1DU:.t kultury pucharów lejlt.owiotych.. lfllr6d zabytlt.óv lt.rzem:tennych. yystąptły: -142 wióry, 1!13 odłupki., 
8 ohlupnt, 20 cb.arak.terystycznych. odpadów /zastępca, llvteisk.t[, 480 łuselc. oraz 40 narzędzi [drapacze, 

rylce, 1t.cta1t. trzptentowaty, fraqment trójkąta, vtóry t odłuplt.t łuskane[. lllrzystlt.te wykonane "" z 

ltrzem.ten.ta bałtyckt&<JO odmtany A. 

Natrafiono róvntei na 4lady ogniska, z przepalonymi krzeml:enł.amt t nteltcznymt vęgtelli:ami 

drzevnymt. 

li'IJtępne ustalenta vteku stanowiska vslt.azuj" na 4rodkoyy neoltt·. ~tart.ały t dokumentacja 

znajduj" stę v BBJ:DZ v Bydgoszczy. 

Badant.a będ" tontynuowane. 

PARCHATO., <JIIl• ltaztmterz DolnY' . 

WC j , l ufiel dJ:e 

Stanovbrio 12 

Dnt.wersytet ·Martt curte-stlodowskiej 

V LulUtnte 

ltatedra Arcb.eolo<J~ 

Badanta provadztła JD<Jr JOlanta No<Jaj przY' konsultacji 

'dr Zbtgnteva Shł;eszko z ltatedry· Paleo<J&O<JrafU l Litolo

gt:t czw,rtorzędu Ontwersytetu H"alt.tego. Ptnanso•ał łiKZ 

..- Lubltnte. Ptervszy· sezon 5ad1Uł. 01tada kultury PuChar6w 

lej lt.ova tych.. 

StllDOit.tsko położone ;est v pdłnocno-zachodntej częllct Płaskovyżu Nałęczovakłe<JO, v partii 

IJZczytovej lessowego garbu, o przebtegu N-S.Garf> ten opada stroJII'I. lt.rawędzt"' o wyaolc:o•ci około 



JB 

70 metrów- ku dolini'e Wi.sly. Od strony północnej t vschodni.ej otacza <JO qł~!iold:: t: rozle'§ły- ą~z. 

Stanortsko odkryto w- trakcie badaJ! AZP w- ~9"8~ r. lf.l.'osn'l 1987 r • .,. czaste .....rr,t:fii!:acjł' badań 

pow±erzchntowycb natraftono na obszarze około l ha na dUŻ'I tlo~ć fraqmentów-ceram!Xi' r narzędzi: t od• 

łupków- krzemtennycb, nal!.eżącyeh do kul tury pucharów- lej kowa tych. Osada została znt:szczona w wyniku 

tntensywnycb procesów erozyjnych oraz -gospodarczej działalno~ci. człorteka {5adowa wyctągu narctar

skteqo[. 

sadan:tami objęto obszar około 300 m2 . Odkryto l O ofi..:tek.tów arch.eolog.tcznycti_~' qłównte jam gos..

podarczych.. Na najciekawszy zespół zabytków natraftono w jamte 1[87. 'iiYdoliyto tam: ~"ek. z ucb.em ansa 

lunata, przę~l~~~ fragment naczynia workowatego,. fragmenty naczyn~a wazowateqo, awa .przepalone odłup

k.t z siekier z krzemten ta pas:l:.astego oraz fragmenty polepy·, węgl:!: drzewnyCh t .drewna. Interesująca 
jest także jama 8[87, w- której znajdowały stę dolirze zachnwane szczą~ ~qla drzewnego, ziarna zbóż 
oraz nadona J: owoce różnych. rontn. Wszystk.te ob:tekty zlokalizowano w- północno-zacliodn.tej częlfct 

stanowiska. 

Dokumentacja i materi~ły znajdują się v Katedrze Arch.eolog:tt UMSC. 

Badania będ'l kontynuowane. 

PAWLICHY, qm. Księżopol 

woj • zamojski e 

Stanow-i'sko 2 

PAWWWO, gm. Czerniejewo 

woj . poznański~ 
Stanow:!:sko 16 

PODGAJ, gm. Aleksandrów Kujawsld 

woj . włocławs~e 

Stanowisko 32 

patrz 

wczesne dredn:t.ortecze 

patrz 

okres >ą>ływów: rzymsk..tcll 

Cnbrersytet tm. Adama 11ltcR.tevtcza 

Instytut Pranistorit 

ZaUad Pralibrt:ortł. Polsll 

W' Poznani::u 

Badanta prowadził zespół pod ld::erunld::em doc. dr ba.5. 

AlekBandry Cofta-Bron:te..,.k..tej. Ptnansował Uniwersytet 

Jagtellortsk:!:, Drugi:. sezon badart. Osada ludno§c t scb.y-łko

woneolttycznej. 

Badanta miały charakter uzupełniający [por. Informator: liadan:l:.a ~9"1'I[ t PoZWOli:.ły- cało~c:towo 
zamknąć zas-i'ęg osadnt:ctwa scny=woneolttycznego. 

Zbadano powterzcb.ntę 87m2 , rejestrując z ntej około 150 fr. ceram.tk..t [w t},. 16 fr . cer. 

no~ci kultury pucb.arów: lejkowatych, 45 brył krzemiennych qraz n:tewtelką tlość RamSennyeli t koki. 

Zarejestrowano 12 obtek.tów-. 

Wskutek. akum>.: 1cj:l:. wtatru na w:!:ększo~ci liadanej pow:!:erzcflnt udało st:ę zaobserwować ni'ezntsz~ 

czoną warstwę <Jl~y kopalnej, w której odkryto ~lady dztałalno~c:t ludno~c:l:. schy-łRowoneolttycznej. 

Większo~ć obt':k.tów ~L mt'ała charakter dołków· posłupowych.. Jeden to ~lad pa1eni's-ka, natomtast trzy 

pozostałe to płytki'e wydłużone, równoległe rowkt, wystąpUy Pod hnmu&em gleby kopalnej. Mogą to być 
ślady orl<t. 

Materiał ceram.fczny, na płaszczytn:l:.e technologicznej, wskazuje na znaczną żywotno~ć trydycjt 

Rultury pucbardw- lejko..,.tycb. przy jednoczesnym udziale cech schy-łkowoneol:ttyez~yeh. 

Wytwory krzem:!:enne są ma,łyeb. rozmtarów- t mają cechy "mezol:tt~'Czner [teclin:l:.k.a małyeb. w:l:.drów, 

obecność odpadkdv z produkcji:. zbtojntxów-, tzw. rykowców[. 

Dalszych ó.adart nt:e zam:l:.erza ~ prowadzić. 



POGANICE, 9111• Potęqovo 

woj, dupri:J::e 

stanonsb> 4 

,,. 
)9 .. 

Ontver~et !:lo, J\dll.lQa ~za 

,.. PoznĄntl> 
Instytut ~l?'lńbtto<'~ 

Badani.a prowadzU mqr Jacelt ltt.erz5t'cl!.:f ["autor sp11aw.oz~ 

dail:ta[ 't dr Ool:il'ochna J~.· 4't:nansował !!D v Słup
sltn, Trzynasty sezon badali,. Oseda ludnollc~ JCnltury pn

cbarw lejkpomtycfi ~'Lf z 'elementamJ:- osadntctwa lndno'

ct klll·tury P.,morrsUej. 

ll:bntynuowane badanta ·li poludniowej cz'llci osady [strefa 2[, ~d .,.. "1986" r: uzysl<ano 11\ateria-

ły z najmłodszej fazy qrupy łupaw.sUe:! knlqury pucharów lejkowatych. LtzY.. sty-l~ylta łnpa10tko-iwiell

sh[. łĄczn!:e 5adan:tAl11t obj11to tu oh.s:zar 20.0 m2 • Odkryto 242 obakŁy KPL1 były· to .,. oqromnej przewa

dze jamy posłupowe, Ulka palen:ts:k oraz wiele jam qospoclarczych r6tneqo typu [a ponadto zarejestro

wano 3 obiekty młodszej fazy kultury pomorskiej z wczesneqo lub ~rodkoweqo o~eau latellskieqo/. 

Ochwycono. zarysy JUlku [mintmum S[ trape.zova.tych. budowli słupowych o wymiarach ok. 12 x 4, S x 3, S m. 

Ozy!tkano 6 196 fragmentów ceramiki 1 895 krzemten:t, a ponadto 60. obrafitanych kamteńi. Pobrano 'liczne 

prdbkt "''Ogla drzewnego /zaobserwowano żiarna zb6ż[ oraz przepalon~ch ko'c:t [domtnuj~ zdecydowanie 

mści twtnt{. Ceramika jest rtosunkowo ubogo zdobiona, głóo.mte pionowymi żłobkami [motyv ten wySt'l

puje volt. 43 \ ob:tektw[, rzadztej słupl<óv odctskeny-ch {19. \f. odcts!tów .patyka {12 \[czy palcy [9. \[. 

llyst~:tły takt e :tnne moty-wy, jak drahtnka i kratka fł~czn:te 7 t/ oraz odc:t~rkt sznura dwudzielnego 

[0, 8 \[. Potwi-erdza to pdtne datowan:te tej . CZ'I,Ci osady, poparte dwoma datam:t radtoW~~glowymt wynosz~

cymt l 720 ! 50. BC. W strefie tej na uwagę zasługuje także znalezte~e w dwdcb s~stednich. jamach. 

dużycli żaren n:teckowatych. [dł, do 70 cm, qłębokośct' do 20 cm/. 

Badanta wykopaliskowe kontynuowane także w centralnej części stanowiska [strefa 5[, gdzie na 

powierzchni 75 m2 ~yto qospodarcz~ część osady. Zarejestrowano t~ 66 ohtektóv, głównte jam posłu
powycl\.. Jednakże. na szczególn~ uwagę zasłuquje szereg jam gOSpodarczych [maqazynowycl\. ? [ o średnicach 

maltsymaln:te do 1,8 m .t qłębokości do l, 7 m. W łch yypełn.tS'kach. ~:tły Bardzo ltczne ułamki przepa

lonych kości, ok.. lt.tlku tysięcy przepalonych naston .różnych ga.tunl<ów- zb6i: t :tnnych roślt:n oraz mnie.j 

licznie ceramika /5 0.34 fr./, krzemiente [895 szt~/ 1 obrahłane kamten:te /39 sztuk/. Bogato zdobio

ny 11\ateriał ceramiczny z ohtektw można oqólnl:e .datować .na koniec fazy wtdrec!U:ej (domtnuj~ tu ryte 

źłobk.:t pionowe, l:tczn:te spotyka się także moty-wy drab1nk..t, kratki, .zy-qzak, ~tkł zwielokrotnione i 

vteloelementow:~, co potvierdza także data C 14: 2 770 ± 50 Bf: 

wznowi'Ono także prace wykopaliskowe na teren:te neol.ttycznego wybierzyska ["kopalni• L gliny 

/strefa 10[", gdzie przebadano obszar 25m2 • Uzyskano tu z warstwy kulturowej l 219 fr. ceramiki, 370 

krzemieni , a ponadto wiele ułamków przepalon111ch kości, węqla drzewnego oraz 26 obrab.tanycb kamieni. 

Oqdłem badanl:amt wykopaliskowymi objęto wtęc povierzchnię 300 m2 • Zarejestrowano 308 obiektów, 

12 449 fr. ceramikt, 2 160 krzemieni, 125 obrabianych kamien.i o"az 4 bryłkt bursztynu. 

Badanta bąd~ kontynuowane. 

PRZł=OZEL, 9111· Rudn:tk n. Sanem 

woj. tarnobrzeski-e 

Stanow:tsko :10 

Biuro Badań t Dokumentacjt Zabytl<ów 

w Tarnobrzegu 

Badanta prowadził mgr Marek Florek. l'i'nansowa! BIUDZ w 

Tarnobrzequ. Druq.t sezon badad: Cmentarzyf'li:o kurhanowe, gru

pa 'liiDaczowska t jej kllltury cer811lttl sznurowej /?/. 

Badanta stanovi'ł~ kontynuację prac. z 1982 r., kiedy sondażo~ ~ozkoPsno :l Roptec. Nte zaWierał 
on śladów pocbdwb , znaleziono w ntm tylko 2 fr • . ceramtki o nteokrelflonej chronologtt. Wstępnie został 
określony jako wczesnośredntpw.:teczny z warst~ ciałopalenia b~dt pochdwkte.m nakurh.anowym [patrz: Infor

mator Archeoloqi~zny - badanta 1982 r,[. w roku 19.87 rozkopano trzy, z P.,śr4d czterecl\. ~najduj~cych się 
na cmentarzy-sku, kopce. Kop:tec l /badany w 1982 r . / ~ rozkoP&no l pełn~ ćvł:Juotk.ę kopca; pod nasypem 
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stwierdzono tst~ente spalonycń konstrukcj~ drevntanych w for.te nt.ktej &Rrzynt ~dt podestu 

/stos ? /; n1:e znale.z:t:ono ~adne<JO mater:tału zabytla>....,<JO 1>1\d:ll azcz11.tk6w kostnych. _Kl>ptec 2 - rozkopano 

1/2 kopca zntszczone<JO vczelłntej przez wkoPYI pod nasypem stwierdzono tlttnhnte, przeaunt.;tej nteco 

., stosunku do oat Ropca, płytJ<:tej, ntewłelktej jamy o vymtarach. ok. ~ " l. 10, za<Jł~mnej Y calec ok. 

30 cm, na dnte której znajdowały się drobne okrucńy wę<Jla drzewne<JO, na o5wodz1:e pi~tne<JO nasypu 

znajdował sit; płytkt rowek o szeroko.ci ok. 20 - 25 cm; kopiec n.te za~ał :iadne<JO materiału zabytko

wego bi\dł szcz'ltków kostnych. ltopiec 3 - rozkopano jadn'l ~artkt; kur~u1 Poa nasypem z5udowanym, 

podobnie jak w kopcu 2, z przem.teszanego piasku stwłerdzono istn~e~e płytJCtego rowf<.a o szeroko.ci 

25-35 cm, zagłęhlone<]O w calec ok. 15-20 cm; rowek ten wy"naczał p.terwotn~ zalftęg kurhanu; do rowka 

od strony wewnt;trznej przylegało lekko zagłt;b.tone v calec palenbko, ·.- wypełnialtu H.óre<]o znalez:t:ono 

l fragment ceramik.i kul tury ceram.tkt sznurowej. 

uzyskane w trakcie badaó dane ~e pozwalaj" na Pewne okredlen.te chronoloq~ t przynależności 
kulturowej kopców. Obecno•ć rowlt6v oJcalaj'lcych naaypy· koPcóv nr 2 i 3 oraz znaleziente v jednym z 

nich ceramik.i' kultury ceramikt sznurowej /ale tylko l fragmentu/ stwarza 1110żliwo•ć wł'lzania, przy

najmniej tych dwóch kopców z grup" lubaczowak'l kultury ceramiki sznurowej. 

Materiały z badali złożono w Muzeum Okrt;govym v Sandomierzu, dokumentację v BB!DZ v Tamo-

hrzegu. 

PUSZCZYKOWO 

woj. pozn.ulsk.ie 

Stanowisk.o 8 

RACrBOROIUCE KOL., gm. Białopole 

woj. chełlnskte 

Stanolń.sko II 

patrz 

okres latelisld 

Muzeum Lubelskie 

V Lublhle 

Badania provadzUa· J119'r Marta PolaósJca. Finansowało MuzeUJR 

Lubelskie .t łiKll w Chełmie. Pi'lt;Y sezon badaJ~. Cmentar'zysko 

kultury strzyżovskie~~ · dlad:r oaadntctwa kultury vołyósko

lubelsktej ceramtkt malowanej t ktlltury pucńarów lejkowa
tych., 

Stanowisko zlokalt.zowane jest na p6łnocno-wscbodn.1m stoku lassowe<Jo vzntesien:l:a. Badan:l:ami 

objęto ob~zar o ł'lcznej powierzc~ 305,5 m2• Prace vykopal~akove koncentrowały się głóvn.te v rejonie 

położonym na zachód :1: północno-zacbodni od dotychczas eJcaplOrowanej części cmetnarzyska. 

Zarejestrowano 7 ohlektów archeologicznych, w tym 4 groby ludnodc1 kultury atrzyżovskiej 

/nr 22-25[. Były ~o groby jamowe /jedynie v przypadku znac.znie uszkodzonego grobu nr 23 nie uchwyco

no zarysu jamy grobowej[. Groby dłuższ" osi- zorientowane były v kierunku E-W, vyj'ltek stanovi grób 

nr 22 o orientacji NW-SE n.tetypowej dla poch.6w~ kultury attzyżowskiej odkrytych. na tym cmentarzysku. 

Groby zawierały jednostkowe poch6vk.i szkieletowe. Zmarli ułożeni byli v pozycjt wyprostowanej, na 

wznak, z dło6mi' przy ~rzy. W uszkodzonym grob.te 23 zachował a.tę tylko ntewielkt ułamek szkieletu, 

jednak. układ darów grobOwych wskazuje, li v n.tm także pocflmnlno zmarłego v pozycjt wyprostowanej. 

W każdym z grobów natraf1ono na naczynia /1-4 szt.(, sterp krzemienny oraz groctki krzemienne v il . 

1-4 szt., z groh.6w pochodz'l też inne zabytkt krzem.tenne /stekierkt w dwóch. tYPsch, grot, narzędz:l:e 
wiórowe( a takŻe ozdoby z m:l:edz! [?{, •fajansu•, szabl~ dz.tks .t kollc.t. 

Szczególn.te J:nte:resujii.CY' był Pochówek nr 25 ze vzględu_ na odkryte vevn'ltrZ jiiiDy grobowej po

zostało~ct konstrukcj1 ' dre.n1anych. Zarówno drewno, szk.telet jak i organtczne 6lemeoty wypoaażen:l:a 

grobowego były wyratnie nadpalone. Badanta tego obiektu, który ~rół~ł a~ tei ~odc.t' t ró~norod~ 
no~cią tnwentarza grobowego, w tstotnym stopn.tu wzbogacają dane do rekanstrutej t obrządiu pogrzebowe~ 
go l udno~ct kul tury strzy-żovsJU:ej. 

Trzy pozostałe obiekty, cz~dc!ovo odsłontęte, B'l v poważnym stopniu zni&<~czone [zachowana ai'li 
szo~ć ok. 0,10-Q,CQ m[. Odkryty- v sąs.tedztwłe grob6v obtekt 2 IDDŻna na podatawi'e znalezronycń ma.ter~a
lów przyptsa~ kulturze >~<>łyósto-lu5elsUej ceram.tk.t malovanej lub kn.lturze Pucliar6v lejtowatych.. 'lf vy-
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kopie sondażowym, zlokalizowanym na p6łnocno~cbodntm od ohararu prz~d~eqo ~ poprzednich sezon~ch, 

natraftono na utamkl spalonych "ko§ci t si'elderkę krzem.tenn11, kultury pucfuu:clw lejko>!łltych /ob!ekt nr 4/, 
odkryto tu również jamę, której funkcja t obronolog-ta na obecnym etap:te badań trudne lłll do ustalenia. 

Spoza ob:telttóv pochodzi olt. 300 fragmentów- naczyń obu .".. kul tur neolttycznycli, uzyskano to-
też oX.. 40 zabytków krzemiennych 1 kamłennych, _ lo-

Materiały znajduj 'l stę w zbiorach Muzeum Lubeisktego w Lublinie. 

~danta będ'l kontynuowane • . 

I!ACOT, gm. Kolietan 

woj. leszczydsLte 

Stanortsito 18 

Polslta Altademta Nault 

Instytut H:l:$tor:tt t Kultury· ~terialnej 

Zakład Arclieologti wtelltopolski 

v Poznantu 

Badanta prowadził dr Lech Czerntal<. Finansował IHKM PAN 

t WOAK v Lesznte. Trzeci sezon badań. Osady/kultury p6t
nej ceramiki' wstęgowej /'KPCW[, /kultury pucharów lejkowa

tycli 1 z wczesnego l!redntow:tecza. 

Zbadano pow1erzclintę 900 ro2 odkrywajllc 82 ohtekt~ o następującym zrdżntcowaniu chronologicz

nym t funkcjonalnym. Kultura p6tnej -ceramtk:t wstęgowej [Kl'CW[ faza II'a[IIf>: 4 obiekty fw tym fragment 

l chaty· trapezowatej, l jama "podomowa• t 2 kompleksy jam glini:ankowycb.[. I!J'CW faza II'b - IIIb: 35 

ob:tektdw- [w tym fragmenty .lO chat trapezowatych, 7 jam "podomowych", 5 1 kompleksów jam gliniankowych, 

8 pojedynczych. glinianek., 5 jam o nie okredlonej funkcj t/. Kul tura pucharów lejkowatych faza IV 

[vczesnolubodsKa[: 1.1 obiektów Ll grób wraz z paleniskiem, bruk ~i~nny - grób ?, 9 jam/. wczesne 

średn:tow:tecze [X~ XII~ w.[: 10 obiektów /9 jam t l jama paleniskowa z prażnicll/. Nie okreglone: 

23 oliiekty {lO jam i .13 dołkdw posłupowych/. 

Szczegdlnte i-stotnych danych dostarczył największy wykop /47 x 10 m/ zlokalizowany w strefie 

najstarszej zabudowy osady. Odsłonięto . tu koncentrację dużyc~ fragmentów 4 chat trapezowatych KPCW 

reprezentnjących co najmniej 3 fazy zasiedlenia stanowiska . Najstarsza z nich /faza IIa/ wykazuje już 
cec~y konstrultcji [ciągły rów . fundamentowy, proporcje/ wła~ciwe dla tzw. grupy brzesko-kujawskiej, 

nie spotykane dptąd w tak wczesnych zespołach na Niżu. 

oo _nowych, :tstotnych informacji o badanym jstanowisku należy też odkrycie grobu należącego 

do kultury pucharów lejkowatych. Zawierał on pochówek dziecka ułożonego w pozycji skurczonej na pra

wym boRu, obłożony dookoła kamieniaroi /w tym kamtentem żarnowym/. Do jamy grobowej przylegało nie

Yielx.te palentsko f? f ułożone z kamtent bez ~ladóv palenia ognia. 

Przew:tduje s~ kilkuletnią przerwę w badaniach. 

RID!IN, gm. Stare MJ:asto 
woj. kontńsk:te 

Stanortsito 25 

• 
RZUCEWO, gm. Puck 

woj . gdadsJU:e 

Stanowł's-ko L 

patrz 
wczesne ~redni~~ecze 

Muzeum Archeologtczne 

w Gdarisltu 

Badania prowadziła mgr Danuta Król. Konstulacja bada~ -

pro!'. dr hab, Tadeusz ~lańskt. Finansował WKZ w Gdańsku 

·~ Muze~ Archeologiczne ~Gdańsku. Kontynuacja badań z lat 

1927-2.9 t 1986. Osada neol:ttyczna. 

Stanowisko położone nad klUowym brzegiem Zatoki Puckiej i ok. 750 ID na Pdlnoc od zabudowań 
wsi Rzncewo. Założono 2 WYkopy o łllcznej powierzchni 170m2• Zlokaltzowano je w-południowej części 
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osadv. zarejestrowano ł11czru:e 21 obi.ektów w tym paleniska, skupiska kami'eni: oraz p6łziem.l~. Na 

uwag~ zasługuje obSekt 2a[87 - palenisko zbudowane na planie prostoklita o wymiaracli Q,Sa x O,SO m. 

wypełniska paleniska stanow1ł s%ary piasek t zbumusowana hri\Zowa ztemta. W otoczeniu palenis

ka wydzielono ko~ci, o~ci i łuski rybie. W czę~t zacbodniej wykopu [nr l7[wy~dżntono duży głaz na

rzutowy {waże,cy ok. 2 ton{, pod nim wydzielono jamę z materiałem ceramtczn~-[fragment amfory{, krze

miennym /m.in. drapacz gładzony/ i ko~ćmi. W materiale ruchomym wydzielono: 

- 14 siekier kamiennych zachowanych w całości lub we fraqmentac~, 

- 9 siekier krzemiennych [w tym l fragment stekiery wykonanej z krzemienia pas1astego[, 

- S qrocikdw różnych typów, 

- drapacze, zgrzebła, skrobacze, łuszcznie, 

- fragment zawieszki bursztynowej, 

- w mate.riale ceramicznym wydzielono: 

miniaturowe naczynia, w tym jedno z prze·wierconym dnem; 2 czarU, naczynte ~wate, naczyn.t.a 

zasobowe z listwo, plastyczną, fragmenty pucbarów t amfor, l fragment spiczastego dna oraz fragment za

wieszki w kształcie podwójenqo topora. 

11 wykopie /nr 17f, wydzielono '6 tzw. ~wkopów" przecinaj11cych ohl:elt.ty z materiałem rzucewkbl. 

Wypełniska wkopów stanowił jed.aorodny piasek bri\ZOwo-szary. Nyrótn:tono w- nici\. nieliczne drobne kości:. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym v Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane. 

SAMBOROWICE, gm. Pietrowice Wlk. 

woj . katowickie 

Stanowisko A 

SAMBOROIIICE, gm. Pietrowice Wielkie 

woj. katowickie 

Stanowisko 49 

patrz 

epoka flri\ZU 

"uzeum $l11sltie 

v Ka,tow1:cach 

Badanta pro'(adzth mgr Małgorzata ltrugan-Przyby.J.ska pod 

opi:ekl\ dr. 1\:rzysztota Tunł z IlllQOI PAN Y K:rakow-te . Pi:nsnso

wał WKZ Y Katovtcach. Ptervazy sezen 6ada:tl. CJs:~~da neol~ 

tyczna. 

Stanow-isko leży około Jaa m na zachód od qrani'cy Slll!lbqro>d:t: t około soa..,. na połud!U:e od dol~ 

ny rzeki Troi. Zajmuje przestrzeń w rozwtdlenJ:u po~dzy drogi\ provadz~CI\ z Samborowi'c na połudn~, 

a drogą polni\ przeb~gające, w poblitu kapl~czlti ~. Anny. 

Badania o charakterze sondażowym miały na celu określenie charak.teru t przynależnodc:l:: kultu- _ 
rowej stanowiska odkrytego wtosn11 1987 r. 

Odsłonięto ol'>nar o powierzchni 1, 5 ara, zakładając trzy wykoły - 15 m " S m, la m " S m, 

S m x S m. Okład stratygraficzny v badanych wykopach k$ztałtował st~ następnji\CO: do głębokości około 

40 cm zalegała warstwa ziemi ornej, nosz""a ślady głębokiej orlti. W' warstw-te tej wysti\PiłY liczne wy

roby krzemienne /Y .tym duia tlo~ó rdzeni[ oraz nieliczne fragmenty naczyd knltnry lendz:l::elsktej :1:: kul

tury pucharów lejkowatych. Ponttej, na głębokości około 40 cm wyati\P!ł lessowy calec, na którego tle 

rysowały się obi'ekty ar_cheologiczne. Łl\cznte odkryto 14 oStel<tów, v tym: 2 - prawdo~obnte dołlt~: po

słupowe, 3 - jamy gospodarcze. Przeznaczenie pozostałych obtektdw jest trudne do określenia. 

Materi'ał cerami'Czny pochodZ'I\CY' z odkrytych obiektów w-111że sl:'ę z ltnltur11 p;,charów lejko>(lltych 

kulturą lendzielską.\ Odkryto m.tn. fragmenty naczyd workowatych zdob.l:.onycli stemPelki'elll, fr. pnstej 

nóżki, fr. czary pochodzącej z pucl\.arka na PuBtej nóżce, zdob:tonej małymt: okri\<Jłymt quzkam:t:, li'Czne fr. 

zdobione guzkami, a także ornamentyk4 nawiązuj~ce do kultury ceramiki: promtenistej [grupy naprzemian

ległych skośnych. lini rytych/: liYBti\PiłY takŻe przęśltlti gliniane stożkowate t koltste. w jednym wy
p;>dku zdobione . 
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~ater~ł krzemienny to ~przewadze reqularne · ~óry ~ odłupLt. Zwraca uwaqę bardzo duła ilo~ć 
rdzent' Przewa.żni:e wiórowy~ jednopiętowych., często stoikcwatych. ' lub Postoł;Ttowycli.r l()"_stępujĄ"cycb na 

powi~rzchnt stanowiska ~ niewielka ich tlo~ć w obtektac~ R~eż stosunkowo nte~e wyst~tło na
rzędzt" ltrzemtennych {pojedyncze drapacze, rylce, wtóry retunowane z wy'-±eoen:tem tntwnym[. Surowiec 

krzemtenny to w przewadze miejscowy krzemień narzutowy, choctaż wy~~ły taRZe eqzemPlarze wykonane 

z krzemtenta jurajskieqo podkrakowskieqo. 

Z badanych obiektów pochodzi również rraqment kamtenneqo toporka t ntewre~Xa ~ekierka ka

mienna, oraz zacz~tkowa stekierka krz~enna. 

ocentaj4c ł4cznte należy stwierdzić, łe wtększodć materiału ł4czy stę z knltur4 pucharów lej

kowatych. ". jamach łi\czonych z t4 kultur4 wy11t~tły także zabytki zwi'i\zane z kultur4 lendzielsk4 

loó kultur4 cermttki promł:enJ:stej. 

Pozyskane materiały t dokumentację złożono w Dz~ale Archeoloq~ Muzeum Sl4skteqo w Kato-

~acli.. 

SAHRYŃ, qm. tn>rókorlce 

woj. zamojskie 

Stano~Jco l 

Un~ersytet Marii Cnr1e-5kłodowsld.ej 

Katedra Archeoloqtt 

Y Lubltn~e 

Badan:l:a prowadz:l:ł dr Andrzej Kokowski. l'inansował WOA-K 

w Zamodc:tu. P:terwszy sezon óadań. Kultura amLor kulistych, 

pojedync•y qrób. 

edkryci'a dokonano przypadkowo w trakcte równania podwórka. Odkrywcy wyeksplorowali cztery 

naczynia t odsłontli czaszkę, po czym pow:tadomtl:l: ekspedycję arcbeoloqtczn4, co umożliwiło dalsze 

óadan.ta zespołu. 

~rę qroóo~ o wym:l:arac~ 2,5 x 1,4 m przyktywały cztery monumentalne płyty z piaskowca. 

Komora zóudowana została~ 1Q płaektc~, prosto~tnyc~ płyt,_ kt~rych dopasowanie było na tyle dosko

nałe, :tż jedyn:l:e w dwdc~ przypadkac~ trzeóa óyło je uszczelniać. W trakcie wykopaltak prowadzonych 

wył4czn~e Y oóręóie komory z n:tevtelk:l:m marginesem na zewn~trz, odsłonięto pochó~ dorosłeqo osob

n~ka Y pozycji stlnte podkurczonej, ież4ceqo na prawym boku. W północnej części komory stały cztery 

naczyn.ta, których lokal:tzację zrekonstruowano po konsultacji %odkrywcami, ~ nczęka dztka. W połud

ntowo-vschodntm narożn:l:ku zlokaltzovano stekterę. Druqi eqzemplarz t paciorek bursztynowy leżały na 
"półeczce• kamiennej pam.tędzy płytami 2 i 3 w lictanie wschodniej. Przy stopach znaleziono dwa ostrza 

kośc:l:ane. Przy prawym przedrami~n1u dwa dalsze paciorki, pod miednic4 zawieszkę kośoian4 w kształcie 

lttery "T". Dno jamy qrobowej wysypane było czerwonym, pokruszonym qranitem. 

Matartaty znajduj" stę. w KA UMCS. 

Nie prze~uje stę dalszych badań. 

SANDOMIERZ 

woj. tarnobrzesJU:e 

Stanow~sko: ~qdrze Zaw~cbojskte 

Polska Akadi!!IIU Nauk 

Instytut Rtstor~ Kultury Materialnej 

w Włlrs-zawt.e 
Zakład Metodoloq~~ Badań Archeoloqicznych 

Badanta provadz:l:ła mqr Banna Kovalevska.-&rszałek przy 

ndztale -mqr Doroty· Cynqot. l'tnansował 1Jrz4d Miasta w San

dom:l:erzu oraz Il!liM PAN. S:l:d""'y sezon óadań. Osada neoli

.tyczna cyklu lendz~skooopolqarsk.teqo. 

Celem p;ac było przebadanie kilku wybranych ob:l:ektów, odkrytych Y 1986 r., oraz dokładne roz

?aznante sytuacji w p6łnocno-wschod~ej części wzqórza, prowadz11ce do weryftkacjt poczynionych po

przednio ustaleń nt. przeb~equ rowu /obiektu 14/30/. Takt zakres prac został wyznaczony na podstawie 

rozpoznania terenu za pomoc~ badań szerokopłaszczyznowych w 1~86 r. 
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założono trzy odręOne wykopy, obejmuj~ce fragmenty obszaru badaneqe poprzedntp oraz n~e 
2 

kopane dotychczas dzi'ałk.1 na Północ i vscll6d od ntego. Lo~cznll powierzchnta wykopów- wynosi:ła 275 1 5 m , 

a tch ~rednia głęboko~d - ok. 1 m. Eksplorowano pozostałodci 16 obiektdor. 14 ja~ t 2 rowów; przeba
dano je w cało~ci /jamy/ lub w obrębie wybranych odcinków /rowy/. P~adto eksplorowano warstwę czar

no- i ciemnobrunatn~ na skraju ·p6łnocnym wykopu. 

w wyk. I/87 prze:fledzono dalszy, niewielk.1 fragment rowu [ob. 14[30[, 5ę~cy przedłużentem 

w kierunku północno-wschodnim odcinka odkrytego poprzednio, a zarazem - najpravdoPodObni~j końcowym 
odcinkiem tego obiektu. Nie potwierdziły się ubiegłoroczna sugesŁte co do tstntenta rowu również od 

strony wschodniej wzgórza -wydaja się, że rów ten nie otaczał osady, a tylko oddztelał jej teren od 

pozostałej czę~ci wzgórza. 

Po wewnętrznej stronie rowu, w odległo,cl 2-3 m, natraf~ono na ~sŁt rowek, bteqn~cy równo

legle do niegona odcinku ok. 20 m i wchodzący w profil północny wykopu. Rowek ten młał ntewtelkte WY

miary: szer. 20-30 cm, głęb. do 50 cm. Jest to sytuacja analogiczna do obaerwowanej poprzednio na SW 

odcinku rowu. 

w pobliżu rowka znajd~ało się skupisko kilku ntewielktcn, koltsŁych jam, będących prawdopo

dobnie dolami po słupach. 

Pozostałe jamy - to obiekty o średnicn wymiarach /dredn. 0,90 - 3,00 m, głęb. 0,40 - 1,00 m/, 

owalnych zarysach i profilacn trapezowatych lub nieckowatych. wypełn~ska tch były przeważnie jedno

warstwowe, zawierały niezbyt dużo materiału zabytkowego. 

w wyk. II/87 badar.o szczegółowo jeden z odcinkÓw rowu 14/30 oraz sekwencję stratygrllficzną 

rowu 1 jamy nr ~4. 

wyk. III/87, założony we wschodniej części wzgórza, był prawie całkowtc~e pozbaw:Pny znale

zisk' odkryto w nim tylko pozostałodcl jednego obiektu - czę4c~ przydennej ntewtelktej jamy, nie za

wierającej materiału archeologicznego. Fakt ten potwierdza poprzedn.te oliserwacje nt. osadnictwa neo

litycznego w tej czę,ci wzgórza. 

Wykopy dostarczyły mniejszej niż w latacn poprzednich łlotct materiału archeologicznego. 
Przeważała w nim zdecydowanie ceramika, w swej qł6wnej masie zwt~zana - podobnt'e jak poprzednio -

z pótnymi fazami cyklu lendzielsko-polgarskiego. Analogiczny był też zestaw form naczyń. 

W materiale krzemiennym utrzymuje się przewaga krzemienia czekoladowego t ~wtectechowskiego. 

W porównaniu do lat ubiegłych mniej jednak było narzędzi. 

Zdecydowan.ie uboższy w stosunku do lat poprzedntch bił też. mat.er.tał organi'Czny, na który 

składa się niewiele fr. kodct t zębów zwierzęcych oraz szczątk.1 ryb [o~t. łuskt t kręgł/. 

Materiały przecfiowywane są w IHKM PAN w Marszawie. 

Badania b~d~ kontynuowane. 

l 

SEREBRYSZCZE, gm. Cnełm 

woj. chełmskte 
Stanowisito 23 

Muzeum Okręgowe 1 11r Clie.łmte 

BJ:uro Badań .t Dokumentacji: Zabytlt6w 

V Chełmte 

Badanta prowadztlt: mqr Stani'słar Gołub .[autor sprawozda

ni.a/, mgr l!alJ:na lttdbel t mg:" .. w. Ratajczyi.. Finansowali: Mu

zeum Okręgowe t BB.i:DZ v Chełmi-e. Pierwszy sezon badań rll

town:tczycll.. owa groby LludzU .t zw-ierzęcy[" /hltura amfor 
kul~stycbf. 

Grób odkryli 1 czętctowo wyeksplorowali Z.Szluga t M.Mtkulskt- mi'eazRańcrwst Serebryszcze. 
l~skutelt niefortunnyc~ dztałań lldmtntstracyjnycn wyjęto bez zadokumentowania jeqo wyposażen:te . 
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Badanta ratowni-cze polegały na' zadokumento>IZlntu konstrukc:)t komory: qrobo>!e:), pnesanLu 
pozostałej zawartodci t cz~jctowym zbadaniu otoczenta grobu. 

Założono wykop l o wymtarac~ 3 x 4 m, zgodnie z kterunkiem N.S t przedłużenie lA {100 x 
120 cm{. 

Stanovtsko znajduje stę w terenie pofałdowan~ na ntevtel~ wzntestentn, ktlRadziesi~t metrów 
na Z'ac~ od zabuaowatl gospodArczych. w bezpo~rednlln s~siedztvte sadów. 

GróD nr l v kształcie prostok~ta zwętaj~cego atę Iw dołovt / o,ientowany był v iterunku N~W na 
s~E. wymtary zevn. skrzynt w górnej czę~ci 220 x 139 cm. Składał się z 11 duzycb kamtent, ustawionych 
~ctgle obok ~ebte ze szcze1tnamt dokładnie zapełntonymt tzw. klinami {dwa kamtente zostały uszko~ 
dzone przez pług i wyciągnięte{ oraz kilkunastu mniejszyc~ wspteraj~cycb na zewn~trz ctęż~ konstruk~ 
cję. Nie wyróżniono zarysów jamy grobowej. Na dnte komory grobowej znajdował atę częśctowy bruk z 
mntejszycn kamtent. Nte znałeztono śladów pokrywy grobu. 

Zniszczone w dużym stopntu azcz~tkt kostne należ~ Lanaltzy dokonała dr W.Zacbman/ do mężczyzny 
zmarłego v \wieku 30~40 lat {Maturus/ ! .prawdopodobnie kobiety zmarłej w wteku około 40 lat /Maturus/. 
Przypuazczalnte zmarłych złożono do grobu v sposób selektywny, dominuje brak kodct długtcb. Orientowa~ 
nt 6ylł' glowamt na poludntowy-wsch6d, a nogami na północny~zachód. 

wYposażente stanold:ły: dvte niezdobi_one amfory /jedna dwuuszna/, fr. rozbitych /?intencjonal
nte{ ktlkn naczyń, także zdobtonych ·/trzy poziome rzędy dołków t trójk~t~. W pobliżu amfor znalezio
no stekierkę krzemtenn" gładzon~. Naczynia t stektarka znajdo-ły się {z relacji: odkrywców/ na bruku 
kamiennym v pdtnocny zachód komory grobowej • 

Na N rntevtelitej odległości: od grobu nr l płytko pod poWierzch.ni" ziemi ~kryto grób zwie
rzęcy~ nr 2, składaj"cy stę z Ulku n:l:ewielkich kamieni tworz~cychrodzaj obstawy kamiennej. Według 
analtzy dr hab. A:Lasoty-Moskalevskiej kości należały do ps~ /osobnika dorosłego, wys. w kłębie ok. 
53-55 cm{, złożonego do grobu przypuszczalnie selektywnie. W części sp"gowej znaleziono szydło/?/ wy

konane prawdopodobnie z części: poroża sarny lub jelenia. 

Groby zostały · zabrane do rekonstrukcji v ~uzeum Okręgowym w Chełmie. 

Badanta będą tontynuowane. 

SWNOWICE, 91'1• .laztmterza Wielka 
. woj. kieleckie 
Stanovbłco G 

soBIE.iuc!lr, ga. tntn 
woj. bydqosld;e 
Stanov:l:sko S 

STEPANOłr, ga. Gostyni'n 
woj. płocUe 
stanortaRo 4 

patrz 

epoka br"zu 

patrz 
okres halsztacki: 

WojewódzU ~naervator Zabytków 
v Płoclw 

Badan~a p~dżtlt mgr Małgorzata Rybteka i mgr Krzysztof 
Gortn. Finansował WKZ w Płocku. literwazy sezon badań. Osa

da kul tury· puchar-óv le~kovs tycli. 
. ~ 

Osadę rozpoznano w czasie badań powierzchn:l:owych, pr~dzonycn v ramach w.z.I., na obszarze 

52 - 52. Stanowisko połozone jest około 200 m na południe od beztmtennego cteku, o~. 50 m na północ 
od droqt &ostyntn · - Płock, u poduża pasma wzgórz . morenowych, na obszarze częśc:l:owo zalesionYM. 

Otworzono wykop o povierzch.ni 110m2, zorientowan~ na osi N-5, zlokaltzowanyw miejscu wystę
powani'& na P.,vterzchnt koncentracji' materiałów ceramicznych lwltury pucharów lejkovstych. 
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Pod warst"'l orn11, o mi'lh•o•ci od 2Q cm w częAc:t pdł.oocnej do 40 CJD Y częśc:t połudnłowej wy

kopu, vystou?:tła neolłtyczna warstwa kulturowa, s:tęqaj11ca v ąłllb do 20 cm ponl::tej. pozi<>BIU próchn:tcy. 

lf warstri'e tej vystou?tły 452 fraqmenty ceramtld skupi:Aj'lcej si'l przy vscli.odntm proft·ln wykopu oraz 

nJ:ewiellta nolć -materła.łów krz~iennych /6 krzemieni/, jeden rozcieracz kamłenny-1 lti'lkadzl:esł11t 

fragmentów polepy. 

Na P.,ztomie calca odkryto 9 obiektów - 4 dołkJ: podupowe, S jam ZCJrupowanych w-~ t 2 odcinku. 

lf obiektach vyst~~Pił nieliczny materiał ~eramiczny [32 fragmenty cer11l11łld[, bzemłenny [3 krzemi.enie[ 

oraz polepa [24 fragmenty[, a takie bardzo duża ilość ailnłe rozdrobntonych fraqmentdYkoścł t węątel~ 

kt drzewne. 

określenie funkcji obiektów, ich układu przestrzennego będzte możltve po przeprowadzeniu dal

szych badali. 

Plateriał cera:mi:czny vyst'lpuji\CY na omawianym ~tano>etsku ~ Y obl:ektach, warstwłe ltul.turowej, 

na powierzchni - jert jednorodny. Stylistyka zdobntctwa, technologta matertałów cera:mi:cznych. pozwala 

ł11czyć stanowisko w Stefanow:te z faz11 lubo11sk'l kultu.:y pucharów lejkowatycli. 

Plateriały znajduj'!. si:ę w Muzeum Mazowl:ecldm w Płocku. 

Badanta będ'l kontynuowane. 

TYSZOWCE 

woj • zamoj skte 

Stanow1.sko 25A 

TrSZOWCE 

woj. zamoj<rlde 

Stanow1.1tko 25 B 

WOj ewódzll O'rodelt 

Archeologtczno-Konlterwatorski 

v Zamo~ciu 

Badania provadzłł mqr Jacek BUszewtcz. Ftnansował tiKZ 

w Zamolc.1.u. Trzect se~on bada11. Osada Yłelokulturowa z 

reltlr.tamt Jr.nltury lubelsko-..oły!lsldej ceramtlr.t malowanej, 

kul. tury trzc:l:nłeclttej, łultury łużyctlej, okresu wpływów 

rzymslt:tch. oraz wczesneqo olredniori-ecza. 

ŁI\CZnte przebadano 381m2 • watępnie wyrdinłono 13 ohtektów różneqo typu. Najetekawsze było 
odkrycte dwóch c;~rup .CJrDbdw/?[ 'zavt.eraj'lcych kolejno 3 t 6 s%tulr. nacz}'11 kultury lubel.sko~ł}'11s.k.l..ej 

ceramtkt malowanej. 

Ponadto vyeksplorovano ziemiankę z okresu wpły>t6w r:oymskJ:ch ora:o dwa oDtekty- wczesnośrednto

wieczne wypełnłone zbl:t11 warstw~~ rozdro~oneqo węqla drzevneqo zmteszaneqo z p:tasldem t zawieraj"~ 
ceqo fragmenty ceramJ:XJ::, ~ lDOŻe B'l to pozostało4ct po produkcjl: węgla drzevneqo. Ihne znaleziska 

to : kubooktoaedryczny pactorek marmurowy z faz ClA- D OKR, ntebl:eekł pactoru szklany z teqo sameqo 

okresu, mtntaturoWll stelti'era z łupku pravdopodobnJ:e kul. tury lubelsko.....,ły!lekłej ceramtlr.t malowanej, 

ślady praź~nta rudy darntowej, narzędzia t odpadki krzemtenne, fr~qmenty ceramilr.t naczyntowej z 

neolttu, epoltt IJr'lZU, okresu wpłyWy rzymsJr.tc~ t wczesneqo lrednłovt.ecza. 

BadanJ:a będ'l kontynuowane. 

WARSZXOWO, qm. Sławno 

woj • słupskte 
Stanowt!tl<o 26" 

pa,trz 

okres wpi')'Ww rzymsk±ch 



wrERZSICA • ZELE" 

woj . rad0111$U:e 

1- 47 

PP Pracown!je ltbn~cj1 ZabytJi:ów 

Pracownta ~cheo"og!ezn~XQnse~torska 
Oddztał w- llllrnl(rte 

Badanh prowadzNa mgr Hai)na Lec!L· ł'tnansovał liXZ w Ra

dOCiltn. s-tddm:r sezon badań. Kbpalnta Rrzemi'enh •czekola~ 

doweqo• z neplt:tu S: wezemej epoU llr11zu . 1!yrt<;puj'l. ele~ 

menty sch.yłkowoP,.leolf:tyozrie . 

l(ontynuovano prace zrt11zane z określeniem zast<;qu koPalnt oraz Raztałtu pola qdrn!:czeqo . za

łożono 4 wykopy o ł11cznej povterzcl\nt 250 m2 • Trzy z n:tch. znajdowały at<; w- lfrodRovej cz'lści stanowis

lt&, jeden v pdłnocno-zacl'lodntej przy betonowej drodze "pdłnocnejr, 

11" wykopie rr{87 zlokalizowanym w drodkovej cz<jdct atanowbka na povterzcl\nt 75 m2 odkryto 

kolejnych. ~zybóv nr 53, 61-64. Gł<;bokolłct ich. w odsłont.ętyoh fragmentach. wallały 1rt<; od 1,5 m~ 
3, 00 m. vr ·wypełnl:sRAch. :l:ch. odkryto skład 15 motyk. rogowych.. 

ll"wykopl:e trr/87 odnotowano zarysy S szybóvnr 65-69. Znajduj" st<; one v pdłnocno-zachod

nl:ej cz<;lłcl: stanowl:lrRa. Szybów tych. nte elt.splorowano. 

Ozy1rl<ano zh:l:dr zabytl<óv l<rzeml:ennych ll:CZIICY 9840 olt.szdw. 

Doltumentacja z &dań oraz ma tertal arch.eologtczny znajduj" s t<; w PAK PP PKZ 0/Warsza-. 

Badanta b'ldłl kontynuowane. 

'fił.CROCI( 

woj. Ueleci.J:e 

Stanortirko A 

toZAROII, qm. Socliaczeor 

woj. slt.i'ernl:ew:tclt.te 

stanowl:sko r 

patrz 

epoka br'\ZU 

~:rz 
okres wpływdw rzymslt.:tch 



· EPOKA ~RĄZU . · 



BARAJcr STARE, qa. Zaklłlt6w

voj . tarnoórzesltte 

stanortska 2 t 14 

~ DOLNY, gm. Zduny 

wj. sUerntewiciU:e 

Stanortsto l 

,,.. 
'l 

patrz 

pa.leoltt t mezoltt 

Oni.versytet NllrszawiU: 

Instytut Arcliaoloqtt 

Badani.a prowadzll dr Jan Mtchalsi<t przy współpracy mqr 

Ąnny Grossman. Finansował mz w- Sk t ernt ewicach i uw. 
Ptenrszy sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej z 

IV okresu epokt br,zu t skarb przedmiotów metalowych. 

Stanortsto położone jest na kullll.tnacj 1: wn.tedenta znajduj,ceqo się na krawędzi doliny nie

w-teliU:eqo· cteku wpa.daj,ceqo do Bzury, w odleqłollci: około 300 m na połudntowy-zach6d od wsi. 

~teruj,c atę danymt archtwalnymt odszukano badane sto lat temu przez T.Dowqi.rda cmentarzysko 

kultury ~użyciU:ej. Odsłontęto przestrzed oko~o 80m2 , z czeqo do calca wyeksplorowano jedynie około 
40 m2

• Zacliovany ol5szar • cmentarzyak.a pokryty . jest jednolitym bruktern J<amtennym, który zalega w co 

najmni'ej trzecli warstwacli na gi:ębokodó S0-60 cm. Groby poptelntcowe znajduj' ltię b'dź pod brukiem, 

b'dź też ~dzy kolejnym! jeqo warstwami. i s' całkowicie zmi.ażdżone przez nacisk kamieni. Na wyeksplo

rowanej porlerzchnt odsłonięto ptę~ tego rodzaju skupi.Bk ceramiki i przypalonych ko~ci ludzkich odpo

wi'adaj~cb. pravdopodobnte poszczególnym grobom. CeramikA jest cb.arakterystyczna dla IV ok.resu epoki 

br,zu. 

Pamtędzy kamtentamt bruku odkryto także skarb prz~ot6w z br,zu ł żelaza składaj,cy się 

z około 90 wytworów t tcb. fragmentów. W jeqo skład wchodziły ozdoby, broń, narzędzia, czędci uprzęży 

iort.IU:ej oraz surow-tec. Przedmtoty z ·.:,r,zu a, charakterystyczn.e dla k,;ltury łużyckiej u schyłku 
o~esu halsztacktego, · natomtast datowanie wyrobów żelaznych nastręcza poważne trudnolici ze względu 

na ich wyj,ttovodó. Tym samym nte moż~ v chwili- obecnej o~ellli~ momentu ukrycia skarbu w ziemi. 

Badanta . będ' kontynuowane. 

~IIDWYCE, qa. Sobótka 

woj. vrocławsltte 

BIAł.OGARD 

woj. koszaltlisltte 

Stanowi:sko 17 

BI.SXUPIN, ga. ~aawa 

voj. bydgosltte 

Stanowtsko 2a /tZW". kraal[ 

patrz 

wczesne ~rednłowiecze 

patn: 

okres wpływów rzymskich 

Pa~stvoWe Muzeum Archeologiczne 

w Warszawie 

Badanta provadzlla mgr Anna Grossman. Ptnansowało PMA 

v Warszavte. Cz.arty sezon badań [Po rocznej przerwie/. 

S sezonów v latach 50-tycb.. Stanow-tako w-ielokulturowe -

k. amfor kulistych.. k. tw-tertslr.a · [tzv. kraal/ i wczesne 

dredni:Priecze. 

Badanta prowadzono v połuan:ovo~zac~i"ej czę."Ct stanovtslta ." Założono 8 wykopów o ł,cznej 

powterzclint 6"14 m2 . Prace koncentrowały stę przede vs"ystk.iln na zachodn:l:lll stoku vzniesienia 1gdzie moi-. . 
na Było prześledz ~ ~przebteg rowu /9łębokodć 1,6 - 1,8 m/, którego przedłużente w północno-zachodniej 
częśct stanow-taka zarejestrowano w poprzedntch sezonach badań. Ochwycony zarys rowu miał w profilu 

dość re9ularny kształt - proste, lekko rozchylaj,ce stę ku 9órze llctankt t nteco zaokrĄglone dno. Na 

trzech profilach zarejestrowano obsunięcie wewnętrznej, wschodniej śctankt, które~siało nast~ić 

jeszcze v czaste,gdy rów był odsłonięty. Matertał zabytkowy to ni.eli-czne fragmenty ceramiki kultury 



twleń~kiej 1 kodc1 zwicr~ęce znajdowano głównie w dolnych partlach ~yPetnt.~a r~ i na jego dnie, 

Qt1 Lle na ~wnych odcink~ch były yYratnie widoczne •lady spalenizny. 

Hykor usytuowany na wschodnim stoku wzniesienia uchwycił kr6tkt /vko~y z lat 50-tych( odcl

OPk rowu /7/ o 2 upełnie innej strukturze vewn~trznej nli rów znajduj~cy at~ po przeciwnej atronle 

'"'' :nł.('~Jenl .'l - nie jet;t to forma naturalna ze wzgl~u na specyficzne usytuowanie w Poprzek wznleeie

nli' . Konłecz.nym jest spraw.Jzenle jej przebiegu na dłuiszym odcinku w po:tudniowro-wschodnlej cz~4c1 at31-

no ""'1 ska. 

\~)·kopy założone w południowo-zachodniej czędci miały sprawdzi~ Przebieg 1 wzajemny układ znaj

clujil,cych sJę tu /wg danych z lat 50-tych/ dwóch rowów . Zarysów takich nie odsłontęto, mogły one jed

n"'k ulec choćby czę~ciowemu zniszczeniu, gdyi procesy stokowe w tej czę,cl stanowiska miały do'ć ln

lc:ont;rwny przeb i eg , n.a co wskazuje kształt wzniesienia 1 nachylenie stoku. 

Materiał zabytkowy kultury iwie~sklei znajdowano przede wszystki~ w wypełnisku rowu 1 na jeqo 

dnie . Dotąd nie odRryto ani jednego obiektu osadniczego z teqo okresu. Planowane jest sprawdzenie, 

czy obiekty takie nie moqły znajdować się w południowej częgci stanowiska poza zasięgiem rowu. 

Dzięk_i nawią,z.aniu współpracy z Instytutem Geoqrafil Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

można było zrekonstruowa~ kształt wzniesienia, na którym usytuowane jest stanowisko 2a. Szacunkowe 

oblic:zenia wykonane przez dr. H. SlnXtewlcua pozwoliły okreglić grubo~t warstwy zdenudowanej na odcinku 

stoku obnażonego- na zachodnim · skłonie ~rednio o O,S m, a na wschodnim grednio o 1,13 m. w wyniku 

dalszej współpracy moillwe będzie odtworzenie szaty ro~linnej m.in. w epoce br~zu /dr R.Nory~k1ew1cz/ 

oraz okre~lenle.czy w tym okresie po obu stronach wzniesienia istniało jeszcze jP.zioro czy jui torfo

wisko, a je~Jt tak,to kiedy to torfowisko zostało ponownie zalane wodami jeziornymi /pro(. W. Niewta

rowskl/. Tnformilcje takie Słl istotne nico tylko dla odtworzenia ~rodowlsk3 n.,turalneqo, alt! moc)i\ być 

również pomocne w interpretacji funkcji obiektu. 

Materiały 1 dokumentację złoiono w PH.A w ~arszawle . 

Badanta ~d~ kontynuowa ne . 

BOCIIENIEC, qm . Halogoszcz 

woj . kie: l~ckie 

S tanowisko 1 

BOCłiENIEC, gm. Hal090&ZCZ 

woj. kielec kie 

Stanowisko 2 

patrz 

okres l a teńsk l 

.. ,uzeurn J\r c-heol~qtczne 

w Krakowie 

Badania prowadził mgr Andrzei Hatoqa. Ftn~nsował WOA~ 

w Kit!lcach . Kontynuacja bi\d llń wykopallRkowrch zapoczi\tko

wnnych w 1975 rok\1 . Cmen tarzysko kultury łu i rc~Jej z rrr-v 

okresu e1~kJ brĄzu . 

Dadaola s koncen~rowano we wschorlniej i południowo-wschodn Jej c7.~~ct s tanowl~ka . r.ącznłe prze

hi' rłano obszar ok · )65 m O<H: q•włlj~c 5 grobów /nr- l 72-176/ Cl<~łop<~J ll)'Ch roplrlntcewych kul tury Łużyc
klej :te schyłku epoki brą_zu . OU!tt}'t y te wyznaczajĄ zapewnt- P.Ołudniowo-wschodni kranlec cmentarz)•s1ta. 

rr:zewa.iały groby złożone z popielnicy nakrytej odwrócono\ dnem do q6ry mł ~"- "' j~tłny-11'1 wyplldku 

naczynJe z ko~ćmi przykryw;,ła dolna czętć qarnka o schropowaconej rowf<>rzchnl zewn'!'tr~nej. 

W charakterze pooiclnic ·użyto wył-cz.nie dużych nłtcZ)' ń dwustożkowatych . Wit:k~zo!f~ oka.zdw zdo

b ion~ jest dookoJnym iłobkJem powyżej największej wydęto§ci, a poniiej zAłomu brzu~ca ) lub 4 lJst~w
kami rozmleszc~onymi symetrycznie wzql~dem siebie. łl.l sy należ4 do form ptof 11ovanych w q6rnej częffci 
z uszkie~ na zalom1e brzu~ca. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeoloqiczn~ ~ Krakow1e . 

Barl~nia b~d- koAtynuowane . 



BROSZ~IN, gm. Rz~dnla 

wo j. pl:otrkowsltie 
S tanow:tsxo 1. 4 

5J 

PP ·Pracownte Kl>n~~:ena~cj 1:: Zabytkólr 
Praco~J:a Arcneol.ogtczno-Konaerwatorska 
Oddzl:ał .,. PozrianJ:u 

Badanta pro-dzl:ł mgr PJ:o'tr Slll:adT [autor aprawozdanlaf. 
przy współudzl:ale mgr Monilti ndebnej. Badanl:a wykonano 
na zlecen:te · KHR •sełchat6w'~ Pl:erwwzy sezon badań. Sta

now:tsko rteloJkulturove: - obozortexo [osada[ z okresu ' 
wczesnego br~zu fCMoptce - Vesele? [, - obozowl:ako 
{osada/ ludnośct kultury łużyckl:ej z Rodea epokt br~zu 
t okresu halsztackl:ego. 

Stanowtekc znajduje. stę v obrębt-e małej doltny, na stoku o eJ<sPozycj~ NE, wykorzystywanej 

przez ntewtelR~ rzecz~. Obe~ar badawczy
2
zlokaltzowano przr krawędzt et~ku ~~~zalewowej. Zało

żono jede.n podsta\rowy wykop [pow:. 1325 m / oraz r6w sondażowy o po>r. 1>2,5 111 • 

Na układ stratyqraftczny składały .. się w zasadzte tylko drte warstwy: B'łabo wykształcony, 

jasno=ary, prawie óez prócbntcy humus t bezpo!lrednto pod n:tm zaieqaj~cy, najczęli"Cl:ej jasnożółty 

calec, zbudowany gł6wni:e z lutnycll ptasltów. 

Duża przepuszczalnOŚĆ podłoża Spowodowała trudnOŚCi: Y UCilvyCenJ:u zarysÓW ohtektÓV nierucho
mych. Olatego też zdecydowano o zastosowaniu plan1qraf1:cznej metody eksploracji wykopów. 

OdsłonJ:ęto 28 ohtektóv nl:erucllomycll, przy czym dotyczy to tylko tych, które były ucllvycone 
zarejestrowane w podłożu [prawdopodobnte bez icll part~ stropowych, które uległy. wymyciu/. Obiek

ty te można było rozróżntć od calca na poziomi:e od 15 do 20 cm po n.~ ej sp~qa humusu. NatOmiast nie 
uwzqlędni~no tutaj ohteXtów, które ewentualnie będzie jeszcze można wyróżn~ na podstawie analizy 

stref koncentracji' 1 matarialu rucllomeqo, ~bez kontekstu zapewne rozmy_teqo wypełntska. 

Wśród wyżej wapomnl:anych obiektów należy wymienić: 

- 14 jam o nrerozstrzygntętym jeszcze przeznaczeniu, z barazo-ubogim inwentarzem {przedmioty krze

mtenne, fragmenty ce.ram:tkl: - qł6wnie KŁZ/, 

- 1. jama ze skupiaktem ni'eobrabl:anycb kamieni polnych. /bez J:nwentarza rucllomeqo i Hadów spalenizny/, 
- 4 jamy bez fnwentarza ruchomego, 

9 naczyd wolnostoj~cyc~. 

Nadto zarejestrowano znaczn' ilo~ć mate.r~ału ruchomeqo, poza stref~ obiektów, kt6r~ zlokali

zowano trójwyml:arowo, m.in.: 
- 3902 fragmenty ceramiXi naczyniowej /mocno rozdrobn~onejf, 

- 2939 przedmioty krzem~e.nne, 
- 43 fragmenty kości. 

Na uwaqę zasłuquje fakt wyst~ienia dość Żnacznej koncentracj~ matarielu krzemtenneqo /415 ' 

sztok/ na obszarze ok. 2Q m2, usytuowanej tuż przy krawędzi /~ zalewowej. NatomJ:ast pozostała część 
materialu rucfiomego, zarówno krzemiennego jak~ ceramicznego, była generaln~ dold równomiernie roz

proszona na całej powierzchni wykopu. 

z odkrytych artc ' aktów warte wymieniania s~: obrohi~ny kamiert polny [ca 25 x 30 cm/ z wy
szlifowan~ jedn~ płaszczy~n~ [podkładka ?, szltf1arka do gładze.nta wyrobów krzemte.nnych?/, qrocik ser

cowaty, wczesnaórĄzowa sieX~erka krzemi~a, przę~l~ 

Materiały t dokume.ntacja taranowa znajduj~ s:tę vPracown~ Archeoloqtczno~onse.rwatorskie) 

PP P~Z 0/Poznad. 

Przewidziana jest kontynuacja badań. 



BRZEZIE, qm. PleS'Zew 

woj. kal:tsJU:e 
Stanowiosl<o 2!1 

54 - l 

Muze\DD Okręqowe· z~f: ltal~ej 

" Kali-szu 

Badania prowadzU m9r Edward ~dełl<o. Ptnansował 'HKZ 

v Jli:ali.BZu. 'l'rzec.t sezon badal1. Cmentarzys~o c:tałopalne 

ludno~ct kultury łużyckiej V okres ePokt br~zu do końca 
okLesu halsztackie90 oraz cmenta~zysl<o ludności kultury 

przeworsld:ej z okresu rzymlfkte<;~o. 

2 ' 
Badan~ objęto ob&zar 205 m położony na odctnkac~ nte dezor<;~antzuj~eyc~ prac budowlanyc~ 

przy wznoszentu osiedla domków jednorodzinnyc~. Uchwycona został4 dalsza część południowe<;~o zasię<;JU 

cmentarzysl<a. Odkopano 096łem 35 pochdwk6w, w- tym 7 z okresu rzymslt.te<;~o. Cmentarzysl<o ludności kultu
ry łużyckiej usytuowane we W"Bcóodniej częśct badane<;~o · terenu c~ akteryzawało stę występowaniem wy

ł"cznte <;~roóów ctałopalnyc~, qłównte popielnlcowyc~ [23/. Dwa Pochówld z uwa<Jt na óralt materiału kost
ne<;~o przy intencjonalnej formie 9robu określono jako s ymboliczne. ~kszotć obt~tów [23/ zabezpie

czona została ~eregularnte zazwyczaj ułóżonymt b~ ~enn~ z otoczakóv,tvorz~c~ czasem roz

le<;~łe płaszczyzny. Głębokość posadowier.-a jam CJrOÓO"YC~ była znaczna, 9dyż średnJ:o si'ę<;Jała 70 cm. wy
posażen:l:e poch6wR6w- stanowUa 9łdwni'e ceramtlta, przy czym ilość przystaw-eJ< wahała stę od l do 9. Naj

więcej /5[ <;~rob6w- posiadało trzy przystawki. wyroby br~zow-e, najczęlłctej ozdoEiy, stwioerdzono " 6 pochó....
kach. Najl:I:Czntejsz~ <;~rup~ były jak zawsze skręty z drutu luó · talłmy /4 <;~roby[. Pojedynczy e<;~zemplarz 

szptlt br~zowej z wazowat~ 9ł6wk~ odkryto w popłelnicy 9robu nr 114, fra<;~ment zawieszki okularowatej 
w pochówku oznaczonym jako 98,a w ohtekcie nr 83 wyst~iło ponad sto skuw-ek lub ich fra<;~ment6w wyko
nanych z wąsRtej talłmy br~zowej uformowanej w kształcie litery o. 

Pochówkt ludności kultury przeworskfej z wczesne90 okresu rzymskie9q t wczesnej fazy p6tne<;Jo 
okresu rzyms-li:te<;~o to CJrOby 9ł6wnte jamowe bez obstawy kamiennej [6[. Jedyny pochów-el< popielnicowy po

siadał s-zcz"tkowo zacnowan" oósta..ę. We wszystkich ohtektach te90 okresu przystawki były rytualni~ 
potłuczone, a na wyposażenie składały stę wyroby metalowe wyk~nane z żelaza lub hr~zu {kuszowata. za
pinka z wysol<Ą poche>!k4 z CJr 91[. 1f wyposażeniu pochótdtu nr 92 -pr~z ostrza żelazne<;JO wyst~tła nie

kompletna rozbita osełka kamienna. Ostrze żelaznej stwi.erdzono takie w jamte <Jr. !16, zaś prosta jedno
dzielna zaptnl<a żelazna t wspan~ale zachowana ostr09a asymetryczna o wydłużonym dwustożkowym kolcu 
najpewntej Pochodz~\ z częś"cJ:owo zntszczonych poch6wl<6w 93 t -94. 

W wykopia XXX usytuowanym v południowó-zachodntej czę~t odkopano lu~nte zale<;~aj~ce zahytkt 
z 9roóów taki'<! jalt: zaw-teszka do pasa, ostrze, fraCjDienty okucta, ntt, wiostorek rladerkowaty - wszys
tkie sporządzone z żelaza oraz przę,ltk 9ltniany dwustożkowaty. 

Badanta będ~ kontynuowana. 

BRZESIIT, gm. K1...Sw 

woj. radomskJ:e 

Stanowiska/ 1. t 2 

BYTOM ODRZAŃSicr, 

woj. ztelonO<;Jórskte 
Stanowiosko 1. 

patrz 

-okreEt wpły><dv rzymsld::ch. 

patrz 

wczesne średntov1:ecze 
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C!!ABI.ELI.CE, _ gm. Szczercóv PP l'racoWJlt.e· n.,.,._cjt: Zabytków 

woj. pl:Otrkowsitt:e Pracownu ArclieQlo_gtezna 

Stanortsito 8 Oddz:tał v 'P'oztia.n:tu 

Badanta prowadz.tł mgr Tadeusz Łan~z. P:l:nansowała 
- - \ 

KWB II!B,ełchatów-= na zlecenł'e. C~BPGO ""Pol teqor•· we Wrocła-. 

wtu. Pt ervszY sezon badad . . 0Bozowt$Xo ludno~c~ kultury 

łużycltJ:ej. 

Stanovt:sRo odltryte zostało w 1983 r. w trakcie ~konyvan:ta . rozpoznawczych badań poWrerz

chn:towyclf'"{w- systeml::e AZP [ m! obszarach zagrożonych. p t: zez .realtzac j ę odltr'ywltt "'Szczerców" - :rr etap 

rozBudowy KWB' "Bełchatóvr •. Usytuowane jest na wschodnb\1 krańcn gruntóv ws-t:, na południe od drogi do 

Rogowca, oPodal przystanl<n PKS Tatar. Potożone jest na J/olu _ornym;· Pc,za dolin~t rzecztl Krasówki {do- . 

pływ- lttdawfi[, v terenie rólo(Ill::nnym o eTt.spozycji dodatntej, połudn:towej. 

Badani~ wyKopaltsKowa o charakterze ratowni~zym poprzedzono wykonautem planu sytuacyjno-wy

soltolfci'O~go w: skali: l : sa:a: oraz plani'graf!:~t pov:t::erzchni'owego mater:tału zaBytltowego. W ich wyniku 

wysunt:ęto lii~tezę o oBozowiskowym zast:edlent:u stanowt:sRa, kt6r~t postanow!:ono sJ?rawdztć wytyczając 
dwa ctągt wy!topó...- w- uR.ład z te zbltżonym do nt:eforemnego R.rzyża. W sumte zóadano povi'erzchntę 625 m2 • 

Uzysli:ano ogółem oR. 600 tródeł rucl\omych [ntelual wyłącznt:e ceram:trca[ oraz_ odkryto jeden obiekt nie

ruchomY - jamę o hltżej nteoltreAlonej funltcjt. Rozrzut ceramttl w- obręBie wykopów poświadcza wcze~
niejszy domysł o dv6c~słnp~ch l~tnego materiału zabytkowego. Mog~ one pochodzić z dwóch obozo

vts~ luli też jednego obozowiska o dwu szałasach funkcjonuj~tcych równocze~nie. Całość materiału ce

rami'cznego należy do ludnotfc~ kultury łużyctlej, raczej z jrozwtnt.ętych faz jej egzystencji /koniec 

epoU br~zu 1 [, 

Materiały oraz dokumentacja przechowyw-ane s~ w Pracowni Archeologicznej Pl' PKZ 0/Poznań. 

Badanta zako')1czono. 

Di:BA, gm, PO!Iwi::ętne 

woj. ptotrltowsll'e 

Stanootts:lto 3 

------.. --..,..._ Muzemn Okręqowe 

-~ Ptotrkowie TryBunalsk±m 

Badanta prowadził mgr ~trosław Szukała przy współpracy 

mgr. Ptotra 13ajdy·. i'tnan&ewał WKZ ·..- P.totrkowie Trybuna!

~. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ci~łopalne, 

I.V--'V okres epotl hr~zu. 

Stano~ako odkryta w ~986 r. Położone jest na Skraju wysoczyzny nad bagn~st~ dol~nĄ strumyka 

Gtełz6wka, uchod~ącego dal~j do Sł~nkt[PL!~cy. Teren poro~n~ęty lasem, czę~ciowo niszczony eksploa

tacj~ pi~s-ku na potrzeby lokalne. 

Wcza~ie Rrótlto~łych. badań odsłonięto powt_erzchnię 27,3 m2• · odR.ryvaj~tc 3 groby ciało?alne, 
poptelnt.cove, oraz pozostałośct zniszczonych w czaste niwelacji. terenu innych grobów ciałopalnych. 

Na terenie cmentarzysRa t v jego otoczeniu 'znajduje' stę ktlkanaścte kopców ziemnych, z których 

dwa rozP<>znano vRoPmnt sondażowymi. Sondaże te nie przyniosły· jednoznacznego wyjaśnienia pochodzenia 

owycli. koPcdv. Pytante czy są one· kurhanamt kultury łużyc!tt:ej pozostaje w!:ęc nadal otwarte. Chronologię 
oRreślono na· Po9stawte tYPologtt naczyrt. 

Materiały znajduj~ st:ę v ~zeum w l'l:Otrli:old:'e Trybunalsk.fln, 

Badanta pov:t::nny lly~ ltontynuovane. . 



DOLI'CE 
Polska AJ<ade!lll.'a Nault. 

woj. szczee:l:rtsUe 
Stanortsi<o 4 a 

Inatytut !Uatorl:~ Kultury Materl:alnej 
Zakład Archeologi~ Nadodrza 

Pracovnta Arcfieologi~zna 

• Szczectnte 

Badani'a prowadz~ mgr Stefan ~sołovskt przy współudziale 
Hele':'y Bona. Ptnansovał IHKM P·AN. Dwunasty sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łażyci.tej z ri okresu epolti' brązu. 

Badania terenowe v rejonte Doltc zmXerza.ją do systematycznego przebadanta jednego z wybra

nycli. nillcroregtondv- osadntczycb. knltury łużyclti'ej nad Ra.łą l:ną. 

Badania wy!to~ll:WRove koncentrowały stę v p6łnocno-zacllodntej czędc~ cmentarzyskA, v której 

to partit oól:ekta przystąptono do óadad v 198i r. przeRopując częd6 inrfianu 7-ego, jednego z większych 
obiektów- aa cmentarzysRu. PoZ>IOl~y one na wstępne rozpoznante ob.telttu pod względem stosowanych form 
konstrukcyjnych t stratygraftcznym, ułatrlając eksplorację samej kamorr groóovej i: pozostałej - wschod

utej czę~ct obtektu. 

Kurfian nr 7 v zewnętrznym kształcte przedstavta.ł &tę jako pagórek z płaszczera demnym. Płaszcz 

złerany przykrywał povterzcb.ntę O średai:cy V rzuci:e poztomym OkołO 20 metrów-. Krąg kamienny /wieniec 

osnowy[ zolttóny do owalu ~Kładał yymi'ary 10,&0 x 10,80 m z płaszczyznami: dctętymi oraz pierścienio
watym wałem ~o-ztemnym o yymtara.cb. u podstawy 7,40 x 7,50 m, a u szczytu 4,60 x 4,80 m. Wew
nątrz wała powstał l aj 'O'Pełn:t.ony nawarstvtenta.mt p taska t gltny. Natora.tast na zewnątrz wału - mię

dzy kręgl:em a wałem - povterzchnia kurb.anu wymoszczona została dużymt otoczkami: tworzącymi bruk dwu

warstwowy przewarstv:t.onr ptaskiem. 

PrzeRopano vschodnl:ą czędć kurhanu 7-ego odsłantając od wewnątrz krąg kamienny wielowarstwo~ 
vy, utwox-zony z dużycli. głazów- oraz eksplorując wewnątrz mogtly bruk. Rozkopano także vał kamienno
-zterany v przekroju stożKowaty zbudowany z mniejszych. otocza.k6w przewarstvtonycli. żółtym piaskiem. 

Łącznl:e z wałem ~lorovano lejowate vypełnteko zl:emne przevarstvtone gll:nami, popielatą próchnicą 

nasyconą poptołem, węgtell<amt drzewnymi, pojedynczym! kosteczkami ludzkimt t ułamkami naczyń. Ta f aza 

wyRopa,l:tlt pozwoltla na odlfłontęcl:e. poz:l:om6w konstrukcyjnych. kurb.anu, zwi:ązanych z komorl\ grobową. Pod 
omavtanym~ powyżej poztomaml: bruku i czę~ciowo ~lu, odsłonięto warstwę gltny z gniazdowo występują
cymi: spalen~n~ z zawartotlctą przepalonych. kosteczek ludzktcli., węgi:elkóv drzewnych. oraz ułamków na
czyń. Poztom ten jest przypuszczalnie zvtązany z praktykami obrzędovymt dokonanymi: v trakci e budowy 
mog~ły. We wnętrzu lejovatego za.głęb.ienia przystąptono do eksp_lox-acji warstw związanych bezpośx-ednio 
z komorą gro5ovą. RazRopano &i:edem poztomów varatw o przeciętnej mtąższości od S do 20 cm z zawartoś
cią pl:asku przesyconego tntensywnte poptoł~~. węgielkami drzewnymi:, ułamkami naczyń oraz prze~ony
m~ kosteczk~ ~udz~. Naj~ęks2e nasycenie kosteczek stwierdzono w poziomie VI 1 VII. w tych też 

paztomach stwterdzono rozotta naczynie 1 inten~1 spalentznę z węg~elk~ drzewnymi oraz zmursza
łe szcz4tk~ organtczne. 

Poztomy te p~zedzl:elone hyły warstewkami brązowej gltny . Komora grobowa w rzucie poziomym 
kol tata do V - tego po z tomu, a 'tC poz1am.1e VI 1 VTI V kształci'e prostokąta o vymtaracb. l, 80 m X 2, 00 m 

zbudowana óyła z otocza.Róv. Radanta kurhanu 7-ego nie zostały zakończone stąd ocena funkc ji badanej 

mogtły oraz stoa~ego obrządku może nastąpi6 poprzez rozkopanie pozostałych konstrukcji kamiennych 

zwtązanycli. z komorą grobową, a także wyeksplorowanie na zewnątrz komory poziomu gliny ze śladami 

pralttyk obrzędovycli.. 'IJ' części: zac!iodntej ku.rhanu w povytszym poziomie ". 61-eżącym roku odkryty zosta! 
grób poptelntcowy. 

Mater~ały za.Dytltove znajduj~ stę v PASz, 



DDBECZNO 
woj. cnełmslt.te 

Stanortska l 

Dni~e.rsytet 1!e.rii C"Q,l'l:e...Sllłodowskiej 
Katedra Ąrcheolog~i 
". Lubltnt.. 

Bade.nill pl'OWI!IdzUa mgr Kall:;na łll:'óbel. Ptnansował: UMCS 
v Luhltnte, ~a BadaJ! t boi<mnentacji Zabytków w Chełmie 
oraz dotacja z tematu RP rrr 35. Drugi sezon badań . Kurhan 

kultury trzctntec~tej. ~lady osadnictwa ~ezolitycznego 
oraz osada kultury pucnarcS... lejkowatych. 

XOntynuowano prace ". ćwtartkach A t C, badano ćwtartkt B t D oraz założono 4 wykopy poza 

obrębem koPca. ~cznte przebadano ok.. 330 m
2 porte.rzchnl::. 

St~rdzono, że v centrum RoPca złożone zostały na pterwotnym poz~e gruntu v pozycji nie

anatomtcznej nadpalone szcze,tk.t kostne 2 lub 3 osobntkó>o są to głdwn.te kodc.t długi~ kodczyn oraz 

czaszU. P_rzysypano je warstwe, zawteraje,cą pozostało§ct stosu ". postac.t dużej .tlośct węgH drzewnych, 
na ogół rozmytyaft oraz przepalonycn kodc.t z...terzęcych. Warstwa ta,kaztałtu owalneg~mtała średnice 

15 t 17 10. Nad n.te, znajdował s-J:ę jagnt..j szy żółtawy p ta sek. z przemyci'aml: prcScl\n.tczymi. 

W pobltżu s-kupteka kodc.t znajdował stę brązowy mtntaturowy sztylec.tk be,dt grocik ze śladami 
drewn.tanej oprawlt.t. Cerillll.tka i' mate.r.tały krzemtenne zvtllzane z kopcem odkrywane były w różnych miej
scacfi nasypu, przy czym zarejestrowano k.tlka skupisk potłuczonych naczyd kultury trzcinieckiej. Wydo

Byto jedno całe naczynte - -ły garnek. zdobtony typowy10 dla tej knltury ornamentem rytym. Znalezio

no równi~ż fragment drugtego przędlika rogatego zdobtonego nak.łuctamt oraz krzemienny grocik serco

waty. 

osady kultury pucharów lejkowatych, zniszczonej częścibWG w trakcie sypania kopca, pocho
dzi m • .tn. duża .tJ:ol!Ci 111i:ni-aturowach naczyń oraz drugi miniaturowy toporek gltn.tany. 

Koptec datowany jest metodll c H na 3520 !: 50· BP. 

W wykopacn założonycn poza obrębem kopca st...ierdzono nik.łll wars-twę kulturowll kultury trzci

n.tecktej. 

Materiały przecllowywane s, w Katedrze Archeologii UMCS v Lublinie. 

Badanta zostały zakortczone. 

~SAWA 

woj • bydgosJU:e 
Stanortska 2 

GODZIESZE MAŁI!, gm. Godzl:'esze \fielk.!.e 

woj. kaltsR.te 
Stanowłsko 23 

patrz 

okres hal&ztackt 

Muzeum Okręgowe Z.tem~ Kaliskiej 

V Kaltazu 

Badanta prowadz~ mgr L.Z.tllbka przy współpracy mgr Elżbie

t~ Kłos~skiej. Ptnansował wxz w Kali~zu. Drugi sezon ba
daJ!. cmentarzysko ltultury trzc.tntectiej z II i pocz,tków 

tti: okresu ep(>ti l:ir'lzu. 

Kontynuowano prace z ~986 r. Przebadano obszar o powierzchni 25<1 m2 , odkrywaj'\ 4 groby ciało
palno-jilliiOwe t 2 jam~. 

Groby zalegały na głębokości od 20 do 30. cm od powterzehot gruntu. M.tały kształt owalu /groby 

7, 9, 10/ i prostokllta o zaokrllglonych rogach /grób 8/, w proftlu zbl.tżone były donieck.!. o mi~ższości 

od '15 do 20 cm. os1·e podłużne omawianych obiektów zorientowane były wzdłuż u:ntl E-li /groby 7, 9, 10/ 

i NS~sw /grdb 8/. w grobacnodk.ryto fragmenty ceramiki i nieliczne przedmłoty krzemienne. 
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Jamy zaleqały na głębokości 25 cm od ~erzchni gruntu. Po~iadały Kształt ~łużoneqo owalu 

/jama 2/ i Jtolisty {jama 3/, w- profilu zbliżone były do niecek. o mt-ążS2odci od 30 do 40 cm. lf jamach. 

znaleziono fragmenty ceramiki i l fragment polepy. 

Badania nie będą kontynuowane. 

GOSTYNIN 

woj. płoclt.te 

Stanow-isko 19 

WOjewddzll Ki:lnse.rwator Zabytków 

v- Płocku 

Badania prowadzone by~y przez mgr Małgorzatę Rybie~ i 

mgr Krzysztofa Gow-tna. Finansowat 1IKZ v Płocku. Osada 

kul tury łużyctlej. 

Stanow-isko położone jest na kulminacji wzgórza, u podnóża którego od strony wschodniej znaj

dują a.tę pozostało~ci po dawnym jeziorze. lf miejscu tym zlokalizowano nowy cmentarz parafii w Gos

tyninie, Rtórego wsch.odn.ta grani~a przebiega przez stano.tsRo. 

2 . 
Prowadzone badania ratownicze odsłon~y 34m vm.tejscu nastlonego występowania ceramill na 

pow-ierzchni. Pod warst~ orną, o nrl:ąższodci około 20 cm, wystąp~ calec, r którym to znajdowały się 

cztery obiekty o intensywnej c~o szarej ~e. zachowane tyllto v czędc.t spągowej. 

w warstrle próch.ntcy wystąp.tly 52 fragmenty ceramiki, natomiast z o5iekt6v pocf>odzą tylko 

fragmenty. 

Ze względu na brak materiałów ch.arakterystycznych precyzyjne okredleni.e ich ch.ronologU: jest 

niemoŻliwe, można jedynie łączy<! je z kulturą łużyc~. Stan zacliowan.ta of>i.ektdlr n.te pozwala na ztden

tyfiltowanie ich funkc_jt, a także wskazuje na silne zniszczenie oiSady. 

Mater.tały znajdują się w Muzeum Mazowieckim v Płocku: . 

Badanta nie ~dą kontynuowane. 

GRABONA, gm. Mniszkóv 
woj. piotrko~e 

Stanowisko l 

-Muzeum Okręgowe 
w P .totrltorie TryDunalallm 

Badania prowadził mqr Mirosław Szukała, uczeatn.tczyl~ 

mgr mgr P.totr Gaj da, Janusz' Jtarolczylt. Finansowa~ 1IKZ 

v P!:otrkovie Trybunalskim. Pierwszy- sezon t;adań. Cmen

tarzysko ciałopalne płaslle. KUltura łużycka, pótna epoka 

brązu. 

Stanowisko od.l<ryte w 1987 r. położone jest na skraju wysoczyzny nad ntertel~ doliną sezono

weqo cieku. W czasie krótltotrwałych. badań odsłonięto pow-ierzchnię 16,8 m2 , odkrywając 14 grobów cia- . 

łopalnycli., popi"!lnicowycli. Częllc! poptelnic posi.adała ri.te~ of>stavę kami.enną, wszystkie były silnie 

zniszczone, zarówno pracami budowlanymi: /cmentarz)"Bko położone je!tt vobrę51.e oóejścta, tuż przy bu

dynltu[ jak i przez cięż~ glin.tastą gl~. Chronolog~ określona na podstaV"ie typologti naczyń. 

Matertały znajdują się w Muzeum v P.totr~e Trybunalat.tm. 

Badania ponnny hyc! kontynuowane. 

GRABICE, gm. Gubin 

woj. z.telonoqórsXte 

Stanowisko l 

J?a•rz 
okres vpłyvó'lt rzymsllclt 



GROBNDa, 9J11· Głubc:zyce 

woj. opolskie 

Stanow1:sko 7 
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Muzeum ~l,~J<a epOl~o 
,..~lu · 

BadaniA prowadztły mgr E. ,Matuszczylt, 111gr B. Jarosz 
/autorkA spra>tOzd~~,niA/. KOnstultował prof. dr hab. 

B. Gedtga. Ptnansowało Muzeum ~l'lsł<a Opolslt.teqo. Pier

wszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyc
tlej. 

Cmentarzysko położone jest ok. l km na pdłnocny-zachód od vsc5odn~a sRrajnycn zabudowań 

wsi Gro6nild. 

wykop o wym:l:araca 1 O " 5 111 założono na połudnl:owym stolal nnte..Unta, .,. littej scu przypadkowego wyo

rania całych i fragmentów naczyrt gltntanych-

Odsłon;t;:ti> i przebadano H grobów cl:ałopalnycn poptelntcowych. P~6 z ntch, groby nr 4, 12, 

14, 1.5, 16 to groby poptelntcove obsypane resztkAmi: stosu. Jedynte w- wypadl<n grobów 7 l: 10 uchwycono 

zarysy jam grobow-ycli., J<ształtu z5ltioneqo do koliAtego o dredn~Y. 1,30 t 1, 20 111. W przypadku pozos

tałych grol'lóY za~ nte strterdzono. 

lfYPOsażenie ich stanowtły jedynie naczyni.a , ni.e zaw1:erały przedmtotów- 111etalowych.. Jedyny przed

m:tot br'lzowy - prawdopodo5ni.& fragment trzonl<a azpl:li wyst~ił .". wars:trte ornej. 

lllrt:o;pn.te cmentarzysko można datowa6 na rv -V ol<res epotl Dr'lZU . 

Kater:l:ały znajduj~ się • MSO v Opolu. 

Badania bo:d'l kontynuovane. 

GRODF!X" ii{Bug.tem, cpa. Krulit:eszów 

woj. zamojsUe 

Stanow1:sl<o 1.1J 

Wbjevódzl<i. Odrodel< 

Arcaeoloqtczno-KOnaerwatorski 

>r ·zamo,ci'u 

BadaniA proVlldzUi mgr J_ózef Ni.ed~wied:t /autor sprawoz

danbl/ l: mgr Uerzy_JtU'nterz. Pi.nansował liOA-K w Zamościu. 

P~ sezon badań. Cmentar~to kultury łużyckiej z 

T:V OJ<resu epoki br'lZU. 

StanoYl:sko położone ~es t v środkow-ej cz'lliiC1: wznies:l:en1:a c:l:olqn"ce<Jo s-l;ę równolegle do rzeki Bug. 

ze względu na znaczn" .tlolć dużych fragmentów cerami.k:l:. oraz przepalonych kodc1: zna}ezionych na po

vierzcfini, podjo;to SadaniA ratowntcze. Pierwsze badanta tnterwencyjne zostały przeprowadzone wiosn" 

1986 r. przez mgr Mar~ AleksandroYl:cz1 pracownl:cę Muze~ ~e9ionalneqo w- ~szorte . Założono wów

vczas wykop 1, 5 x J., 5 .,. 1. wyeksplorowano jeden bardzo zntszczony gróó poJ;>l:elntcowy. Badania w 1987 .r. 

obj'lłY obszar ponad sa 1112 • centrum cmentarzy<rita. 

Załoiono 6 różnej v.telkoafc1 w;ykopóv: Odkryto dwa groD!f pcp1elntcow-a • .Jeden z ntcb. składał 

sto; z popteln:l:.cy [amfora żłobkowana na brzuafcu/ oraz z przystawki /prawdopodoónie kubek lub mała am

forl<a ze śladami. żłobków/. ~ruqt grób słcłada.ł s1:<; wyłł\cznte z J;>Opi.eln:tcr /zac5ow-ała się tylko dolna 

czo;ś6/. Ponadto znalezicno pe•nu( l:loafc:! cerliliitiU chroponeonej, J<tlka fragmentów iłohkowanych oraz 

kilkadzie~t"t fragmentów ntec5arakterystycznych-

Na poYi~rzchni znateztono również przepalone kodc:l:., Na jednej z n~h zaoóservowano zielone 

lflady po metalu. Na podstawU ceramtki cmentarzysko należy dato-6 na rt oltres epoki hr'IZU. Stano

wisko prarte całkow~:te znl:szczone. 

Badani-a nte !>ęd'l kontynuow-ane, 



GULI:N MŁYN, gm. ZaRrze>C 

woj • radomslde 

Stanorlsl<o l 

JAKUSZOWTCE, gm. Kaztmterza ~elka 
woj. JUelecR:te 

Stanow:tsl<o 2 

KOLONIA GRZYBOW-PODLESIE, gm. Stasz6w 

woj. tarno6rzesJtte 

S tanorl~rlc:o l 

KOLONIA IIOSYNNE, gm. ![rll]>teszów 

woj • zan<>j sltte 

Stanowisko 6 

KOLONIA RACIBOROWICE, gm. Rfałopole 

woj. cb.ełtnsl<te 

StanowiSKO 3 

KOWALEWKO, gm. ooorniJU: 

woj. poznańsl<te 

Stanow:tsl<o 3 
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patrz 
okres late!łsll 

patrz 
okres wpływćv rzymstich. 

patrz 
okres h.alntacJU: 

patrz 

neoltt 

patrz 

neoltt 

Muzeum Arcb.eologtczne 

v Poznantu 

Badan:tll prowadztła 1119r mgr EWa RajkoWSb :t Marta Dardas. 

Ptnansował WKZ w Poznanhl. Ptl\tY sezon 6adad. ementarzys

J<o cułopalne lc:11ltur}" łużyctlej z przełomu epolti brązu 

t żelaza. 

Badania były Tc:ontynuacją prac prowadzonych. w latach. poprzedntch. PrzeBadano obszar o po

wierzch.ni 30a m2 , zaKładając wykopy " najbardziej zagrożonej południ'Owej .t wlfChodntej partii cmenta
rzyska. Odstonięto i• wyeksploro-no 62 obtekty z tego 52 olitekty grooowe t 10 obiektów o nieokreślo-
nej funkcj.t. 

11moy o6.tekt6..- były m.tecz:(telne a głębokość obi:.ektów ni:.e przekraczała 70 cm. Więltszodć z nJ.ch 

posiadała kamienne J<onstrukcje, Tc:±óre ze względu na stosunkowe płytkie zalegante uległy częściowemu 
zn.tszczen:tu. 06iekty były wyposatone v liczny materiał ceram.tgzny i nieliczne przedmioty z brązu. 

Badania będą J<ontynuowane. 

KOtLf:, gm. Szamotuły 

woj. poznańsJU:e 

Stanowi:sJt:o "l 

KRASNOBROD~ZAGORA, gm. Krasnoóród 

woj. zan<>jsJU-e 

stanowtsl<o 4 

patrz 
~eoltt .t mezoltt 

WOjewództl Ośrodek 
Arcneologtczno~onserwatorstl 

Badania prowadż!:ł mgr lfi:.edar KOJoan. !'Uiansował WOA-K w 

zamodctu, Pter>CSZY sezon 5adań. osada z epok.t brązu. 

stano..-tsRo położone jest na ntevtelk.tm wyn.testentu o ekspozycj.t okrężnej. Znajduje się w ma

łej kotllnte zamkniętej stro~yml!-. vzntesten.tami:.. Gleba na tym terente jest p.tas-zczysta. Od południa 
stanowisko ogran.tczone jest podmokłym ohni'żentem. Badan.l..a miały _atowni.-czo~rozpoznawczy charakter. 

Przed przyst'IP.tepj:em do badań wylc:opali·sko.,ych. na pod'erzch.n.t s-tanowt:sl<a liczącej ok... l b.a zna 

leziono m.in. fragment wtisfka z irzemieni'a śrleci"i'cho>Cslti:ego, narzędzi'a t odłupki z krzemienia wołyń-
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s~o oraz drobne ułamki cer~~. Jeden z wykopóv'usytuowano na kulm1nacji •zn~.al~nia a drugi na 
połudnb:>vym srtoku. Prace -.yRopaU.akowe n~e dopro1o1adztły do odkrycta ohi.ektdv pradztajowych.. Ich. efek

tem było uzysxan~e materiału ceramicznego pochodz,cego z warstwy kulturowej oraz narzędzi ł odłupków 
z Rrzemłeni~ wołyńsKiego t tviectechowskiego datowanych. wstępnie na wczesny· okres epoki br,zu. Fonad
to w: wykopie nr J. strterdzono wyatępowanie wou:at>IY litej polepy 1 oRrucfiów- ceralrllli z XVII-XVIII w., 

będ,cych prawdopodobnie pozostałodct' obtektu mieszkAlnego z tego okresu. 

S~erdzono zaawanso~a zntazczente atanewtaka spowodowane przez erozję gleby i działalność 

rolnl:cz,. 

Nte przewiduje stę iontynuacjt badad. 

KJU:CZitOlf, gm. Boróv 

woj. wroctawskte 

Stanorlsko 1 

ttl>jew6dzkt Ośrodek 

Arch.eologtczno~nserwatorski 

ve lirocłavl:u 

Badanta prowadztła mqr Marta Terlecka. Finansował WOAK 

we Krocławiu. Ptervszy sezon badań . Cmentarzysko kultury 

untetyck.l::e j , 

Stanovl:sko położone jest około 2ao m na wschód od drogi provadz,cej z miejscowości ltręczków 

do 11f9:t ltruczów-1 oltoło 1aa m na północ od bitej drogi. >re "":t ltręczl<.ów. 

Na przebadane j, najbardz:tej zagrożonej, kra~dzt vyb:terzyskA o pow-i~zcDni około 1,5 ara, 

wyst~Ho 5 grobów- szKieleto>~Ych., w: tyra 3 zn:ts.zozone podczas wybtaranta p:task.u a tylko 2 odkryto 

:tn słtu przez badacza. Zarysy jam grobowych. widoczne na tle ptasku caleowego mtałi kształt czworobocz

ny o zaokrąglonycli narożach.. liY!>ełntsko jSliJ stano..U ptaselt. z -małl( dom:teszą próchnicy. W obu grobach 

w strop:te l: wypełn:tsku jamy wyat~tły pojedyncze kami~te oraz skupl:ska k.amtenł w formte płaszcza ka

miennego. Szk:telety ułożone óyły wzdłuż ost N-s Y pozycjt słlni~ skurczonej na prawym boku, czaszk' 

skierowane na południ.e twarzeczaszą ku wschodowi, Obok. jam grobo>!Ycli. wyst~H takie l obiekt o trud

nej do ok.reHeni'a funkcji na obecnyro etapte badad. 

Inwentarz grobo,.y stanowiły naczyn~ charakterystyczne dla kultury unietyck.iej. 

Matertały tródłowe znajduj~ s~ę V Wojewódzkim O~rodku_Ąrcheologtczno-Konserwatorskim we Wro-

cłavtu~ 

Badanta będ, kontynuowane. 

!GlZEMIONKr, gm . Bodzecli6v 

woj. kielecltte 

WPATKI 

woj. s:teradzlt.łe 

S tanorts-ko J.1 

patrz 

Muzeum Arcfieologt czne i Etnograficzne 

.". Łodz .t 

Badanta · pro.adztł -mgr Andrzej Peli.'słek . Finansował WKZ 

w S~adzu ~ Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. 
P.l:erwsry· sezon óadań. Osada kultury ~i~zanowtckiej, ~lady 

osadntpt- mezolttycznego t kultury trzcinieckiej . 

Stanorlsko posadowi'One jest na wydmte w >!Yodrębntaj,cej Scl:.ę z trzecli stron lewobrzeżnej partii 

. przyltrawędztowej strefy doliny GrahJ:, Obi'ek.t laty- ,.. lesi.'e. oraz v terent-e zalestanym, co ograniczyło moż 

li~śc:t prac terehowycli. 

Prze5adano obszar 360 ~2 . Odkryto osadę kultury m.terzanovtcktej 1 ślady osadnictwa kultury trzcl

nteclt.iej oraz elementy ~kazuj~ce na funkcjonowani'e. tutaj obozowioska ~ezolttycznego. 
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Jrultura mi'erzanow:tckA. Na powterzchni olt.. sa. m2 odkryto koncentrację rucfiom~ materiału za

óytTco""~ fceram:t:b :t przedmioty krzemienna/, paleniako :t dwLe jamy o n:teolu>edlonym charak.terza. Ma

ter:tał zal~ał Pod próchnic~, w strop:te warstwy p:taskdw: eolLcznych. Straty~rafta :t ułożenie poziome 

su~eruj~, tż nie podle~ał on w:tęk.szym przemteszczen:tom. ~ród ceram:tkr wyróżntaj~ się fra~enty du

żych naczyń z ~zami . pod krawędzi~. Nieliczny Lnventarz krzemienny reprezentowany jest przez suro

wtec czeKoladowy. Charalt.teryrtycznymi narzędziam.t:. s~ odłupkowa formy nożowate. 

Jrul tura trzc:tni'aelta reprezentowana jest .przaz tnwentarz ceram:tczny n:tevi-e.lkrej jamy. 

Matertały mezolttyczne s~ nteliczne ~ na tyle ntaeharakterystyczne, że nte pozwalaj~ na spre

cyzowan:te chronolo~:t:t. Nie tworzyły skupiskA, 

Matertały przecHowywane s~ w: Muzeum Archeol~:tcznym :t Etnograt:tcznym w:~z:t. 

Badania nie oęd~ kontynuowane. 

l.OPATKI 

woj. sieradzkie 

s ·tanowisko 12 

Muzeum Archeolo~tczne t EtnografLczne 

w: Lodz:t 

Badanta prowadztl 1119r Andrzej Pel:ts:tak. l':tnansował WKZ 

w Sieradzu t Muzeum Archeoloqtczne t Etnograficzne w Lo

dzl:;. Pte.nrszr sezon Badali. Osada Ji:ult.ury mterzanow:tck.:tej. 

Stanow:tslto położona je!lt na wydm:te, na !<toku n::tew:telkre~ wyntasten:ta w: praw:oórzeżnaj st.refie 

krawędziowej doltny rz~ Kollsk.tej. 

Prze6adano pow:t:erzchni.'ę 325 m2
• Ruchomy- matertllł zabytkowy zale~llł przede wszystk.tm w war

stw:te prócfinicy. SUadał s.bj z tra~entów ceram:tld :l przedlhtotów- krzem1:ennych. triród ceramilti wy róż.: 

ntaj~ stę fra~enty naczy!l z ~zamt pod k.raw:ędz~. Ibventarz krzem:tenny reprezentowany jest wył~cznie 

przez surowce nie miejscow:a: czekoladowy, św:iectechovsk.t t pastllsty. Witród form narzędztowycb. wyróż

ni~j~ się odłupkowe narzędz:ta nożowate. 

Nowożytna orlt~ terenu gdzte leży• osad11 uruc~a tntensywne dztełan~e procesów- stokowych. 

leli wyntktem jest wyra:tne przemieszczente mater:tału povterzclinio~o oraz znaczna ntwelacja terenu. 

Prawdopodo&n~ v trakc~e tyc~ procesów u1egły z~czen1u d1ady urz~dzed ata~ych osady. 

stosunkowo n:teWi.elltll U .czfia rucb.omego mater:tału zabytkowego pozwala atę domydla6 funkcjono

wan:ta tu n:l:evl."elk:l:ej os-ady podoónaj do odk.rytycb. " pollltsk.tm sięganowie /stan. 3/ t Łopatkac b., stan. l l. 
Obiekty te tworz~ enRla~ oaadn~tva kultury mterzanoWtcktej v Polsce drodkowej. 

Materiały przechowyw:ane s~ w: Muzeum Arc&eologtcznym 1 Bt.nograf~cznym v ~zL. 

Badan~a na stanowtsku zakodczono. 

MACrEJOWICE 

woj. stedlecltte 

Stanowtslto :t 

Polsb Altademi-a Nault. 

matytut Ktstorti Kbltury ·Matertalnej 

Zalt.ład Epo.i:i. "Metali w: lfarszaw:te 

Bildante prowadzl:!;a dr ·i'!ał!JC»!Zat.a l!oq:telntcka...Uróan. Jron

sul tovał doc, dP liali. Dan D~lirowsU, .Ftnansował IIIKZ w 

Stedlc:acn. ~Y &ezon badart. Cllent.arz_ysko grupy mazo

vtecko-podlaslt.tej knl tury łużyc_JU:e~ z IV-V okres-u epok.:t 

lirą z u ~ vczesnej epoltt żelaza. 

2 . 
PrzeJtopano 2!14 m , eltsplorując 174 ohteltty sepulkralne: o groDów jamowycb., 149 poptelnteowycb., 

11 pojedynczycli i S zespołów- naczyń n:tezaw:teraj~cycli. ko•c.t:., 2 skuptska cemąnJ.:R.i, 1 1 kam.leni oraz s 
osadniczych' 3 ślady p6 ~tłupacb., J. n:teokredlony, .1 sfi:uptsko ceram~fd.. Groby jamowa hyły owalne .,. pla

nie i nieckowate v przeltroju. W 2 zaohserwow:ano zarysy jam o szarym wypełn!:sku. w :t wyst.ęiły frag-
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menty cer~, glady hr4zu na kodciach ~ łuszczk~ Krzem~enna, v l "kdłke z drutu br~zowego ~ w l 

fragmenty ceram:tJU: . Groby pop.l:elnlcowe miały zarysy jam Y 2 W"JPadk.!oc~·-tttęJcazość Popl-elni'c hyła nak-' . . . 
ryta placlU:em lub mi'l<l\, rzadz:tej !:nnym naczyniem, Przy..tawti "}'1rt'IPHY' wewn11trz 3 popteln!:c, a w 1 

" wypadltu oBolt pop:teln:l'cy. tr 32 grobach. odkryto drobne przed!!ll:Qty metalowe, r tym l. żelazny, w 44 Ha-

dy brązu na ~odc~acó, v 2a krzemiente, nteki~dy z patyn~ oqntp~, wJ ·pactorek ko~ctany. Naczynia 

n:tezarleraj11ce Jtośc :t t: !:ch. zespoły wysto:powały na .pozJ:om.l:e dolnycli partti na;!Bltl!tZych grobów lub 

pon:tżej n.icfi. Były to Pucharek. ulvówecki. i grzechotka oraz Jt..u..ók:.t, czerPau, amforU, naczynia chro

powaeona przeważn:te małych.rozmtarów. Cztery· z n.l:ch.hyły dredntej wtelkośct:. Interesuj11ce jest, że 

5 z n.l:ch stanow:tło skrajne o!'>.!:ekty na wschodniej l: zachodniej gran.l:cy cmentarzyslta. Obtekty na cmen

tarzysko wysto:Powały ..- sltupl:sltach., w 3 poziemac h. t: n teraz nawarstwtały- sJ:o: na s:tebie. w północnej, 
peryferyjnej partt::t cmentarzyska stw-i-erdzono duże 4Powierzch.nia odsłon:to:ta oR. 45m2 , mi'IŻszość 20 cm 

[zactemnl:en:te[ P.,zostałoścl: ob:tektu lub warstwy[, którego charakter ze wzqlo:du na n.tewtelki stopień 
prze.5adant:a nt:e jest jeszcze oRreślony. Zawierało ono ltczne fragmenty wczesnej ceramiki łużyckiej, 

a taJtże bryłiU: P.,lepy, węgle drzewne, okruchy kamlent oraz groctlc br~zowy t: Rrzemienny, gładziki, 
ornamentowane przęn:tra. tr zactemn.l:enfe to wkopane 'były Półniejne od ni-ego groby kultury łużyckiej. 
Pod n.tm, a częśc.t~wo oho~ n~o wystąpl:ły ....- ~lady po ~yc~ t: wkopanyc~ ~łupach. 1 owalny obiekt 

z ceramJ:R4 kultury· . łużyci:tej fdn z n.l:ch. ~acbodzl:ły· na .sreht:ef oraz skuptslto fragmentów naczynia kul

tury trzcrnt:ecltt:ej. Stosunko~ nJ:ewl:elka powterzch.nta przebadana vtej częśct: stanow-iska 1 nie poz

nla na oRre~lenie v tej cfilorl:lj:: otzajemnyc~ relacji pollli:<:dzy tli osad11 a osad'! [stanowisko 2/, rozci'l

gając~ sJ:o: na zacfiód ~ połudnto~zacfidd od cmentarzyska. Badanta potw-J:erdz~ły zasięg cmentarzyska 

w- lt.t:erunl<n wscl\odnb! t: zacbQdn.tm oraz UlllOŻliwUy na pewne rozpoznanie jego partli południowej, a 

' zltłaszcza północnej, 

Badanl:a będ'l kontynuo-ne, 

MADEŁT, qm. P11tndw 

woj. rl'eradzltt:e 

Stanow-i'slto l. 

~uzeum ~~heologtczne 1 Etnograficzne 

v- f..odzt 

Badanta prowadzl:ł '111']r Z6.t:qnl:ew K:aszewski . P!:nansował WKZ 

w S.l:e.t'adzu, .7edenasty ""zon Badań. Cmentarzysko górno

dll\slto . • l!lałOPclsfd:ej grupy kultury łużyck:tej z V okr. 

ep. br~zu t: z ol<resu nal~tackl:ego c [~00 - 650 p.n.e./. 

Badant:a Były tontyntiacj~ prac vykopaltskowych. prowadzonych. Y latach. 1977-86. 

Stanowt:sRo znajduje st:ę na grzh.t:ecl:e najstarszej terasy· pradoll:ny rzeki warty, 'porośnio:tej 

obecnie !tarłowa tym lasem. Przebadano obszar o powterzcbnt: 525 m2 , na którym odkryto 99 grobów ciało
palnych. o zrdżnl:cowanym obrzadltu pogrzeBowym . 

Typ r- 44 qroby. Przepalone BZCZ~~ ludzkte, ułożone Ypop~eln~cy w ~adzie anatomicznym, 

vrPełril:aj'l naczynie w połowie jego pojemnośc~. Poppaln.t:ce ustawtone były Y warstwie żółtego piasku,_ 

a tylko S z ~mtały ofista-r ~enne, Przysta~ ~eszczone by~y ~zpogrednio w s~siedztwie po

pt:elnt:cy. Rzadz:tej wRładano je razem z ozdobami stroju do jej wnętrza na przepalone ko~ci ludzkie. 

'lr qro6i'e 37!1 Były tiJD.tenczone 2 popteln.l:ce. · 

TyP IT, odmt:an~ a • 6 grobów. Czo:śd przepalonych. kolet ludzk.l:ch. złożono w popielnicy~ a resz

tę rozsypano między popl:elnl:c~ a , przys~~. Obsta~ ~~ post:adał grób 370. 

Odmfana · B - 5 grobów-. Pl!zePa.lone Jtośc:t: ludzi:te zło*one częlłctowo w' popl:elnl:cy·. Reszto: kości 
rozsypano wzdłuż ost: E - l!' luli N • s. tr qrobac~ 33Cl l: 4!IS PoPJ:eln.l:ca t: przysta~ znajdowały sio: w za• 

c6odn1-ej częśct: jamy groBowej, y grobach. 388 t 396 ..- częlcl: ..-scbodnl:ej, natomt:ast v grobie nr 359 w 

· południ't>wej. ProstoR11tna ob.stan lta:lirtenna otaczała · jam<: grobow'l pociiówltn 35~ : 

Typ ~rr. odmfana a - 5 grobów. Przepalone kośc:t: ludzkie przeml:eszane ze szcz11tkami stosu 

znajdowała sJ:o: w pop:telnJ:cy, a reszta rozsypana 1t2dłuż ost wschód-zachód. tr grobl:e 360 popielnica 

i ' przystaw!<!' znajdowały si:ę W' zacbodn:laj czo:ścl: jamy CJrObo1!e~, natomtast· w- qrobte 38Q w wschodniej. 

Obydwa groóy tego typu po.~rl:adałY' prostolt4tne obstawy ltaril:l-enne. 
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Typ v, odmtana a- 17 gro~. Przepalone ko~ci ludzki~ t fragmentr celowo potłuczonyc~naczyń, two

rzyły nie~elUc~ rozm~ar6w skupiska. Naczynia zachowane w cało~c~ ulttawtone hyłr ~ pe~ym oddaleniu 

od skupi'sR przepalonyc~ li:oo!ci ludz~h. 

Odmfana b - 4 groby. Odmiana ta różni stę od wyżej opisanej tym, że przepalone ko€ci ludzkie 

tworzyły owalne skupisRa t były przemieszane ze szcz~~ stosu. owalne obstawy kamienne posiadały 

grolly 339' t 34 7. 

Odmtana c - 4 groby. Przepalone kodci Iudzkte przemteszane z szcz~tkamt stosu rozrzucone były 

wzdłuż osi wsch6d-zach6d, całe naczynia lub ich fragmenty umteszczane zosta~y v zacbodniej czę~ci 

jamy grobowej. ProstoR~tne ohata>ey kamienna występowały ..- qrohach: 31!1", 358, 363. 

Typ VI, odmtana a - 9 grobów. Przepalone ko~ct ludz~ przemteszane z fragmentami celowo po

tłuczonych naczyń zostały zsypane do jamy grobowej 1 rozrzucone po całej jej powierzchni. 

Odmiana b - 3 groby. Różni s1:ę ona od wyżeJ opl:sanej tym, że ..,. jamte grobowej st~erdzono 

obecn.o~ć s-zczątków stosu. 

li tym typie PoCMwkdw brak naczyń zacb.owanych w cało~ci. 

Wyposażenie poszczególnych grobów w naczynta waha stę od 2 do 8 sztuR. W stedmtn qrohach po

pielnicowych w6r6d p~zepalonycb.szcz~tków ludzktch odli:ryto sptralna zawieszkt z hr~zowego drutu . Oz

doby wykonane z gltny w- postac:t paciorków, wis:torkdw hrły w wyposażeniu qrobd>r poptelnicowych: 325, 

335. Do ciekawszych. znalezisk zal:tczyć należy pełne gltn:tane kółko, [podobne do kółek. tzw. wózków 

kultowych[ odkryte w grohte nr 379. W trzech grohacli popteln:tcowrcl\., 6ędących prawdopodobnie pochów

kami młodocianych oso5ników, w6r6d przepalonych szcz~tk6..- ludztlcli odkryto gll::ntane grzechotki. 

~OLrcE, gm. Wola Krzysztoporska 

woj. p:totrkowsUe 

S tanorl~tl<o 3 

MECHNI.CE, gm. K"ępno 

woj. Rali'!tkte 

S tanow-i'sl<o l 

patrz 

okreg halsztackt 

Muzeum Req:tonalne PTTK w Kępnie 

110jew6dzkt Konserwator Zabytków 

w Kaltszu 

Badan.t:a prowadz.:t.ł mgr .:Jerzy lfojctechowsk...t. Ftnansował WKZ 

w- Kali'szu. Szdsty- s-ezon ba.darL CmentarzyS"ko kultury łu

Życk:l:ej z V okresu.epokt 6r~zu t Hallstatt c. 

li 1987 r. przebadano pięć arów po..r zcb.ni olitek.tu znajduj ~c !t:tedemdziesią.t siedem pocllów
k6w cfałopalnycn. Były to· groby poptelni~owe t jamowe, z reguły wyposażone wceramtkę j~ misy stoż

kowate, jednouclie t dwuucl\.e ~. dzbany, czerpakt, garntl beczułkowate 1 naczynia - miniaturki. 

Pocfi6wltt Pasi'adały ohl(arowanta z kamtent polnycli, ~dł przykcyte były bruktern ka.Jntennym. Znaczna 

czędć pocfiówli:ów znajdo1(ała ~ w sp~qu warlttwy z:t~ ornej, na głębokodct ok.. 25 cm i została znisz

czona przez głęóoRą orli:ę. Wk:l:lkn yypadkac~ [groBy jamowe[ natrafiono tylko na nieliczne fragmenty 

przepalonycft ltodci' ludzUch. W pochdwfc.u nr 20& znalez:tono .br~zoq szp:tlę z główkĄ rozk1epaną i zwi
nięt~ w uszlto. 

Hada~a llęd~ kontynuowane. 

MIKOŁAJOW", gm . O deR. 

woj. tarnoórzeskte 

Stanow±sKa ~, 2, 4, 14 

patrz 

okreS' WJiłyt(dv rzymsld:Cii 



MIKOWICE, gm~ Namysłów 

>10j. opolsftie 

Stanovbkc ~ 
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Instytut Ś'lll.s!CJ: 

>r Jtatowi'Cacli 

Badant a prowadztta mgr E1~5teta .no.stslsk.a przy wsp6ł

pr"'cy mgr ~r Boguaława Pla.ryntah , Barbary Butent-Ste

fantalt. t LechA Kozlowsk.t.ego. Konsultacja naukowa prof. 

dr hah. Bogu&law Ged~ga . ~tnansowało z Resortoweqo Pro

gramu Badań Podstawowycli Untwersytet Wrocławski. Konty

nuacj a badań przedwojennyc~pterwszy sezon. Cmentarzysko 

kurlianowe ze. starszego t ~ rodkawego okresu epok! br<1zu. 

Przeprowadzono Badani'a wykopaltakowe dwóch. kurban6>c- {17 t 20/ na cmentarzysku tzw. • zachod

ntm", leż<1cym v lesie na pdlni'Cny zacl\6d od >CSt . W latacli.111b;dzY""jennycli obtekt był niszczony przez 

tntensywne wybt e.rante ptaslru. W latach. 1926-1930 G. Raschke t L.P. Zotz przebadali tu 11 spośród 

24 zewi:aencjonowanyc!i. ltoPców. Badanfil v ~987 r. ml:ały cliarakter ratovntczy, obiekt jest bowiem ponow

nte ntszczony przez głęboR<I orkę 1 uprawy le~e. 

Przed rozpoczęciem eltsploracj t wyznaczono od przectnajii.C<I oba lblrh.any; zahieg ten miał na 

celu uzyskante ·możltvi'a długtego profilu /ok- 30m/, rozpoznante tym samym przestrzeni międzykurha

nowej. 

UUad stratygrattczny o6u kopcóv stanovilo sze.dć varsttr. 

I - ~ctólh l e~ [ptasek. wymieszany ze zbutvl:alym tgliviem t li'stovtem[, 

IT - próclintca współczesna [lu:fny p ta sek. bar>ry s:l:wej [, 

nr - nasyp [ptasek. 5arwy- żdłtej z przeba.r>rtentamt pocbodze.ni'e rodl-tnnego/. 

IV - prdclintca pten.otna [ptasek.. żdłto:-si:vy o strukturze p"lamtstej [, 

V - warstwa rudoceglastego żrlTku, 

VI • calec [p ta seX liJ:ało-źdłty [. 

KUrlian 20 .tęgał vysokodci 0,6S m 1 poatadat średn:l:cę 7,4 m, a kurban 17 odpowiednio 0,60 m 

t 10, S-... w lblrli.ante 20 od!tłonto:to krll.g k.amte.nny, złożony z dużych. głazów, mi"ejscami ustawionych w 

dwóc!i., trzecli pozi'omacb.. t..,rz11.cycb. zacz11.tkowy, jak.by zewnętrzny p~aszcz kopca. Wewn<1trz uchwycono 

zarys prostoR<1tnej jamy grobowej o wymtaracb. 2 1 70 x ~.~a m, dłuższ11. osi" wy~naczaj"cej kierunek WN-ES. 

Na dlad pochówku ni'e natraftono, do jego d~struk.cji przyczyntł gi~ zapewne wkop współczesny, narusza

jll.cy jeden z narożntk.ów ltomory grobo-j. 11 centrum kurb.anu ~7 zaobse.r>10wano jedynie pogrubion" war

stwę prócl\ntcy pterwotnej, gdzte przypuszczalnie złożony byt f pochówek. 

W prze.trzent ~ędzy kurhanowej od•łon~to qróh ci~łopalny· w postaci skupi ska ceramiki i 

przepalonycli ko~ct. Zarys jamy qrobawaj hył n~euchwytny. 

Pozynauo 1027 fragme.ntdv ce.ramtk.t, S odłup~ z krzemteni-a narzutowego i przepalone kodc i 

l~. Na stuteR destrukcji oht2któv ce.ramtka była dod~ słabo zach.cwana t przemteszana. Zwracaj~ 

jednsk.że uwagę ulamkt z odctak.ie.m tk.aniny, vypycliane. guzy o5wtedzone Pótkolt stymi liniami rytymi , 

fragmenty 5rzudca z ptcnowymt k.anelurami. 

Badanta óęd11 kontynuowane.. 

MS"LANO, gm. ~odntca 

woj. torulisU:e 

S tanovts-Ro "14 

MOKRE, gm. Zamośó 

woj. zamojsRte 

S tanowi!tlbl "l 

patrz 

pa1eoltt 1:- mezoltt 

patrz 

wczesne grednto>riecze 



NADOLE, gm, Gntevtno 

woj, qdaJ!!rlle 

stanoldsli:o 3 
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PP Pracown~e ~erwacj~ Zabytków 

Pracovnła Arcfieoloqtczno-&ons~torska 

Oddztał Sdalls:X. 

Badan~ prowadztl mgr Z~nt-e.r turawsld. Finansowała 

Eleli:.tro>OUa J'\dro- r aarnoorl:ec r w- Bndorle. Pterw:szy 

sezon badań~ Osada datowana na scftyłe~ epo~ brĄzu i 

wczeSny okres eP,u żelaza. 

stanowl:!rli:o Położone jest po zachodniej stronte Jeztora !arnorlec~go ~ zajmuje nieznaczne 

wyórzuszenie ~rodRowej _częśc~ rozległego stożka napływowego, łaqodnte opadającego v kierunku wschod

nim. Prace ratownicze podjęto na skutek zaqroż~, jakte stwarza razcudowa zaplecza hotelowego EJt. 
2 . . 

Badaniami wykopalt!rli:o~ oójęta ól~sli:o ~ooa m qospod~c•o~roduRcyjnej czę~c~ osady. Odkryto 170 

obiektów, wśród których. wyróżni'ono 2 ptece, l wędzarn~ę, 14 palentalt, 79 jam oraz 7l .dołów posłupo

wych. w wypełntsitach oótektów- ol:'az zarejeśtrowa.nym poztomte użytltovym osady wyst'\PtłY doś~ ltczne, 

silnie rozdroónione fragmenty ceramtli:X. Natraftono równ~eż na 1 oli:az tzr. FOuła~r li:amiennej w pos

taci dwustożli:owateqo Rrążli:a z dookolnym ro~em t dołkami na szczytach.. Podkreślenta wymaga odkrycie 

dwóch zespołów oóte.lttów, stanowiących. pozostałości pracown1:.-warsztat6v garncars~tch~ złożonyc.h. z 

pieca, jamy do magazynowania i sezonowani a gltny, paleni ska oraz śladóv naz~emnych. li:onstrukcj i słu

powych . W oóydwu z od.ltrytych.pieców zarejestrowano podoóny układ stratygrafi~zny: zawalisko gl i nia

nej kopuły , paztom komory wypału, fragmenty s t lnte wypalonego glini anego rusztu oraz palentsko 

pieca. 

Materiały oraz dokumentacja z óadań znajdują si~ w arch.twum Pracowni Arch.eologtczno-Kons er

watorskiej PP PKZ O[ Gdallsk. 

Badanta będ~ Rontynuowane. 

NOSOCICE, qm. Głogów 

woj. legnickie 

Stanowisko 9 

Muzeum w Głog~e 

O~rod~~cheologtczno-Konserwatorski 

Badania prowadził mgr Aleksander Dobrowolski:.. Finanso
wało Muzeum w Głog~e, Odrodek Archeolog~czno-Konser 

watorsk±. Pt erwszy sezon badari. Osada z wcze~nej e poki 

brązu, kultura łużycka. 

Stanowisito położone jest oli:oło 170 m na południowy-zach.ód od zaóudowań tarkowa - na obua

rze budowy O:otedla Ptastów w Głogowte. Podjęto óadanta ratowntcze na oóso:arze o łącznej powi erzchn i 
około S, 5 ara. W toRu óadań od.ltl:'yto t wyeli:.splorowano 17 oól:ek.tóv. z Wlttępnej analt zy materiałów wy

nika, że odkryte obte.ltty należy wtąza~ z wczesną epoKĄ brązu. oraz kulturą łużycką. Pozyskany ma 

teria ł /'wyłącznte cerami~zny[ znajduje st.ę w Muzeum ,.. Głogow-te, o~rodeli:. Arclieolog t czno-Konserwator-
ski. 

Szybki postęp prac budow-lanyc~ spowodował zntszczenie ~now-tska. Prace archeologiczne ogra 

niczą się z konfećznoścl: do li:ontrolt wykopów- budowlanych. oraz doratnycb. t:nterwencji w- sytua c ji wys
tąpi:enta śladów arch.eoloqtcznycb.. 

NOSOCICE, gm. Głogów 

woj. legnicltte 

Stanowiska 16, 17 ~ 18 

NONA B!Ał.A, qm. Nowy Targ 
woj. nowos·ądecR.te 

Stanow-tsko 2 

patrz 

neolit 

patrz 

paleol:tt :t 111ezoltt 



NOWY I'ILYN 

woj • vrocła>ntkłe 
stanoVbko 6 

NOWY RAOOSZEC, gm. nt>sno Odrz. 
woj. zte.lono<;~dr!tlt!e 

Stan~ 6' 

OSŁONKI 

woj. wrocławn:te 

Stanorlsko l. 

PARCZEW 
woj. ótalsko~laskte 
Stanorlsko 6 
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Po,trz · 

neoltt · 

patrz 
okres vpływólor rzymsJtJ:cb. 

patrz · 
neoltt 

Onl'Wersytet Warszawsld 
Instytut Archeologii 

Badan:ra prowadził 1119r . Sławomi-r tółkowsk.i. Finansował uw 
t . BBDtt r B:rałej Podlask:rej. D rug t sezon badań. Cmenta
rzysko [?f z wczesnej eP.,u &1\zU. 

Stan~ts·ko odkryte zostało przypadkmro podczas prac budo,..lanycli." 1986 r. Przeprowadzono 
wówczas wykopaliskowe óadanl~ Pat~toze uja~tly płytkt, prostokl\tnY oli.i~kt o wymiarach około 3 m 
LW-Ef x ol<oło 1,1 m {N-5[. lf jego centrum znajdowało stę 8 ostrzy s:terpów krzemiennych z wczesnej 
fazy Rultury strzyżowsRi~j fkpzemteń rejovieckl:[. Ponadto v wypełnisku ofitektu odkryto równi~ż k~l? 
Ra droli.nycl'i fragmentdr cer~· wczesnobrl\zOWej. 

lf l.!f87 r. teren wol<ół tego obieKtu poprzecinano rowaml: sondażowymi o łl\cznej powlerzchni J ara. 

JednaJ< poza ol5teiU:em nowożytnym /XXT>d::eczny wkop[ l: .słabo rysującym si'ę i:nnym oli.iektem [wkop z drob.
nymi węglaml: drzewnymi[ oraz lu~no znaleztonym trapezem krzemtennym - ni~ nie znaleziono. Dalsze pra~ 
ce wykopaliskowe unl:emożliwa zabudova przemysłowa tego ~:te3sca. 

PAWLIC!IY, gm. Ksl:ężpol 

woj . zamoj skl:e . 
Stanowtsko 2 

PODLODOW, gm. ł.aszczów 

woj. zamojsile 

Stanowł:'sko 59' 

patrz 

wczesne ~redntow:tecze 

ll.t>jewódzkl: O~rodelt 

Archeologfczno-Kons~torski 

w Zamottc.:t:u 

Badania prowadztł 111<Jr Józef Niedtrtedł. Fi'nansował WOli-K 
v Zamościu, Pt~rwszy· sezon óadart. Osada z wczesnej epoki 

b.r<\ZU kultUPY łużycktej oraz lokiesu lateńsRiego. 

Stanortska położone jest na środku dużego cypla o ekspOzycji NW, N, NE, w pobliżu rzeki 
Buczwy . Odkryto je w wyniku badań AZP. lf badanblch. .-atovntozycfl_ odsłonJ:ęto ok. 45 ·m kw. Odkryto sze
reg zabytków w warstrte o.~ej oraz tuż pod ni~. w •warstwie kulturowej na gł. 4Q~78 cm zarejestrowa
no wyratne skupisko matertału, na które złożyły aię następuj"ce zal5ytRt: ułamki rozbitego żarna, 
fragmenty Rośc:l:' zwi~rzęcycli, gltru:ana 1ntnaturka óuta, fragment 111tntatlirowego naczynia lub grzechotki, 

duży fragment naczynia esowatego, lekko chropowaconeqo, PrzeRłu•acz z x~zemteni~ wołyńskieqo oraz 

kilkanaścfe fragmentów ceraml:U, Materi~ł w całości należy przypt~ać ludnośc~ kuftury łużyckiej. 

015oR tego skup~a na głęl5okośct ok, l m odkryto o~t kształtu óaemkowego o średnicy "or.zek" 

1,50 t "1,20 m. W ol5tel<cie znaleziono żarno, rozcieracz, duży fragment esowatej czarki, fragment żłob

kovanego 6rzuśca, fragment wylewu mtsy oraz ktlkanaści~ fragmentów ceram~' a ponadto fragmenty kości 

zwierzęcych i dwa ułamil obastronnie gładzonej polepy. Kilka fraqmentów ceramlki z obiektu. określono 

jako pótnolateńsltie. Tym samym przynajmn:lej jedni\ częś'ć oó.ieiU:u należy datować na ten okres. 



68 

oruqa czę~ó obiektu wydaje się należe~ do kultury łuiyckiej, , na co wskazuje żłobkowana 

część brzu,ca znalez~ona na dn~e jamy. Ponadto znaleziono w ~rst~ ornej. 1 tut pod ni~ ceramikę 

kultury Cnłopi~e~vesele oraz kultury trzc~eckSej, 

Badania będą Rontynuowane. 

PODRZECZE 
woj. leszczyńskie 

Stanowisko 3 

Polska Altademi-a Na.ult 

Ills:tytut IIi'sto"~:t: KUltury Mater.talnej 

Zakład ArcHeolog~~ wt~lkopolskS v Poznantu 

~jewódz~ Ośrod~ Arclieologtczno
Konserwator~ w Lesznte 

Badania provadzil~ ~a.rtola Perenc, Jolanta SzaŁkovska, 

Wojciech. Sm.i:gtelsld t Ma.rek lf.rdl'lel. PinansowaŁ li.OAK: >r 

Lesznie i Il!lll'l PAN. Ptl\tr ..... on lladań, cmentarzrsko k.ur

liano"'!! ludno~ct kultury łużycktej zec środ.kovecgo olcresu 

epoU brązu. cmentarzysko ludności kultury prze...,rsktej 

z wczesnego ok.resu rzymsktego. 

Prace prowadzono w południowozachodn~ sektorze stan~Ra oraz ~ strefte północnej ~ połud

niowej; ich celem było rozpozna.nte zasięgu obu cmenta.rzys~. Zbadano obszar 479m2 :t: odkryto lOS obte~
tów. Zasięg obu cmentarzysk pokrywa się v znacznej części, jedna~ grobr kurlianoWe wczesnołużycki~ hy

ły zakładane raczej w centralnaj strefie sta.novłska vok6Ł jego kulminacji, ludneśó kultury przewor

skiej chowała natomiast swych. zmarłych na całym obsza.rz"'. 

Na cmentarzysku ze środkowej epold:: MI\ZU odkryto 4 obtektr, · z tkdrycli 3 były groóam.t kurha

nowymi. li jednym z nich. powiodło się nawet ~c! lłlady nasypu ziemnego, nUry>tającego konstrul<c~e . 

kamienne w postaci bruku o ~redntcy 3 m, Inny grób zliudova.ny by~ z 3 br~, ~re nakrywały ntecko~ 

waną jamę o średnicy 3,20 m, głęh. 80 cm. Wyjl\tkowym znalezi!fi:i'em r tym obtekc:te była mała waza z 

pionowo kanelowanym brzu~cem, zachowana Y całodcL, zaleqaj~ca v · ązę'c~ stropowej jamy. 

Na szczegdlną uwagę zasługuje obiekt w postaci jamy średnicy· 1,90 m, głęb. o~. 55 cm, w ktd

rej ustawiony był p:tonowo duży kamień wys. 84 cm. Obiakt t~ przYPomtna podohny o~t odkryty >ruh.r . 

w nim jednak ka.mi'eń był znacznie w:t:ęuzy. O p~tnej funkcji tych. ohteld:6W" trudno powiedzie<! coof 
wi4Ż4cego na obecnym etap~e badart. N1~~tp1~~ maj' one j~ rvt~zek z cmentarzem, zoatały zlokal~

zowane w jego centrum. 

Materiał ruchomy odkryty w grobach stano>rtla wy~ącznfe ceramika, oprdcz 1fSPOmn1anego wyżej 

naczynia, zachowana w niewielkich fra~tach. SI\ to uł~ vaz, m!s, ~[dzbanków 1 garnków, 
Ogół materiału zabytkowego, tj. ceram!Xa 1 ~te v poprzednich. latach. ordoóy z hri\ZU, określa c~o~ 

oologię cmentarzyska na BrO~. 

Na cmentarzysku kultury przeworsktej zbadańo 101 ohtekŁdv, z nicli: 67 grobów ludzkich., 

l grób zwierzęcy , 7 pal~ist, 26 jam od słupów, nteokrenonych. :t zntszczonycli.. Odkryto 5 grob6..- po

pielnicowych i 62 groby jamowe. Do wyjątkowych znalez:t~ na cmenta.rzysbch. ludnoofc:t knltury przewer

sklej należą groby zwi=zęce. Na badanym cmentarzysku odkryto ich. doti\(1 4: 2 grohy kont :t 2 małych. 

przeżuwaczy. Opierajj\c s~ę na wyposdentu grobó>r popielnicowych. motna stwi:e.rdz1'1!, ie na cmenta.rzysku 

były w użyciu formy naczyrt znane z innych. cmenta.rz~ tej kultury, By!l!y· wród ntcli. 71 cel?am:tll gład

kościennej naczynia wazowate, dwustożKowate o łagodnym za!emte, cza.11ll ostro proftlovan~ :t pdłkul~~te, 

Odrębną kategorię stanowi'" grubo~ctenne ga.rnkr o povi-erzcfin:t cliropovatej. Znaczna wtęk&zośc! narzędzi, 

broni l ozdób wykonana jest z żelaza. T~ zestar wyposażenia P.,zvala okreUM chlionologi'ę cmenta.rzrsu 

na fazę ln-2 , nierlell<ą liczl:lę gl?ob6..- można datovac! na pdltny okres przedl?zym<tU' , 



SADO\UE, gm. Ostrów- Wlkp. 

1o<0j. kali:slci-e 
Stanort,.lto 1 
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"Muzeum Okrę<j'Ol{e 

Ztemi· KAlbr!U'ej 

vK"aliszu 

Badanta prowadzt"ł -mgr L.Z:fĄ6ka. ·Ptnansował WKZ w Kaliszu. 

Pi-erwazr sezon badart. CmentarzysKo kultury przedłużyckiej. 

Cmentarzy~o Położone jest w dolinie rzeki Baryczy v lasach nalęż~cych do wsi Sadewie i wy
socko W:tellti'e. Sl<łada stę ono z około 30 ltopców, które nie tworz~ w:tęltszycl\. grup. Czę§ć kurhanów 

została zniszczona przez wkopy rabunkowe, nory ~erzęce oraz wsKutek kolejnycn zalesiert. Pod ko

ni~c XIX w. amator~ prace wykopaltakowe prowadztł na stanortsku właśctciel tych terenów hr. B. 

Szembe~, rozRoPuj~c Xurfian IV. Badanta rozpozna~ze cmentarzyska rozPocz~ł w latach 20 naszego wieku 

~.Kostrzewskt, lttóry _wyeJtsPlorował kurhany ri, V, XIV t XV._ Wykopaltska dostarczyły materiału zabyt
kowego z rr oltresu epokt Br~zu, llóry został opuólikowanr przez J.Kostrzevski.~go. Kopce XIV i xv 
oprócz zaóytltóvwczesnoBr~zowycl\. zavterały matertał kultnry przeworsktej opracowany i opublikowany 
przez S.Jasnosza. 

Przed przyst~1eniern do systematycznych prac badawczych, których celem będzie możliwie cał
kowite przebadanie cmentarzyska, przeprowadzono tnwentary2ację kurhanóvw terente/wykonano plany 

sytuacyjno--wysoRo~ctowe[. W trakci.'e tych. prac stwierdzono i'Stnteni-e następnych. S kopców /XX-XXIV/ 

1 3 d01!llltemanych.. 

W 1g87 r. przebadano kopiec .XX [§redi>i'ca ok • . 11 m i wysokość 60 cm[, który nie posiadał 

§ładów- zniszczeń. W piaszczystym naaypie zi.emnym [nie uchwycono Uadów- próchni't:y P.ierwvcnej / znale~ 

zi:ono 4 fr. cerami.lci i l rylec z krzemienia bałtyclciego. Poniżej odsłonięto zarys prostokątnej jamy 

groóowej [w-ym. 156 x 65 cm[ o zaokrąglonych narożnikach., zorientowanej w lti-erunku NW-SE. W jamie 

grobow-ej znaleziono fragmenty szki.eletu ·kobi.ety v wieku 35-40 lat, złożonej do grobu na prawym boku 

z twarzą skierowaną na północ. zmarłą wyposażono w szpilę hr~zową o główce rozklepanej i zawiniętej 

w uszko. Uzyskany- materiał pozwala datować kopiec na IT okres . epoki br~zu t należy go wiązać z kul

turą przedłużyclt~. 

Badanta będą kontynuowane. 

Sl\MBOROWICE, gm. Pietrońce Wlk.. 
woj . ka tovi'Cltte 

Stanortsito A 

Muzeum w Rac~bor~u 

Badan~ pro~dztla mqr Krystyna Kozłowska. F1nansował 

WX% v katowtcac~ Cmentarzysko łużycki~ - qrupy ~ląska -

rrr i IV okres epoki hr~zu. 

Cmentarzyslto położone jest ok. 1100 m na południowy-zachód od vat samborowice, na prawobrzeż

nej terasie rzeki Troi. Kontynuowano prace ratownicze na najbardziej zagrożonej części cmentarzyska. 

PrzeBadano oBszar 700 m2 odkrywając 26 grobów [11-jamowycl\.-poptelnicowych, S-jamowych, l-popielnico

wy, 2 - ctałopalnef, 2 jamy nieokreślone leżące tuż przy· grobach 146 t 152 1 2 paleni.'Ska prawdopodob
nie neolityczne. Po raz pi'ou·wszy wyst~Uy na tym cmentarzysku groóy oltreślone jako ciałopalne /146 

t 152[. Nte ·posiadały one ant zarysu jamy grobowej ani żadnych śladów ceramtkt. Czyste kości były 
z.łożone v czysty piasek. t wyposażone óogato w Br~zy t wyt"Oby- szklane przeważnte mocno przepalone 

w ogni-~. GróB 152 miał dwa skupiska kości, w jednym z ntcl\. znajdowały si'ę dvi~ dość ciężkie bryłki 

br~zu pochodz~ce. z 1110CnO stoptonych. przedmt:otów hr~zowycb, przy drugiln sltupislhl znaleziono dobrze za-

. chowan~ ~zpilę hr~zową z profilowan~ głó~, a pomi.ędzy sknptskamt - 2 fragmenty drucika brązowego. 
PodoBny cfiaraltter miał gróh 151, z tym, że dwa altupiska kości znajdowały stę w prostokątnej jamie 

groóowej .,. leltko przebarvb>n}'I!I na br~zowo p.tasku, w jedn}'I!I akupl:sku znajdowała się bardzo dobrze za

chowana szpila Br~zowa pastorałowata, fr,, trzonka szpili br~zowej t fr. drutu br~eowego o przekroju 

kwadratow-ym, oraz 4 grudki. stoptonego szkła. W drug.iJII sk:upisku znaleziono 3 fragmenty skrętu brązo

wego i 3 fr. drutu br~zowego grubszego pochodz~crch. z różnych przedmiotów, oraz 2 paciorki szklane 
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1 4 fr. paci'orków- silnie przepalonych. v 09'Diu. z kolei <;JrÓh 146 zaw-ierał jedno skupisko czystych. 

kodct złożonycfi v całeowym piasku, w ~ród nicn było 29 fraqm. iczę~ć óardzo drobnych/ przedmiot~ 

z brązu, ~6 pactorRów a2k1a~yc~ i l fr. pier~cionka szklanego mocno p~ze?alonyc~ vogniu. Z qroódw 

pochodztły jeszcze ta~e zahytk~ brĄzowe jak: 2 fr. bransolety tordovanej, 4 fr. trzonków szpil, 

2 fr. blaszeR órĄzo..-ych. t 2 fr. · bransolety z 9rube9'0 drutu brĄZOYe!!O o przekroju kvadrstowym, tarczka 

spiralna z drutu órązow89'o 1 koralik kodciany, 

Potw-ierdziło się róvn~eż trtnienie w obrębie cmentarzyska Rrzemr~arskXej pracow-ni neoli~ 

tycznej występowaniem dużej tlości narzędzi z krzemienia, odPadU Rrzemtenne90 t narzędzi z kAmienia 

jak: tłuczki, siellerRa trapezol(l!lta 1 fr. podkładek L? f do 9'ładzenta. wystąpUa róvnteż ceramika neo

lityczna z ornamentem wstęgowym. 

Groóy gruponły sJ:ę v d>(U skllp.tsltach, północno-ncl\odntm t połudnto..:>-zacliodni:Jn. ltształty 

ich jam óyły przeważnie nier89'Ularne v pozi'omie t w- pionie, jedynie ~ 10 dałob~ się okradli~ v przy~ 

bliieniu kształt okrĄ9'ły t owalny w poztomie oraz n.teckovaty v pton.te. Tylko optsany wyżej grób 151 

miał kształt prostoKĄtny vpoztomie a nieckowaty w ptonte. 

Paleniska wystąpiły: jedno w obrębie połudntowozacl\odntego skuptska grobów, dru9ie na połud

nie od skupisRa północnowschodn.te9'Q. Pierwsze, prawte okrĄ9'łe o vym. l m z 90 cm i 9łęb. 130 cm było 

do głęb. 80 cm zntszczone wkopem współczesnym. Do 9'łęb, pravte 100 cm vypełn~~ne było 9'rud~ polepy 

i drobni'Utkie9o wę9la drzewnego, cza!l"!llll~ wyrtąp:tły· drobne fra9'D'enty· ceramik~. Dru9ie palenl:sko poja

wiło się na <rłęb. 22 cm jako bruk kamienny i stę9ało do 9ł. olt. 45 cm. w- warstwte paleniska znalazły 

się węgJ:elkJ: drzewne i drobne 9rudki polepy. l!llród kamieni znaleztono d"" ttuczltt ~ kilka :fra9'111. słu

żących jako podltładR.t? do 9ładzeni'a. Do pal~ska od strony północno-racliodntej provadztła ;lcteżka 

z ubitego pi'asRu: 

Zabytki potwierdzajĄ vcze~ntejsze datowanie cmentarzyska na trr t IV akr. ep. br~zu, z tym 

że ..-ystĄpiła zdecydo.,..na przel(l!l9'A zabytkdv I:r okresu: waz~ 9'UZOwe, wazy- dwustożkowe karóovane na 

załomie, misy karbowane na załomie, szptla pastorałowata t szp.tla z 9łdvk4 proftlowan~. 

Badanta potwierdziły również założenie cmentarzysRa na neolitycznej osadzie {pracowni krZST 
mieniarskiej/ . 

III zwiĄzku z występowaniem tak cl:ekavycli. matertałd~ nankovych t ntszcz~em .tch, badani'a bo:dĄ 

kontynuowane. 

MatPriały ~ dokumentacja znajduj~ s~~ v Muzeum y Ractfiorzu. 

SANOK-BIAŁA GÓRA 

woj. kro~nieri~kie 

StanowiaRo J 

un·tversytet Ja9'tellorisld 

I:nrtytut Arclieoloqtl 

V l!(l'dovłe 

Badanta provadztł dr lttcliA.ł ParczewsR.t. Ptnansował OJ oraz 

tiKZ v: Kromte. Tizeci sezon badari. Osada wt.elokulturol(l!l, 

głdwnte epoka w~zu, okres lateńs~ t wczesne ~redniovie
cze. 

III li87 r. odsłontęto 172,5 m
2 w części pólnocno-zachodn.tej stanovtaka, nawiĄZUjĄc do wykopów 

wcześniej szycli.. Ujawniono 13 olitelttw osadowych. t:nr nr 35.,;37, 3i-48{ t 26 dał~ podupovycli.. Ponadto 

rozkopano więKszĄ częd~ fra!IM"Dta~znte ucliwycon89'Q ohteRtu 8. 

lftę<szod~ jam osadowycli. {nr nr 8, 39., 41-48[ pochodzi: z czasów- prahtsto~znych.. z wczesn~ 
epoką brązu wi'Ąże stę najpravdopodobntej jama 42 t:valcovata, o ofredntcy 128 cm{, a z okresem '(}'stępo
wania qrupy tarnohrze&ktej - podobn"9'0 kształtu jama 41, 

Dwa obteRty pochodzĄ ze lfrodkowe9'0 lub pótn89'Q okresu latetls:Rte9'o, a toh. zawarto§~ kultuzowa 

dwiadczy o óltsR.tcli zwt~zkach mtejscove<JO osadnictwa z plemionami' celtycf<.tlnt. Jama 8 była owalna v: 
rzucie pozi"omym, o vymtarach 480 l< 300 Cl1l /szerokoś~ uchwycono czę~ctowo""f, ~łębokoś~ lClQ cm, z s-ię
qajĄcymi pontżej dna dołkami: słupowym±. OWalna jama 45 L:wymtary- 26"0 -x 230 cm, głęóokoś~ 115 cm{ le

ż ała tuż oóoli: Ru zacliodow:t. W wypełniskach obyd>(U obiektów- zebrano m. m. kilkanaście ułamków naczyń 
ąrafitowych, fra9'D'enty celtyckiej ceramiki toczonej, a przy dnie jamy 8 znajdował się fra9'D'ent orna-
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mentowanej Bransolety z n~skiego pólprzezroczystego szkła, o chronol~-~ raczej ' [~ doc. dr, z. 
Wotntaka[ drodJtowolatel'iskiej. W jamie 8 odkryto też szcz~tit!- przedllltotdv żelaznych. or!'z otoczak -
"jajlto~ ll:amtenne. Z pótnym okresem wpływów rzymsktJ:h. trzeóa ł~c;:zyć użytltowante jamy 44, poaiadaj~~ 

cej cliarakter dużego palen.t&ka o regularnym prosto~tnym /166 x 120 em[ zary_lde. 

Cztery o51eltty maj~ zwi~zek z osad~ wczes.nodredni.owieczn" z drugtej pol. ltl ~ ptentazej poł. 
XliX w. Trzy jamy [nr nr 35, 37 1 40[ należ~ do wydłużonych., mn.tej luó bardziej regularnych obiektów 
określanych. nteki'edy jako "-nnowate•. Wymiary dwóch. rozkopanych. w- całości: wynoaz~ 330 x 3 70 cm 
[ob. 35[ i 310 x 160 cm [oD. 31[. Znaleziono w ntch. ceramtXę, a także nóż - żelazny [ob. 37/ i osełkę 
z ptasll:owca [o5. 35[. Oh..tekt 36 to częgctowo zniszczony piec Jtop~łltowy, gruszkowaty w rzucie pozio
mym, z praw.te kolist4 Jtomo~ palenfskow" o dredni:cy ok. 55 cm t z wylotem od strony południowej. 
Wewn(\trz zebrano ltczne uł.amJd:; naczyń. Sezon 19..87 zamyka pterws-zy etap prac na omawianym stanowisku. 

SUGA!łćW . 

woj. steradzltte 
Stanowfslto 3 

Muzeum ~cb.eol~i~zne i Etnograficzne 
w- łDdzi 

Badanu prondż-J::ł 111qr Andrzej Peltsiak. Pinansował WKZ 

w Sieradzu t Muzeum Arcb.eol~.tczne t Etnograficzne w 

Łodzi:. Orugt sezon badań. Osada kultury mi'erzanowicki~j. 

Celem badań jest ujawn.tente osadnictwa w neol:tcJ.:e t we wczesn~j epoce hr"zu w dorzeczu Grabi. 
Przebadano obszar 4 ao m2 • Przylegał on do strefy badanej w roku ub:l:egłym. Rozpoznano zaplecze budowli 

szałaBC>111!j t oKreślono wi~lkość osady. 

Rucl:\omy matertał zaliytkowy- zalega! w próchn.tcy oraz bezpodredni'O pod ni:~ w stropie warstwy 

żwtrów. Tworzyły go głównte fragment}' cerllJDjjU. t prz.edmtoty krzemtenne. Wiłród ceramiki wyróżniaj" 
się fragmenty dużych. naczyd z quztaml.: pod krawędzi~- SPuradycznte wystęPuje zdobi'eni:e sznurem w pos

taci: PoZtomych. pasm podwójnych. lub pot;rójnych. odci'sk6v. Inwentarz krzemienny reprezentowany jest wy
ł~cznte przez surowce ntemtejst:owe: czekoladowy, dw.tecJ::echovslti t Pa,s-tasty. Ch.arakterystyczna jest 

dwuściennoić form narzędztowycb. z naj5ardz.tej spektakularnymt stekferamt. Nie zarejestrowano już 

o~tów osadowych.. 

Odltryty materiał po~erdza vczedniejaze przypuszczenia co do funkcji: t chronologii stanowis
ka. Jest to krótkotrwała osada ludnodct kultury mierzanowtcktej przyhył:ej prawdopodobnie ze strefy 

lessów sandomterslto-opa towskicb.. 

Materiał~ przech.owywane s~ w zhiorach. Muzeum Arcb.eol~tczneqo i Etnografi~znego w Łodzi. 

Badanta na stanowisku zako6czono. 

SU>NOWXCE, qm. Raztmterza lttelka 
woj. iielecile 
Stanorts-io .,.G .. 

Polska Akademta Nauk 
matytut Htstorii Kultury Materialnej 
Zakład Arcb.eologii Małopolski 
Pracowota Arcb.eologtczna 

Y Iqołomi 

Badanta Ę>rondztł dr ltPzysztof Tunta. Finansował WOAR -
U~ce. Szósty·. sezon badań. Neolttyczny system fortyfikacji 

Osada kultury trzctnJ::ecktej. 

lf 1. 987 r . ~ałoni:ęto obszar o ł<1cznej po>derzchni: 4 arów- w obrębie dwóch wykopów badawczych -

XrTI :1: XIV, Celem prac była kontynuacja rozpoznania przebiegu neolttyczneqo założenia obronnego. Wykop 

xrii miał na celu zbadanie strefy południowo-wscnodniego narożatka systemu umocni~6, CIV zaś ustalenic 

położenia elementów fortyfikacji ograniczaj~cych. od wschodu centrum założenia, Ustalono, iż rejon 
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poludniowo-zachodni narożnika został objęty intensywnym osadnictwem następnej fazy zas~edlenia te~ 

renu stanorts·Ra /starszy okres epok hrl\ZU/, Zf!lCierajĄcym obraz rozplanowania. systemu obronnego. Po..,. 

zyskano st'ld !Joga te materiały ceramiczne kultury trzcini_eck:l:'ej l: tzw. gz:upy- konstantyno11<Ski'ej. W cer•

trum wykopu XIV uchwycono natomiast fragment rowu o proftlu n:l:eckowatfK4 który otaczał od wgchodu 

centrum założenia. z wykopu tego uzyskano też spor'l Uoś~ materiałów- rl'IŻ'Icycli s:tę ze starszym okre~ 

sem epoki br'IZU, m.in . 4 fragmenty wyrobów metalowych. 

Materiały złożono w Pracowni Archeologic~naj I.B:KM PAN v- I·gołom.i. 

Badania będ~ kontynuowane. 

SOBIEJUCHY, gm. 2nin 

woj. bydgoskie 

Stanowisko 5 

SOCHACZEW 

woj. skierniewickie 

Stanowisko 9 

patrz 

okreg halgztack:l:' 

Biuro Badań :f:: DoJCmnentacj:l:' Zaó.ytkdw

w Slierniew±cac~ 

Badania prowa.dztl w teren:f::e mgr; P:f::otr Swi:Ątk:l:'ew:tcz . Finan

sowało BBJ:PZ w Sldern:l:ew-l:cac!L. P:l:'erw-szy se.zon óadań. Do

mniemana osada kul tury łużyckJ::ej . 

Stanowisko_ położone jest w obręb~e wsp6łczesneqo ~asta. Rozc~ga s~ę ono na stoku p~aszczys

tego wyniesienia góruj'lcego nad ul. Graniczną. Zostało zlokali~owane w trakcie badań AZP. Pon:f::evaż 

teren stanowiska zostanłe objęty pracami ztemnymt, zdecydowano przeprowadz~ jeqo ratowni~zo-weryfi

kacyjne badania. 

Wstępnie doKonano rozpoznania terenu całego stano~ przy pomocy wykrywacza metali oraz 

ręcznego ~widra geolog:l:cznego. Działania te pozwoliły na wytypowanie do badań wykopal:l:skovych dwóch 

odcinków stanowtska usytuowanych na jego wschodnl:m i zachodnl:m skraju. Założono tam t wyeksplorow-ano 

6 wykopów sondażowycli o łącznej powierzchn:f:: ok.. 5Q m2 • Stv:l:erdzono, że wscliodn:f:: sitraj stanorlska poz~ 
bawiony jest zarówno warstw kulturowycli jak t materiału ruchomego. '!f sondażacfl. eltsplorowanycfl. przy 

zachodnim sKraju stanorlsJC:a ujawniono zniszczone, płytk.J:'e jamy·, z których. pozysRano ok. 20. fr. naczyr1 

ręcznie lepionych, charakterystycznych dla ceramtLt kultury łużyck:f::ej epolti brązu. 

Dokumentacja t materiał znajduj~ się ~ ~Z w S~rn~e~~ac~ 

Nie przewiduje stę dalszychbadań stanowiska. 

SWI~CICE, grn. Słaóos2ów 

woj. kieleckie 
WOjevddzU Ośrodek 

Arcfieolog:l:'czno~n~torski 

Y ńelcacli 

Badanta prowa.dztl I!ICJr .Jerzy Lejava. P:tnansovał NOAK 

w IU.'elcacfl< druCJt sezon badań. · lfczesny okres epoki óra,zu. 

!tul tura m.terzanowłx:kit.['? [, 

Badania sondażowe były kontynuacj'l prac z 1'186 r. v celu ustalenta ctironologtt oraz przyna~ 

leżności kulturowej cmentarzyska szkl'eletowego. Stanow:J::sko zajmuje P.,tudn:towo~zachodnl::'\ krawędt na~ 

sady cypla wcinającego się w dol:f::nę Nidz:f::cy oraz przyległ" Parttę doliny [lewobrzeżna partta doliny 
Nldzlcy/. 

Wyeksplorowano pozostałośc:f:: zniszczonego grobu szkieletowego przypadkowo odkrytego w- li86 r. 

n• posesji Wowrdw. Ponieważ loltali~ację obiektu dc:f::śle udokumentowano podczas prac w 1986 ~ . założono 

tu sonda i o wymtaracli "l, 5 -x l, 5 m. ilanRl prof.Udv wykopu, od P.,w:terzclin1 grunta do dna wyłtopu była 
icdnol icie ciemnobrunatno~zarna. Nte ucfurycono zarysu jamy- gro6owej ~· doPt-ero przy eksploracj.t resz~ 



tek szLteletu zao5serwowano głady zactemntenta [ślady trumny?[. Pozostałośc~ az~etu spoczywały 

na głęf>olto!!ct J.75 • 180. cm od dz1-stejszej powierzchnt gruntu. SZJU::elet, ~dZII,C z zachowanych. pozos

tałodct, 5ył wyprostowany. Znałeztono nteznaczn11. ltczbę dro5nych uł~ cer~, przepalony okruch 

krzemtenta. Clironologtę oói'ektu 1 przynależność kulturo"" ustalono dztęU analtzt:e zaobserwowanych. 

tu zvyczajóv Pogrzef>ovych., obecnośc:t ceram!Lt pradztejovej oraz tnt~rmacj0111 dotycZII,CYJII i:nnych gro
bóv azkteletowyca, zntazczonycb. ~ przeszłośc:t, vystępuj11,cych ~ S~~,stedztwte 5adanego oótektu, 

Badanta nte Będą f<ontynuowane. 

TARNOGORA, qm. Nova Sarzyna 

woj~ rzenowsk:te 

Stanow:l:slto 3 

Bturo Badad t Dolcumentacjt Za5ytków 

w: Tarnobrzegu 

Badanta prowadzU mgr Marek ł'lorek- Ptnansowsł BBJ:oz 

v Tarnob.rzegu, Pterwszy sezon bsdad. cmentarzysko kurna

nowe kultury trzctntecktej. 

· Stano~ko zostało odkryte v 1982 r, _przez 1t. lloslatę, który zlokAltzował v lesie 3 kopce. 

cmentarzysko położone jest v leste, na stoku t kulmtnacjt .telktego wału wydmowego, ktlka&et metrów 

od kravędzt doltny sanu. Tłlorzy je 6 kopców o vysoko-cbtcli od 30 cm do lOQ cm i gredni"Cacl\. od 6 m do 

9 m. Cztery Ropca liyły częśctovo zntszczone przez wkopy. Wg tnformacjt uzyskanych. od miejscowej lud

nodct, Y czaste IT wojny ~tovej wykopyw-ano tu urny. Badani'a mtały na celu okrdlente chronologii. 

t przynależnośct kulturovej f<opcóv. 

Rozkopano 3 6vtartkt najvtęt.szego t najleptej zachowanego kopca nr l, jedną ćw1'artkę kopca 

nr 2 oraz częllc! przestrzent 1lti:ędzy ntmt, Ponadto poczyni'ono olisernaje proftlt wkopu kopca nr 3. Ko~ 
ptec nr l, o średutcy oL !1:111 t vysuf<ośct: oL .10.0 cm, zb.udowany· liył z ptas:l<u caleowego przemieszane~ 

go z Dmlusem z dro5nyat, n:teltcznymt vęqte.lkam1: drzevnymt. 1f centrum icoP"a, na różnycli poztomacb., wi

doczne były· ntere~arne, trudna do ztnterpretowanta zactemnteni'a. Na poztcmte ptervotnego fwmus.u 

znajdowały stę 3 palen1~ka łoncentrycznte otaczaj11,ce puste -centrum kurhanu. wnasypte kopca znale

zi'ono 6 fraqmentóv caramtkt iultury trzctntacli:l:ej . Nte ~ traftono natOIIItast na iadne !!lady pochówku 

fszczll,tk:f: Jtostne, jama grof>owa :f:tp, f . J(optec nr 2, O lf11edntcy Ok., fi 111 t za cliovan ej vysokolfc1 Ok.. 30. CRI, 

podoliote jak poprzednl:', mbtł nasyp zb.udovany z pbtsiu caleowego przemi-eszanego z I:W:muaem. Pod nas.ypem, 

.- centrUill ltopca znajdowała rtę jama o średntcy oL 150. Clll t głęf>oko!lct oL 100 cm fl.tczii,C od pi-erwoh 

nej povterzcfud' terenuf. Na dnte jiiJilY znajdowaty stę drobne okrucliy węgla drze11nego, natomtast na 

rtropte jej vypełni'Ska pozostałośct palenbka v postact fraqmentóv przeP..lonycli ó.te1'vi_'On, licznych 

drobnych okrucHóv- węgla drzonmego t przepalone<;Jo pi'asfcn, Tłlorzyły· one rodzaj ntertelti'ego kopczyka, 

nad JŁtdrym był: usypany wła4c:twy nasYP. Nm znal.ezt:ono :l;&dne.go -materb.łu zaDytkowego fll\d~ pozostałoil-
e l:' poc 1\dvka. 

~przeltopanej przestrzan:t mtędzy kopcami ~e nte znałeztono żadne<;JO mater~łu zabytkowego 

bl!dt jaktcliłolvtek. oótelt.tóv. 

Mtmo szczupłodct uzysianego matartatu zanytkavego, wydaje stę, te cmentarzysko można wi,za6 

z · ltnltur' tzzctnteckll,. Poza odkryt' v kopcu nr 1 cer~: przemavbj~ za tp: położeni.e kopc.,w, ich 

vymtary oraz 1-stntente Y sąsl:'edztvte osad kultury trzctnteckbtj a t~e ~e analogte do najhlii

szycb. terytortalnts ltnrlianóv tej. kałtury Y Guctovte woj. ZllJIIOjsltte : Nde~y· Z'lltl'óctc! uwa9ę, że do

tychczas nte liyło znane z terenu ~tltny Sandomtersk.tej ~adne cmentarzysko Jtultury trzcinteckiej, o n1 

zaś sama liyła liardzo .taf>o rozpoznana, 

Matertały t doknmentację złożono Y Dztale Arclieologtcznym ~zeam Okzę9ovego v Rzeszowie. 

TRONINY, qm, Pątnó~ 

woj. S'ieradzli'e 

Stanowi:sko 5 

patrz 

Paleoltt t mezoltt 



TYSZOt~CE 

woj. zamojskie 
Stanow-isko 25A 
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Województi o~rodek. 

Archeologtczno-KOnserwatorakL 

w Zamolic.tu 

BadanJ.a prowadz~ł 111qr Jerzy ltll~~z. Finansował WltZ 

w Zamotc1'u. Czwarty sezon badali. cmentarzysko knrhano

kul tury U>zc~ucUej • 

Badaniami oójęto odkryte w 1985 i 1986 r. trzy kopce: nr 24, 26 t 27 . KUrban nr 24 o wyso~ 
kości 0,7 m i średnicy20m nosił ślady rabunkowego wkopu, który zn~czył vtększ- czę'~ centralnie 

po łożonej jamy groóowej. w ocalałej, połudn1owej części tego oóteJCtu znalez~no bogato zdob;tone, 

cienkościenne naczyni e o cechach budowy charak±erystycznych dla strefy przemuszanta inltury U>zct

niecRiej i komarowskiej. W nasypie kopca odkryto ponadto ~zesnoór-zo~, gladzon- steUer~ krzemien

ną, znis2czoną siekierRę z łupku, złamany sierp krzemienny, drapacze, wtóry i od~upkt krz~e 

oraz liczne skorupy naczyrt. Kurhan nr 27, o wysoko~c~ 0,35 m~ Aredń~cy 14m, za~ał dwa szktelety 

zwierzęce wkopane po usypaniu kopca. W nasypie znałeztono dwa z~~szczone naczynta kultury trzcini~~ 

kiej, fragmenty dwóch toporków kamiennych oraz dwa neol1tyczne przę§l~. Kurhan przykrywał przesyco-

' ne węglem i polepą obiek.ty kultury pucharów lejkowatych ~ kultury luóelslco~łyóskbej cer~ malo

wanej . 

Kopiec nr 26 okazał się sztucznym W%niesientem powstałym na resztkacli zn~acz·onej w czas:t.e ostatniej 

wojny chaty. Znaleziono polepę 1 cegły z pieca komina. 

Kurhany nr 24 t 17 przebadano w całośc1, w kopcu nr 26 rozkopano jedną ćwtart~. 

Materiały z t : i aó zostaną przekazane do Muzeum Regionalnego v Tomaszovta Lubelskim 

Badania na cmentarzysku będą konytnuowane , 

TYSZOWCE 

woj. zamojskie 

Staoowi.sko 258' 

WJ,CHOCK 

woj. kieleckie 
Stanowisko ""A." 

patrz · 

neolh· 

lfOjewództl Ośrodek. 

Archeolog~zno-KOnserwator~ 

w ne1cac6.. 

Badania prowadzU mqr Jerzy Leja..,.. P~anso""ł lii3AK 

w Ktelcach. P~z~ sezon badali. !lady osady neolttycz

nej ~ ctałopalneqo cnentarzyslta ICultury łutycUej fpr .. e
łom epoti fu>"zu t telaza[. 

Stanowisko odkryto w maju .1987 r. podczas akcj l:: weryfi'Jeo-nn stanu zacbowąnn s.tano~k na 
terenie rezerwatu archeologicznego "Rydno•, oraz y poDl~żu rezerwatu. 

Położona jest na <wydmJ:onym cyplu lewej kra>n:dzt- doliny rzeti !QunUnnej 1 na zachód od w"
chocka 1 na południa od linit kolejowej Skarżysko~ Ostrovtec Svtętokrzy~ założono dva wykopy san~ 
dażowe / 2 X 5 mr. 

Wykop I dostarczył drobne ułamkt cer~ koltury łużyc~j oraz pojedyńcze przepalone kostti, 

Ułamki nie tworzyły skupisk, wysti\Pi.ły rozrzucone po całej Povterzclint- wylcop'u, Zaleqały główni-e v war

stwie humusu. llyst-pił jeden ofliekt:, liyd 1DOŻe. sp"gO>tll Pa,rtn ;llti!IY' z~czonego grow ctałopalneg0 , Nu 
zare jes trowano pozostałodc~ stosu ant: żadnych w~qU!kóv, 

l~ykop II dostarczył jedynie nul~zne ułamJd: cer~ oraz d"" odłupU krz~enne, 

Wyniki Badań dokumentuj- koli~ fazę procesu ntszczenn stanowb!Ca , ·Rozpoznano P"zostałolłci~ 
zni szczonego cmentarzysRa etatopalnego kultury łużyckiej oraz lilady osadn~twa neulhycznego- Litnltury 
pu~harów lejkowatych?/. 

Badania będ" kontynuowane. 



WIERZBXCE wzeler 

woj • radoms:!tle 

ZBROJEliSim, gm . LtP:te 

voj. częstocbowsltte 

Stancr.dBlŁo 3 
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patrz 
neoUt 

Untwersyt!t Jagtelloń~kl 

Instytut Archeolog:t:i' 

.,. ltraltov:te 

Badan:ta prowadzUi: prof. dr Marek Gedl oraz mgr Urszula 

Bąk 1 ~gr Barbara Szybovtcz . Kontynuacja badad zapoczĄt

kowanych. w 196"1 r . I"J:nansował IIKZ Częstocl\owa . Cmenta

rzysko grupy górnollĄsko-małopolaktej kultnry łużyckie j 

Z tn~V okresu epoli:u 5rĄZil. 

Z5adano 31 oliteŁtór [nr 9Q&-936f. Były wdród nJ:ch. groby cJ:ałopalne popielnicowe z wczesnej 

fazy grupy górnodlĄslŁo.....ałopolsktej, datowane ortentacr.!.nie na drugą połowę II:I, t na IV okres epoJU 

brĄzu. W" gro5acl\. tyci\. brał. llyło wypoaażen:ta poza popteln.tcĄ. Ni'<!Upzne 5yły pochówki ci-ałopalne 

llezpop:telnft:owe, złożone v czystym ptasku. l{ grobach. tych. przepalone ltodcl: prawdopodobnte znajdowały 

a1~ p :terwotnl:e v woreczku lub v naczyn:tu drewnianym, po których. nte pozostały dlady . Grolly z klasycz

nej fazy grupy górnodlĄsla>-małopolsklej, datovane ~ przylllften:tu na V okres epokt brĄzu, zakładane 

były v podłnżnych. jamacl\. ortentovanych. wzdłuż os.t N-5, mtały obstawy kam:tenne i nakryte były brukami 

kamt ennym:t. Stvterdzono w'r6d n:tch. poch.ówkt ciałopalne bezpopi..,ln1cove t szk1"eletowe, v których 

szczĄtkt ltoatne uległy całkowttemu rozkładort w pta"sku. Groby te wyposażone llyły v naczynia gliniane 

t wyjĄtkowo w- droBne ozdolly llrĄzowe [w grobie 923 znaleztono szptlę t zapevne d"ie bransolety brĄzo

we[. Prócz grollów- z5adano jednQ pa.lenl:sko i kUka obl:ektóv o ni-..okre,lonym charakterze, być może były 

to llady osadntctwa poprzedzajĄcego założenie cmentarzyska. 
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OkNa halaztacld · 
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BRODY POMORSXIE 
woj . gd&Jislti:e 
Stanaortsko 20 

BROSZiCIN, gm. Rzedni:a 
woj. piotrltowski:e 
Stanowisko 14 

BRZESKI, gm. lllwów 

woj • radomalti-e 

Stanowi:slto l 

BRZEZIE, , gm. Pleszew 
woj . kalislti:e 

Stanowlslco 29 

CI!Al.AWX 

woj. poznalistle 
Stanowisko 15 

DiBCZYNO 
woj. Ieona l b\slU:e 

Stanow-tslto 53 

DOMASZOWl:CE-ZALESIE, gm. Dornaszewice 
woj. opolskie 
Stanowisko B 
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patrz 
neol:l:t 

patrz 
epoka brĄzu 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

patrz 

epoka brązu 

patrz 

neolit 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Opolu 

Badania prowadzili: mgr mgr Klemens Macewicz, Krzysztof 
Spychała, Sylwia WUszkan /autorka sprawozdania/ przy 

wspdłudzi:ale Jadwi:gł Kaweckiej z Muzeum w Narnysłowie. 
Finansował WKZ v Opolu. Drugi sezon badart. cmentarzysko 

kultury łużyckiej ~okresu halsztackiego i ślady osadnic

twa ze ~redniPWiecza. 

Stanoodsleo położone jest v odległodci około 150 m na północ od zabudowań Fermy Zalesie, na 
niewielkim wzni:~ai:eni~ opadaj~cym do s~enia Ozt4bel, między drogą Dornaszewice ~ Gręboszów a na
sypem kolejowym, na polu ornym. 
Kilkudniowe badanta sondażowe przeprowadzono w 1986 r. Załotono wówczas wykop na stoku wzniesienia, 
o wymiarach 5 x 5 m. WyeJtsPlorowano 6 grobóor ci:ałopalnych., w tym 4 jamowe i 2 popielnicowe. W 1987 r . 
podjęto badan~a ratownicze, majĄce na celu bltższ& rozpoznanie chara~teru cmentarzyska oraz okregle

nie stopnia zagrożen:l:a obi:e.kt6w. 
Badaniami objęto obszar o powierzchn~ 3,23 ara v azczytowej part~! ~n~esienia. Odsłonięto 1 prze

badano 50 obi:ektów-. W!lrdd J\lch wyrdiniono 19 grobó\ol ciałopalnyclt jamowych., bezpopielnicowych; S po
pielnicowych, 3 popl:elnicowe z hrulti'ł!m kamiennym, 7 jamowych be.zpopteln:l:cowych z brukiem kamiennym, 
l grób symóoltczny t 9 ctał . ~alnych, których typ jest trudny do oli:reglenia ze względu na znaczny 

stopień zn:l:szczenta, zachowały st~ w nich tylko dolne fragmenty grobóv zawi:eraj~ce drobne ułamki na

czyń ql:l:ntanycn· t przepalone kośct ludzli:ie, by~ moż~ są to resztkt grobów popielnlcowyc~. zniszczo

nych v tral<ci:e orltt. 

Groby jamowe oatom:l:ast były ni:eco gł~bsze, stęgały do około 80-100 cm t w mniejszym stopniu zostały 

· zniszczone or~. rtllta gro~ jamowycltmiało dość re~larny kształt- zbliżony do prostokątnego . Ma

teriał cer&llltczny ; ali: t Ji:otłc! przepalone rozrzucaile v ni:cb były v całym wypełntsku, czasami tworzy ty 

skupiska. Brukt Ramienne, często rozwleczone, dość nieregularne występowały zarówno przy grobach 

popielnicowych jaR też :1: bezlx>pielnicowycb jamowych. 

Na uwaqę zasługuje rrób uznany za symboliczny, W misie ułożone były 3 naczynka miniaturowe a obo~ 

cylindryczny garnek, nad naczyniami znaleziono fragment bransolety brązowej. w trakcie eksploracji 



BO 

nie zauważono ani jednego fraqmentu ko,ci, oLeuchwytna była r~niei 'am~ grobo~a. Grdb ten poe~dowlo

ny był najniżej, bo na qłęboko~c~ 60 cm, podczas qdy ~szystkle inne zaleqały . bezpo4rednio pod warstw~ 

orn4. • 
wyposażenie odkrytrch qrobów Było doś~ ubogie, poza naczynlamt w łlo~ct do 5 sztuk, vyst~tły droBne 

fragmenty ceramiki, spalone. ko4c1 ludzkie l kilka fragmentów skorodowanybłl. przed,rnl.otdw tel~~mych .• 

Poza oblektamt wyiej opisanymi odkryto 4 jamy nie będ~ce qro&ami ~ l paleni~ko z ~aterl~łem 

kultury tuiyckiej jak 1 ze 4redn1ow:1ecza oraz skuPtsko kamieni:~· w'r6d których &rak było jaklegokol

wiek materiału zabytkowego. 

Materiały wraz z dokumentacj' zostaną przekazane do Muzeum w ~luczborku . 

Badania nie będ~ kontynuowane . 

DROHICZYN 

woj. białostockie 

Stanowisko 9 - "Xozte Rowy" 

Xonserwator Zabyt~ów Archeoloqtcznych 

v Białymst.oku 

Badania prowadził mqr Lech PawlBta Przy wsPótudziale 

mqr. Jerzego Maciejczu~a. Finansował WKZ w Stałymstoku 

Oruqi sezon badań . Cmentarzy~ko ciałoPalne kultury 

łużycklej z okresu halsztackiego. Siady osadnłctwa z 
okresu mezolitu t wczesnego dredntovtecza. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe na obszarze całeqo stanowiska . Przebadano powierzchnię ok . 

420 m2 rozpoznając zasięg cmentarzyska w M~zasadniczych. Odkryto i wyeksplorowarlo bruk Ra

mienny, 22 jamy, kilkana~cie dołów słupowych , 2 grohy jamowe, oraz dwa rowy . 

Jednowarstwowy bruk kamienny, obejmuj4cy w zachowane j, wschodniej part!~ cmentarzyska o~

szar o grednlcy ok. 8 m, w zachodniej częgci został zniszczony w wyniku ork~ ; z poziomem kamleni bru

ku związane było występowanie przepalonych kogel, naczyń, oraz zabytków metalowych . 

Jamy w plan ie koliste i owalne, grednicy do 2 m, w profilu niec kowate o głęboko~ci do l m, 

zawierały oprócz węgli drzewnych pojedyncze ułamki naczyń i okazy półsurowca krzemiennego. 

Groby w formie kolistych jam ~rednlcy ok . 1 m, w profilu nieckowatych zawierały przepalone 

ko~ci wraz ze sz7zątkam1 stosów, ora~ fragmenty naczyń glinianych. W grobie nr 2 znałeztono duży skręt 

spiralny z drutu brą.zowego, oraz szpilę .br~zową, z qłdwką rozklepaną J' zawiniętĄ w usz~o . 

Dwa rowy oOieqały p6łkoligcie włat~ iwĄ partię cmentarzyska, otaczaj4c p~zestrzeń o ~rednlcy 

ok. 38 m. Kolisty obszar stanowiska o średnicy ok. 44 m, Częg~ południowa została zniszczona. Obecnie 

znajduje się tu urwisko. W wypełniskach rowów znajdowały się pozostałogci ionstrukcji drewnłanych 

w postaci belel leżących wzdłużnie, prawdopodobnie umacniających gcianki. Na pierwotnym poŻiomie 

gruntu, w okolicach rowów stwierdzono obecnoś~ zwęglonych belek-dranic, stanowł4cych prawdopodobnie 

pozostałogci kon;trukcji naziemnej . Na poziomie stropu rowu zlokalizowano skupiska kamieni~· pocho

dzące ze zsuniętych partii bruku cmentarzyska . 

Między Kamleniami bruku, zarówno w partii niezniszczonej ) ak i zsuniętlj, znaleziono liczne 

przedmioty z órązu: bransolety, fragmenty paciorków "salta leone•, tarczki kóllst~ z otworkamt, guzki, 

szczypczykł i' fragmenty o'kuć, oraz z. Żelaza : igły , siekiery, groty oszc.zepów, szydło, ndż, szPt·la, oraz 

nity Żelazne z tarczkowatą główk~ br4zową. Wydobyto także fragmenty buły glinianej zawierającej szcz~tki 

organiczne i wykazującej ~lady celowego przecinania, przę~lik glinianv ~raz fragmenty rozcłeraczy . 

Ponadt~ wydobyto nieliczny materiał krzemienny, wśród którego wyrdżniono trzy zórojntlt lr~e

mienne: trapezy t wiórek tylcowy. 

H partii zachodniej stanowiska z1ok~lizowano ja~ę wcze~nośredn1owieczną zaWieraj~c' fragmenty 
naczyrl typu ~drohiczyńskiego". 

Materiały i dokumentacja znajduj4 si~ w Huzeum Okręg~wym v Białymstoku . 

Badania zostały zakończone. 



DUBECZNO ' Patl'Z . 

woj. chdmslti'e epoJca: l'>r<tZU 

Stanow-tsko' l 

G~liA 

woj. l'>ydgoslcte 
Stanowi:s:ko 2 

Pllllstwowe ,'Muzeum Archeologtozne 
v 'l(arBZarte 

Badan :!:'a prowadzti:t mgr 111gr' Róża Mtlttas-zeWl!ka-.Ba~cer, 

" Anna Grossman., Danuta t' liojc:l:ecli. Ptotrovscy, lit'esłav 

Zaj~tczkovsU. P'blansovało PMA r'l(arszav:te. cmentarzysko 

kultury- łuż9clttej z okresu hals:ztaclttego. 

Prace mtały l charakter ratowntozy. ze względu na zagrożenl'e przez l'>udowę · domków' jednorodzi'nnych .. 

Stanortsko Położone jest na ni'<1W:I:elkim wzn:l:esi:eni'U usytuowanym na Jiotudn:l:e od ~dp:l:e góruj~tcego 
nad otoczlm:l:e1!l wzgórza, na którym zlokali:zowano bll:iej n:l:erozpoznan~t osadę otwart'l. Rultury łu~yclŁ:I:ej 

[ustalen:ta AZP[. cmentarzys;ko znajduje sb: w odległóltc~ około 1,8 Jan.,. lbll:'l:' prostej od osady ollron~ 
nej kultury łużyck:l:ej [stanovl:'sko ~f w !ł.:t.akuplnJ:e, 

Przel'>adano obszar o powi:erzchn:l: !1.07 .;2 odkrytRI.j<tC 9'1 grol'>óot kul tury łużyclttej, ł!ystępowały 
one na różnycli głęl'>oko!lci."cli. [od 15 do 6.0 cm od pow. zi~. lf dv6ch. przypadkacli. zarejestrowano dwa 

podomy {c;rooy nr 4 :t 1!1.' ·oraz 'gl'oby ·nr ~ :t 20.[- dwie fazy· użytkowanl." cmentarzyska/?t Były to gro ... 

by popteln:tcowe [tylko l grób nr n l'>ezpop:l:elntoowy "': przepalone kolfet znajdowały sfił ol'>ok naczyll w 

wypełnłs:l<u całej jamy[. Na wyposażeni'<! grobu składała s:t.ę pop:l:elntoa przykryta m:l:s~t odwróconą dnem 

do góry [w ktlltu przypadkacli. 'jest wtęcej ntż jedna[, ol'>ok której wystęPo.;..ly naczynt-a,..PrzystawU 

przectętn:te w łlo!lc:t 2-S lub wi~ej [np. grób nr 17 ~ 21 naczyll, q+~b nr 57 - 14 naczyń,. groby nr 2, 

27, 4Q, 46. - · 11-12 naczyń[. Są to najczęllctej naczyn:ta wazowa te, czerPau, amfory, młsy·. Często są 
one zdohtone ·- qłównJ:'e ornamentem geomeU.ycznym tt Postact' 1J::n..i:::t~1 tr6j~tóv, X.resek, kółek. .t punktów. 
Niektóre 1D:I:sy pastadały dekorację rytą we wnętrzu luli zdo5tony brzeg_ wylewu. Do c:l:ekawych. form cera

micznycli. można zaltczy6 naczyni:e donl:'czltowate z vr1ewem uka:t~~towanym w jdz~ zaakc~ntowanym wew~ 

n~ttrz naczyn:ta przy wylewi'e dwoma lłstwamt plastycznymt. Zewnętrzne dci~:t naczyn:ta pokryte są w 

całoścł ornamentem P..znoltctowym [gró~· n1 3[. li ktilbl grol'>acli. znalez:tono J. ~iel.niCe [groby· nr 7, 17, 

25[ oraz czarkę na wyso~j nóżce [grób nr 57/. 

W' traltc :te badali cmentarzyska znajdowano v- grobach. [głównte v- PoPteltlJJ:acfl/ d.robne przedmioty 

br"zowe. Były to m. tn. szptie z żeberkowaną główltl\ [jedna z ornamentowanym trzptentem[, t-gła, pter-
' • 'l 

ściontl [jeden ornamentowany[, ltdłka brl\Zowe, zavteszka, s:kręty z drutu, taśmy, pactorek. Do cl'eka-

wyc~ znalezrsk zaliczyć można trójkątny amulet kamtenny· z otworem [grób nr 2[ czy gltnłaną g~zecli.ot
kę [grób nr 90[. 

Na podstarte fol'lll naczytl t spoBOpu t-ch. ornamentOWllllill stw1:erdzono, ie przel'>adana czo;ść cmen

tarzyska pochodzt z okresu halsztacUego c, a nlf:ek..tóre forml( nawi"zują do kotlca epok:!: brązu. 

Mater~ały wraz z dokumentacj' złożono w P.MA w waraza~. 

Badan:ta będl\ kontynuowane. 

GNIEZNO 

woj. poznllllsk:l:e 

Stanovi.sko 14 

patrz 

wczesne średntowtecze 



GORCZYCE, gm. ta6no 

woj. tarnowski'e 

Stanowisko 3 

82 

Muzeum Okręgowe 

v Tamorle 

Badania prowadził mgr Andrzej S~punar. Pi'nansu""ło 

Muzeum Okręgowe w Tarnow:te. Czwa~:ty sezon Badań. Osada 

kultury lutycktej. 

Przebadano powierzchnię 1,25 ara, odsłantając kolejne 17 obiektd~. O~ekty· to głdwn~ jamy 

i ~lady po paleniskacfi. Na uwagę zasługuje o~ekt 69 - ~lad po chacie [jest to 3 dom odkryty na 

stanowiskuf z wypełniska pochodzi, między innymt, bursztynowy pactorelt. 

Material zaóytkowy to ceramika, fragmenty naczyń glinianych, przę~lilt1, plack~ gliniane. CeramiRa ta 

datuje odsłonięte oBiekty na fialsztacką fazę kulturr lutycktej. 

Materiały znajdują się ~Muzeum Oltręgowym w Tarno~e . 

Badani'a 6ęd~ Kontynuowane. 

GORSZEWICE, qm. Kaźmierz 

woj. poznallskte 

GOSTYNIN 

woj. płockie 

Stanowisko 19 

GRABEK, gm. Szczerców 

woj. piotrkowskie 

Stanowisko S 

patrz 

neoltt 

patrz 

epoka brązu 

PP Praco.in:te KOn~cj:l: Zabyt.Ji:dv

Praco~:ta Ąrcheologtczno~KOnserwatorslta 

Oddz tal tr Poznan:tu 

Badanta prowadził mgr Andrzej KrzyszcnnrU fantor .,Prawz~ 
dan.ta/, przy współpracy: mgr 11on:l:l<.t I'zde5nej, Aliny Jaszew

sk:tej t Mariana Jnrotr.tcza. Zleceni~avca COHRGO .Poltegor~ 
1le to:-ocłatr:tu ,' ·Finansowała KBW" "Bełcliatóv"". Pi'ertrSZy S"ezon 

badań. Osada kultarr łutycUej z m:-BD .t punkt o!Jadn:lx:z:r 

[nteoitrdlony[ kul tury przeworslttej z p6:tneqo okresu 

vpł}"'Ólf rzymsUcb.. 

Stano~i'sko nowoodkryte [PAK PP PICZ 0/Łód:t- /1!18!1 r.[, badane na terenie przyszłej od~ 
węgla brunatnego ws·zczercd~ [Ar'fi.. 77-48[20.._. Polożone jest na Poludn:towo-wscb.odnbo iralicu ws-i:' na polu 

ornym, na zapleczu kratrędzi:' małej wyks2tałconej doltny, wykorzystanej przez n.tewtellt.t ciek wodny. Te

ren jest płaski nieeksponowany, profil płaski .t lrodkowostokowy o ~rednbo nach~leni:'u ~~3 \. 

' 
Założono jeden wykop, wyeksplorowuj'lc porlerzcb.n.tę 375 m2 • OdBłon.l::ęto 246 o5telttdv- n.terucb.o~ 

mych., wśród 'fi.tdrycli wl:ęl<szość [85-9.0 \[ stan~ą jlliiiY' gospodarcze o ch.!lrakterze zasoóowym bez konst~ 
' . ' ' rukcji we~ętrznej. Niewi'elltim udziałem zaznaczyły s.tę j&IOy posłupcotre t pravdopodoóne 4 jaJIIy mi:'esz~ 

kalne /pdłziemtan'fi..t[ z wl<opanymt v tcb. dna p~i'Czkami:, lecz bez palen:tsltJ st'\(i fun'fi.cja tycli ostat

nich jest na oliecnym etapte opracowania ntePętrna. Odkryto tet rWDOtrtsko pieca garncars'fl..teqo, t oprdcz 

jednego niepe~eqo fun'fi.cjonaln:te ogntska, nl:e odatonięto ładnego paleniska. 

Wypełniska oóielttd~ stanowi'ła Y wtęk.szodc.t ctemno- t jasnollrązova prdcb.ntca, Y c;ęki:' stroPctrej mocno 

wypłukana. ZnacznZl tlotfó stanonły r~tet wyPeln.tska Y Postact S'Zzlrej Pr&:łlntc~; w- obu PrzY"Padiacli.. 
l -

rzadko z udziałem spalenizny·. 

1'1 rzucie płonowym oD.teR:ty mi'ały najczęlc:tej kształt n-tect.owaty·, reqularnte Prostokt\tnY luD odvrotn:te. 

gruszkowaty, .t w wtększok.t o ~tąższo~c1 w przedztsle o,sa-0,90 

W badanej odltryvce n~ zanotowano nad otdektami śladdv- Warstwy kulturotrej, a o6.teltty- [ponad 

50 \/ wystąptły poh:tżej zanot0>a1,nego poziomu stropu calca, Y granl:cacb. trednio 5-15 cm. 

Mater:tal rucfiomy uzyskano w ltcz5.te B12g szt., "ród którego zdecydowanie domi:'nuje cerami:!ta 

- 7434 szt. oraz jedno cał~cte zacb.ovane naczynie. w dalsz.> j kolej·ności materi'llł :trddłowr stanorlą: 



8) 

polepa - 6"08 szt., przedmioty· krzemi:'enne - 82 szt,, ·fr . kolie :t - J. szt., pod.Jtładk.t kamienne do rozcie

ranta- 2 szt., rozc~eracze kamtenne ~l szt., nóż żelazny~~ szt. Mater~~ł racóamy zarejestrowano 
w 182 ob.i.'ek.tach. n.teruchomy<:h.. 

Na PoostawTe wstępnej klasyf.tkacj.t odkryto: 
• - osadę kultury łoźycR.tej, do k.tórej zakwal.tf.tkowano wszystk..te odkryte ohi~ty n.teruchome, pewnie 

uchwycono peryfer:ta z trzeca stron osady, a jedynte kranŁec połudn~wo~cfiodn~ nie został odsło

n.tęty oałRowTo.te; osadę wydatowano na oba oRresy halsztackie /Hr.-HO[, 

- punli:.t o~dn.tozy o n.teoRreślonej funkcj.t kultury przewerstlej z P.,~nego okresu wpływów rzymski'ch, 
wyodrębni~nyna podstaw.te ltilkunastu fragmentów ceramikt toczonej tzw. ~siwejr, odkrytej . w warstwie 
calca. 

OoXnmentacja ~~eno~, jak ~matertał archeoloqtczny przechowywane~ v Pracowni:' Arcfieologicz

no-KonserwatorsR.tej" PP PKZ O Poznart. 

Badan.ta na stanowTS&n zakończono. 

GROJEC, gm. Oofw.tęc.tm 

woj. Ri:elsRo Ri:ała 
StanowTsRo l 

JAKIJBOWJ:CE, gm. !lólka Lulielska. 
woj. Lubelslt.te 
Stanowisko 5 

patrz 

neoltt 

Uniwersytet Mar.t.t CUri~-Sli:łodowsk.i~j 
Katedra Archeolog~.!.' 

w Lubli'ni'e 

Badania prowądziły: mgr mgr Anna Zali:odctelna .t Urszula 

Kurz"tkowska [autorka śprawozdanb[. Fi'nansował WKZ w 

Lubltn.te. Pterwszy ~zon badari, Cmentarzysli:o kultory łu

Ży<:k.i'ej z. okresu halsztacld:ego. 

Stanow.tsRo leży na wscfiOdntm sli:raju Płaskovyżu Nałęczowsk.i'ego, powyżej lewej k.rawędzt doliny 
Bystrzycy. 

Prze~rowadzono badan.ta . ratowni~ze, w wyntxu których odkryto groby, zaw.teraj"ce 1udzk.te po
ch61o!k~ w P.,stać:t przepalonych. mllct, których. utożeni'e odzwi'erciedla uk.ład anatomiczny . Jamy grobowe 

wkopane w les~ s" n.teregularne, o ~.tarach. 3,Q0-3,8Q x 1,70- 2,10 m, z wypełn.tskiem niejednolici~ 
przesy<:onym węglem :t Polep". Dno jam stanort PolePa t wypalony· less. W obrębie jednej jamy grobowej 

znajduj" s.tę przepalone szk..telety· l, 2 lub 4 osoBn~Y, a tak.źe skupi~ka ~rzepalonych. li:ośct dziecię

cych[?/. Szk..telety· zor.tentowane sa. według o~ N~, głowami ku S lub N, Obo~ pochówków znalezi~no 2 

brazowe [7 [ ltółeczRa oraz całe naczynia t .tcfi. fragmenty. Były to m • .tn. : naczyn:te z"dobi'One listwą plas

tyczna z dołltamt palcowym:t· :t dz:turkam.t Poa k.rawędzta, m:tseczka na stopce z dwTem4 dzi~kamr pod wy
lewem, gruszltowaty Rul5e.czel< na sto-fce,' .zdobJ::ony P.,zi"OI1JYIII~ i p:tonowym.t rzęda,m:t nak.łuć, wypełni'on}'ll!i: 
biała pasta, naczyn.te zdoh.i'One pod li:rawędzt~~o rzędem otworków i wypych.anyoh. od wewnątrz płaski~h guzków 

oraz Pasmem dołRóv Paznokciowych . na órzu~cu. 

Materi~ł zabytli:owy PoZwala wstępnie datować stanow.tsko na kulturę łużycka oRresu halsztackiego. 

Mater.tały znajdują s~ Y Katedrze Ąrclieolog~~cs. 

Badan:t~ Eęda li:ontynuowane. 

10\MIENIEC, qm. Zorosłaldce 

. ·woj • ka toldclde 

s tanowl:sko 2 

patrz 
wczesne ~redntovtecze 



KAMIENI:'CA ~LACHECKA, qm. Stętyca 

woj. qdartsJU:e 

Stanowi:sko 3 

~TKr, qm. Stary Tarq 

woj. ellll"sJtj:e 

Stanorlsko l 

XOCZEWO-MŁYNE!r, qm. PrzedRewo 

woj . qdańslde 

Stanowisko 2 

KOLONIA GRZYBOW-PODLESIE, qm. Stasz6v 

woj. tarnoórzeskte 

Stanorlsko l 

patrz 

okres- vpłY'fdv rzyrilsUcll. 

patrz 

okres latetlsld 

patrz 

wczesne ~redn.torleczę 

Bfuro Badart t Dokumentacjt Załlyt)<ów 

v Tarnobrze9u 

Badanta prawadz.tła 111qr Eva Gar &acz. Ftnansovała UZChS 

~starkoPol~ w Grzybowt:e. Pte.rwszy sezon 6adal1. Osad.a 

qrupy tarnoórzesktej Rnltury· łużyc~j7 

Stancnfi'sRo .. odltryto vl'38ó r. w czas:te badaJ\ Porterzchntovycl\.. Leży ono na terente KOpalnJ: 

Sł.arki v Grzy5owte, w- 5ezpollredntm SI\Stedztwi:e Pó1 q6rni:czych, nad ntev:telktm okresowych. c:teki'elll, 

opływajl\cym stanov:tsko od strony północnej. 

Badanta m:tały cfiaraX..t.er ratowniczo-rozpoznawczy·. Założono dwa wykopy- sondażowe, kontrolne 

L) Q x 1, S m[. Na trattono na lflady Jdllw słabo rozpoznanych. obi:elt.tów o nteustalonej funkcji' oraz fraq

ment jamy, prawdoPodollnn o charakterze mteszf<a1nym. Z wn>ełn~f<a obtektóv- oraz warstwy ornej, która 

zntszczyła i:cli. qórne P,.rt.te, wydobyto duże tlolfct cerlllllfij:, v- tym placTtów- ~ talerzy, . rozcteracze; . . . 
qładztld oraz matertał Rrzemtenny. Zabytkt te S'l charakterystyczne dla qrupy tarnoórzesk:tej knltury 

łużyckrej. Nyodręóni~no równJ:et nl'~li:czne fraqmenty ceramtkt, ~f<azuj"ce na lllady osadnJ:ctva neolttycz~ 
neqo t wczesnoóri\ZOweqo. 

KOSZALIN"'11ltarto 
woj. kosza1J:rtsJti'e 

Stanow-:tsko 1 - Góra Clieł:Joria 

XOWALE'I(KO, qm . 05o:rrntltt 

woj • poznartcltte 

Stanovtslto 3 

LESNA JANA, qm. Slllętowo G:rrAA.t:czne 

woj • qdaJisltte 

Stanowbko 2 

patrz 
wczesne dredn.t.otd:'ecze 

patrz 

epof<a fir'lZU 

~eum Archeoloqtczne 

V Gdallslw 

Badanta p~zU -mqr Janucz PodqórsJtt. Ptnansovał wn 
w: Gd!ll1sko, Pt:ervszy· sezon badaJ\. Slady osadn:tctva neolt

· tyczneqo. Osada kultury łużyckrer /)Ja C{_, sltarb z w-czes~ 

nej SPo.kt żelaza. <::ment!lrzysko kultury vscóodni~Pomorski'ej 
Dl z >~CZesnej epokt Żelaza. 

Stanovt..~ położone jert na ntewtelTttl!l vzni'es:.tentu na vsch.., wysokim órzequ rz. Jonki·, olt. 

l, 3 km na pdłnoc;ny-zacli.dd od' 1l1li::, Odltl>yte zostało"" 196.5 r. w vyntku informacjt o odltrycl::ach. qrobóv 
skrzynkowych. doRonywanycli. przed n 'IIOjn" lfvi:atOV'l. 

łf 1986' r._ Muzeum Arclieoloqi:czne. v Gdilrtsku pozyskało . 3 masyvne, otvarte pferlfci•ente br"zove o 

przekroju trapezowym- [jeden: ułamanym końcem pterlfci~[, s-tanowti\Ce zapew-ne P.,łfal)rykaty wcóoaz~ce 
w skład skaróu z wczesnej epoU żelaza. 



Ostalono, że pterdc~n~ pochodz' z omavtanego stanovtska, a kilka dalszych. podobnych okazów odkryto 
przed IT vojn, ~atO"''· Ocisłontęto porterzchnt!l l, 7 ara, na której natrafi:Pno na 16" obiektów [:13 jiUII/ 

oraz pozostałości' warstwy kulturowej. 

Wydobyto ceramŁRę ~ polePę, roze~eracz, gładz~ 1 fragment ~adk~ k~ennej, fragment przę
ślika{?/ gl:tn:tanego, kośct zwterzęce 1 węgiel drzewny. Materiał " ten datować nożna wstępni~ na okres 

Ha c. Ponadto uzyskano r6wnteż ceramikę kultury pucharów lejkowatych oraz n~l:tczny ~teriał krzemien
ny /odpadk:t t fr. rdzen:taf. 

Odzyskano 5rakuj,cy fr. pterśc:tenta hr,zowego oraz uściślono ~ w wyniku wywiadu - mtejsce od
kryci-a skarbu, oddalone lllka metr6" na południe od wykopów. 

Na owym terenie natraftono r6wn:też, podczas ork:t, na groby skrzynkowe oraz eterone plamy ztemt /pozos
tałości' jam lub Palen:tsitf. 

Materi'ał zaBytkowy· t dokumentacja badań znajduje stę ~ zhtorach Muzeum Arcneologi'cznego w 
Gdańsfcn • . 

lfadani"a 5ęd' kontynaowane.. 

MACI1!JOWl:CE 
llOj. s:tedlecki'e 

Stanortdol 

MADEŁY, <J!Il• P-tnów 
woj. sieradztle 

Stanorlsko l 

MJ,KOLICE, <J!Il• lll:>la Krzyntoporska 
woj. ptotrkowsJU·e 

Stanowtsko 3 

patrz 
epoka hr,zu 

patrz 

epoka lir'zu 

Muzeum Okręgo><e 
w PI:Ptrkovte Trybunalsktm 

Badani'a proqdz:tł 1119r Mtrosław Szukała. Finansował WKZ w 

Pi~trkowi~ Tryónnalsktm. Czwarty sezon badad. Cme.ntarzys~ 

ko ci~lopalne płask:te. KUltura łużycka, okres halsz~ •cki 

c..o. 

Stano~sko połoione na wydmowym cyplu Y pobli~u ~~w~elk~o cłekn uchodz~cego dalej od rze

ki Boqdanówli. Odsłoni'ęto powte.rzchntę 130 m2, odkryvlt.jl>,c 12 grobów jamo'll}'ch., ci'ałopalnych /razem 43/, 

niemal vszystkte pod r6inej vteliodct bruktern kamte.nnym. Groby były zachowane w dobrym stani~, jedynie 
obstawy kamienne 5yły części~wo uszkądzone, zwłaszcza korze.ntamt drzew. Odkryto kolejny grób /43/, 

gdtte kości rozsypane ~yły v jam:te prosto1<4.tnej o rozmi_llrach. 60. x 120. <:m. Wyposdeni1! grobów stano
wiły naczynia gltutane, glównte cz~, fragmenty różnych naczyń, ozdoby t fr. ozdób z brązu i że

laza. ~doczne staje si~ zrdżn~owan~ chronolog~~zne v obrębie cmentarzySka. 

Ponadto odkryto jamę z ce.ram:tk4 z epokt br,zu[?/ oraz ktlkadzie.siąt wyro56r krzemiennych, da
towanych na mezoli~ t sch.yle.k e~ki' br,zu /okres fi4lsztackt/, Chronologia okredlona na podstawie cera
mik:t i ' wyrobóv metalowycli. 

Materi'~ły znajduj' się w Muzeum w Ptotrkovte. Trybunalskim. 

Badanta będ' f<ontynuovane. 

MECHNICE, gm. Itępno 

'!Oj. kaHskie 

Stanowisko l 

MIItotAJOW, gm. Ostex 

woj. tarnobrzes-kie 

Stanowiska 1, 2, 4 , 14 

patX>Z 

epoka ór'ązu 

patrz 
okres wpływów rzymskich 



fotiLA.CZEW', qm. Kleczew 

woj. konidsld:e 

Stanowi'sko 7 

MROCZA 
woj . b.ydgoskie 

Stanowisko 2 

patrz 
neoli't 

Muzeum Okręgowe 

v Bydgoszczy 

Badania prowadził mgr wojciech ~uczkowsKi· przy współpra

cy mqr. Piotra Olszews~eqo. Finansował Urz~d M~asta i 

Gmi.ny v Mroczy. Czwarty sezon badali. Cmentarzysko od ok

resu halsztac~ego do okresu ~ływdv rzym~k~n. 

Na przebadanej 1,5 arowej povierzcńni cmentarzyska odkryto dwa groby: s~zyukowy f jamowy. 

Grób skrzynkowy, o Jc~tałcie zbliżonym do kolistego, z obwarowantem ~ennym, przykryty był dwoma 

płaskimi ciosanymi płytami. 11 komorze grob.u, o Jt.szta- .;ie prostoJ<4ta, wyłożonej płasl<fmf płytkami 

kamiennymi, znajdowały się dwie bardzo ~le zachowane ~p~eln~ce. Do Budowy· Komory grofiu użyto m.in. 

kamienia żarnowego. Grób jamowy, o obry~te owalnym i półkolistym przekroju, zavi~rał jedynie duż~ 

ilość węgli drzewnych oraz silnie przepalonych kośc~ ludz~b-

Grób skrzynkowy datowany jest na okres halsztacki D 1' ł~czony z ltnl tnr~ wscfu>dni'OpomorsJ<4, 

natomiast grób jamowy, na podstavie analogii do uprzednio odkrytych qrobóv tego typu, na pie~ze 

wieki naszej ery. 

MUTOWO, gm. Szamotuły 

woj. poznadaJcie 

Stanowisko 2 

Muzeum Archeologi~zne 

w Poznani'U 

Badanta prowadziły mgr B.firsehke i mgr S.Soroka. Flnan

sowało Muze.un;t Arch2oloqtczne v- Poznantu oraz Urz~d Mi·asta 

i Gmfny ..- SZamotułach. Pferw=y ~zon badali. Stanowisko 

vfelokul turowe: cmentarzysko kultury łużycltiej i pomor

ski~j, osada kultury łutycletej t przewors~ej, cmenta
rz ysko szkie1etowe. z XVU, XVUI v. 

Stanowisko poł.ożone jest w dolt:n..te rzek.t: Samy, ok.. 2 . klll na pd.tnocny ~fi6d od Szamotuł. Bada

nia o charakterze ratown~czym prowadzono v połudn~owej cz~~c~ stana.iska, zabezp~eczając najbardziej 

zagrożoną jego czę~6 - ha~~ pi"aśn..tcy. F 3badano obszar o powierzchni 40« 111
2 , na K.tórym zare ;~

strowano sa ob:tel<tów. syły to: 2 groóy pop>elni'Cowe, 2 groby jamowe, l hruk kanU:enny·, 29 grobów 

szkiecetowych. Oprócz tego wyeksplorowano 17 obiektów zvi~zanych z osadamt - 3 dołkt posłupowe, 1 

palenisko, 8 jaJII o ni·eustalonej funltcj:t, 3 szkielety psów, l szktelet ptaka. Stratygrafi·a i · położe• 
nie wymienionych obfeRtów były s!'lnie zakłócone przez wkopy grobowe cmentarzyska szkteletowego. W~ód 

materiału zabytkowego znalazły s:tę: duże :tlości fr. cer~, przęślf~, szydła kośctane, fragmency 

okuć i gwotdzi żelaznych, szkaplerz oraz moneta, prawdopcdobni~ szel~g koronny Zygmunta !II. 

Materiały znajduj~ stę w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 

N~DOLE , gm. Gnievino 

woj. gdańskie 

Stanowisko 

NADKOLE, gm. f.ocfuSw 

woj. siedleckie 

Stanowisko 1 

patrz 

epoka f>I.~zu 

patrz 

okres .pływdw rzymskich 



NOSOCICE, 9lll• Głogów 

woj. legni'cki'e 

S tano>d'sko 9 

NOSOCICE, 9lll· Głogów 
woj . legni:cU'e 
Stanowtsl<o 17 ~ 18 

ORLE, qm. M.rocza 

woj. bydgosk.te 

Stanowisko l 

87 

patrz 

epoka brązu 

patrz 

neolit 

Muzeum Okręgowe 

w Bydqoszczy 

Badania prowadził mqr Wojciech Kuczkowski, przy współpra

cy mgr,P~otra Olszewskiego. Finansowało Muzeum Okręgowe 

v Bydgoazczy, Pt~ty sezon badart. cmentarzysko kultury 

vschodniopomorski'ej z okresu halsztackiego oraz szkiele

towe z XI - .xrn wteku . 

Cmentarzysko zlokal.t'zowane na ptas-zczystym, częlfct~wo zalesionym wzgórzu uległo znacznej de

wastacji na skuteK mecfiantcznego pobierania żwiru przez miejscowy PGR. Celem prac było przebadanie 

pozostałej części cmentarzyska, o powterzehoi ok. 2 arów. Ochyycono jedynie 4 obiekty /jamy/, o ob

rysie owalnym lub kol~stym, z n~eduią zawartości~ węgielków drzewnych. Jedynie w jamie nr 27 natrafio

no na 3 fr. ceramtXi, itóre pozwalaj~ ł~czyó j~ ze ' starsz~ faz4 użytkowania cmentarzyska związan~ 

z ludno6c~ę kultury wscnodntopomorg~ej z wczesnej epoki żelaza. 

Prace na tym stanowisku zostały zakończone. 

PIOTROW, 9lll · Zadzi:m 

woj. s:i'eradzkte 

Stanold:sko 12 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 

w Łodzt 

Badania prowadz~ł mgr Wojciec~ Sici~ski . Finansował WKZ 

w Sieradzu. Druqi sezon badań. Osada z okresu halsztac

kiego f wczesnego sredniuwiecza. 

Kontynuowano prace w połudn~wej t północno-zachodniej części osady. -ącznie przebadano ob

szar o porlerzclini 31Q, S m2 odkrywając 9 jam, 3 paleniska i 6 dołków pasłupowych kul tury łużyckiej 
z okresu hal~tacR~ego oraz l jam~ wczesno~redntowieczną . 

Ob!'e.kt.y kultury ł.uiycJtJ:'ej reprezentowały formy odkrywane w poprzednim sezonie. W wypełnis

Jeach za~~rały jedyni~ nteli~zna fragmenty ceram~ i polepy. 

Jama wczesnośredniuld:eczna jest najmn~jszą z dotychczas odkrytych. Wymi~y jej wynosiły 

225 x 170 cm, a głęóokośd 58 cm. Dłutsza oś zorientowana była na kierunku N - S. W wypełnisku jej 
znajdowały s~ę l~zne droBne, przepalone ~~enie, fragmenty ceram~ ~ kości zwierzęce. Mate=iał 

zab.ytkowy pozwala datowad jamę na vrr - vu:r w. 

Materiały z badań znajdują s~ w MAtE w ~zi. 

Nie przewtduje gtę kontynuacji badań. 

PŁOCK-Radzfwte patrz 

pó~ne średniowi~cze 



POPOWLANY', qm. Tyl<oci'n 

woj. białostockie 

Stanowisko 2 

-. 88 -

Konserwator Zaó~Archeologtcznych 

v Btałymstoku 

Badania prowadzili mqr JerzyMactejcz~. mqr Lech PaYla~ 
ta / .autor sprawozdania[. Finansovel wn:. P.tervszy sezon 
badali. Cmentarzysko ciałopalne tultury łużycl<.tej z okre

su balsztackXeqo. 

stanowisl<o położone jest na wydmie Y ohrębie terasy zalevovej dol:tny Nsrwt, w odległości o

koło 200 m na południe od rzek:!: l około l Iem na północ od zal>udowań VS":I::. 

Ratownicze badania wyltopaliskowe objęty przestrzel1 o powterzclin.t olt. 15 1112 w part.t:l:: n.ts2cze

jącycn grobów. wyeksplorowano wypełniska trzech grobów. Oótekty te v typte jam .". pl~ l<oltstycll. 

o średnicy 120 - 140 cm, w profilu cylindrycznych o łębokośct 40 - 7a cm znajdowały stę na głębo~ 
kości 40 - 50 cm od powierzchni zi'e!ni. Oprdcz nlelicznycll., drobnych. fraqmentdy przePalonycli _Ilości 
znajdowały się w nich fraqmenty naczyń jajowatych .t mtsek [zrekonstruoveno trzy naczynia[, przepalo
ne, pojedyJ1cze kamienie, oraz p6łsurowie~ krzemi·enny. W grob:l::e nr 3, 111tędzy fraqmentamt naczyń t koś
ci, znaleziono kilkadziesiąt ziaren co najmniej dwa gat~ zbóż. Poza grantcamt ol'>iektćr zlokalizo
wano fragment toporka kamiennego. 

Materiał i doltumentacja óadad znajdują atę v Muzeum Oltręqovym Y Btałymstoku. 

RAKOW, qm. Oborniki Sląs~ 
woj. wrocławskie 

lll>j e>rddztl Olrodelt 

Archeoloq tczno--Konserwatorsltt 

"" ."lll'ocłavt:u 

Badani"ll prow.adzth -mqr· Hal:l::na siedztk-KamtJislta. P:l::nanso
vał tiOAIC. Pierwszy sezon óadad, Cmentarzysko c.tałoPalne 
kultury łużyckJ:Jt:j ze starszeqo o.kre.su faaln:tack.J::eqo. 

N północno-wschodniej częgct wst Raków, tuż przy drodze głównej vtodącej przez wte•, w· ohrę
bie gospodarstwa rolnego nr '1, na głębiollośc:t l, 5 JQ Y trak.cta kopani"ll rowu ~ rurę vodoctągo."_, tuż 
przy studnt odkryto fraqmentarycznte zacfiovany gr6h ciałopalny. Znaczna jego częl~ została zni~czo
na najprawdopodobniej w· trakcie hudowy studnt przed k:l::lknnastoma laty. Zacfioveło si~ 1 gl:tntane na
czynie baniaste z przePalonymt Rod6a:l:: ora~ • toj-ca obok głęboka mtsa. 

Szczątli ltostne nte óyły złoione v porządku enatomtcznym. Podr6d prz.,P..lonycli J<odc:t ..- utrnte 

znajdowała się przeP..lona 1 szptla z żelaza, z łabędz~ szy~ką. Szczątkt ltostne naleią do 1 osohntka 

Juvenis /Multus [l8-2cr lat[ płct męslttej [eltspertyza ant.ropoloqtczna doc. dr óa6. B".M.tszlttewi-cza[. 

Dokumentacja t materiały tr6dłowe znaJdują stę Y WOAX~ we Nrocłavtu, 

RUMIN, gm. Stare Miasto 
woj. konidskie 

Stanowisko 25 

SANOK 

woj . kro4niedskte 

ul. Zamkowa 2a 

patrz 

wczesne dredni:Dw:l::ecze 



SERNIAWY, gn>. Sawin 

woj. chełmsltte 

Stanortska 27 

89 

l'luz.eiD1l Okręgo
,.. CfuO!tmte . 

Badanta prowadzU ·mgr Stan_.tlri:aW" &oło.D- ·Ptnansowało Muzeum 

Okręgowe w Cliełmte. Pterw:azi sezon 15adań ratovntczych. 

Cmentarzysko ctałopalne/?{kultu~ ~utycR:tej, t z okresu 

ypływów rzymak:tch oraz pozostałośct osadntcze. 

Położone jest ono na ·zachodnilll skraju wsi: Serntavy na kulmtnacjt t p6łnocno..vscliodn:tm stoku 

wyniesienia. Zasadnicz~ część stanowtska zntszczyła budowa J.~roq!~ głęboka traR±or~wa orlta, wydobywa

jaca skuptaka przepalonychkośct ludzk:tch, fr. cer~ r przepalone kamtente {zlepi~dce{. 

Założono 4 wyJtopy o lacznej powterzehot 75 m 75 cm2 • 

Pązyskano ~ trakcte badart: 318 fr. cer~, 15 krzemtent - przeważnte odłupRdW" z krzemi~nia 

narzutowego oraz 163 fr. kośct przepalonych. Odkryto 8 oótektów;, z ktdrycli. 2 można zaklasyfikować 

jakc pa lentska, a 3 jako groby ctałopalne. 

Stanovtsko trudne do datowanta t tnterpretacjt z powodu ntemal całkovttego zn~zczenta i nie
jednolttego materiału zabytkowego, 

Badanta nte będ~ J konty!'uowan'e. 

SOBIEJUCHY, gm. 2ntn 

woj. bydgoski:e 

Stanowiska l 1 5 

Po l ska Mademta Nauk. 

Instytut IItatortt Kllltul'y Materi'o.lnej 

Zallad Archeolog!~ lttelltoPolski: 

Unbrersytet w Durfuun flttelb. Brytani-a[ -

Departament Arclieologtl 

Badani:~ prowadzt~t: ' doc, dr li.ab. Janusz Ostoja~zagdrski 

{DIKM PAll{ t dr Antbony llllrdtng- /tJni'Wersytet w Durham/ 

przy wsp6łudztala: Jamesa Rackfuuna z G~eater London 

Envtronmental Archaeology sectton' {Muzeum Londynu{, 

carol Falmer z LabolEatortum ~alynologtcznego /tJniwersy

tet Durham{ oraz abllolwentdw t studentów archeologii 

z Oni'Wersytetdw-: ~urfuun, Lonydnu :t !lewcastel_ upon Tyne. 

Ftnansowały IliKM PAll f: 'NKZ Bydgoszcz. 

W ramach \liliOWy ~ędzynarodo""j ~ędzy IliKM PAll a Ont....rsytetem w Durliam l<oritynuovano wzno

wione po trzy-letntej przervte badan:ta arclieologtczno-Przyrodni:cze w-mtkroregtonte _Sobtejuchy. 

Badania prowadzono równolegle na stanow:tsku ~l - . ostedle obronne ~~dnodct kultury łużyckiej i na 

stanowiskuS-osada vtelokulturowa. Radanta przyrodn:tcze realtzowano natomtast w-o5rę~te całego 

mikroregionu osadniczego. 

Stanowtsko 1: 

Kontynuowano prace eksploracyjne w Pcslnocbo-wscfiodntej częllct JMj"danu t w rej"onf:e występowania wnoc

nieó obronnycli.. lf' trakcie 15adaJI odkryto fragmenty· znacznte zn:tszczonycl\. 'domostw- zwtazanych z młod

BZ'I faza oaa9y w SobtejucliAcli. Obok fra~ntdw podjłóg w formte klepf:slt gltnta':'ych. odkryto także po

zostałoilct dwóch pieców kopulastycli oraz palentsk. otwartycli. W traRcte eRsploracjt zebrano znaczne 

ilośct mater:tału ceramtcznego [około l tony{ ·oraz. Ullta przedmłotów wyltonanycli z Rości:, l'Dgu /szyd

ła, tgły, gl'OCUt do strzał[, gltny [ftgurk.:t ptaszków gltn:tanych.{ a taltie 6r11zti· {Ktika fragmentów 

ozdól> - przeważnte szptl[. 

Badanta eksploracyjne W"rejonte występowanta domntemanych konstruRcjt wału o5ronnego przyniosły wy

ntk negatywny. Ni' natraftono óowtem na §lady Konstrukcji wałowych. ujawntono natomi-ast fragmenty 

mocno zntszczonej paltsady otaczajacej osadę od strony· wschodn:tej. warto tu j~ saaz.:tmy przypomnieć, 
1ź druga [po U83 r.{ prdba odkrycta konstrukcji wału obronnego nte pOtwterdzUa jego istntenia. 



Byó może- jak to stwierdzono w traxcte badad rea_lizowanych n3 tym ohtekcte. v latach 195&-19&1 -

wał obronny otaczał tylko południowo-zachodnt'l czę!łć ostedla. Próba ostatecznego ustalenta charak

teru umocnted obronnych osiedla ..- SObiejuchach podjęta zostante v- 1988 r. ~olegle z pracami eks

ploracyjnymi' prowadzono na całym majdanie osi~la badanta elektr~porowe mające na celu ustalenie 

zasięgu t mi'lższo~ci zalegania warstw kulturowyc~. Uzyskany v ten sposób. kompute~o~ _obraz uKładu 

warstw kulturowych umożliwi hardziej sensowe rozpoznante charakteru zabudowy< ostedla. 

Stanowisko S: 
Badania na tym stanowisku miały charakter ratowntczy-, ren celem bało ustalente -met:rytl. cbronologtcz

nej stanowisk archeologicznych występuj'lcycn na terenie przeznaczonym pod zalfudowę v ~!188 r. lr trak

cie eksploracji warstw kulturowych prowadzonej w ramach wykopdv sondażowych odRry-to dwa palentska 

i trzy jamy z materiałem ceramicznym datowanym na młodsze fazy wczesnego lfredntowiecza [faza D[E[, 

dwie jamy z materiałem ceramicznym kultury łużyctlej fY EII:/HaC[ oraz fragmenty dwdcli. długtclL do

mostw kultury lendzielsktej. 

Badania przyrodnicze 

Realizowano je równolegle z badautarot arcli.eologtcznymi ' zarówno v re)~nte olrl:ećlla ol5r<>"!"equ v sop.te
juchach1 jak i na przesmyku mi'ędzy jeziorami': SOhtejusldm 1 !ędowsldl!>, Głównym tcli ·c::elem jest odtwo

rzenie zarówno charakteru jak i przemian zachodzącycli v ~rodo.it:s:lm przyfodnl:czym na. .przełomte okre.,-. · 

sów subborealnegó i suhatlantyck:l:eqo. W tym cela po!irano sz-ereg pról5eJt: pal~logtcznycli., malaltolo

gicznych, paleobotanicznych, dendrocnn~logicznycn ttp. Przy ~bterantu pr~fi z~stosowano sPecjal_~~ 
skonstruowaną w Wielkiej Brytanii aparaturę. Prófiy- ~hterano z odległego o 3,5 m od współczesnej ltu~ 

brzegowej kltfu brzegowego :1: przepuszczano przez sPecjalny zesPdł ftitrów t różn~j_vtelkośct stt. 
Uzyskano w ten sposób bardzo znaczne tlośct stosunkoWo mało zanteczyszczonyc~ szcz'ltKóv pocfiodzen~ 

organicznego. 

Badania w mtkroregtonte óędą kontynuowane. 

SOCHACZEW-BORYSZEW 

woj. skierniewic~e 

Stanowisko 1 

Kl>nserntor Za6y1<J<tlv- Arclieologtcznycli 

v Socliaczevt'e 

Badania prowadztl mgr Andrzej Kl>stor&.' .. Ptnansował Rejon 

Dróq Pu.óltcznych Sochaczew-. P:terws'zy sezon Badań. Osad

n.tctwo kul tury- tużycktej 1. przeW<>rsfcfej. 

Prace sondażowo-ratown~c~e prowadzono na zlecen Rejonu Drdg Pufilłcznycli ·y Sochacz~ w 
- - 2 

bliskim sąsiedztwie osady kultury przeworsUej. Przebadano ł~cznte ok: Sa~ oraz j dok~nano 38 ~~ter~ 

tów świdrem geologicznym. Nie stwierdzono -,rstv kulturowycli, sporadycz~te _ pojawtł ~ę -mater:t:ał ce

ramiczny kultury łużyckiej 1 przeworskiej. Planowana tnwestycja nte zaqrata oDi~R±ovt archeologi~z~ 
nemu. 

Dokumentacja v Archiwum RDP SOchaczew, materiały t sprawozdante w- Blttl>Z Slt..Ce, 

SMIGIEL 

ul. Ogrodowa 34/35 

WARSZAWA-JULlANOW 

Stanowisko 3 
PP Pracovnte KBnsenracji Z4bytk6v 

Pracovnta Ąrcfteolo~tezno~nservator-ska 

Oddztsł ,., lfar=awie 

Bada:nJ::atn1: tlerowała mgr Mar11l K'llltińe:vtcz.-Kn_htel'l. l'tu!ln~ 

sował JConservator Zaó·,~Ji:óv ·m. st. 'lillr=a"Y·· Ptervszy sezon 

badad. ŚladY' osadntct~ icnlt.n.r- ·mtrc.J<iej z okresu lial

ąztacl<te<jo. 

Stanowisko zostało odkryte w: ~97& r. w trakcte realtzacjt AZP·. Połoi.,ne jest na Plr'I"'Iórzeż.,. 
n ej terasie Wi:sły, w strefi'e Pasa ni'etd:elUcb. 111}'dm. w- ramach .>adad zveryf:tkacyjnrcli ~hrarto wyłtopy 



r- 91 

o ł<\cznej povi.erzclin:t około 155 m
2

, Y i±órych. nte ~rdzono zuyaóv oSblrttdw; · Hauaftono na war

stwę kulturO>n\, słabo wi:doczn", o ~ższolfc:t 10~15 cm, zavteraj"cej ntev:tel."Rte tlok:t ·ceramJjtj.'. 

N:tezbyt ltczne fragmenty ceramik:t znalez:tone .v~rstvi~ Kulturovej ?raz z~:t ornej pocfioaz<\ z na~ 
czyli kultury łużycUej, okresu h.a.lsztacK:tego. 

Naterłały znajduj" ~ę Y PAX PKZ 0/War&Zawa. 

Badanta n:te będ<\ kontynuo~e. 

PP Pracovnte Ja>nserwacj:t Zaliytkóv 

Pracownta Archeolo~tczno-Konserwatorska 
Oddztał YWhrszawi~ 

Badantamt Uero1Rlła mqr Marta llUl~teY:tcz-Kubtelaa. Pt
nansovał Ja>naerwator Zabytkóy 111. at. llllrsozawy. Pi:erwszy 

sezon badali. Osada kultury łużycJ<tej z · okresu halsztac
Uego. 

. . 
Stanonako ujaw:n:tone zoatallo podczas J;adall pon~rzclin:towych przeprowadzonych y 1976 r. w 

cza~~e realtzacjt AZP tematu: •Mapa archeol09tczna warazawyE. 

Osada usytuowana jest na prawobrzeżnej tera~<te lttsły· ,' v odleqłodc:t ok.. 400 111 na "WSCI'Iód od rzeld, 
300 m na zachód od zabudo1Rlll mtejsco'wolfct Jultanóv 1: ok.. 200 m na połudn:te od ~owi-sb 3. Zajmuje 

pt aszczyste vzn:testente. wykopy vytyczone łiyły Y ~łnocno-vscbodntej częllct wydmy. Przebadano ob

szar 230 m2 
t wyelt.l<plorovano 28 ob:tei.tów - jamy zasobowo-odpadowe. W!.'ęk.s-zolf<:! o51'elltóv- zalegała bal'

dzo płytko na głębol<ollct od 20 do 35 cm. Zarysy jam v rzutach P.,ztomych. 5yły v przyf>ltżen:tu owalne 

lub okr"głe, w proftlach za!ł n:teckowate. t~YPełntslta w portac i' 5runatnoszarej, s-zarej :t czarnej z:te

mi miały zr6żnłcowan4\ mt"żgzolfć - od Jt.tll!.unastu do ·70 cm .t zavterały dol~ ltczne ułaml<t ceramik.i, 

półwytwory krzemłenne, a talt.że bryłJd polepy, kok:t zvterzęce t vęgtel.lt.:t drzewne. 

Na podstarte wstępnej analtzy mater:tału ceramicznego ·badane stanew.tako należy okredl:t<:! jako osadę 

kultury łużyctlej z okresu h.a.lsztaclt.tego. 

Mater:tały znajduj<\ stę v PAK PKZ O/Marszawa. 

Badani a . nłe będ" kontynuowane. 

WARSZAWA-JUL~OW 

Stanowtsko 11 

PP Pracovnte KOnserwacji: Zabytków 

Pracovnta Ąrcbeoloqtczno~nserwatorska 

Oddzhł r warnaw-te 

Badan~ kt.erowała mgr Mart~! ~i'lftevtcz~I\\Jb!elas. Finan

sował Ja>nserwator ZaliytJ?'v m~ at. W!l.rsozawy. Pterwszy se

zon 5adall. Osada knltury J:użyclttej • okresu halsztaclt.iego. 

Badane stanowtslto odkryte zostało v 1976 r. ". czalfte wykonywanb. AZi tematu "Mapa archeolo

giczna Warszawy•. 
Osada znajduje się w poludn:towo-zachodn~ej Part:ti' ptaKZczysteqo vzn:te~~~ na ~rawobrzeżnej, nadza

lewowej terasie wtsły, v c " ległollc:t ok.. 150 m.na zachód od zalmdo""ó mtej.seowoi!lc~ ,auHanóv oraz ok. 

200 m na połudn:towy-zachód od stanov:tsfta 3. nn:terten.te to zostało v znacznym ato~n:tu zninczone 

przez lokaltŹację tam ogr6dk6v dz:tałkowych. Odsloni'ęto P.,w:terzcbn:tę 57a ,.2 : 0dUyto t wyeksplorowa-
• l • \ 

no 26 obJ:ek.tów, s" to jamy· .o cliArakterze gospodarczym, zaryay v planach v. ~rzyllli'żeni"U owal!ne w pro-

filach. n:teckowate, o wypel:n.t;sXacb. 5runatnych., gzarych. lub czarnycli.. Z o5~~·"'-: i' wal&'atwy kulturowej 

pozyskano ma łe tlodct ~ter:tału zabytl<owego,: ułamlt.t ceram.tU, gru.su; J?Olepy, _J<o'dci' zwterzęc':• wę

giell<l: dr z. e a talt.że p6ł'l)'t'I(Ory z · lrzemten:ta. Pragmentr ceram.tU pocbo'dz' z naczyl1 o chropowaco

nych. t zagładzonycli powteJ<zcbn.tacli.. zdobtonycli. 'dz:tur~ ~a"''dnymJ::, rzadztej ltatwami plastycz

nymi: z odchltamt PalcoW)'Iłl::, z garnków jajowatych. mi.'a oru talerzy. 



92 - 1 

}Cbronoloq:ta osady została ustalona na podstawie materi'a~u ceramł'czneqo, na ol:res- lialsztacll kul tu

ry łużycUej. 

Materłały znajduj~ ·się v PAK PP PKZ O/Warszawa. 

Badan:l:a z~ńczono. 

Wł.CHOCR 

voj. kieleckie 

Stańowiska "A• 

WILROWICE, 9111• Wartkovice 

voj. sieradzkie 

Stanowisko l 

patrz 

epoka br~zu 

Untwersytet Ł&izltt 

ltlltedra Arclieologi~ 

Badanta provadz~ł l:mgr Jacek lttal!fZczyl<.. ·P:I:nanSQWilł tiKZ 

w Steradzu. S1:ddmy- sezon &dań • .. em!:ntarzysl<o J<ultury łu~ 

życki'ej z okr"es.u balnt:ackl:e<Jo c ..n. ~.sada ltnl t11r}" pomor

sk..tej z 'łll:>zesneqo okresu latelllritl'eqo, -osada knltt1J7Y prze

vors:ki:ej z okresu rzymsltte<Jo, osada wczesno~redn:tPwteczna. 

Zl>adano oiJszar o pov. 800 m2 • Odkryto 4 groby kultury łużycld'ej z okresu lialn-tacki:e.c;~o, 6 'alll 
kultury pomorskiej z vczesneqo okresu lateńsk..tego, 3 chaty-,' ptec t: l jamę knlt11r}" pnevorski-:ej a• ok.~ · 
re su nynskiego, :z c !:\aby, 4 jamy t 2 palentslta vczesnodrednmwteczne.; 

Groby kultury łużyckłej były bardzo He zacliowane. Pos:tAdalr bne firultJ: ltamt:e.nne, pod k.tórymt 

znajdowały się ułamki popielntc, fragmenty przystave oraz przePalone kodct: ludzk..te. 

Jamy kultury pomorskłej młały owalne kształty, a vymt:ary- :l:nli. nte przehaczały lOO x 7Cl Clll. 

Wypełniska jam stanowiła br~zow szara ztemta, ułamU ce.ramt:U O!'az ·aro6ne . tragmeńty· kodct: zrlerzę

cych. Na szczególn~ uwagę zasługuj~ jamy oznaczone nr 14 t: 23. 1r ~aJd:e 14 zni..lez:tPno rcuDek., dodć 

duże fragmenty kilku mis, rragment naczynt:a vazowatego, duży fr. naczynta zasoBOwego. 

W jamie 23 natrafiono na szkłelet psa, fragmenty kodct: t:nnycli zwterz~t oraz dodó l:l:nzne ułamkt ce~ 
ramiki w tym duży fragment naczynl'a o ban:tastym Drzudcu J:: cliro.povatej fc,w:terzcfuit:'. 

Wśr6d · obiekt6w kultury przevorsktej na osoiJne omóvtente zasługuje cfiałnPa oznaczona nr 22 t 

piec nr 2. 

Chałupa miała kształt zbliżony do kwadratu o vymtaraełi.. ok. 4, ~· x 4,8 m .. &zef4tne Zllrdcone były· łl 
kierunkach N-S t w-E. W połudntowym narożnłku chaty· znajdo.ało st:ę Palent.Ro· zfiudovane z dośó du*ych 

kamieni polnych. wypełniska chaty stanowłła et~ brunatna ztemta, której &rwa przy· Paleni.kn prze

chodziła w kolor czarny. GruiJość warstwy stanort~cej vypełntako oliłektu s-t:ęga.ła do 7Q cm. w- ciJacte 

znaleziono dwa niemal całe naczyn~a vazowate, ltczne ułamkt: 9rubolcl:ennyc~ naczyń zasoóowych. ko~ct 

zwierzęce. Piec\ nr 2 młał średnłcę ok.. 2,_0 m. Na o~zte zna.jdo...,ły- ai.'ę duże . kami'eni'e. lll!wn~trz pod 

ok. 20 cm warstw" polepy, w której występowały vę<Jle drzewne znajdowała rl-ę warstwa_l!fZarej glt:ny o 

grubości dochodz"cej do 15 cm. Niżej znajdowała st:ę 2Q-25 cm warstwa Po-ar~ńczowo-cze.rvonego ptasku 

/zabarwie.nl:e to powstało zapew-ne v wynłkn dztałanta try110ktej temperatary[. Ptec ten zapewne służył 

do wypału wapna, jednakże liez ~ ana.lłz pr61iek Pofiranycli. z ·pt:eca trudno r cfirl"U~ ellecnej jedno~ 
znacznie określtć jego funkcję. 

Wllród 8 obl::ek.tów- vczesnośrednł:orlecznycli.. najokazalej prezentowała Hę ciJata oznaczona nr 16. 

Obiekt te.n młał.. ltształt O!falny-. Dłutsza oś [na kłerunku r~ st:ęgała 7 .,., irótl!fZa .~ła ok.. 3, 8 m. 

W części vschodni'ej cfiaty znajdowało Hę palent:sko zfiudowane z TtamJ:elit- Polnycli. wYpełni-:sl<o chaty sta

nowiła tłusta prawie czarna z:t:emta, w ~óre.j znajdowano l:l:nzne fragmenty- ceramłU t ko!lc t: zwt:erzęce.. 

Materłały t dokumentacja z óadad znajduj~ rl-ę ~ Katedrze Ąrcneol~tt- untwersytetu Łódz~~Q, 

Badanta będ~ kontynuowane. 
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l(U.I)YSŁ!UtOliO patrz 

wj. gdalfskie 'łiCZesne olredntow-tecze 
StanoWtako 4 

WOJCIECHO!ł", gm. lf.ańsli:. 

woj. chełmskie 

Stanov:tsko 8 

Muzeum ofti.ęqowe .. ~ 
Badanta pro.,..dztł mgr stantsław- Gołuli. Ptnansowało Muzeum 

Okręg~we Y Chełm.t.e. P:terwszy· . sezon 5adal1 . Cmentarzysko 
c tełopalne kultury łutyckt-ej. 

Stanov:tsko odkryte Y trakcie badań poVterzchntovycn obszaru 75-89 t wye~lorowano wydobyty 
przez orkę grób • . 

Crnent&rzysko położone jest na połudntovym zboczu ·nteW:I:elkt-ego wznteo:tenta przy małej dol in
ce z okreso~ c~~em. 

Założono dwa wykopy o pov:terzchn:t 48 ·m2 • Zlokaltzowano gróD nr 1 z óadad powierzchni"Owych, 

dodatkowo wydobywajlic przystawkę. Razem wyeksplorowano 41 gro!XW, .,. tym 2 jamowe :t 39 popielnico~cych , 

z reguły zniszczonycnorkę w g6rnycnpartiach. 

Dotychczas odkryte groby zacliovuj11 układ rzędowy, brak zarysów jam grofx>wych, poptalnice 

wkopane Bil niemal na jednakowej głęfx>kodci r !rtrowaty ptasek •. Czasamt naczyni'& o5łożone s11 kamienia

mi narzutowymi. Nie stwierdzono wyposa!enta . Nteltcznte wyst~tły odłupki :t łuszcznie z krzemienia 
narzutowego. 

Groby jamowe [nr 28 :1. 4Q[ portadajll vyratne zarysy t Jttlkncen.tymetrowe oltr4głe skupiska zbi

tych, przepalonycn kodct [?dlad po organicznym pojemntkn[. l(" qro5te nr 411 sp4g jamy wyłożono ka

mieniami. 

Badania będ4 kontynuowane : 

ZAIIADA, 9111• Połaniec 

woj. tarnol>rzeskie 

Stanowisko 1 

Ontwersytet warszawski 

Instytut Arcl\eolO<Jii 

Badan.ta prowadzUt" dr Bo1esława CfiOlł\e.ntowska i. dr Jan 

Mtcnalsld:. Ptnanaovała Dyrekcji!- Elelttr<;>wni :bn, T. Kościusz

U r Poładcu. Dwunasty· sezon 5adal1. Stanowi.,.ko wielokultu

rowe -Y tym roku óadano osadę :!: :cmentarzysko grupy tarno

l>rzeslt.:!.ej kultury łutyckt-ej z wczcso"j epoki żelaza. 

Prace wykopaltskl:n<e koncentrowały ~tę Y południowo-..cflodntsj częolct stanowtska t mi1lły na 

celu prze,ledzenie zasięgu CmentarzysRa grupy tarno5rze~j kultury l łużyckiej, . odkrytego w roku u

biegłym, oraz poczynienie dalszyc_h ustaletl odnoolnte rozplanowani'a os-ady o tej samej (.>rzynaletno~ci 

kulturowej. Załozono dztew:i, -ć V)[kop6w o ł11cznej P,..-terzclint 5 1 S ara. 

w onrębte cmentarz:rsJta odkryto jedynte dztevtę-ć qrobóv poptslntcowycli.. Ntsstety w dalszym 

ci4qu nts udało się okrelllt~ za.stęqu obtektu .• . o tle r roku uótegłym do§d ni'ejasna 5yła sytuacja stra

tygraficzna odkryWanycll gro06or, to v tym s-ezonte .były one wyra~nte riopane .,. warstwę kulturow11 osady . 

. \liyposażente poptelnic było ~te. 11' jednl'!" przrPadku Y P,pi.<!lntcY znaleztono 1114ły czerpak, w trzech 

przypadkacli drebne JDetale. 

Ma tereni'e osady óadano obszar występowanta vyrstwy knlturowe1 nasyconej dut~ ilollci~ cerami

ki t pol&py z odctskam.t: konstrukcyjnymi·, oraz z jamamt go&Jiodarczym.t w- jej sp4gU, l( tym roku wykopy 

z tego rejonu dostarczyły znac~:nte mntej ma.tertału;· dzięld czemu 1110żna .z grubsza okretli-ć strefę lr

tensywrtiej wykorzysty..-a~ gospodarczo. 



... 
Na peryferii osady 1 cmentarzyska natrafiono na niev~elkl akar6 1 prz~totdw z bx~zu. Były to 

cztery zawieszki typu •Trzęadwka• i dwa Xawałkl Pótsurowca w PGatacL grubego drugu br,zowego, umleaz

c~one w niewielKim naczyniu glinianym. 

· cmentarzysko, osada 1 skarb Przypadaj~ na wc%esnĄ epokę telaza /li~ faza rozwoju grupy tar

nobrzeskiej/. 

Badania bqd~ kontynuowane. 

ZIELENICA, qm. Górowo Iławeckie 

woj. olsztyńskie 

Stanowisko S 

!luzeurn Warr~~tt .t "azur 

w OlsztynJ:e 

Badania prowadził ~r Mlroatav Roff~an. Finansowało 

Muzeum War~li 1 Mazur w OlaztynJ:e. Płerwszy sezon badań . 

Zniszczony kurhan z wczesnej ePoR~ ielaza . 

Badania zniszczonego przez orkę kurhanu objęły Przestrze~ 50m2 . ~ trakcle prac uchwycono 

spodni~ cz~~~ kurhanu ~ zachowanym~ jeszcze fra~ ~nt~i płaszc~a kamienoe9o. adslontęto ró•niet f~ag

ment kręgu zbudowanego z duiyc~ kamieni /maksymalne wymiary SQ X 35 X 30 cm/ ułotonyc~ dłuiszymt 

bokami do siebie. w odkrytej ,Partii kurhanu płaszcz kamienny przyRryty był warstw~ bardzo tłuste' 

gliny. 

Pod płaszczem kamiennym wystĄpił owalny, wydłutcny po osi N - s plyttt obiekt, którego wy

pełnisko stanowił .~ spalenizna z drobnymi węglami drzewn~i. ~ obrębie obiektu odkryto m.tn. fragment 
' . naczynia sitowatego, liczne zabytki z br-zu, w tym dwie nieduże sztabki oraz przepalone kodci. M 

południowo-zachodniej czędci obiektu wyst~pił ~lad po wbitym słupie. 

W południowej partli kurhanu uChwycono konstrukcję z małych kamieni, w obrębie której wys~ 

tąpiły do~~ liczne fraqmenty ceramiki, przepalone ko.ci 1 nieliczne węgle drzewne. 

Materiały 1 dokumentacja z bada~ złożone są w Muzeum Warmit 1 ~azur w Olsztynie. 

Badania nie będ4 kontynuowane. 

ZLOTOPOLE , gm. Lipno 

woj . włoc 1a~ski~ 

Stanowisko 2 

patrz 

okres lat!erlski 



' . 

Okres laieńsld . 



BIAŁOGARD 

woj. koszali.ńskie 

Stanowisko 17 

BOBROWNIIU, gm. Nieborów 
woj. skierniewickie 
Stanowisko 1 

BOCBENIEC, gm. Małogoazcz 

vo j . kieleckie 
Stanowisko l 
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patrz 

okres wpływów rzymskich 

patrz ~ ~ 
okres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Matoga przy udziale Bartłomie
ja Koniecznego. Finansował WOAK w Kielcach. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko kultury pomorskiej z wczesnego i drodkowego 
okresu lateńskiego oraz osada kultury łużyckiej. 

Prace wykopaliskowe ~koncentrowano we wschodniej czę~ci stanowiska. Ł4cznie przebadano 
obszar o powierzchni 288 ~2 ~dkrywaj,c 12 ~biektów: S grobów kultury pomorskiej, 2 obiekty, które 
wi,zaó należy najprawdopodobniej z okresem użytkow~ia cmentarzyska oraz S jam osadowych kultury 
łużyckiej. 

Wśród grobów do szcżególnie intereauj,cych należ, 3 obiekty zawieraj,ce 2 lub 3 popielnice. 
N grobie 14 naczynia z ko'ómi ustawione ~ty na płaskich płytach wapiennych i otoczone nieregu
larnymi wapieni01i. Grób lS zarlerd 3 popielnice, z których jedna nakryta była mis, odwróconą 
dnem do góry. Obok popielnic stal duży kUbek otoczony niewielkimi k~entami oraz czerpak z wsta
wionym do drodka dzbanuszkiem. W grobie 20 obie popielnice nakryte były misami, a w skład inwen
tarza grobu wchodziły jeszcze 3 kolejne naczyni~ · /dzban, mlsa i kubekL oraz znalezione wśród 
ko~ci kółeczka z drutu br,zowego i Paciorek-gliniany. 

Z obiek~6w jednopopieinieowych na uwagę zasługuje grób 9, w' którym waza z kodómi znajdo
wała się wewn,trz dodó dobr~e zachowanego obwarawania kamienn-ego złożonego .z płaskich płyt wa
piennych, którymi wyłożone było dno i boki jaJIIY g.robovej. 

Obiekty osadowe w rzucie były koliste lub owalne t•rednica 60-100 cml i sięgąły, przeważ

~e nieckowato do gŁ~boko•c~ ~1kudz1ea1~c1u cm od poziomu, na któr~ je uchwycono. Znaleziona 

w obiektach ceramika pozwala ł,czyó je z kultur' tużycką i datować wstępnie na schyłek epoki 
br,zu. 

Materiał zabytkowy znajduje s1ę w Muzeum Ąrcheolog~czn~ w Krąkowte. 

Badania bę~ kontynuowane. 

CHŁAPOWQ, gm, Dominowo 
woj. poznaJtakie 
Stanowisko 10 /3/ 

Muzeum Archeologiczne 
w Pozna.niu 
Muzeum Pierwszych Piastów 

na Lednicy 

Badania provadzit: Zespół KonserwlitDra Zabytków Arch. woj, 

poznańskiego, pracownicy Muzeum v Gieczu /oddział MPP na 

Lednicy/ - M. Miśkiewicz, B. TVardosz oraz MPP na Lednicy 
- mgr J. ozięciolowski, mgr J. Górecki, mgr J. Wrzesiński. 
cmentarzysko kultury pomorskiej /LT A/, osada kultury łu

życkiej /LT A-B/, przeworskiej, obiekty nowożytne. 
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Po wieloletniej przerwie podj~to badania interwencyjne stanowiska ~O {dąwne 3[ w miejecu 
odkrytego w 1950 r. cmentarzyska kultury pomorskiej. 

w trakcie badań pocz~tkowo ratowniczych, pd~niej za~ planowych,obej~j~cych piaszczyste 
wyniesienie położone w dolinie Moskawy, w pobliżu grodziska v Gieczu, odkryto ł~cznie 62 obiekty 
kulturowe. wdród tych obiektów vi~kszodć stanowiły różnego typu jamy odpadkowe oraz resztki pa
lenisk, których łacznie przebadano SS. Materiał cer&Ddczny w nich wyst~pujacy poŻwoltł na akrad
lenie chronologii obiektów na schyłkow~ faz~ wyst~powanta kultury łużyckiej, okres wyst~powania 

kultury przeworaklej oraz okres nowożytny. 

Wyróżniajacym się obiektem osady łużyckiej był piec o glinianej .konstrukcji {pra~ 
wdapodobnie kopułowej/ zawalonej do jego wnętrza. Wypałnisko obiektu,obok resztek jego glinianej 
konstrukcji, stanowiły liczne fragmenty naczyń oraz cale naczynia- jedno z naczyrt wypełnione 

było ziarnami zbóż. 

Obok osady natrafiono na poprzedzajace j~ cmentarzysko, którego chronolog1~ okre4lono na 
okres LT A. Odkryto łacznie 6 grobów wdr6d nich: a / groby obwarowane {VIII, lX, ob. 5lf, b[ grób 
kloszowy obwarowany /X/, c[ grób jamowy z obstaw~ kamienna [ob . 54{ i d[ resztki grobu o nieokre'

lonej konstrukcji /ob . 55/. 

w urnach grobowych [grób VIII, ob. 51[ wystaPity niekiedy liczne zabytki brazowe i żelaz~ 

ne w'ród nich brazowe szczypce, szpila z łabędzi~ szyjk~, zapinka, naszyjnik, kółka, pierdcionki, 
paciorki szklane oraz żelazne szczypce i drobne fragmenty przedmiotów z telaza, 

Ceramikę grobowa wyróżnia fragment urny [grób VlXI[ z przedstawieniem wozu czterokołowego 
- szprychowego· z zaprzęgiem dwukonnym [biała inkrustacj rytu[ oraz 1110tywem owalnej tarczy. 

Materiały oraz dokumentacja z badań znajduj~ się v Muzeum Pierwszych Piastóv na Lednicy. 

O~BCZYNO 

woj. koszalińskie 
Stanowisko 53 

DOBRY~ MAŁY, gm. Za1esie 

woj. bialskopodlaskie 
Stanowisko VIII' 

Gł.SKI, gm. Gniewkawo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 18 

GQLł.B, gm . Puławy 

woj. lubelskie 
s tanowiska 6 

patrz 
okres wpływów ~z~kicn 

patrz 

wczesne •~edni~eeze 

~t;!) Z 

okres WPł~ ~z~~k~ch 

Archeologiczny O~rodek PĄdą~czQ-Konse~

vatol'skl 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Jacek K~cki. Pin~n~wai WKZ w Lubli~ 
nie. Trzeci sezon badań . Cmentarzysko kultury grobów pod

kloszowych. 

Badania miały na celu okredlenie północnej granicy cment • rzyska. w obrębie 5 arów odsło
n i~to 9 pochówków. Wszystkie groby były mniej lub hardziej znis<czone, ze względu na płytkie ich 

zaleganie - przeciętnie na głębokodci 30-40 cm. Poch6wki rozłożone były dodć r6vnom1ernie na 
c~lej powierzchni. 

3 groby były zniszczone. Dwa groby to typowe pochówki podkloszowe, na które składał si~ 
klos= , misa, popielnica. W grobie 22 znajdowała się tylko ~~sa i popielnica. 



Na szczególn~ uwag~ zasługuj~ pozostale pochówki ze względu na swoj~ różnorodnodć. 
Grób l9 - popielnica i misa przykryta była fragmentami ceriUI\iki z klosza. 11 popielnicy znajdo-

wała a~ę żelazna bransoleta. 

Grdb 20 - to typowy pochówek tej kultury, gdzie klosz nosit dlady celowego ł~ia. 
Grób 21 - wyposażenie którego składało si~ z misy, popielnicy i podk_ładki z fragmentów ceramiki. 
Grób 24 - w jamie grobowej na dużym fragmencie klosza złożone były kodci. 
Grób 25 - składał się z popielnicy złożonej na boku v )amie. 
Grób 26 - to jedyny grób zwierzęcy, wyeksplorowany z dużej, okręglej j~. 

Grobom na cmentarzysku tow~zyazyty liczne różnej vielko.ci j~, ~i~kązo-ć z nich nie 
zawierała jednak żadnego materialu ceramicznego, mimo te nalety zapewne więza~ czę4ć z nich 
z okresem funkcjonowania cment~zyska. 

Dużym utrudnieniem v rekonstrukcji przynajmniej czędci OliCZyń jest ogólnie słąby ich wy

pał, .powoduj~cy ~kanie i łuezczenie s·io; ceramiki, 

Mate~ialy znajduję si~ v Katedrze Archeolegii UMCS, 

Badania nie będę kontynuowane z uwagi na przekopanie calego stanowiska, 

GUL:rJS !oll.Y!I, gm, Zakrzew 
woj, radollskie 
Stanowisko l 

MuzeUlll Okręgowe. 

w JIAdomiu 

8adan~a finansowane przez WKZ "w RAdomiu. Prow~dziła mgr 

rwana 1'\J;cke, T11ze.ci sezon bad'l~, Cme.nta:r:zysko kul tury 
grobów kloszowych, osada kultury· trzcinieckiej, ~ladY 
osadnictwa mezo~itycznego 1 wczesno-redniowiecznego. 

Stanowisko usytuowane na pra~ brzegu !~Adomki, v od1egło4ci ok. soa m na ~~udnie od 
młyna, jest w znacznej CZ'IdCi zniJIZc.zone na skutek wydobywania pb,s.ku. 

Objęto badaniami obazer o powterzchni ok, 2 arów. Ods~eni~to 4 grQ~ popieln•cowe Lw tym 
jeden obłożony fragmentami kilku naczyń[ oraz 3 obiekty kloszowe • .:Je.den ~ ni:ch był. grobem wie~ 
lopochówkowym, zawierajęcym trzy stoj~ce blisko siebie popielnice nakryte klc s zaroi . W jednym 
z grobów kloszowych znaleziono żelazn~ szpilę i nóż. 

Na stanowisku występował~ również ceramika kultury trzcinieckiej 1 kultury przeworskiej 
oraz nieliczny materiał krzemienny, rwi,zany z esadnict~ mezolitycznym, 

Badania będę kontynuowane, 

Materiały znajduję się w Muze~ Okręgowym w Radomiu, 

HAĆKI 
woj. białostockie 
Stanowisko l 

JAKUSZOWICE, qm. ,Kazimierza W:l,elka 

woj. kieleckie 
Stanowisko 2 

Plltrz 
wczesne •redniowiecz~ 

patrz 
okres wpływów rz~skich 



KARTOSZYNO, gm. KrOkowa 
woj. qdaliskia 
Stanowisko · 10 

100 ,.. , 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Areheologiczno-~~se~atorska 

Oddział w Gdalisltu 

Badania provadził 1119r Zbiqniew turavski. Finansowała 
Elektrownia o7"drova •tarnowiec• w Budowie. Czwarty se.zon 

badali •. Osada kultury poDOrsk1ej. 

Kontynuowano badania ratownicze zac.howanego fr!lq~~~entu wschodniej czę.ci osady, 09ółeJII 

na powierzchni 400 m2 odsłonięto i wyeksplorowano 36 obiektóW. Wdród nich wyróżniono ~O pale
nisk-pieców, 7 jam, 19 dołków posłupowycb oraz l obiekt kolisty,· drednicy 4 m z Pllleniskiem 
i d•~ma piecami usytuowanymi na obrzeżu palenisk!l • . 

Przeprow!ldzone prace doprow!ldziły do uzupełnienill Zllrejestrow!lneqo ~czedniej w taj częd
ci osady skupiska palenisk-pi~ umożliwiły równi~ź okre4lanie jeqo przypuszczalnej wielkodci 
oraz zasięgu, Skupisko d"'żone .z ponad 40 obiektów usytuowane w n!ljwy*ej -po_łoźonej wschodniej 
czę~ci osady, zajmowało powierzchnię blisko 300m2 • W~doczne s" w nim nieznaczne zróżnicowania 
/funkcjonalne?, chronologiczne?[ konstrukcji poszczególnych obiektóW, jak również ich wzajem
neqo rozplanowania. Podkredlić trzeba, że w tak znacznej koncentracji nie stwierdzono żadnego 
przypadku· przecięcia się obiektów. 

Materiały oraz dokumentacja z badali znajdnja się w archiwnm Pracowni Archeoloqiczno-xon
serwatorskiej PP PKZ O/Gdańsk. 

Badania zakoliczono. 

Q.TKI, qm, Stllry Tarq 

woj. elbl"skie 
Stanowisko l 

Muzeum Za.J<,owe 

v *lborku 

BadAAM pl!eWtldZtli: Zbiqn1ew S"'l(ł.ci<J. i dr Mtoni Jan 
Pavł...",k.i /!lutor sprłWQZdllll;\a/, PinanaQWlllł;O ttuzeUJII 
Zllll\kJ!lwe w !111lbo.,ku. o,nsg;t. aezon badali, e!Nida lll,dnoJłc.\ 

kul t\U!Y' W8Ch<Odnt~rskiej. 

2. 
Celem prac było dalsze rozpozn!lD1e rozplanow~ia osady. Zbadano ~ierzchn~q 300 ·m , 

Odkryto i vyeksplorow!lno 29 obiektóW Ol!lldnicz.ych w po·staei j!llll gospod..rcz.ych ~ pal.en;t.ak or11z 
~lady po słupach i kołkach. Czędć obiektów miała formę workovat" o dradnielich 80-~30 cm 1 głq
boko~ci do 70 cm, Wypełnisito ich stan~ł z regu!y żółtoszary lub szambrazowoczarny pi~sek 
nasycony mniej lub bardziej węglami drzewnymi, Pozostałe obiekty były fo~ odcinka kuli, niecki 
lub nieregularnej o dradnieach do ~50 cm i glębokodci do 90 cm. W południowej czędei wykopu 
nad obiektami znajdowała aiq warst~ kulturowa o mt~tszodci do 40 cm w postaci niemal czarnej 

spiaszczonej próchnicy, natomiast ~północnej, bezpodrednio pod warstwa humusu,pojllwiły się za~ 
rysy obiektów. Zarejestrowany dotychcza~ układ dladóW po słupach i .kołkach nie zezwąl.~ na wyty
czenie zarysów domostw czy innych budowli słupowych, 

W warstwie kulturowej i obiektach znaleziono ponad tysi~c uł~ów cer~i pochodz~cych 
z dużych naczyrt zasobowych o chropowaconej Powierzchni, kubkóW o powierzchni wygładzonej i ezq

~ciowo dołem "'bmazyw!lnej i naczyrt wazOWiltych o powierzchni gładkiej. Prócz tego znaleziono kil
kana~cie fraqmentóW placków qlinillnych, w tym z orn~nt~ pa7 ~0kcio~, szydłą koJJciane, .uszel
kl małży , fraqment nieokredlonej ozdoby żelaznej, rozciera~z~ k!llllianne, narzędzill krzemienne 

oraz ko~ci zvierzqce. Ną podstawie dotychczasowych wynikóW osadę datujemy na okres halszt!lcki 
D 1 pocz"tek wczesneqo okresu latedskiego. 

Dokumentacj" i materiały znajduja się w Muzeum z~~ w tlalborkn. 

Przewidywane jest kontynuowanie bada~. 



XMIIO!i - NOWA ROTA - ICRZESLĄHICE 

Stanovhko 41 

MILANOWEX/F~CIN 

woj. warazavskie 

.MIJ'l'OliO, qll\, Szal!IOtuły 

woj. poznańskie 
Stanowisko 2 

LESNO, qll\. Brusy 
voj • . bydgoskie 

Stanowisko 2 

OBLIN, qll\, Maciejowice 

woj. siedleckie 
Stanowisko S 

OD~Y, qll\, Czer-k 
woj. bydgoskie 

Stanowisko 2 
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patrz 
neolit 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

patrz 

okres halsztacki 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 

okres wpływdw rzymskich 

Uniwersytet Łódzki 

ltatedra ~cheologii 

aĄdania prowadziła d» Ęlżbieta Grzelakowska. Finansował 

problem RP rrr · Js ora~ Uniwersytet Łódzki. Drągi sezon 
badań, Osada kultu~ pomórskiej. 

Wyeksplorowano obszar . o powierzchni ok, sa ~2 zlokalizowany we wschodniej partii stano-
wiska. 

Badany teren odsłonił peryferyczn, cz~~ć csady. Natrafiono t~ na ja~y odpadKowe zawiera

j,ce fragmenty ceramiki, ko~ei zwierz~cych, polepę, a takie na jamy z żużle~ i bryłkami stopio
nego metalu /żelaza/1 wypelniska których przesycone były v~glem drzewnym. Można łaczyć je z dzia~ 
łalnodcia gospodarcza zwiazana z wytopem metalu. 

Wydobyte ułamki ceramiki sa charakterystyczne dla kultury ~rskiej, 

l!ladania ~d' kontynuowane, 

OSZ.ONICI 
woj. włocławskie 
stanowisko ~ 

pątrz 

neolit 



PŁAWANICE, qm, Kamień 

woj. chełmskie 
Stanowisko 11 

- 102 -

Muzeum Okręgowe 

w "Chełmie 

Badanta prowadził mgr Wojciech Mazurek. Finansowało Muzeum 

w Chełmie, Pierwszy sezon badań. Osadnictwo kultury pomor
skiej i rarubinieckiejl z okresu latedskiego. 

Stanowisko zostało odkryte przez znanego chełmskiego milodnika staroźytno!lc~ - S, Chołasta, 

Leży ono na terenie obniżenia Dubienki, ok. 15 km na płd.-wsch. od Chełma. Zlokalizowane 
jest ono na garbie terenowym, zamykaj~cym od południa -rozległ~, zabagnion~ rdwninę. Południowy 

stok tego garbu opada ku bezdopływowemu zagłębieniu, obecnie zmeliorowanemu. 

Założono sondażowy wykop o wymiarach 11 x l u . Odkryto jeden obiekt długo!lc~ 190 cm. 

Nieliczne fragmenty naczyń można przypisać kulturze zarubin~eckiej i pomorskiej. 

Stanowisko powinno być badane, 

PODLOOOW, gm, loaszcz.,., 
woj. zamojskie 
Stanowisko 59 

PODRZECZE 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 3 

POGANICE, qm, Potęgowa 

woj. słupskie 
Stanowisko 4 

POMIELIN, qm. Zalewo 

woj. olsztyńskie 
Stanowisko l 

PUSZCZYKOWO 
woj. poznańskie 
Stanowisko 8 

patrz 
epoka bJ:'~ZU 

patrz 
neolit 

patrz 
okres wpływ.,., r/2:yml!lkich. 

PP Pracownie Konserwac~i Zabytk~ 
Pracownia Archeologiczna 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Ryszard ~zurows~ i mgr adzef 
Marcinkiewicz /autor sprawozdan~a/, Finanso~ło Biu~ 
Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu, .Pierwszy 
sezon badań. Obozowisko kultury pucharów lejkowatych /?/, 
cmentarzysko kultury grobów kloszowych, osada ?rzeworska 
z młodszego <>kresu przedrzymskiego, osada .' wczesno~redn:lo

wieczna (II pol. XIXI w./ 

Stanowisko położone 250 m na południe od drogi Mosina - Rogalinek, bezpo~~ednio przed 
mostem rogalińskim, na kraw~dz1 drugiej terasy zalewowej uformowanej w kształcie cypla moceno
we~ między Wart~ od wschodu a jej starorzeczem od południa 1 czę~ctowo od zachodu, znane jest 

t przedwojennych sondaży prof. J. Kostrzewskieqo, a rweryfi~~wane zostało w czasle badań powierz

>hniowych wiosn~ 1986 r. przez PA PP PKZ 0/Poznań. 
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Na terenie przeznaczonym pod oczyszczaln~~ gcieków wykonano szerokopłaszczyznowe badania 
wykopaliskowe. Sprzętem mechanicznym ~ci4gnięto humus z obszaru ok, 60 arów, poddaj4c eksplora
cji 45,5 ara, gdzie zanotowano 383 obiekty. 

l. Slad osadniczy [obozowiska?/ kultury pucharów lejkowatych występuje w postaci pojedynczych 
fragmentów ceramiki i narzędzi krzemiennych nie zwi4zanych jasno z żadnym obiektem. 

2. cmentarzysko kultury grobów kloszowych obejmuj~ obszar ~ ara w potudniowozachodniej czę~ci 
stanowiska. 12 odkrytych tu g~bów posiada jednolite cechy konstrukcyjne i rytualne. S4 to 
groby jamowe ze stosem, o podobnym kształcie i rozmiarach. Ubogie w wyposażenie /fragmenty 
naczyń{. 3 groby zawierały pojedyncze naczynia w tym jedno było obrócone do góry dnem. 

3. Osada kultury przeworskiej z młodsze9o okresu przedrzymskieq~ roz~eszczena centralnie wobec 

formy terenowej, stanowi zwarty układ obiektów mieszkalnych i produkcyjnych oraz jam różnego 
przeznaczenia. Na południowym jej skraju odkryto ziemiankę o regularnych kształtach prosto~ 

k4ta z konstrukcj4 słupow4, paleniskiem i podłog4 wyłożon4 faszyn4. W materiale ruch~ 
duża ilość ułamków naczyń, przę~lik gliniany, narzędzia krzemienne i kości . zwierzęce. 15m 

od niej na z~ zlokalizowano okr4gł4 budowlę szałasoW4 z dookolna plecionka [~rednica 3,5 m 
głęboko~ć ok. i m/. Wyst4PiłY tu liczne fragmenty naczyń, fragmenty nieo.krelllonych przedmio

tów żelaznych, narzędzia krzemienne. W pasie kilku - kilkunastometrowej szerokości w ci4qu 

długości ok. 50 m odkryto 8-~0 struktur przestrzennycb1 charakteryzuj4oych się 10~20 cm gru
bości warstw4 kulturow41 nasyconą dużą ilodcią ułamków naczyń i zabytkami krzemiennymi oraz 

bardzo duża ilością dołków posłupowycb1 nie dających możliwości w sposób jednoznaczny rozstrzy
gać o geometrii przestrzennej niew4tpliwych budowli naziemnych, niejednokrotnie przylegają

cych do siebie; tym samym Stwar2aj~c trudno~6 podziału na konkretne domostwa. Twarz~ one 

prawdopodobne centrum mieszkalne. Na południo~ skraju strefy mieszkalnej odkryto piec w~

pienniczy. Obiekt kopułowy z rusztem o kamiennej konstrukcji kolebki paleniska zawierał ła
dunek wapieni i margli oraz dwa ułamki naczyń. Bardziej centralnie umieszczony był piec dwu
komorowy o nieokre~lonej funkcji [wymiary 2,5 x 1,20 m[ zbudow~~ z polepy i wzmocniony drew

nianymi słupami. Slady dołków poałupowych w regularnym prostokącie w niewielkim oddaleniu od 
pieca sugeruja budowlę zadaszając4 obiekt. Duża liczba występującej tu ceramiki może być zwią
zana bezpośrednio z. funkcją pieca do wypału naczyń. Na wschodnim obrzeżu osady wyst4Pił trze
ci obiekt produkcyjny. BYł n~m uły piec go!tpodarczy wol,postojący z rusztem wspartym na ka

mieniach 1 zawalon4 kopułą. ~ratwa · węqli drzewnych, fragmenty garnków ~ ko~c~ zwierzęce wska

zywałyby na jego przydomowy użyte~. Obrazu osady dope~ni~ kilkadziesiąt odkrytych jam o różnej 
wielko~ci z fragmentami naczyń i resztl<ami · o~gant.cznymi. Funkcja ich najczę~ciej jest niemoż

liwa do okredlenia. 
4. Osada wczesnośredniowieczna {2-ga pot. xn::r w-./ s4dząc wq rozpoznaneqo- zasięgu zajmowała 

wschodnie obrzeże stanowiska oraz jego część centraln4, Zbadano 3 ziemianki bardzo dużych 
rozmiarów /od 4,5 x 6 m do 7 x 8 m, gł. ok. 1,0 - 1,5 m{ z charakterystycznymi wejściami ram
powymi ufor:mlwanymi w pr:-zedsi<Delt. Przynajnniej w dw6ch wypadkach największych ziemianek, gdzi,e wystąpiło 

n~ewie1e cera~ki, kodci zwierzęcych, niePewna wydaje się ich funkcj~ ·mieszkalna. Domy roz

mieszczone w jednej linii w jednakowych odstępach 15 - 18 m sugeruj4 zabudowę ulicow4 wsi 
wzdłuż traktu /historycz~ego[, prowadz4ceqo do istniejacej tu przeprawy przez Wart~. Dwie 
odkryte ziemianki produkcyjne - budowle ~łuPowe z piecaml wewnątrz są jakby oddalone na za
cbód od zabudowań. Pierwsza z nich posiada dwupaleniskowy piec gospod~rczy /chlebowy i ku
chenny, duża liczba ceramiki i kości zwierzęcychf,_batomiast druqa - dwukomorowy piec kopuło
wy najprawdopodobniej do wytopu żelaza /sugeruja to duże ilości żużla znalezionego w ziemian

ce{, oprócz ceramiki i kości zwierzęcych oraz ezasz~i jeleniowatych/?/. 

To, że pod n~. znajdowała się spora ilość ułamków glinianych naczyń może przywodzić na myśl 

jego gospodarczą funkcję. Oprócz tychże obiektów na osadzie wyst4Piły 3 wolnostojące palenis

ka z kamieni z ceramika wczesnośredniowieczna oraz kilkanaście jam nieokreślonej funkcji. 

Wielka liczba dołków posłupowycb dopełnia obraz obu osad. 

Mater~~ły znajdują się w Pracowni Archeologicznej PP PKZ w Poznaniu. 

Badania zakończono. 



RłTY, qm. Somonino 

•.roj. gdańskie 

Stanowisko l 
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Muzeom Archeologiczne 
v Gdańaku 

Badania prcwadzil mgr Mirosław Fudzińaki przy współudziale 

mgr Ewy Kurylak z M&!E w Lodzi. Finansowało Muzeum Archeo

logiczna w Gdańsku. Drugi sezon badań. Cmentarzysko ludnoś

ci kultury vschodniopomorskiej. 

Prace wykopaliskowe koncentrowały się w czędci zachodniej stanowiska wzdłuż bieqn~cej 
obok pola drogi polnej. 

Eksploracj~ objęto obszar o ~ierzchni 432 m~ . Odkry~o dalszych 17 obiektów /nr 31-471 : 

groby skrzynkowe , 4 bruki kamienne, 6 palenisk, 2 skupiska ceramiki 1 l fraqment kręgu kamien

nego zbudowanego z drobnych kamieni polnych. W grobach znajdowały się popialnice v liczbie od l 

/obiekt 44/ do 6 {obiekt 43/. Bruki kamienne zawierały ~obne fragmenty ceramiki. W paleniskach 

obok nielicznych fragmentów ceramiki vyst~iła duża tlodć węgli drzewnych, szczególnie v obiek

tach 34 i 41. z nich pobrano próbki do analizy C-14. Do ana~zy antropologicznej oddano tei ma

teriał kostny. 

Materiały i dokumentacja znajduja się w Muzeum Archeologicznym v Gdańsku. 

Badania bę~ kontynuowane. 

R01YCE - STARA WIES, gm. Kocterzew 

woj . skierniewickie 

Stanowisko 3 

SANOK - BIALA GćRA 

woj. kro~nieńskte 

Stanowisko 3 

UNIEJEWO, gm. Brudzeń Duży 

woj. płockie 

Stanowisko 9 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

patrz · 

epoka br~zu 

Uniwersytet Warszawski 

Instytut Archeologii 

Badania prowadził dr Jan Michalski. Pi.nanso-ł WKZ w Płocku. 

Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury pomorskiej z po

czatk6v okresu lateńskiego. 

Stanowisko położone jest obecnie nad samym brzegiem Zalewu Włocławskiego [dawniej na tera

sie nadzalewowej " Wisły/, na jednym z licznych tu wydmowych pagórków. Jego regularny kształt nasu

wal przypuszczenie, że może to by~ dużych rozmiardw kurhan. Badania wykazały, że jest to twdr na

tura lny, na szczycie ktdrego znajdował się grób skrzynkowy kultury pomorskiej. Grób ten został 

w dużym stopniu zniszczony przez jakichd vspdłczesnych poszukiwaczy skarbów. Uszkodzona była w Ou

żej mierze sama skrzynia kamienna, a we wnętrzu zachowanej czędci natrafiono n~ duż~ ilodć skorup 

z ~tłuczonych naczyń i przepalone kodci ludzkie oraz fragment żelaznej bransolety. Niewielka częśd 

grobowca pozostała nienaruszona i tam udało się odsłonić 7 popielnic w miarę dobrze zachowanych 

oraz jedn~ wpuszczan~ pokrywkę. 

Drugi wykop na północnym skłonie pagórka wykazał, ze znajduje się tu, rwłaszcza V dolnej 

cz~śc i, gruba warstwa /do 70 cm/ czarnej ziemi z dużą ilodci~ spalenizny i bardzo dużą ilodci~ 

pr ~cpalonych kamieni. Znaleziono w niej jedynie kilka mało charakterystycznych fragmentów ceramiki 

stJrożytnej. W chwili obecnej trudno jest ustali~ jakie j - -t pochodzenie tej warstwy 1 jaka chro
n ...... l oq la. 

~~dania nie będą kontynuowane . 



WARSZitOWO, gm. Sławno 

woj: słupskie 
Stanowisko 26 

WIELISZEW, gm. Skrzeszew 
woj. Warszawskie 

- 10~ -

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Partstvowe ~u•eu= Archeologiczne 
v Warszawie 

Badania prowadziła mqr Małgorzata Kamińska, przy udziale 
mgr Grażyny Dmochowskiej. Opieka merytoryczna: doc. dr bah. 
Teresa Węgrzynowicz. Finansował: WKZ m.st. Warszawy. Drugi 
sezon badań. Cmentarzysko kultury grobów kloszowych. 

Kontynuow~ badania ratownicze na polu Pań~tvowego Kombinatu Goapodarstw Ogrodniczych. 

celem Wykopalisk było zbadanie ·ewentualnej niezniszczonej cz~•ci atanowiska i ustalenie 
jego rzec~ywistej wartodoi naukowo-poznawczej. 

~cznie przekopano 550m2• W strefie Pdlnocnej nadal rejestrowano dlady współczesnych 
wkopów, stanowiĄcych kontynuację identycznych obiektów odkrywanych w ubiegłym roku. ~1e notowano 
ich w najbardziej na wschód wysunifjtym pasie, pozbavionyn~ jednak równid obiektów archeologicz
nych. 8Y6 może więc osiĄgnięty w tym roku wachodni /~ grobów atanowi w tym rejonie g~anicę 
cmentarzyska. 

Odalonifjt.o 18 obiektów: 16 grobów kultury grobów kioszowych, jednĄ niewtelkil j8111kę poz
bawionĄ materiału zabytkowego oraz jedno małe skupisko przepalonycn· kodci pochodzĄcych zapewne 
z pobliskiego zniszczonego grobu. 

Oprócz czterech,w znacznym atopniu zdevastewanych ebtelttów· zlokalizowanych wob»ęhie 
współczesnych wkopów, pozostale były zachowane v dobry~~ at~ t,_ e. Zdega~r one na gł~hokoJici olt. 
0,40-0,85 m. Naczynia były posadowione bezpodrednio w warstwie tółtego piasku, na pokładzie 
gliny. Poza dwoma przypadkami dlady ,jam grobowych nie . zachowały sifj. Obiekty głÓwnie kloszowe 
były zlokalizowane v zespołach . po dwa lub w jednym wypadku trzy grob~ zapewne równoczednie zło
żone do ziemt. ' w dwóch przy?adkacb były to Poch6vki osobniks-aorosłego /os~bn1k6v dorosłychi 
i dziecka. 

Groby zawierały popielnice nakryte ~dconĄ do gdry dn~ ~&"' oraz ~entua1n1e klosz~. 
w jednym wypadku popielnica •stała n11 1Uaie. 

Wśród najczę.ctej ~stępujĄcych Popielnic zdQbtc~h karbowana 11atwĄ oddzielajOjca gład
kil szyjkę od chropowaeonega brzudca, niejednokrotnie rejestrowana_ popielnice wrrótniaj~ce się 
starannodci~ wykonania, dekorowane motywami rytymi. Do tych ostatnich należ~ dzbany pelni~ce 
funkcj~ popielnicy w dwu grobach dziecinnych. Na uwagę zasługuje tei. kilka egzemplarzy mis zdo
bionych podohn~ do zarejestrowanej na povi~rzchni popielnic ornamentyka rytfj. Jedna z nich była 
wyposażona v trzy wyst~py przy wylewie. 

W obiekcie 17 odkryto jedynfj jak dot~d przystawkę- miniaturowy, zdobiony dzbanuszek. 

Groby jamowe miały formę niewielkiego skupiska przepalonych kodci wsyp11nych bezpo4rednia 
do piasku. 

W viększodci obiektów stwierdzono występowanie na ko,ciach dladów p11tyny br~zovej czy też 
przylgniętych do nich Itropel stopionego brĄzu, a ponadto stosunkowo licznych anprficznych grudek 
br~zu, małych, przepalonych druciltów i blaszek brĄzowych, stopionych paciorków szltl~~nych. W gro
bie 24 odkryto szereg kropel brfjzu w formie regularnych kuleczek przylgniętych do ko~ci czaszki 

- pozostaloś6 diademu/?/. 

w rejonie pozbawionym obiektów kultury grobów kloszowych znaleziono w warstwie piaskn 

dwupiętrowy wiór krzemienny. 

Badania będ~ kontynuowane. 



WILXOWIC&, g~ . Wartkowice 

woj. sieradzkie 

Stanowisko ..1 

ZŁOTOPOLE, gm. Lipno 

woj. włocławskie 

Stanowisko 2 
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--r-~--·--

patrz 

okrea halaztackl 

MuzeWI\ Ziem 1\ujav•ki~j i Dobrzyńskiej 

we Włocławku 

Badania prowadził mgr Paweł Sobc%yk. Finansował WXZ we 

Włocławku . Drugi sezon badań . CMentarzysko grobów skrzyn

kowych 1 kloszowych z okresu halsztackiego D 1 wczesnego 

okresu lateńskleqo . 

Xontynuowano prace rozpocz~te w 1985 r. Zbadano obszar o powierzchni ok. 512 • 2 , Odkryto 

kolejne dwa groby kloszowe /gr. 9-10/87/ naruszone w ich ~zę~ci stropowej przez wspdłczesn- or

kę. Ponadto odkryto dwie duie :I""'Y /j. 1-2{87/, lttdrych vypełnisko etanowiła a1110l1stoczarna, 

spaleniskowa ziemia , zawleraj,ca drobne w~gle drzewne. duia llo~ó bardzo rozdrobnionej ceramiki 

z kilkunastu naczyrl oraz bezładnie rozrzucone kamlenie polne /j. l/87/ . Typalogicznie ce~amika 

~jam czę~clowo nnw!Ązuje . do inwentarza dotychczas odkrywanych 9rob6w, pre~entuj~c jednocze,nle 
znacznie Większą rdinorod~o~ó for~. 

Pod względem chronologicznym obiekty te można umi ejscowió we wczesny~ l grodkovyM okre-

sie lateńskim, tYudno jest jednak okredli~ funkcję, jak~ na cmentarzyaku spełnił~. 

W warstwie humusowej /0-20. O-SO cm/ niemalże wszystkich wykopów vyst-piły niewielkie 

ilodcl bardzo ,rozdrobnlonej ceraNikl , pochodz~cej najprawdopodobniej ze zniszczonych ~ ciĄgle 
jeszcze niszczonych przez współczesnĄ orkę obiektów . 

Badania będą kontynuowane. 



Okres wpływów · rzvtns]dch 
. . 



BABI OOŁ - Bor c z, gm. Somon.t:no 

woj. qda!!skie 
Stanowisleo 2 

l - 109 

"Untwersytet Jaq:tellońeki 
Instytut Arcfieoloqt:t 

Badanta prowadz:tła dr ~: ~qdalena Tempelmann-M~czyń

ska .._ Ptnansowat łłKZ v Gdartsku. Osmy sezon óadal1. Cmenta

rzysko kurhanowe t kręqw Jtaml:ennych. !tul tury wielbarskiej. 

Założono 3 wykopy na przestrzentach. mtędzy kurlianarot :t kręqamt I<.am:tennymt. 

Odkryto 4 qroby sztieletowe t qrób etatopalny .jamowy. Jeden z qrol>dw- szkteletowych /nr 25/ 

pastadał v przybl:tżentu prostolu\tny ptęctowarstwowy bruk. ltam:tenny· na pc>Wj:erzch.nt wkopu, inny /nr 28/ 

duże Jtaml:enbo na zarys te jamy qrobowej. Groby nte zawterały zabyt!U5w-. 

Wym:teni~ne wyżej qroby datowane s~ na okres rzymskt. 

BI1.ŁOGARD 

woj. koszall:rtski:e 
Stanow:tslco l 7 

"Un:twersytet tm. Adama MJ:cki:ew1.cza 
Instytut PraMstor:ti 
w Poznantu 

Badanta pro-dztł 11!CJr ffenrylt "MacHajews-ki. Pi'nansowal: 
"UJ t "UAM. Czwarty i ostatni sezon badań. Stanow-isko wie
lokultut'l:»re: kultura łużycka /o&cada/, kultura pomorska 
[cmentar.z}'<lłro/, !tul tura oltsywska /osada/, qrupy dębczyń

ska Losada/, kol tura oKresu wczesnego ~~edr._owiecza. /osa

da[. 

Badanta prowadzono w połudn:towej · :t" połudntowo-wschodntej częlct stanowtska. Na obszarze 1200 m2 

stwterdzono 46/ ob.t.ek.tów, w tym 12 ztem:ta.nek, 23 palennka, 3 pi'ece, h jam, 403 jamy posłupowe, 4 
qro5y c:tałopalne. Kulturowo nteokredlone pozostało 1.26 obtektd.v [3 palenisi<A, 123 jam posłupowych/. 

Kyodrębntono pozostało§c:t następuj~cych. kultur: 
a[ !tul tura łużycka - osada ['rł -V okres epokt. br~zu/. stw1.'erdzono około leJ obtektów /7 jam posłupo

wych. i 3 jamy[, rozproszonych zasadn:tczo v centralno-PQłudntowej czę~ci stanow:taka. Uwagę zwraca 
wyposażen:te jamy /ohtekt 822/ wylotonej kamteni~, qdzte . ~kryto trapezowaty ciężarek tkacki, 
fraqment naczynta z plastycznym! quzkami i uchem o»az naczynte zoomorftctne w postaci ptaka wod

neqo 171. 
f'i[ kultura pomorska - cmentarzysko /starszy okreS" przedrzymslti/. z cmentarzysittern tym łączy się 4 

<JrObY ciałopalne w znacznym stopniu zniszczone, skuptone ~~łnocno-wscfiodn:tej części stanowiska. 
Przypuszcza s~ę jedyn~e, te mogły by~ to groby po~~e1ntcowe prawaopodo5n1~ ~oDQdo~e kamiennej. 

c/ kultura oksywska - osada /młodszy okres przedrzymski- pocz~tl<i wczesnego oiresu rzymskiego/. 
Z pozostałollc~amt po tej .osadzie łączy stę około 18 obi:elttów [3 z:temtanl<i, 4 paleniska, 11 jam 
posłupowycl\[. OWe ohtekty skuptone były przede wszystktm Y centralno-połudn:towej czę~ci stano

wiska. 
d[ qrupa dębczyńska- osada [faza C2 - J?ocz~tkt podfazy D ol<resu wędrówelt luddw/. Zaklasyfikowano 

tutaj około ~13 ob:tektdv ·;3 ztemi:anki:, 7 palentsi<., l pi<>C qospodarczy, 7 jam i około 95 jam po

&l:upowych[. w obiektach tych stwterdzono m~. zaptuk.ę żelazo~ typu .A VI, . s. 1, 158 oraz zapinki 
br~zowe typu A vr, s. l, 162. Pozostałośc~ po tej osadz:te rozm:teszczone cyły w centralnej i wschod
niej częllci stanowtska. uwaq- · zwraca okoln~cowy system rozplanowani:e lokalizacji obiektów wokół 

placu centralneqo. 

e[ kultura okresu wczesneqo dredntowiecza - osada LVrrr- Xri ~.[. wydzielono około 198 obiektów tej 
kultury, a mianovic:te 6 ziemianek, 2 p:tece qospodarcze, 9 palentsli:, 12 jam 1 169 jam posłupowych. 

11 obiektach tych natraftono na formy naczyń zbli.żone od form typu Go tańcz li typu Szczecin. Pozos

tałości po tej osadzie rozplanowane były •zasadniczo w północno-wschodn:tej części stanowiska. 

Owaqę zwraca rozplanowanie ob:tektów w dwóch równoleqłych liniach bteqn~cycfi w odległości 8 - 10 

metrów. 
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Badania w tym roku zakończyły czteroletni: cykl badaJ1 realuo..,.nyc!l.. na tym ~slcu. W kon

sekwencji jednak podjętych v l!IBJ r. prac budowlanych na terenie stanov1:slta, okocło 30 ' jeqo pov:le.rz-

chni uleqło zniszczeniu. 

Konkluduj'l.c, w ci'l.qu czt~rechc sezonów wykopaliskowych rozpoznano obszar n29 m
2

, rejestru-

jąc łącznie SSJ obiekty. Stwierdzono pozostało~ci kultury łużyckiej /osada[, Rultury pomorskiej [cmen

tarzysko/, kultury oksywskiej /osada/, qrupy dębczyńskiej /usada/, kultury oRresu wczesnego średnio~ 
wiecza ( osada/. Znacząc'!. wartość zawierają szcz~tki po osadzie ludno~ci qrupy dębczydsii~j 1: kulturze 

okresu wczesnego średniowiecza; obydwie bowiem osady charakteryzuje vzqlędnie odmtenny system zabudo

wy i rozplanowania. Istotną wartość zawierają także pozostałości po cmentarz~ ludności' Ruitury po

morskiej. z kolei osada ludności kultury łużyckiej rozpoznana została tylXo Y nieznacznej części. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Pranistor1i ~KM Y Poznantu. 

Badania na tym stanowisku zakortczono. 

BOBRONNIKI, gm. Nieborów 

woj. skierniewickie 

Stanowisko l 

ont:versytet t.ódzU 

1Qlted1'a Archeoloqtt 

Badania prowadzHa 111<Jr LuliomJ:ra Tynler [autorb spra

wozdania/ przy wspdłudzi:sle mqr ~eaty Górskiej-Grabar

czylt. Pi:n&nSO""~ Wia v Slderni:evicac!i. Druq.t ""zon badaJ1. 

Osada z ortresu pdtnolateńslU::e<]o i vczesneqo okresu rzym

skiego , Uady kul tury grzefiykowo-doUowej • 

Stanowisko zarejestrowane w ramach AZP. Badani:s maj11 cóaraltte.r ratovn.tczy, w zvt:ązl<n z pla

nowanym zalesieniem terenu. 

Osada usytuowana jest na piaszczystym wyniesieniu, pośrdd podmokłych łą~ doltny ~wk1. 
Badaniami objęto dotychczas zachodnią 1 północną część wzgórza. Povt:e.rzchnl:a wykopdv .,. obydwÓCb. se.

zonach, wynosi ł4cznie ok. 227m
2

. 

Odkryto zarys częściowo zaqłęb~onego obiektu mieszkalnego 26a x ~sa cm o Ronstrukcj.t scłupo
wej, k i1ka jam zasobowyCh... pa1eni.ska 1 zespół. n~ew:te1kJ:ełl wapJ:enn.ł:Jtdw- o dredn.tcy 40-45 cm. W warstwie 

kulturowej zalegała duża ilość polepy z negat~ drewnianej konstrukcjt paltkovej t dranic, zale

gająca czasami do qłęboko~ci SQ-lQD cm. 

Materiał zabytkowy uzyskany z badaJI to ~ączn.te ceram.tkar qłdwnie gruóolłci:enne fraCjlllenty na

czyń zasobowych, o chropowaconej pow1:erzchn.i,.. qórą wygładzanych, a.le teł ceram.tka z naczyrl: o wytjła .... 
dzanej czernionej powierzc~ oraz fraąmenty cLenkodctennych naczyrt wazowatych o czarnej Dłyszcz~cej 
powierzchni. W ornamentyce naczyrt gospodarczych ważne ~ejsce zajmuj~ różne wartanty ornamentu paz~ 

nokcioweqo. Spośród fraqment6~ krawędzi występują egzemplarze · pogrub.tone ~ leRko tacetowane. 

Badania będą kontynuowane. 

BOGUSZEWO, gm. Gruta 

woj . . toruńskie 

Stanowisko 43 

patrz 

neoli:t 



BRZESJU:, qm, lt1 WÓ1r 

woj. radomski.'e 

stanonako l [poprzedn.to 3/ 

l ,.. lll -

Muzeum Oltrfl9'owe 

..,. Radom!:u 

Badanta prowadztta mgr Małgorzata Ctedlak.. Fl:nansował 

WXZ w Radom!:u. Drugi ""zon l'>adalł. Gs-ada z okresu wpływó-. 

rzymskich. cmentarzysko kul~ łuiycktej okresu halsztac

Ue<JO, ślady osadnJ:ctwa młodłfZej epoU" kamienia, kultury 

trzctntecUej. 

Odkryto porlerzchnJ:ę 25 m2 • Odkryto 15 obi:eli:::tdw kul~ przeworl!llttej t ~ gról'> popielnico..y 

kultury łutyckiej. Zali:ortczono eksplorację grobu popielntcowe<JO z <98[ r. w· poptelntcy grobu 2 zna

leziono kółko br~zowa. 

Na gł. 30 ~ zarejestrowano fragment ~użej pdlztemtanU o wypeł~li:u zawterajęcym duż~ ilość 

· rozdrol'>nto'nej polepy t węgla drzelllnego oraz materl'.ał ceramt'Czny, l fr. ciętarli:a, osełli:ę kamienn~ i 

żelazn~ płytkę zamka od s-krzynU. Na ol'>rzeźach ofil::ek,tu odkryto 13 jam posłupo..ycli o li:onstrukcji wZIOC>c

n.tonej gltn~. liewn'ltrZ chaty zarejestrowano ptec :chleboloy > łl'..stropte ol'>ieli:tu, pod warstwą gliny 

przemieszanej z popiołem ~st~tła na całej porlerzchn~ wars-twa cer~, główni-e fragmenty dużych 

naczyń zasobowych. o cb.ropowaconycb. poderzchni."'lch.. 

Jolatertal ceramiczny ze WB'zystli:tcb. obtek.tów cl'>arakteryzował si:ę zntli:om~ tlodcl:" naczyń cienko

.:C~ycb. t barwy czarnej. liyat~tła ceramtli:a grubo!lctenna barwy l'>rnnatnej, często cfiropowacona, 

rzad.Ro ornamentowana. 

Badani·a l'>ęd'l kontynuol(Alle. 

BRZESKI, gm. !Uwóv 

woj. radoliiSkiB 

stanowtlriCo 2 

Muzeum Okręgowe 

w- Radom!:u 

. Badan.ta prowadzUa 1n<Jr 'Małgorzata Ci:e!llali:. Pl:nansował WXZ 

w Radonltu, Drugi. s-ezon !'>adiU\. Cmentarzysko etatopalne z 

okresu "P.ływów' rzymslti:cll., dlady osadni:ctwa z młodszej epoki 

li:ami-eni."'l, kultury trzcintecktej, kultury łużyckiej. 

Przeb.adano porlerzcb.nię 87,5 m2 • Odiil>ontęto H ol'>tektów-: 10 grol'>ów-, 2 riupteka, fragment 

l>ruli:u kami.ennego /odkryta powierzchnia ok.. 55 m2 [, oraz wars-twę chłopaln~ zalegaj~cę na prawie całym 
przeóadanym obszarze oraz jamę z ~ fr. ceramł:kt. kultury łużycR.:tej . 

'lf zacbodntej częśct cmentarzyska, pod bruk.iem, częfctowu zntszczanYDJ przez \<kop, wyst'lpiła war

stwa ciałepalenta o at~ższo!lc~ 10-20 cm, zawi'eraj"~ kilka fragmentów prz~looe) ceramik.! kultury prze

worsllej oraz gról'> pn.? [czałfZii:a/. lf czo;Jtc i: J?Ołudni'owej l'>ruku 1 mtędzy CZfl!fci,owo przepalonymi kamieniami, 

odkryto 2 s-kuptsli:a przepalonej ceramiid:, kodci: i: zal'>ytk6w metalowych. /f. fr. okuć, fr. noża żelaznego, 

2 b,ryłld' l'ir4zli[. 

W częl!ci centralnej cmentarzyska warstwa ci:ałopalenh zaw-t:erda dotld duż~ Hotlć zabyt.kó-. t..o

rz"cych. często niezl'>yt ..yzatn akuptaka. 

warstwa ·c~ałopalenia odkryta w czędci.pólnocnej mtała cl'>arakter dofirodz~ertski,tj. była silnie 

nasycona przepalonymi: łtol!ćm~, ceraJI\tl<ą m;·tn. toczon~ oraz zal'>ytk.amt. żelazn)'111i [fragmenty okuć/. 

Pochówki wyst~tły zarówno pod wara~~ ctałopalenta, jak t Y jej s-~atedztwte. Wyposażen ie gro

Bów hyło ubogie. Poza cera.mt1<4. zarejestrowano następuj~ce zal'>ytltt metalowe: ol'i . 6 T odi sierpikowaty, 

10 - l'>ryłki bręzu, 20 - fragmenty żelaznych. okuć, 24 ~ fr. ~ptlk.i, 29 ·- okucte końca pasa datowane 

82 /Cl-ClA, 28 - /popteln~wy, dat. 82/Cl/ -nożyk, rlstorelt kultsty że.lazny, 318 - 2 bryłki bręzu 

fr. noża i 6 fr. okuć żelaznych.. 
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Największa J:lo~ć zabytl<ów wydzielonych pochodzi ze zniszczonych gro66r. m, !:n, żahytk.i. żelaz
ne: zdoh.iony klucz, zapi.nX.a z dwoma grzebyk.a.mi. 1 wa.lcowatym. quzem. na odżce. dat .. B2[Cl, l fr "-. hrzyt-wy, 

sprz 11czki, fragment okuć J: nJ:eokredlonych przedmiotdv. 

Badania będa kontynuowane. 

BRZEZIE, gm . Pleszew 

woj. kaliskie 

Stanowis-ko 29 

BRZEZOWA, gm. Nowy Zmigród 

woj. krod.nieńskie 

Stanowisko l 

CIIŁAPOWO, gm. Dominowo 

woj. poznańskie 

Stanowisko 10/3/ 

CIEBŁOWICE DUZE, gm. Tomaszów Maz. 

woj. piotrkowskie 

Stanowisko l 

patrz 

epoka 6r'IZ'O 

patrz 

wczesne drednto~ze 

patrz 

okreS' lateJ!~ 

Muzeam 

Y Tomanowt'e 'MazovłeclU'IIl 

BadanJ:a prowadzU 1119r Janusz Drolczyft. PJ:nansonł liKZ 

v- Pfutrkotde Tryb. czwarty sezon 5adi!U1. cmentarzysko cJ:ało

palne lwltury przeworsltb!j tz oli:resu rzymsUego. 

Badania prowadzone 6yły w północnej 1: północno-vschodnl:ej częjc:t- cmentarzyska. Teren porodnięty 

jest młodym lasem, co przyczyniło się do czędciowego usziDdzenJ:a groOdr t materJ:ału archeologtcznego. 

Zniszczenia powoduje również eksploatacja pJ:asku J: poszuktvanta mJ:ejscowej l~nodcl:. 

Przebadano ohszar o powierzchni 140m2 , na któ~ znaiezfuno 50 gro~ oraz znacZnil ilość ma

teriału lufnego. Wyróżniono 27 grobów popielnicowych t 17 jamowych.. 11' 5 wypadkach tradno jert jedno~ 

znacznie określić rodzaj pochówku ze względu na zły stan zaclioWanta. nzyrtUe gro5y zavJ:erały szcz"

tki stosu. Jamy grobów były n:tewJ:elldch rozm:tardv, wyrdnie wyodręónJ:one, o c.temnycli. wypełnl:akach. 

Materiał znajdował się ~żółtym pJ:asku. Dotyczy to zardvno grobdv poptelntcowycli t grobóv nte zawiera~ 

jacych popielnicy. 

Grób. 132 zawiera.ł pojedynczy g.łaz Ksm:tenny, pod którym znajdowala 1rtę pop:!:elntca, 

Wyposażenie grobów było zróżnicowane. Groby jamowe zavłerały W)"ł'lcznte ntevłellde Uośct prze

palonych ko~c i oraz fragmenty naczyrl gli:ntanych ręcznl:e lepfunycfl. Tylko v jedn}'111 grobi-e, jamoW}'lll, 

nr 109, znaleziono kilka fragmentów ceram:tld toczonej na kole: 

Groby popielnicowe zawierały oprócz ceramiki znaczna tlojć prz~i~tdw metalowych- w ~ększości 
grobów całość wyposażenia mieści.ła się w poptelnJ:cach. 

Wśród przedmiotów metalowych znalezionych. w grobach. wystęHy·: ttfule • pocfiodne od sJ:lnte pro

filowanych IV qr. A., VI gr. A. 158 t 162, pó~ne odmblny ftbul trabkowatych.: tgły, oltucl:a zamków fw tym 

duże okucie zamka skrzynt luh wiadra o rozdwojonym iorlcu[, grzebtanie jedno- t v-telodzętciowe, szpile 

haczykowate i wisiorek kapsułkovaty. 

li trzech grohac!L znaledono elementy uzbrojenia ... UIIIÓO tYPU J 7a odm, 1, :bDacz z wyodrębnionymi 

p ł y tkami i groty. Razem z nimi występowały noże t nożyce, 

Grób 99 zawieraŁ umbo wb:t-te kolcem w zt~ę, które wyposażone było .,. przepalone kośct, igłę i 
nóż sierpikowaty. 

Z zabytków lufnych. na uwagę zasługuje dobrze zachowane żelazne si~octosło, 
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Matertał nte zu.ienta zasadntczo clironol~tt stanov:tslul, R.tóra "e..wtera .stę w tazach ~-<:.l 

okresu rzymsJdego. 

Matertały znajduj" stę Y Muzeum w Toma.sz~e Msz. 

Badanta będĄ kontynuowane. 

OJBCZYNO · 

woj. koszalillsld:.e 

Stanowtsko 53 

Unbrersytet" fili. Ad8111a Mtclttewtc~a 

w- Poznahtn 

Instytut Praatstortt 

Badanta pro..,.dztlt: mgr Andrzej Stltorskt 1 Marta Hiśkie

vtcz; Ftnansował OM v- Poznantu. Czwarty sezon badawczy. 

Stano..tsTco wteloltulturowe. Elementy Rultur pucharów lej

kowatych. t amfor Rultstycli, osada: ludnodct kultury za

chodntołużycR:I:ej . ,lultury pomorsRiej {7[, kultury oksyw

aUej, Rultury wtelharslt.tej, elementy grupy dęhczyr!skiej 

POR, osada vczesno4redn:towteczna vrr {7 { - VIII/IX w. 

cmentarzysko z -xr[Xl:r - xrrr v. 

, Badanta kontynuowano Y centralnym sektorze oli:l:ektu oraz ". Uerunltu zachodnbn t północnym i 

~ozkopano potrterzcbntę 3a5 m2 • 

Oqólnte wszystUe tzw. stałe obtekty archeologtczne podzteltć można na: /aJ. obiekty zwi~za

ne z funkcjonowantem CDientarzyska ~ 6 grob6v, .2 drevntane konstrul<cje naztel!llle br zaryste zbliżone 

do kwadratu/ - ogrodzente oraz 10 jam bezpo4redn:to zalegajĄcych .,. pohltżu jam gro5owych; /b/ obiekty . . 
ł"czone z pozostałogctamt obozowtsk t/lub osad, egzystujĄcych przed założentem cmentarzyska - w su

mte 60. 

Osada 

Znaleziska zaltczyć można do 7 jednostek Itultur9wych. Element)" kul. tury pucharów lejkowatych, 

kultury zachodntołużycld:.ej.kul:tury · pomorsld:.ej, grupy dębczy11sktej pótnego oltresu rzymsktego, kul

tury wczesnego t pótnego 'redntowtecza pośwtadczone zostały ~~znte przez tnventarz .ceramiczny. 

Natomtast pozostało~t obtekt~ t serte ceramtczne zaltczane do Rultury oksjwsktej t kultury wiel

barskiej - zarejestrowano Y zagęszczen:tu północnym t zachodntm sektorze stanowtska. Brak zwartych 

obtekt6Y, zntszczente ktlku obtekt~ przez wkopy jam groDowych oraz pewne przemte~czen:l:a mechaniczne 

- szczególnte fragmentów ceramiki - utrudn~j" tnterpretację t rekonstrukcję osadntctwa. 

cme.ntarzysXo 

zarejestrowano następne 6 grobów szkteletowych. Groby ~telt~ można na dwte grupy: I/ - gro

by szld:.eletowe z , naturalnym układem kostnym /obtekty 16, J.8, 20, Zl[ t rrr- grd!i z anormalnym ukła

dem anatomtcznym szktele1;u [obiekt .19/ . WszystUe groby zawterały kod~t oso!intJ<óW" dojrzałych. W gru

pte r stwierdzono następuj"c" elementy wypoaażenJ:a: ./l[ 1110nety /poł6wl<t Jtrzyżdvel<., denary pomorskie/; 

f2r DOŻ żelazny W sk6rzan.ej pocbevce OZdobtonej br"zoVym Okuci'elll; rJ/ Olłełka, 2 gro!iy Z tej grupy by

ły bez wyposażenta. 11 grupte rr, gdzte rozpoznano ntenaturalne zalegante cza~ki na czędci ciemienio

wej, zawterał: [l[ połówkę Jtrzyżówltt oraz w lsPec:jalnym P.,jemntku Parct-anym /2/ nóż Żelazny w skórza

nej pochewce z braZOOlYID oltuctem t [3/ fragmenty· ltrzestwa. Gró!i 19" - a trtęc z grupy II - t grób 18 

bezpo,rednto pr~ylegały do stebte, z tym, że ~en ostatnt !iy~ rdostaY:I:onY', czyli 6ył pótniejszy. Doo

Roła wymi'ent-onycli. jam grobowych. zbudowane ! .zostało drewntane ogrodzente, .,. zarysie zbliżone do kwad

ratu. 

Można uważać, że zbadano jedynie wśchodni''l peryfertę nekrOPoltt dęóczyńsktej. 

Matertały z badarl przechowywane Sil W Instytucte Prahtstortt UAM w Poznaniu, 

Badanta będa kontynuovana. 



DUTROW KOLONIA, gm. Telatyn 

woj. zamojskie 
Stanowisko 10 
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liOjevddzld- Ośrodek 

Archeologtezno-KOnserwa tor~ 
w Zamo!lci'U 

Badani:o provadztła ~gr Ewa Bana!tblw.tcz. Prace ftnansował 
WOA-K w Zamolłctu. Ptervszy· sezon óadaJI. Osada z p6tnego 

okre~ wpływów rzymsk:tcli. 

Obszar stanowis~ zajmuj,cy ponad 7 ha rozci-ga at~ na południ~ !ttokD prawego dopływu 

Huczwy - Kmiczynki. Badania sondażowe obj~ły 60 m
2 powterzcłlnt stanowtslta. St~zono całltowi'te 

zniszczenie warstwy kulturowej, jedynie na poziomie lessu zachowały stę zagł~Bi~ne obtekty. Dztestęć 
obiektów, z osiemnastu odkrytych, to dołki pasłupowe /w ·jednym zachował s~ znaczny fragment belki 

drewnianej/. Były one zwi,zane z konstrukcj~ budynków słupowych· stanowt-cyc6 zabud~ osady. Odsło

ni~to czę§ć ziemianki zagł~bion' na ok. l m w gruncte. Odkryto taJcie dwa pochdwt.i zwierzęce: - jed-
1
· 

nym z nich szkielet psa zalegał na gł. 70 cm, w jamte oprócz kolet wyst~tły fragmenty naczynia to

czonego. Grób ten jest p6tni~jazy od osady t można go datować na ~tvr w. n.e. t ł~czyć z ' wpływamt 
południowymi docieraj,cymi z obszaru kultury Stntana de Mures. 

Materiały znajduj~ się w WOA-K w Zamośctu. 

Badania powinny być kontynuowane. 

G•SKT, gm. Gniewkawo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 18 

Uniwersytet tm . Maina M.tcu-evtcza 

w Poznantu 

Instytu~ P~afitstor~ 
Zakład Prali.tstor~ Polstl 

Badanta prowadzH zesp6ł pod ltl'erowntctvem doc. dr hab. 

Aleksandry Cofta-Brontewsldej, P'tnansował UJ w 'ltrakowie. 
CZW!H!ty sezon óadań. Osada kultury pucliardw lejkowatych 

/faza DIĄ[, cmentarzy&ko kultury przeworsltlej z p6tnego 
podokresu lated!tkl:eqo t wczesnego podokresu wpływów rzym

skich, L?L2-B2[, osada ~ltury przeworsktej z p6tnego pod
okresu wpływów rzymsktch [c

3 
-~f oraz osŁedl.e z okresu 

wczesnego dredniuwtecza [faza D/. 

Ekspl.oracj~ obj~to pow.terzcbnię 2, S ara .- ramach. niewtellti'ego wyntestenta, óadaj~c jego stoki: 
p6łnocnozacnodru. i pol:udn.towozachodni; lĄczn:l:e zarejestrowano 168 różnorodnycli ol>tektdw ni'eruchomych.. 

Wynikiem osadnictwa kultury pucharów lejkowatych jest co najmntej 18 dladóv po słupach., 15 jam, 
a także spora liczba duiych. fragmentów naczyrt datuj~ychj okre~ bytowanta tutaj grupy ludnodc~ neoli• 
tycznej na fazę IV A. 

Naj intensywniej obszar omawianego stanowi·ska był uźytltowany pr:oez l.'tldno!lt! kul tury przewersklej, 

która w p6tnym podo~esie lateńskim założyła tutaj cmentarzysko. Odsłonięto 70 ob:l:ektdw,v tym 56 qrobo

wych i 14 innych /samotne lutno stoj~ce kublci, tzw. ullady tj. siupt,.ka ułamltóv- naczyń z ewentualnym 

dodatkiem jakiegoś przedmiotu. W§ród qrobóv-wyst~.tły pochdwRt !tZkteletowe [8/ t ciałopalne /48/. Obok 

popielnicowych - zarówno czystych. jak 1 obsypanych resztkami stosu - odRryto grol>y be~popielnicowe, 
w których fragmenty naczyń umieszczano na dnie jam~. Poza grobami ~lłZCZ-cymi poptelntce wypełnione 

kośćmi znajdowały się w nich. naczynia z niw.liel~ :Uoll·ctll kollci, a nawet Ulitoma fragmentami. Podob
nie i groby bezpopielnicowe różni~ si~ ilolct~ składanych.vnicli szcz,tlt6w zmarłego. 

Zróżnicowanie wykazywały równ.ież pochówkt szkteletowe, bowi'em poza' stanowt~cym regułę ułoże

niem na osi N - S z glow~ na połudnte i twarz" na vsch6d, w tym roku Odsłonięto 4 osobntkt z głow- na 
północ i twar2ą ku zachodowi . 

Cmentarzysko dostaroryło obfttej sertt naczyń glinianych, zapŁner żelaznych 1 br,zowych, części 
::w t .tl owych pasa, noży, grotów oszcze6u, jak również 2 Il.ieczy, Ulll})a, nożyc t- tnnycli. 
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Kolejna faza zaatedleńta stanowiska d~towana jest na okres c 3 - o1 , kredy to ludnoś~ kultury 
przeworslU.ej ,'założyła tutaj ntedu*" osad~, Ekaplo~van<ll: t z~ejestrowa,no jamy gospodarcze /19/ i wie
le llad6w- po słupach. /34(. 

Oprócz materiału ceraml:czneqo znałeztono nereq przedm.totóW' ż: ·p6tnego podolotesu wpływów rzym .. 
sk.tcli.,np. itlka zapi~ek hrązowycli., szereg noty żelaznych., k.tlka fragmentórnaczyń szklanych. i dot~ licz
ne fragmenty bursztynu, 

liytlol>yto równteł sli:.arl> l(Q /denarów ·rzymaktch. (J11.1n. Marka Aureltusza 1 !t'ommodusa, Septym.tusza, 

Sawe_raf, złożony w woreczku z. tkanl:ny w ma~ej 1amce wkopanej w obtekcte 2Ql - · w Pobltżu narożnika wy~ 
ekaploroW'Sneqo v ul>.tegtym roku domostwa z p6tnego podokresu vpływ6v rzymsktch - na poziomie stropu 
w-arstwy kul turowej "p6tnorzymakrej r. Skarl> te~, mtmo ti zaw.tera monety z II' wi'eku t początku III stu
lecia n.e., zakopany zoatał zapewne w drugiej połow.te rv wieku n,e. 

Ostatni'a faza zas:.tedlenta terenu stanOW'tska przypada na ok. xr v., k.tedy to założono tutaj 
· osadę. Odkryto dW'S ol>:tek:ty: palenisko t duży ol>tekt m.teszkalny, w którym odkryto ceramikę, kości zwie

rzęce t l.tczne bagmenty bursztynu. 

Przewiduje s.tę kontynuację óadart. 

GNIEtDtEWO, qmr Puck 

woj. gdańslU.'e 

Stanew.teko 13 

GORSZEWrCE, qm. Katmierz 
woj. poznartsk.i'e 

GRABEK, gm. Szczerców· 

woj • piotrkowskie 
Stanowisko 5 

GRABICE, !Jlll· Gul>l:n 
woj. zielon09órskre 

Stanowi'Sl<o l 

patrz 

wczesne ~redniow1ecze 

patrz 
neolit 

patrz 

okres li.slsztackt 

Pohka Akademia Nauk · 
Instytut. Historii Kultury Materialnej 

Z~ad Archeologii Nadodrza 

we Wrocławbl 

Badani~ prOW'Sdził doc. dr hab. Grzegorz Domański. Finanso
wał ZAN i WKZ Zielona Góra. Dwunasty sezon badań w XX w. 
Cmentarzysko kultury luboszyck..tej. Osada kultury łużyckiej . 

Założono wykop o pow.terzchn.t 1380 m2 w północno-wschodniej części cmentarzy&ka. Odkryto 24 gro

by [177?2QO[ vył"cznie jamowe. N chwil.!: obecnej cmentarzysko w Grabicach je&t największym rozpoznanym 
o5tektem tego tyPu na obszarze kultury luboszyck.tej. Wśrdd odkrytych grobów zawteraj~cych wyposażenie 
pozwalaj~ce na określenie cli.ronoloqti dwa można łączy~ z II faz~ trW'Snta kultury luboszyckiej /C1/. 
Jeden z n.tch /187( zawierał ostrogę z poprzeczkam.t trnatJtami•f, drugi /180/ qrzebiep AI Thomas. Pozos
tałe groby nalełały do I fazy kultury luboszyck.tej /B2b-B2[~L· Grzeb.tente typu A Thomas odkryto w gro

bach 182, 183, 188, a typu b v groóte 185. Najbogatsze vyposażen.te m.tał grób 184, który zawierał, 8 
różnego rodzaju okuó ~elaznych, . klucz żelazny, spręłynę 1 okncte zamka szkatułki, żelazne szczypce , 

fragmenty szpul ' ór~zowych. br~zo"" klamerkę esovat", przędliki i gl.tny z piaskowca, sprz~czkę żelazną, 

fraqmenty zaptnk.i brl\ZOwej z 8 seri:i: V -grupy Ainąrena, 2 l>r~zowe zaptntl typu 41 Almgrena i grzebień 
typ~ Ą Thomas. Odkryci~ zmi:entaj~ v zasadniczy spoa6b dotychczasowe ustalenta dotycz"ce stratygrarii 

horyzontalnej tego cmentarzyska. 

Un.tiatowym dotycbfzas odkryciem jest znaleztente przy grobie 197 bloku kamiennego o długości 

~O cm, który pterwotnte ·wkopany pionowo stanowił stelę tego symbolicznego pocb6wk.a. Jest to jeszcze 

jeden element wsk.azuj"cy na zwi~zk.i z kultur" wielóars~ v początkowych stadiach rozwoju kultury 
lubouyclt.tej. 
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Na zazębiaj 4cej się terytorialnie osadzie kultury łutycki~j z III-IV okresu epokt hr4zu od

kryto jedną niewielk4 jamę, skupisko ceramiki na powierzchni calca zawi~aj4ce ul~ trzec~ naczyrt 

wkopane w calec małe naczyńko. 

Zbiory i dokumentacja przechowywane są w ZAN rHKM PAN we wrocławtu. 

Badania będ~ kontynuowane. 

GRODZISK, gm. Grębów 

woj. siedleckie 

Stanowisko l 

GRODEK nad Bugiem, gm. Hrubieszów 

woj. zamojskie 

Stanowisko 10 

patrz 
wczesne ~rednta~~ze 

Untwersytet Mart-i" Cttrt:e-Sitłodowsktej 

w Lublin.te 
Katedra Arch.eoloqtt 

Badanta prowadzU dr Andl!zej ltOitovsld:', Ftnansovał Urząd 

Gminy w· Hrubieszowie. Czwarty sezon badań. Osada Xllltury 

puc~dw lejkowatycll.. Cmentarzysito kultury wołyrtslto-lu

!ielsltiej ceramikJ: bi'ało-.nalowanej. cmentarzysko b:t-ytualue 

grupy masłomęcktej z młodszeqo okresu rzymsld:'ego. 

Zbadano powierzchnię 222 m2 po rotudoiowej stronie wyeksplorowanej częlk:J: stanovbka. lf tralt

cie badań uzyskano-następujące wyniki. 
Grupa maslomęcka: 

Odkryto dalszych 26 grobów, z których zbadano 24. I!Yeksplorovano rdwntet dva groby znane z 

poprzedniego sezonu. Jeden z nowozarejestrowanycll. obiektów był wyrabowany v starożytnodcJ:, jeden &ntsz
czony przez okop wojenny . W§r6d przebadanych grobów zarejestrowano: l grób zvterzęcy z pocbdwkiem psa, 

2 symboliczne, l ciałopalno-szkieletowy, 2 cząstkowe i 16 z kompletnymi szkieletamt. wyposażenie za

wierało 13 grobów, w tym 2 małych dzieci. 12 pozbawionych było wyposażenia, z czego 8 należało do o

sesków i niemowl4t. Ogólną licz!ię grobów ustalono na 135. 

Na szczególną uwagę zasługuje grób 116 - pochówek złożony w niszy: grób 113 - symbottczny wy
posażony w cztery naczynia i 114 - do którego złożono jedynie miednicę, pozostałe czę~ct najpewniej 

ul~gły spaleniu. Najciekawsze wyposażenie zawierał grób 120[121, na które składały się trzy naczynta, 

kolia z efektownych paciorków szklanych i wistorów bursztynowycll., trzy fibule br~zowo~srebrne, uc&wyt 
od lusterka/?/, igły , szpile z brązu, grzebień i sprzączka. 

Kultura wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej: 

Odkryto piąty grób tej kultury, zawieraj4cy szkielet dorosłego osobnika leż4cego na lewym bo

ku głową na południe w pozycji podkurczonej. wyposażenie grobu stanowi'ło pto:~ naczyrt - z tego dva efek
towni e malowane białą farbą: wiórowiec krzemienny i mały prz~ot miedziany. 

Kultura puchar6w lejkowatych: 

Odkryto 13 dalszych obiektów, oraz kontynuowano eksplorację dwóch, odnotowanycll. v sezonie 

poprzed nim. Najciekawszym konstrukcyjnie okazał sifl ob. 66 - najpewniej ziemianka o konstrukcji słu

powej , z wyratnie czytelnym schodkowym z ej ~ciem przy puludniowo-zachodnim narożniku. w jamte 6:2 zna

l ez i o no czaszki ludzkie, a w ob. 70 /piec ?/ -koś~ dług4 ludzk4. 

Materiały znajdują się w KA UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 



GRZYBtnr, gm. Stanów

woj. tarnobrzes~e 

stanowttlto 1 
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Bi~ Badart t Dokumentacji Zabytków 

w Tarnoórzequ 

Badan~a Prowadz~ł mqr Krzysztof Garbacz. Finansowała 
kMChS •sarkopol .. w Grzybovi'e. Trzeci sezon badań. cmen

tarzysko cf:a.łopalne z okresu wpływów rzymskich. 

Przebadano częić stanowiska o powierzchni 258,5 m2• 

wyeRsplorowano jeden grób ciałopalny poptelnicowy, datowany na fazę B1 • a ednocze§nie okre~

lono za~ęg cmentarzyska od strony połudntowej t zachodniej. 

Wcałolct odsłonięto konstrukcje kamienne ["mury• AiB/. Obiekty te ułożone były w przybliże

niu wzdłuż osi E- W 1 usytuowane po dwóch stronach kamiennego kopca, odkry tego w~986 r. 

Odkryto również kolejne pochówki zwierzęce: psdv oraz bydlęcy. Zakończono również eksplorację 

pochdwku 3, w-Rtóryrn odkryto szczątki kozy . Szczątki. kostne we wszystkich pochówkach złożone były w 

jamach o o~nych zarysach. W pochówiach 7 t 8 ods~ontęto fragmenty jednego naczynia, datującego te 

obiek.ty na wczesne llredntowiecze. Poch6wki 3 t f> pozbawione były zabytków datujących. 

Materiały oraz dokumentacja .znajdują· lri'ę w !riurze Badań i' Dokumentacji Zabytków w Tarno-

b:rzegu . 

Badanta będą kontynuowane. 

JAKOSZOWICE, grn. !Qlzl)nierza Wielka 

woj. kieleckie 

Stanovtsl<o 2 

Uniwersytet Jagielloński 

rnstytut Archeologii 

Badania prowadził prof. dr hab . Kazimierz Godłowski. Fi

nanS'Ował WOAK w Kielcach i UJ. Szósty sezon badań. Ślady 

osadntctwa neOli~ycznego, osada kultur: trzcinieckiej, 

łużyckiej , przeworskiej, dlady osadnictwa wczesnośrednio

wtecznego, p6tnodre0ntowiecznego .i nowożytnego. 

Badanta obj ęły obszar liQ m2• Miąższość warstwy kulturowej dochodziła do 1,90 m. Wyróżniono 
148 nowych obiektów osadniczych. 

z osadntct wem neo~~tycznym może Ł,czy6 się czędć materiałów krzemiennych. Pozostało~cią osady 

kultury trzci~iec~ej jest warstwa kulturowa o kt1kudziesięci~centymetrowej ~ąższodci oraz liczne 

jamy, przeważnie o charakterze zasobowym. Oprócz ceramiki znaleziono l~czne przedmioty z ko~ci i rogu 

oraz kilka zabytków br~zowycb m. in. 2 szpile t hacżyk do wędki. Do§ć ltcznie była reprezentowana ce

ramika kultury łużyckiej. Uchwycono warstwę z matertałamt kultury przewersklej z młodszego okresu przed

rzymski~o, a także w kilku miejscach warstwę kulturową z okresu wczesnorzymskiego. Przebadano też 

części~wo o dużych, prostokątnych ~iektów półziemiankowych z okresu wczesnorzymskiego o bokach dłu
gości od 3 do S m. Znaleziono ·>Żelazną zapl:nkę z młodszego okresu przedrzymskiego (wariant N/. 

Wśród zabytków wiążących si~ • osadnictwem wczesnorzymskim na uwagę zasługuje fibula trąbkowata i frag

ment szklanego pierścionka. Najli~zntejsze i najbogatsze są glady osadnictwa z młodszego okresu r zym

skiego. Wiążąca · się z nią warstwa kulturowa przekracza 1 m miąższości 1 zawiera bardzo dużą ilo~ć ma

teriału . Dokończono eksploracj~ ohtektu półziemiankowego nr 16 /ok. 5,5 x 4,5 m/ . Nattafiono też na 

szereq jam, m. i:n. o charak.terze zasobowym oraz na liczne dołki słupowe. Znalezlano m.in.: 11 fibul, 

lub ich fragmentów [jedna pochodna od silnie proftlowanych, pozostałe VI ~rupy Almgrena - w tym druql 

w Jal<nszowicach egzemplarz unikatowego typu zapinki z podwiniętą nóżką z prostok~tnyrn otworem na ka

Błąku[, 8 monet rzymsl<.tcb. [3 denary t 4 subaeraty z Ir w. oraz antoninian Tetricusa I - 270-273/, 

brązowy pier§cionek z oczkiem z różowej emalii, ktlkana§cie fragmentów naczyń szklanych - w tym okazy 

datowane na rv w., liczne paci~rk.t szklane i bursztynowe, szklany kamyk i sztabkowatą kostkę do g~y. 

11łamki grzebieni, w tym jeden z dzwonowatym uchwytem. z warsztatem metalurgicznym wiążą slę bardzo 

li~zne ułamki tygielków oraz żużle metal t kolorowych. wyratnie skup~jące się w okre§lonym rn.gioni~. 
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Znaleziono też dalsze półfabrykaty wyrobów br~zovycb m. in. toporkowatego vlsioria, tg~eł ~pincetek, 
kawałki drutu t blachy brą.zowej oraz płasko rozkuty kawalek z.łota waqJ:' 2, 7· q. Grupują.ce.....a.t.; na ogra

ni czonej przestrzeni bardzo l i czne grudki surowego bursztynu oraz półfabrykat paciorka dovodz~ tst~ 

nien i a warsztatu bursztyniarskieqo . 

Slady osadnictwa wczesnogredniowi eczneqo reprezentuj~ ułamki ceram~ oraz odXryta już v rokD 

ubiegł~~ j ama zasobowa, na której dnie odkryto górny kamie~ żarnowy. Wdr6d monet nowożytnycn znajdu~ 

je się szeląg J ana Kazimierza i pruska moneta z z. 1797. 

Materiały z badań zna jduj~ się w IA UJ. 

Badani a będą kontynuowane. 

J EGLI NIEC, gm. Szypliszki 

woj . s uwalski e 

Stanowisko l 

KAMIENICA SZLACHECKA, gm. Stężyca 

wo j . gdańskie 

Stanowisko 3 

pat.rz 
wczesne gredntovtecze 

Muzeum Arcbeologtczne 

Y GdartsJw 

Badania prowadz:tlt: mgr lDCJr Małgorzata Tus~.skA t M:trosłaY 

Pi etrzak. Ptnanso...ał - \lllCZ w Gdartałc.u, Muzeum Arcbeologtcz.,. 

ne w Gdartsku. P:terws:y s e zon Badań. Cmentarzysko plasŁ:te 

kultury rlel5arsldej z okresu wpływów rzymsJU:cn. 

Cmentarzysko polotone jest na północno-wschodn:tm skraju v-st, po północnej stronte droCJ:t z n
mi enicy Szlachecki e j do ~rzyrowia. 

Dotychczasowe dane o stanow-isku pochodziły z :tnformacj:t ustnej; znajdowano tu CJrOhy pop~eln:t

cowe /L. J . Łuka, ~ul tura wschodniopomorska na POmorzu Gdań~, t . l, s . 175/. 

Badania miały charakter ratown t czy. Przebadano około400m2 v-połudntowo-zacbodni~j częśc:t cmen

tarzyska, odslaniaj~c 14 obiektów, w tym 3 CJrQby popi elnicowe, 'l jamowy :t 2 szŁ:teletowe. 

uszkodzonego grobu /br. nr l/ pochodzi popd'eln1ca qltn:tana zdontona polaJII.t: na przem.tlul qła~ 
dzonymi 1 schropowaconymi {qrupa nr wg R. Schindlera/ oraz sprz~czkA l>r~zov-a do pasa ze skuwk~ 1' pro",.. 

tokĄtne o kuc i e: grób da towany na fazę a
2
tc

1
. Tę Samlł, fazę repre·zentuje grób nr 4 """ szk.i"eletowy wyposa

żony w br~zową końcdwkę pasa / qrupa J, l wg K. Raddatza/, sprz~czkę br•zo~ z fraqmentem skuw~, :n~

c zo ny grzebied rogowy trójwarstwowy /typ I WCJ S. Thomas/, fragmenty tqły br~zowej, 3 przęU:t~CJ: CJl:tnta~ 

ne i paciorki szk~ane . 

Na j bogats ze wyposażenie posiadał <JrÓb nr 5 - szkteletowy, datowany na fazę c 1 młodszego ołresu 

r zymskiego. W skład jego inwentarza wchodziły: zapinka srebrna /Al vrr, 211 - zbl:tżona[, zaptnka br~zo~ 

wa /Al VI , ~ 6~-162 - zbliżona/, szpila br~zowa /qrupa III, 48 wg B. Beckmanna[, 2 kodcdwkt pa~a bręzowe 

/ grupa J , l wg K. Raddatza[, br~zowa końcówka pasa /qrupa 0,8-11 wg K. Raddatza/, 2 ostrog:t lir~zowe [gru~ 

"" I wg K. Godłowskiego/ z resztkami tkant n i sznurka, 2 sprz~czld br~zowe ze skuwkaDI1:, resztU: qrzeóte

nla rogowe go trójwarstwowego oraz 3 ozdobne, br~zowe okuc i a rzem:tenta, jedno z ntch wykładane złot~ 
folią na s rebrnej blaszce. 

J eden z groDów popielnicowych pochodził z wczesnego okresu halsztac~o . 

7 obiektów odkrytych na południowo-zachodnim skraju cmentarzyskA uznano za stosr ciałopalne, 
l~ rz ucie poz i omym posiadały one kształt zbl:l:żony do prostok~ta o dłuższych. bokacń na os:l:- E-li' /długo~~ 

1, 2 - 1,4 m, szerokoś~ o, g- 1,10 m/ . Obrzeżenia stanowiła ziemia :tntensyvnie spalona, mi"e.jscam.t' czer

won awa, pośrodku - szarobrunatna z licznymi kamieniamt. lf przekroju pionowym zagłęb:taly· ~r:tę .rlecko-llo 
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[głę6. a, 38 - 9., 56 -m[, dno stananta ,.aratwa apalentzny o S%erokolłct .10-20 =• często z dużymi ka

""łltamt >rpalonego dre-.ma. tchętrze vypełni:ały ·~ przepalone Jcami:ent:e. W: o!>.t:eXtech. tych nie znale
złono · iadnycli. zabytków- ant:- Jtodc~. 

Mater~ały znajduj~~ Y Muzeum Archeologicznym w Gdadskn. 

l 
Przewtduje «tę Rontynuację badań. 

troLONil'. RACrBOROIII'CE, CJID· lttałopole 

110j. chełmsltte 

Stanort>rlto 3 

LESNO, CJID• Brusy 

woj. 6ydgo«Jde 

stanortsito 

patrz 

neoltt 

tlntwersytet Łódzld. 

htedra Archeologtt 

Badanta prowadztt dr Krzysztof lialenta. Finansował. Uni

wersytet Łódzkt t liKZ w Bydgoszczy. Dwunasty sezon badart. 

Cllentarzysko korbanowe knl tury vielbarsldej i C111entarzysko 

knit=Y pomorslctej • 

Badanta prowadzono w zaehodnJ:ej czędci cmeni!Arzyska1 gdzie wytyczono dwa wykopy o łącznej po

rterzcli.nt 450 -a
2

• Celem hyto POzpoznante kolejnego lrl:ertca kamiennego zauważonego v poprzednim sezonie 

oraz przestrzeni s~staduj~cej z tzw. grohem szamana. 

wykop o6ejmuj~cr wi:eni"ee Nr 12 t przestrzeń dort tprzyleqając~ miAł powierzch.nię ok. 2 ardv. 

Odkryty rtentec zl)ndovan:r 6y<! z nt:ertelldch kamieni. Obate"" uszkodzona hyła v części północno•zachod

ntej. W centrum znajdował st11 bruk kamienny pod IŁtórym odJeryto grób poptelni~owy z następującym wypo~ 
~deni'em: 3 hr~za..e. zap.tnltt A. V. !16, 2 ielazne zaptnld A. V. 96, brązowa bransoleta żmijowata i fr. dru~ 

gtej bransolety z hr~zu, azpUa kodctana, przędl..il<. gltntany_, tr. stoptonego szkła t stopionego srebJ:me~ 

go przedmiotu. Obok wiertca odkryto trzy groby popielntcove knl tury wl::elbarsiU.ej z uboższym wyposaże

niem oraz 3 grolly ~k.rzynkove, 2 grobr poptelntco..e 1: gróh jamowy knl tury pomorsldej. Gróby popielnJ:co

ve t grób jamowy były uszkodzone. SzczegdlnJ:e tnteresujący '(}'daje s1:ę grób jamowy, vokół którego odkry

to tragmanty nterteliiego wtertca kamt:ennego. Grób ten znajdowat się pod warst~ eolicznego p1~sku, na 

której zbudowany był vtentee kamienny knl tury wtelbarsldej. 

1f drugbl wykopfe o powi:err.chnt 2,5 ara, v- 6ezpollrednbl sąsiedztw-te tzv. grobu szamana, odkryto 

j.edynte ntewielltJ:e naczynie kul tury pomorsk.tej przykryte talerzem. lfl>•nu1trz naczynia znajdowały się 

przepalone Jtodct dwul .. tnt,.go dziecka. ODiek.t oznaczono jaJCo gróh pop:t:elni'cowy. 1f częlfci południowo

vscbodntej omavtaneqo wykopu, co najmniej 15 m od tzv. grobu szamana odk.r:rto trzy groby popielnicowe 

t grób jamowy kultury wtelbarsltJ:ej oraz 6 g=bóv ..Uzynkowych koltury pomorskiej. szczególnie tnte

resuj~cy okazał się grdh jamo"ll)' oznaczony Nr 29, y którego wyposdentu znajdował. się unikatowy ska

rabeusz wykonany z III&SY cerlllid:oznej pokrytej ztelon" glazur' oraz hr"r.owa zaptnka A.rrr.45 i fragment 

dragtej zaptnk.t tego ~ typu. Ctekavy okazał się tek.że grób popielnicowy Nr 33 w wyposażeniu któ

rego odkryto złoty v-tstore2. .gruszkowaty, br,zo~ klamerkę esowat,, fr, hr"zovej hransolety żmijowatej, 

szpilę io'ci~n~, 2 szklane pac~ork! melonowate, hr-E~ sprz,czkę do pasa, br~zowe zł~cze ogniwkowe, 

przetopione pactorkt szklane L p~zetopiony przedmtot br~ZO"IIY• 

Groby sltrzynftove zav-terały od 2 do 9 pol.'f::elntc. 1J" qro6acli. występowały teki e przystawki, np. 

v grollte nr H odJeryto 4 popi'elntce i 4 przystavi:J: grobove. ~ród poptelntc dolltf:novał popularny typ 

naczynia o cbroPovaconej pov-terzchni t gładzonej szyjce. Na uwagę zasłuqu~e naczynie z qrobn nr 10 o 

. Dogatej ornamentyce symboli"j::znej, Ponadto Y bądanej czędci cmentarzyska, pomi'ędzy grohami odkryto po

jedyncze naczyni'a, slb:tptska cer8llli:l<i. 1 ułaml<L ceramtki, będ~ce zapewne śladami ohrzęd6v" ludności kul

tury pomorskiej. 

Badanta hęd~ kontynuQVane, 



L.>.I'/KI, gm. Ryn 

woj. suwalski'& 

Stanowisko 4 
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Państwowe MuzemaArcheoloq~czne 

v Warszawi.e 

Badanta prowadziła mgr Anna B~tner-Wrdblewsia. Konsultan

tem był mgr Marun Kaczyńslti!· Ptnansowało PMA v Warszawie. 

Drugt sezon badaJ!. Cmentarzysko z wczesn.;q" okresu wpływdw
rzymslticn. 

stanowisko położone jest na nieviel~ wyniesieniu m~ędzy osuszonym torfowłskiej tajty a pod

mokłymi łąkami nad Jez .• Szymonek. 

Wykopy były usytuowane na kulminacji ' oraz vsc!>odnim stoku łagodnego wynłesłenta. Prze5adano 

131,25 m2 . Odkryto kilka obiektów, z których wtększo~ć ma charakter nowożytnycn~kopóv t stanowi Alady· 

działalności archeologów niemieckich z początku wieku. Jedyn~e 3 spo~ród odsłonłętycli oółektóv .okaza

ly się nie przebadanymi vcześniej grobami, zniszczonym~ jednak w poważnym stopnłn przez orkę. Pozys

Kany materiał datowa~ można na wczesny okres rzymsk:t. Fragmenty ceram.i:Jti PochodzZl z ban.tastych. naczytl 

o nis·kq umieszczonym załomie brzu!łca 1 wyodrębnionej cyli'ndrycznej szyjce, staranni"e wyqładzanej powy

żej, a chropowaeona panHej załomu. Wuód zabytków wydzielonycn zwraca uwagę zavteszia brązowa w- for

mie pręta ze skręconego drutu, z umieszczonymi na kortcach kółkach z drutu. Tego typu ozdoby są charak

terystyczne dla inwentarza kultur bogaczewskrej z młodszej fazy okresu wczesnorzym~ego~ 

Badania wykazały, że stanowisko zostało ntemal w cało~c~ przekopane przez ~cheologórnt~ec

kich na początku XX w. Na podstawie zasięgu wkopów udało s~ę ustal~ w przyblłżeniu w-ielkość cmenta

rzyska, którą óarazo ostrożnie można szacowaó na ktlkadztesiąt do stu grobd~. 

Badania nie będ~ kontynuowane~ 

ŁAWNY' LASEK, gm. Piecki Mo.zemn. Warmti 1. Mazur 

woj. olsztyńskie w Olsztynie 
Stanowisko III 

Badani'a prowadzUa mgr I'2abela Mellłn przy ..."P.,łudz~ale 
mgr, Mtrosława Hoffmanna. Pterwszy sezon bad.aJ!. B'adania 

f~ansowane przez Muzeum Warmtt t Mazur w Olsztynie. Osa
da z pd~nego okresu wpływów rzymskłcn t okresu vędrówek 
ludów ludno~c! kultury zacnodntohałtyjsltiej. 

Stanowisko położone jest po wschodniej stronłe drogi polnej do taw-nego Lasku, 2oa m od m9fłtu 

na przesmyku jezior Mokre i Uplik, w połudntowo-wschodn~ej czętci do§ć rozległego vznłesienła. 

B'adania miały charaRter ratowniczy. Cworna wykopamt objęto najbardz~~j zagrożony teren - skar
pę żwirowni. Łącznie przebadano 75 m2 powierzchnL. 

Zarejestrowano 2l jam osadn~czycn. warstwy kulturowej nie ~erdzono. Stropy jam w-idoczne jaż 

były w warstwie humusu. Jamy występują w dużym zagęszczeniu, maksymalna odległo~d między jamamt wynosi 

l, S - 2 m. Jamy są dość jednolite pod względem budowy i zavartości. Przybli'żone wym~ary to: średnica 
od l - l, 30 m, miąższość od l - 1,10 - 1,30 m, tylko dwie jamy miały 11\~ąższo~d sa cm. w planie owalne, 

w nrzekroju pionowym zagłębione prostopadle w dół, o nieckowatym spąqu. w słedmiu jamacfi stwierdzono 
fakt wyklejenia gl iną icn warstwy stropowej. 

Materiał pozyskany: fragmenty dużych naczyń o povierzcnnt cnropovaconej hądt ol>mazywanej, for~ 
my jaiowatej i dwustożkowate o łagodnym załomie brzuśca, często zdobione ornamentem palcowym. Formy 

naczyrt dwustożkowatych o ostrym załomie brzu§ca, chropowacoae w dolnych partiach naczyn~a, gładzone 
powyżej załomu brzu§ca, Oraz fragmenty ceramiki cienko~ciennej o gładzonycn pow-terzcnniach. Polepa, 
ko§ci zwierzęce i rybie, nieliczne fr. muszl~ 1 2 f ·r. brązowe~ 3 żelazne, 1 tgła kościana. 
Na uwagę zasługuje obiekt 9 ...... mocno zniszczony, zawierający 11 stożkowatych. c:t~żarkdw- tkackich.. oraz 
h.>r,l zo liczne duże fragmenty polepy , z wyra~nYmi śladami jej formowanJ:a. 
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W proftlach. jaJQ vi'doczne Bll lłlady i'ch. 'ktlkakrotne!Jo użytlcowan!:a, przypuszczalnie w ostatniej fazie 
uiytl<owan.ta częotc:! z ntch. m.tała charakter jam odpadltovych.. 

l'late.r.tały 1' doRumen~ja z 'badart znajduj" a1'ę w Muzeum Warmtl i Mazur w Olsztynie. 

Badan~a będa kontynuowane. 

MACHNO!IEK, !JIII• Ul!i6vek. 

woj. zamoj.sk1'e 

Stanowtsl<o 7 

Wo!iewddzJU:. Odrodek 

Archeoloqiczno-Konserwatorski 
w Zamodci-u 

Badanta prowadz~ła mgr Ewa Banasiewicz . Prace finansował 

WOA-~ w Zamościu. Pierwszy sezon badart. Osada z pótnego 

okresu wpływów rzymskich ' · ·-

Mater.tał zabytkowy wopostacl:. li'cznych fra!JIIIentów naczyrt z olt.resu wpływów rzymskich wczesnego 

okresu ep0~ brazu oraz kultury pucharów lejkowatych, a także skupisk dużych brył polepy tzw. kon

strukcyjnej wystąPtot ·na Po~terzchnt ole.. S ha na północnym stoku doliny Rzeczycy. Badania sondażowe 
objęły · !Ja m2 powterzchnt, pozwol1'ły stwterdzić znaczne zniszczenie warstwy kulturowej osady- najbo

qatszy mater.tał ceramiczny wystaPU ". warstrte ornej oraz bezpośrednio pod nią. Odlt.ryto 11 obiektów, 

które można ~zać z zabudo~ osady - konstrult.cjami słupowymi oraz jedną ziemianką 5,5 m x 2 m, er

tentowanej wzdłuż os!: ~E. W jaml:.e poniżej ·poziomu użytkowania na gł. 125 cm natrafiono na poroże 

tura[?[. 

Pozyskano stosunkowo bogaty matertał cer~czny i kostny. Analiza fragmentów naczyń zarówno z powierz

chni jak 1' ob1'elt.tów c-, zwala datować osadę wstępnie na fazę c 1-c210 P.~: 

Materiały znajduj" stę w WOA-~ w Zamości-u. 

Badan.ta będa kontynuowane. 

MACOSZ"Yll DU~Y·, <JIU• liola Uhruska 

woj • cfiel:msU:e 

MAŁA WJ:~, !JIII· ~nopntca 

woj. :s1'eradztie 

Stanotr1'sko J.4 

patrz 

epoka brltZU 

Muz..=um Okręgowe 

w ·Sieradzu 

BadanJ.'a prowadził mgr Marek Urbatlsti. Finansował WKZ w 
S~eradzu. Trzeci sezon badań. Osada z okresu p6inorzym

stiego ludności kultury przeworstiej. 

Założono wykop o wym~arach S x 10m. Zako6czono eksplorację chaty 6, zbadano chatę 7, usytuo

wana na os!: w--s, o wymtarac~ 4 , S x 2,5 m. W zachodniej czę~ci chaty odkryto koliste palenisko, ułożone 

z kam!:ent. Niektdre z n1'ch nosiły glady wyqładzanta. Wśrdd fragmentów naczyrt znaleziono ceramikę "s~w~"· 

Poza tym odRryto S jam. 

Osadę należy· datować na pocz~ttek olt.resu pótnorzymskiego. 

MA~z. !JIII· llrUh.teszdw

woj. zamojsk1'e 

Stanotr1'sko J. 5 

Un!:wersytet M&rtt Curie-Slt.lodowskiej 

Xlltedra Archeoloqt1 

v Lublinie 

Badani' prowadzili dr Andrzej Kokovski i mgr Urszula KurzĄt

kowska. Finansował IIOA-~ w zamo•~>iu. Dziewi"ty sezon !Jada~. 

cmentarzysko b!:rytualne qrupy masłomęck1ej z młodszego okre

su rzymstiego. 

Zbadano poYl:erzchntę 32S m2 wykopamt zlolt.alirowanymt po wschodniej i zachodniej stronie wy~ka
plorowanej części cmentarzyska. w trakc:l:e prac zarejestrowano 6S nowych obtektów qrohowych, z których 
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-..yeltsplorowano 63 v całości i 2 w większych fragmentach.. Zbadan... również cztery 9"oby odnotowane 

w poprzednich sezonach. Liczbę grobów na cmentarzysku ustalono obecnie na 214. 

w~ród zbadanych gDob6w odnotowano: 5 symbolicznych, 5 ciałopalnych, 5 ciałopalno-sz~eleto
~ych, 16 cz~stkowych i 37 szkieietowych kompletnych, z kt6rych 2~ należało do osesk6~ i niemovl~t. 
wyposaż<!nie odnotowano v 38 grobach. 29 obiektdOl było pozbawionych wyposałenia, z czego 16 należało 

do o s esków i n1emowl~t. 

Przynajmniej cztery groby zawierały pochówki siedz~ce. W grobach 134 t 160 znaleziono r~teź 

pochó·•ki zwierzęce. w grobie 175 stwierdzono niszę, v pdtnocnej dolanie zasadniczej jamy grobowej, 

kr y j ącą pochówek oseska. 

Najciekawsze wyposażenie stwierdzono w grobie 200 zawierającym między innymi monetę, kolxę z 

p~ciorkó~ mozaikowych, srebrną cykadę, zestaw wisiorków z br4z~, amulety kościane, pt~ prz~dl~, 
d~a nac zyQia, dwie fibule, miniatury kluczy 1 grudę •żywicy• z odcis~ tkantn. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Arcbeoloq it UMCS. 

Badania będ~ kontynuowane. 

MIKO!JIJIN, gm. Osiek 

woj. tarnobrzeskie 

Stano...,iska l, 2, · 4 1 14 

l 

Biuro BadaJ! t Dokumentacj~ Zabytlcdy 

w Tarnobrzegu 

Badania prowadził mgr Mirosław JerZ"IIIIlDo'"'ki [z udz~ałem 

mgr Elżbiety · ~ukulskiej/. Finansował NKZ w Tarnobrzegu. 

Pierwszy sezon badań . 5tan~ska wielokulturowe: Olfadni'c

two kultury puchardOl lejkowatych., kultury ceramikt szno-. 

rowej, kultury lll~erzanovickiej /grupy samborzecJU·ej{, kul

tury trzcinieckiej, kul tury łużyc~ej {grupa tarnobrzeska/, 
kul tuzy przevorskiej • · 

Stanowiska położone s4 na lewobrzeżnej terasie Wisły v połudntowo-zacbodni~j czędc~ R6wn~y 

Tarnobrzeskiej, stanowisko 14 na terasie zalewowej, pozostałe na terasach vyższyc~. Teren ten przezna
c zony jest na budowę kopalni siark~ •osiek•. 

Badania mlały na celu rozpoznanie wykopaliskowe jak najriększej .Uoołcł stanowisk; okrelllenie 

ich r od zaju, wielkości, układu stratygraficznego varstw kulturowych, wielkoołci t rodzaju oh1ekt6w, 

g~sto~c l ich występowania oraz charakteru osadnictwa. Pozvoltło to na vat.pną cbarakterylftyRę 1ftano

wi s k pod względem chronologiczno-kulturowym, '>kre!!llente ich .".lorów naukowych oraz sformuł,owant~ pos

tulatów badawczych na przyszłoroczny sezon badad. ZadawalajĄCO zostały rozpoznane sta~ska 1, 2, 4, 
w s posób niepełny - nr 14. 

Wykopy na wszystkich stanowiskach miały charakter sondażowo-ro2poznawezy. Na ~aku nr 1 

'l. ha<lano wykopaliskowo obszar 233 111
2 v dzi~ęciu wykopach, nr 2 - 116 1112 v szejfciu wykoPach, nr 4 -

60 m
2 

w czterech wykopach i nr l4-2a 111
2 

jeden wykop. w BUliile na obszarze wykopów wydzielono i' wyek.,.. 

pl oa t owano 48 obiektów nie»ucfiomych w postaci różnego rodzaju t przeznaczenia jam, Palentsk, ztemta

nQk, dołków postupowych. Niewątpliwie najliczniejsze są obiekty kultury przeworlfRłej. Udało słę r~ 
n i • · ż wydzielić obiekty kultury trzctnieck.iej t łużyctlej. 

Na uwagę zasłaguj4 dwa duże obi~Aty mieszkalne na stanowisku nr 1 o vymtaracn 3 x 3,5 a oraz 

4, 5 x 5 m. Obiekty te za.wierały duże ilo,ci ceramiki 1 kodci' zvierzęcycb.. Materiał ceramtczny PoZ11llla 

i e tączyć z kulturą przew>l'Ską\. Nielftety n.te udało ltię vyrótntc! obiek.t6~ po:oostałycli knltur
1 

lllbao ' ti A 

one reprezentowane w występuj'\cym materhle krzemtennym i ceram.tce. Na stanowi11kacn 1, 2, 4 wyst~pują 
zaawansowane procesy StoRowe oraz /r6wntet na stanowilfkU nr 14'/ niBKOrzystne vart111lt.tc dla przetrvanh 
materiału kostnego. 

Materiały 1 dokumenta.cj~ złożono w BB1DZ v Tarnobrzegu. 

Badanta będą kontynuowane. 



MILA!IOKEX"-l'llf,CIW 

woj. wa:r•zaws-kte 
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J!UZeum Staroiytn&'J') RutnJ.ctwa 

'Mazowtedb!go w Prultzkowte 

Badanf:A provad.zili: mgr Stefan WOyda 1 mgr Dorota Rud

nicka. Finansowało Muzeum w Pruszkowie i WKZ w Warszawie, 
Trzeci sezon badad. Osada hutnicza p6łnolatertsko-rzymska. 

Po _'12 letnl:aj przerWie· wznowtono badanf:A jednej z czołowych osad !NlZowiecltieqo centrum hut

ntczeqo. Rozkopano fragment wiell.teqo, ci'IC]D'IC890 się na dłuqoki alt. 350 m piecowiska. Na pcwierz

cfmi 450 m2 odkrytn 448 ptecóW hutn.l:czych. t 2 piece wapiennicze. Nieliczny ~~aterlał ceramiczny da

tuje zbsdaD'I partlę osady na schyłek okresu laterurk.teqo i starszy podokres wpływdw rzymskich. 

Prace l>ęd'l kontynuowane. 

lURZEC 

. woj. Uel~Ue . 

stanowbito 1 

lluzeum Arch.eoloqiczne v Krakowie 

WOjev6dzk1 Odrodek 

Archeoloqiozno-Konserwatorski 

w Uelcach 

Badanf:A prowadzili doc. dr bab, KazilJlierz Bielenin, 

mqr Tomagz Wi~hman - Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 

mgr Sz}'IIIOn Orzechowsti - liOAlt IC.ielce, mgr Jolanta Dr'IŻYI< 

z l:nstytlitu Ristorti· Antycznej WSP w Kielcach. Organizacja: 

Towarzystwo Przyjaciół Górnfctwa Butnictwa 1 Przemysłu 

Staropelakiego v IC.ielcach. Pierwszy sezon badań. Finanso

wał: liOAJC v ltt.elcach.. Stanowisko dymaraile, okres wpływdw 

rzymsJU:ch.. 

Stanovbto dywoarsl:i:e zostało odkryte 1 zbadane v czasie. prac inwentaryzacyjnych prowadzonyc h 

"ramach zorganbovane90 1l 19.87 r. v MJ:rcu studenck.teqo obozu arch.eoloqiczneqo. 

wyk~ o vymtarach 8 z 9,5 •. objęto cały zasięg vystępcvania żużla. Na głębo~odci 30 cm od

słon.tęto zachowany· pczfom piecOwiska. Należy ono do klasycznych. piecowisk tzw. upcrządkowanych, cha

. rali:.terystycznycti dla starożrt;nego hutnictwa ałvięt>okrzyski'ego. Jest to typ pięcoviska dwuciągowego w 

system.te trdjE<>vym {2 11: 3[. 

Lewy c.ta.g rozpoczyna jeden piec na osi rzędu lfrodkovego . Po n.l:m v tym SaJIIYIII szeregu był zbu

dowany rdvnt.et jeden pt.ec. Pozosta.łolloi'll tych d""'=h pt.eców Sil dobrze zachowane kloce żużla, wykazujl\

ce n~ł.łe lecz regularna pcszerzen.l:a boczne, będ..,ce prawdopodobn.ie ałladami kanałdv kotlinkowych. 

Porostałe lcotl.tnł.ł p.tecovt'ali:a nte posiadały już zacbo1Rlllych klocóor żużla. Na głęboko,ci 30 cm uchwy

cono tch vyrafne zarysy o llredn.tcach. od 35 do 70 cm. Zacbovane były do głębokollei ok. 20 - 30 cm. 

Śctany boczne pt~szczysteqo podłoła nie wykazywały ~lad6w vylepfenfa tłem. wypełniska wszystkich kot

linek stanoorfła czarna prdchnica ·z tragmentam.t węgla drzewnego t ułamkami żużla żelaznego o struktu

rze .soplowej t li'tej. !r ~ w c.tl\gu levym zbudovanycb by~ 11 pie~ totlinkowych, a w ciągu prawym 

· 18 ptec6w kotl.tntowycb. kotlinek nr 15 t 18 pcbrano prdbki. węgla drzewneqo do badań botanicznych 
r-cH. 

Badane ptecovtako jest jednym z leptej zachowanych z ~8 zane)estrowanych v tej części wsi 

grupy stanowi:ldc: d~sltJ::cb. 

MROCZA 

woj. byd<JOd.te 

Stanorlsio 2 

'MOTOWO, gm. Szamotuły 

woj • pcznadsl:i'e 

Stanov:fsl<o 2 

patrz 

oliras flalntacł.ł 

patrz 

okres h.alszbl,cki 



NADKOLE, qm. Łoch.dw 

'o'Cj. siedleckie 
Stanowisko l 

~ 124 ~ 

Pa~stwove Muzeum Arcbeoloqtczne 

v Warszatde 

Badani'a pro,.,.dzlł mqr Jacek Andrzejowsltl' , l'tnansowa.ło 

PMA. Pi"ty sezon badali. Cmelltarzysfl:o knl tory v1:e.lf>&rd:J:ej 

z okresu pó~norzymskiego. 

Przebadano ok. 160 m2 w zachodniej 1 czę4ciowo wschodniej partii stanowis:ka. OdRryto 5 bardzo 

uboqo wyposażonych, jamowych pochówków kultury wielf>&rskiej, których chronologłę ołre'l~ maina :!~

dynie ogólnie na okres półnorzymski. Ochwycono ostatecznie zasięq zwartego vyst~ta qroqórv po

łudniowej i południowo-zachodniej części nekropoli. Poza tym zas1ęq1- w stre!J:e poładnJ:owek odkryto 

2 odosobnione pochówki. Uwzględniaj"c gęstość wy~tępovania pochówków oraz obszar zntszczonej częśct 

cmentarzyska można jeqo wielkość oceniać na 100-120 grobów. Chronologia nekropolJ: zamyka się Y ra
mach faz a

2
-c

1 
i c

2
. Poza pochówkami kultury wielbarskiej na stanowislen odkryto 2 qroby knltary łu

życkiej oraz nieliczne fragmenty ceramiki tej Rultury. 

Materiały zło~ono w PMA. 

Badania zakończono. 

NOSOCICE, qm . Gloqów 

woj. legnickie 

Stanowisko 16 

Muzeum w Głoqovj;e 
Ośrodek Archeoloqtczno-~onserwatorskt 

Badania prowadził mqr wacław PoqorzalskJ:. Ptnansowało 

Muzeum w Głogowie, Ośrodek. Archeoloqtczuo-~ns:ervatorsł:.i. . 

Pierwszy sezon badań, Osada neolJ:tu oraz epo~ br"zu, 

cmentarzysko z okre= vpłyvdv rzymskJ:cli.. 

Stanowisko położone jest ok. 100 m na południowy-wschód od zabodovad CukrownJ: Y Głoqovte na 

terenie przeznaczonym pod budowę Os~edla P1ast6w. Badania ratownl~ze 'skoncentrowano v czę'c~ Potud
nlowo-zachodniej stanowiska zagrożonej przez prace prowadzone sprzętem ciężktm Przebadano 3 ary, na 

których odkryto i wyeksplorowano 11 obiektówt. viiród których wyróżni'Ono groby etatopalne :r. oJCx;esu ypły
wów rzymskich /w tym l popielnicowy wyposażony m.J:n. w nóż, przęśltk, zaptnkt, fr. qrzebi~ni'a, fr. 

okucia s:r.ka ki, klucz, sprzączkę do pasa oraz groby jamowe/. Obok qrobdrvyst~J:ły oótęktr z okresu 

neolitu oraz epok~ br~zu. 

Materiały zabytkowe pozyskane w trakcie badań oraz dokumentacja znajduj" się • Muzeom ~Gto

gowie, J~ rodku Archeolog i czno-Konserwatorskim. 

A~dania będą kontynuowane. 

NOW•\ S!.UP [ A - LAZY 

woi. kJ.~leckie 

Stanowisko 7 

Muzeum Arcbeoloqiezne Y JraRowJ:e 

WOjewddzki Otlrodek 

ArcheoloqJ:czno-~nserwator~ 

Y Itieleach 

Badania prowadztlJ: dec, dr lu(h, D.zJJU,'erz'•:BJ:elentn, mqr 

TOmasz Wichmen - Muzeum Arch.eologtczna w- ltrakov±e, 1DCJr 

Szymon Orzechovsti - WOlUt w lttelcacb... l'tnanso-ł WOAK v
lllelcac~- Stauoviako dymarskJ:e :r. olre= vpłyvdv rz)'IIISl<J:nh 

osada vczesno.redntovteczna. 

Stanowisko dymarskie położona jest Y połodniowo vscbodni~j czętlci przystdłka Łazr na stoku 

Chełmca' nad strumienie~~ Słona liOda, w odległolici około 2Q ,. od rowu qranJ:cznego ŚViętokrzyskteqo Par~ 
ku N3rodowego /działka gr. nr 17QO[. 
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P~zeóadano povtarzcnn:tę 80m2 • Na głębtikodct.około 40 cm uchwycono wyra1ny zarys piecowiska 

dymarsltiego ze dladami 95 ptecóv dymarslticn o tYl""<':j wi-elkodci l<otll::nld: fltotltnka llviętoltrzyska - l/, 

zorqantzowanego wedlog wartantu 2 x 4. Stwi-erdzono podztał ptecov1:Bka na cztery zespoły rozdzielone 

llc.tetlt" o S"Zerol<odci: około 50 cm. Podz:tał takt olvtadczy<! może o prowadzen:tu długofalowej; realizowa

nej podczas ~lltu !reZOnów-, dztałalnodci produkcy1nej. Lewy ci'19 piecowiska został czędctowo zniszczo

ny przez wczesnollredniowieczn'l chatę o wymiarach 3,5 x 2,5 m. W pólnocno-zachodnim narożniku obiektu 

atvterdzono i koncentracjfł cez: un.t.k1 ze st&J:azej fazy· vcze~ego tlredniowi:ec'ZA .ł' PrzePalone k.anl!enie. w 
óezpodredntm ~siedztvi~ ptecovtska znajdowało się szereg zaciemniert o cnarakterze kultnro~. Ich 

vypelnt~ka zawteraj,ce rumosz żużlowy, rozkruszone fraq111e0ty szybów, węgtel drzewny i gr'IPy, ~wiad

CZ'I, ie były to trPowe jamy przypiecowiskowe towarzys&'lce zazwyczaj piecowiskom. Przy eksploracji 

jednej z nich znaleziono 1nterewj'lcy fragment cegły szybowej o wymiarach 18 x 23 cm z zachowanym 

częllctowo otworem dmuchowym. 

NOWY' RADU~EC, gm • .((rosno edrzańsUe 

voj. ztelonog6rsue 

Stanowbi<Ó 6" 

Polska Akademts Nauk 

matytut B:tstorii Kultury Materialnej 

~~ad Archeologii Nadodrza 

we wrocławiu 

Badanta prowadzfł doc. dr hab. Grzegorz Domartski. Pierwszy 

sezon 5adal\. Cmentarzysko kultury łużycki'Bj l: luboszyc

Uej. 

Stanowtsko zostało odkryte v okreste mbjdzyvojennym /jako znaleztsko lułne n.oża półkrtężyco

wateqo[. W traRcie badań po.terzchntowych v 1986 r . na ~c:teżkach przeciwpożarowych w lesie znalezio

no ułamki ceram~k:t t c:tałopalenta. Cmentarz~ znajduje s:tę na szczytowej partit rozległego płaskie

go wzgórza, znajduj~ego stę na wy'BOk:tej teraste Bobru. ~górze przecięte jest rozwtdlaj,cymi sfę na 

ntm li:n:tami li:olejowymi z kosna Odrzadskteqo do Gubtna :1:. Lubska. Ślady cmentarzyska odkryto po dwdch 

stronacli ltnt:t li:olejowe.j do Lubska. 

11 ramach. badań rozpoznawczych objęto eksploracj" ki'BŻkę przectwpożaroW'I na długogci 27 m 

[ma ona szeroko~~ l, 8 m/ t: północn'l skarpę tort kolejowego. 11 wykopie o povierzcfint 48,6 m2 odltryto 

osiem groóów kultury luóoszycktej - 6 jamowych, poptelntcowy i popi-elnicowy obsypany stosem. Nszystk ' e 

groby, których wyposażenie poznla na okre4lente chronologtt, pochodzi!. z II fazy kultury luóoszyckie 

[s_[. W grohacJL l, 2, 4, 7 odkryto ułamki grzehi:ent typu AI TI!Dmas, a w grobie 6 grz ,•bień typu B Tho· 

mas, ale przypuszczalnte z zaptnk'l z VI grupy Almqrena. 

W skarpte li~t kolejowej odkryto d"" v różnym stopni'u zni:nczone groby popi'Blntcowe kultury 

łużyck:tej z Iri o.e.ó., wyposażone tylko v ceramikę. 

Matert:ały t dokumentacja S'l przechowywane w ZAN 1l!IQI PAII we iirocław:tu, 

Badani'a będ'l kontynuo...."e. 

OB.LIN, 9111· Mac:tejov1:ce 

woj. !t:tedleclde 

Stanovi'si<o 5 

Państvowe Muzeum Archeologiczne 

w llarS"Zawi:e 

Badanta prowadz:tła dr XAtarzyna Cza&necka przy współudzia

le mgr. Z~n:l:.eva Nowakowski~go. Druqt sezon óad~d. Cmenta

rzysko lwltury przeworski'Bj z młodszego okresu przedrzym

ski:ego i wczesnego okresu wpły..dw rzymskich. 

Przebadano 300. m2 odkry'Vaj"c 30 gróbóv c:tatoP.,lnych, v tym 19 poptelnicowycli t 11 jamowych. 

Uchwycono północno-wschodni' granicę cmentarzyska. 

Naj~arsze groby pochodz'l z fazy ~· najmłodszy ze schyłku fazy ~- Z qrobóv z młodszeqo okre

su przedrzymskiego pochodZ'I dwa miecze jednosieczne /z fazy A2 grób 65 i z fazy A3 grób 53 a/, miecz 

ohosieczny v pochwie /qr6b. 45a/, wnóo typu 6 wg Bohnascka t wysokie, stożkowate zblitone do typu 8 wq 
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Bohnsacka, mały :Imacz, liczn.e groty, jeden wycinany taliście zdobiony wytra>d:Dnym o':"""'entem [grób 66[., 

szydła, noże, tgły, zapinka miseczkowata ze schodkowym ażurem na poehewee [grób 55{, zapin~ typu M 

oraz szpila żelazna z otworem na główce. 

z fazy s,_ pocbodz'l dwie zapinki br'lzowe, mała tr'lbkowata 1 typu A 68, umóo typu 5 "'1 llalina 1 

..ąsi<i .tmacz z kolbtymi płytkami do nitów. Najwięcej pochówków pochodzi z fazy s 2 • Do najctel<awszych 

:abytków- należy szklany puchar typu E 185 /grób 52/, dwa :Importowane prow-i'nc~onalnorzymskte I!IJ:'ecze 

groby 52 i 455[, jeden z inkrustowanym brl\Zel!l przedstawieniem !!arsa, liczne ! groty, ll1!IÓa w-yt'lcz~e ty-

~m 7a, imacze z wachlarzowatymi płytkami do nitów·, noże, krzesiwa, ostroq:t. Na uwagę zasługuje mały 
>rot z zadzioramil 1 ostro zakończonym, lekko odgi~tym "Wl\Sem" odchodzl\Cym od zakodczenta tulejt [grób 

>Sb/. Stosunl<owo niewiele jest zapi.'nek, jedynie dwa egzemplarze - żelazna zaptnl<a o esowatym J<a6ł'lku z 

tulejkami nałożonymi na spr~żynk~ /grób 67/ 1 żelazna zapinka 8 serii V grupy Almgrena {grd6 455[. 

)o~ć liczne są żelazne sprzączki półkoliste. W grobl'e 45b znaleziono dwt'e żelazne sprZllCZki: z rozvtd~ 

onym ko lcem, ., tym jedną ze śladami inkrustacji sreBrem. 

Materiały z badań złożono w PMA. 

Badania będ4 kontynuowane. 

C .;RY, gm. CzersJt 

.,,j. Bydgoskie 

S-:anowisko l 

Un.twersytet !,ódzU 

Katedra Arcńeologtl 

Badania prowadził dr Tadeusz Grabarczylt.. 1'tnansował On~ 

wersytet l.ddzkt ~ liXZ v Bydgoszczy. Dwudzi'esty drug~ sezon 

badali. cmentarzyslco płaskte .i knrhanove Rnltury w-i'ell'larsktej. 

Przecadano obszar lSQ m
2 

odkrywaj'IC zaledwte J groby szkieletowe {nr 544-546[. Badanta prze- . 

pr >Wadzono w południowej t południowo-wscbodni'ej c.z~gci cmentarzyska. 

Jeden tylko pochówek zawierał w-yposażenie pozwalaj"ce datovad . go na okres p6łnorzymskt. 

DoKumentacja i materiały znajduj" st~ v Katedrze ArcheologJ:J: UŁ oraz y ltturze Badali 1 rr>kunentacji 
Z? ,ytków w Bydgoszczy . 

Badania będą kontynuowane. 

O. WNKI 

w i . wrocławskie 
s· anow:is.ko 1 

r WWWO, gm. Czernieje'WO 

'""" j. pozna.Jtski'e 

r· anowisko '16 

patr~ 

aeoltt 

JOluzewu POCZ'Itkdw Palistwa Polsktego 

w- G)ltełnie 

Badaata prow-adzJ:~ mgr Czesław- StJ:zyiev:sJ<:t. Ptnansonło 

Muzeum Pocz'ltxóv:- Palist"'" Pols!dego y Gntetni-e. Trzeci:: se

zon 6adali. Osada z okresu vpływdv rzymsJU:en1 ~lady oQd

n:l:ctwa neolitycznego, osada ~«:zesno- t p6łnolłredn:l:cw-i'eczna. 

Założono w-ykopy O pol(ierzcflnJ: 175 m
2 

1 długolei 50 1D 1 a szeroko-ki 2, 5 - 5 111
1 

przectnaj'IC v:zdłu~ 
•.; i W - E północny sl<raj osady, 

Odkryto dw-te dalsze pdłziemtanki, usytuowane na osi w- E, którycli konstrukcje wspierały si~ na 

s lupach, a gciany były unczeln:tone gliną_, W' p6łzteJU.ąnce nr 5 odd- ti'ęto pod varst~t~~ rumowtska znisz~ 
czone palenisko g l tniane, kt.dre tworzyła glina cz~.tctowo " postaci' zwartej płyty z fragmentlłlll "'cegiełkta 

kształtu owalnego lu6 kol:l:lltego. Prócz tego odkryto 17 palenisk) i jedn'l jl!lllilę[7[ z polep" oraz pozosta
lości zniszczonych o6tel<t6w z epok:!: neolitu, 
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1ftród materb.łu :!r6dłot~ego wyodrębniono .1 /cn:apacz odłupkowy- z e.pold neolitu, 1 odłupek łus
kany z epoki Ram.te.n.ta oraz ułamki ce.ramJ:k.i kultury pucharów lejltowatycb... 

W o6l:elttacli oraz v warstwach kulturowy.ch z okresu pd:!norzymsldeqo [faza c2-or znaleziono 5 

przędltRóv .t 7 c.tężarkdw tkacldch z gliny [lub ich fragmenty/, haczyk .t uł~ zapi~.t z żelaza, frag
ment ornamentowanego kam.ten.ta, liczne ułamkJ: naczyll gl.tnl:anych, a ńr6d n.tcli cera.m.tk.t toczonej na ko
le, jak rdvn.też Rodc.t zw.terzęce, polepę i zwęglone drewno. 

Prócz tego odkryto fragmenty naczyń z okresu wczesno- t ·pd~nodredn.tow.tecznego oraz nowożyt-
nego. 

Mater.tały znajduj~ s.tę w Muzeum Pocz~tków Państva Polskiego wGnie~nte. 

Badan.ta będ~ kontynuo~ne po krótk.tej przerwie. 

PODRZECZE 

woj • lenczyrtsRte 
Stanorl!tlC:O 3 

POMIELIII, qm. Zalewo 
woj. olntyJ!sRJ:e 

Stanortska l. 

patrz 

epoka 6r"zu 

Muzeum Wa~_t t" Mazur 

w Olsztynte 

Badan.ta prowadztł mgr Mi~ltłavHoffmann przy vspdłudzi~le 

IDg'r I'Za6el.t Mell.tn. P.tnansowało Muzeum Narmi't 1 Mazar v 

Olsztynte. Pterwszy sezon badań. Obtekt sepulkralny z 

!wczesnej epok.t żelaza, okresu wpływów rzymskich i czasdv 
nowo~ytnycb... 

Znany z l.tte.ratury jako kurban z epold br~zu · ob.l:ek.t oh jęto badani~ami ze względu na fakt, że 

został on v 19"86 r. uszkodzony wkopem rabunkowym. Badan.tam.t objęto 176 1112 • 

Oól:eltt poltl:adał łódkowaty v planie nasyp ziemny wydłużony po l.tnU NNI(..SSE. Na stokach ~kur~ 
banur znajdowałatęregularny kr~g z ' dużych, przeważnie rozłupanych głazów. Średni~e obiektu /licz~c 

od jeqo podst~vy[ vynosUy H,O .t .10,0 m. średn.tce k."ęgu poS'taeały wym.tary 13,2 oraz 7,1 m. Wysokośd 

względna nasypu by'ła różna .t wynoS'tła od 1,2 do 1,9 m. W dolnych part.tach stoli:6w "'kurhanu• oraz wokół 

jeqo ~staWy, vyat~J:ł brWL zbudowany z małych, niezbyt do siebie przylegaj ą~ych kamieni. Bruk ten 
podtrzymywał głazy Rręqu, a także zabezpieczał dolne partie stoków obiektu przed oósuwaniem się. 

Badan.ta vytazały, ie tr,g kam.tenny ułożony został w czasach nowożytnych, pó podsypaniu obiektu. 

lf P.,tudntovo"'WS'Cbodniej partti "kurbanu" odkryto uszkodzony pochówek., datowany na pd:!n'l fazę 
okresu latedsR:teqo. Zgntectona popielntca typu zalewskiego, na której znajdowały się fragmenty misy 
ustaw.tona oyła na płytce z czerwonego qranttu. Od strony południowej grobu zachowana była nieregular

na obstawa kamtenna. 

~zachodn.tej częlc1 obiektu odkryto na zło~u wtórnym duże fragmenty naczynia terra sigillata, 
fraqmenty- pucliarh azltlaneqo, ceramiczne i bursztynowe pactorU oraz ułamk.t zabytków br11zowych. Przed
mi'Oty te vyat~i"ły m.tędzy groham~ szk.ieletovymt, w obrębie kurhanu, a tak.ie poza kręgiem kamiennym. 

Datowanta odltrytycli obolr. grobów szk.ieletovych fraqmentdw talerza ceram:tczneqo zdaje się po

tv.terdzad uzysian' w trakc.te wywiadu terenowego tnformację, że badany· obiekt stanowił mogiłę zbiorową 

ofiar epl:dem.tt dżumy, i±óra navtedztła ten rejon Pojez1erza rławsk.tego ~.l7Q9 roku. 

Matertały· t dolwmentacja z badań znajduj, stę V Muzewo Warmit 11!ll,zur V Olsztynie. 



R0ZYCE-STARA WIEŚ, <JIII• l(oc!erzew 

woj. skiernł'evicTtJ::e 

Stanowł:sko 3 
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!tt>zewa Ziemi Ravak.tej 
w Rawie Mazowi~cki~j 

Badania prowadził dr Benryk WUJ.aL PtDan!IOWał ma: Y Sl<br

niewicach. Pi'ltY sezon badań. Obi.ekt 1fHloltulturowy. Cmen

tarzysko gro~ kloszowycno Osada kultury przewor~j. Śla~ 
dy osadnictwa z I:IT okresu wczesnotredn1:owi:ecznego. 

11 latacli 1983~1986 przebadano teren o ł'lczn.,'j pawierzehot 520 m
2

• W roku biei'lcym przebadano 
2 . 

dalszy pas ziemi o powierzchni 175 m • Na obszarze tym odkryto: a/ dalszy c1"9 dwóch dom6". nr 6 t· 7, na 

które natknięto się w latach poprzednich oraz dwa następne domy o kolejnych nomeracli 8 t 9. Były to do

my naziemne o Jtonstrukcjl: słupowej, b[ 9 niewielktch jam odpa~ch /nr 24 ~ 27[ o llredotcy- oltoło 1QQ -

- 120 cm, głębolticli 80 - 120 cm, c/ l palenisko koliste o llrednJ:cy lOQ cm, d[ 4 ~rkuptltka Polepy fnr 7 -

- l.O[ różnej wielitolici t różnym stopniu wypalenia gltny , e[ 24 dołkt przevatll!:e Porlupowe [nr 167 ~ 221[, 

niektóre z niell wyznaczały zarysy k.l:an ww domów, f/ H grobów ctałopalnycli [nr 23 - 36[ przeważnh :no

szowych, kultury vscliodoi'opomorskiaj, 9[ l pochdwel<. psa pod dctan'l zachodni" domu nr 9, fJf ren·tJtt 3 

hruków kamiennych o nie wyjallnionym przeznaczentn. 

Inwentarz ruchomy twarz" głównie: ułamki naczyt1 glintanych, kadet zwierzęce ~'Iee odpadkami k.u

chennyml:, drobne w.:gle drzewne, grudy przepalonej gU:ny z odcislcam.l: drewna, spalone kollei ludzkie v po ... 

pielnicacli i bez popielnic , Przedmiotami sporadyczn~ vystępuj"cymt są: 2 noże żelazna, l sprz'lczka że~ 

lazna do pasa, kilka fragmentów z drobnych przedmtotóv żelaznych, l. małe. kółeczko ór'lzowe., l. topór ro~ 

gowy, 2 przęlllikł gl.tniane, 2 ciężarki tkackie, l vtst.orek kośetany z krfl9U bydlęcego i' l monetka sre

brna - denar rzymski "Taustyny Starszej", bity pol!mi'ertnte, tut po roku 141 n.e • • Jllc>netka znalezi:ona 

została w po6Użu paleniska , w dużym slwpi'sku przepalonej qltny, w domu nr 8. 

Datowanie poszczególnych obi·ektów nie zostało jeszcze ustal.one> Ogóln~ przyj<16 motna, że od

krycia zamykaj" się w ramach od wczesnego okresu ł1lteJ1skJ:ego do starszego okresu rzymsldego vł"czn1-e. 

Prace ratowniczo-ltonservatorskie na tym obiekcie należałoby kontynuowa6 . 

SANOK-BIAŁA GORA 
woj. k.rollnieńsRie 

Stanowi.sko J 

SERNIAWY, gm. Savtn 

woj • chełmskie 

Stanowisko 27 

SIEMIECHOW, gm. Widawa 
woj. sieradzkie 

Stanowisko 2 

patrz 

epoka ór"zu 

patrż 

okres halsrtacU 

Muzeum M.t_asta Pab.tani'ce 

Badani'a prowadziła lll!Jr Maria llddtewska. Ptnanso>(llł liKZ 

v Sieradzu. PJ:ętnasty sezon badań. Osada łudno!łct tultury 

przavcrsk.J:ej z pó~nego okresu wpływów- rzyms!Ci'cb-

B'adaniami objęto częll~ północn~ t połudntowo.....-scllodnt" stanovt.ska połotonego na wzn~s1.eni1l 

zw. "Piekło", około 3 km na połodnJ::e od vat. s-temteclidw-, Na povl:erzclini. 350 .. 2 odkryto: 

-czwarty piec do wypalantA vapna, o wymiarach 2,7 x 2,7 m.i gł. dna 1,3 m od povi-erzclin.l: zi'emf. ~ 
sako~~ pieca o,qs m. Zachowała stę jego częllć podziemna v postaci amy obudowanaj szczelnie głazami. 

narzutowymi spojonymi gltnl\. l{evnątrz - warstva s:tlrovej, czerwone j gliny z tlod"cymJ: v niej bryłami 
polepy i warstwa wapna; 

- ~~III-ą chatę z wypał~sktem nosz"cym ~lady pożaru, zawteraj'!cym liczna fra~ty cerami'kJ: ręcznej 
lepionej i nievl:elk'l łlodć toczonej na kole; 
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- 23 jamy, z których dwJ:e wyrdżnJ:Ilły- ałę znacznłl vtell<o4ci'l· Pterwsza z ni'eli o vyml:arach 2,8 x 2,8 m, 
qł. dna 2 m ~ zasobowa, z qrubll varst.,.... spalenJ:zny, z fraqmentalld naczyrt qltntanycfl. Druqa jama byla 
najprawdoPodohntej czę4ct'l, znUzczonej przez "rów przecivczoł<Jowy, chaty-, w Jttdrej oprócz ceramiki 

~ zna1e.ztono fragment nożyka telazneqo, czętfc! osełki' ~ennej i ko,c:t zwierzęce, 

- 4 Paien~a P.,tożone poza chat~. Liezba tch obecnte wynosi: 68. Dwa palentska różniły się konstruk
cj" od poprzedru:o odltrywanyeh., mtały bortem na w:tenchu brull z drobnych kamieni polnyeh. 

. . 
~ wszystki'eh .o5tektach wy-stępowała ceramtka toczona na kole 1 lepi~na ręczni~ ze znacznil przewaqą dru-
qt<:j. z zabytków- lutnyeh. vymtent<! 11DŻna jeszcze h.rąz'l, jednoczę~ctową fibulę dructkowatą ' f zoliżoną do 
typu A 158/, oraz duż'l cz~l~. qórneqo kamtenta żarnove<JO. 

Zabytki znajduj" ..tę ..,.. Muzeum Mtasta Pah.tantc. 

Badani~ 5ędą kontynuowane. 

SMARDY GO!łNE, qm. · Klucz5orlt 
woj . oPols-~:te -

Stanow-tsko 12 

Wojew6dz~ ~onserwator 

Zabytków ArcbeolOCJicznycb 
w Opolu 

Badanta prowadzUi: mgr mgr Klemenlt Macewicz, Sylwia Wusz

kan, Itrzysztof Spychała /autor sprawozdania! przy współu

dziale mgr Gertrudy Martyntak z Muzeum im. J. oa.rżona w 
Kluczborku. Ftnansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon badań. 
Osada ludno4ct kultury· przeworskiej datowana na okres wpły

~ rzymakfe~, faza a 2-c1 oraz osada da~owana na XIII-xrv 

wiek.. 

stanow-tltlto położone jest na prawob.rzeźnej terasi-e rzeczki StruqL, około 50 m na północ od E>u

dynku szkoły t danu nauczyctela; około 250. m na północny - zachdd od Tcośctoła. Ni"welacja terenu pod 

cudowę przyszkolneqo boiska sportoveqo oraz drenaż odwadniaj~cy tegoż obszaru, a także w okresie przed
wojennym prowadzona eksploatacja kruazywa /w czę~ci połudDtowej zabytku/, spowodowały niszczenie. 

Prze.liadano wyl<opaltsl<owo około 10 ardw. Odkryto i wyeksplorowano 104 obiekty. W~ród nich wy

różntono 4 ptece dymarskte, 4 pozostało~ci po obiektach mieszkalnych, jamy odpadkowe i zasobowe, ślady 

po słupac~ oraz palentslta. Górne warstwy wymienionych obiektó~ by~y ~zniszczone. 

Znaleztono dużo ułamkóv naczyń qlLni~nych., qrudki polepy, kawałki węg"i drzewnych, kości zwie

rzęce, żużle dymsriowe oraz ktlka fra<Jmentów przedmiotów żelaznych. 

Matertały zabytkowe t dokumentacja zostan~ przekazane do Muzeum ~. J.Dzie~żona w Kluczborku. 

Nte prz~wtduje się kontynuacji badad. 

SOCHACZEK-BORYSZEH 
woj. skiernierlckJ:e 
stanow:l.s:la> l 

SULEJOW-Podltlasztorze 
woj . pt.ob:kowsltie 

Stanowi.~rlto 4a . 

patrz 
okres bal n tac !d 

Muzeum Archeoloqtczne ~ Etnograficzne 

v !.odzt 

Badanta prowadził mqr Mieczysław Góra /autor sprawozdania/. 

Ftnansował WKZ w Piotrl<owte Tryh. Osada wielokulturowa z 

okresu wpływów rzymslttch i wczesneqo średniowiecza. 

Prace wykopaliskowe przeprowadzono na obszarze budowy kanału sanLtarno-qraw-itacyjnego dla no

weqo osiedla domkóv jednorodzLnnych w Sulejowie-Podltlasztorzu . wykopy archeoloqiczne usytuowane były 

wzdłuż krawędzi, wysoKiej terasy nad dolLn'l Piltcy, od 200 do 40.0 m na pdłnccny-zach6d od murów ~Javz

toru. Oqótem przeóadano oószar 2 5 arów. 
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Odkryto 38 jam osadniczych z okresu wpływów rzymskich. /II-I:II w- n.e .• [. Były to w rzncie 

płaskim koliste jamy o ~rednicy około l m i głęboli:o~ci dochodz~tcej do 6'0-.80 cm od P,w:terzcllni: zit!llll:. 

h'ypełnione były czarn4. przepalonĄ ziemi~ i -dużymi kamieniami. Zawte.ra.ły one rdwnteż uła.D'lk:t naczyt1 

glinianych, przepalone kodci zwierz~ce, wisiorek br4,zowy, S fragmentów osełek, 5 glintanyca c~ężar~ 

ków tkackicli, drob:tny polepy glin.ianej, l fragment kamienia żarnowego, l nóż telazny, węgtel drzewny. 

Obok jamy nr 8 z okresu wpływów rzymskich. znaleziono na głęboko~ci. oioło 50 Clll od pow:terzchn1 

: temi srebrny denar cesarza Hadriana, datowany na lata 128-132 n.e. 

Natrafiono również na 18 jam osadniczych z okresu wczesnego ~redntovi·ecza !XI-~II v.(. ~ l:ch. 

wypełniskach znaleziono ułamki naczyń glinianych silnie obtaczanych., fragmenty polepy gltntanej, grze~ 

chatkę z białej glinki, 6 noży żelaznych , żelazny rak do chodzenia po lodrte, 3 fragmenty nieokrello~ 

nych przedmiotów żelaznych, przęślik gliniany, 'fragment glinianej prażuli, ko~ct zw-ierzęce, ktlka frag

mentów żużla żelaznego. 

TODZIA, gm. Kadzidło 

woj . sotrolęckie 

Stanowisko 2 

Państwowe Muzeum Arc~ologtczne 

w Warszavte 

Badania prowadził mgr Jacek Andrzejowaki przy vspdtudzl:ale 

mgr Anny Groch.ulsklej. Ptnansowało Pl'!A. Drugt sezon badAJ!. 

Cmentarzysko kultury przeworskiej z wczesnego okresu wpły~ 

w6w rzymskich.. 

Przebadano ' 366,5 m2, odkrywając 3 groby ciałopalne: zniszczony, jamowy t popteinteowy [oba bez 

wyposażenia/. Ten ostatni z uwagi na formę popielnicy datować można na fazę R2 • La~no znałeztono że~ 

lazną klamerkę esowatą z dwiema skuwkami - klamerki takie, wzorowane na esowatyaft k.lamerkacli.. .wt:e1bar"" 

skich, znane s~t z kilku innych. cmentarzysk wsch.odnioprzeworskich. z zespołów z fazy 8
2

• 

Badania pozwoliły na całkowite rozpoznanie zachowanej part:U cmentarzyska. Rdzmteszczente t 

gęsto~ć pochówków, stopleń ich. zniszczenia, rozrzut materiału lufnego oraz w1elko4ć zniszczonej czędct 

nekropoli pozwalają sądzić, że cmentarzysko to należało do grupy n1ew-te.l.k.tch., l<rótkotrvałych., peryfe~ 

ryjnych cmentarzysk pr- eworskich z fazy 8 2 • W przypadku nekropoli w TOdzi ptervotna ltczóa pocfi6wX6v 

nie przekraczała 2Q-30 groM~. Ch.ronologia dobrza datowanych matert.ałów zamyka słę r ramach. fazy 8
2

. 

Materiały złożono w PMA. 

Badania zakodczono. 

TRONINY, gm. Pątnów 

woj. sieradzkte 

Stanowisko 

TYSZONCE 
woj. zamojskie 

Stanowisko ?513 

patrz 

paleolit 1 mezoltt 

patrz 

neoltt 



lll\RSZltO!iO, gm. Sławno 

woj . słups-kte 

StanortsRa 26 

• - l Jl -

Oni~ersytet im. Adama Mickie~cza 

Instytut Prahistorii 

w Poznantu 

Badanta prowadztli mgr Włodztmierz ~czkowski /autor 

sprawozdani a/ 1 Tomasz Kasprowicz. Ftnansował WKZ Słupsk. 

Czwarty seząn badad • . Ślady osadntctwa ludnodcl kultury 

amfor kulistych, ludnodcl kultury łatyckiej fpomorskiej 

oraz osady ludności kultury oltsywsXtej, grupy dębczyń-

skiej t z wczesnego dredniovtecza /VIr/VIII w. i x-xr wiek/ . 

Kbntynuowano fiadanta ratownicze rozpoczęte w poprzednich sezonach. Zbadano o6szar o powierz
cno! 275m2• Zarejestrovano 103 ohtekty różny~ jednostek kulturowych. 

1[ KUU:ura amfor Rultstyc:h.- pojedyncze fragmenty ceramiki i narzędzia krzemienne na złożu vtórnym. 

2[ Kultara łutyckafpomorska - ktikanadcie fragmentó~ naczyń na złożu wtórnym. 

3f Kultury· o~lta - warstwa ~lturowa o mi"ższodct do ok. o,so m oraz 43 obiekty, w tym 1 ziemianka 

z otaczaj"cym j" ~Jtładem słupów l: paleniskiem vewn"trz, l palenisko, skuptako jam gospodarczych 
ora~ ltczne j11111y po S'łupach. 

4f Córupa dę6czyńsl<a -budynek słupowy O vrmtarach. 3,S m X S m [?/ Z palenisltiem wewn"trz, jama 90S

podarcza f?[ oraz 2 szklane pactorki. 

S[ Wczesne średntovtecze fv tym sezonie tylko z vriLVIII Wieku/- wars~ kulturowa o mi"ższości ok. 

0,40 m, o Palenislt t tnne bliżej nieokreślone ob~ekty. 

Matertały znajduj" stę czasowo w Instytucie Prahistorii UAM. 

Nte przevtduje stę kontynuacji badad. 

IULKOWICE, gm. ,Wartkowice 

woj • steradzlle 

StanovtsRo 1 

WOJSZE, '1111• Czerwtn 

woj. ostrołęc~ 

Stanortslto 13 

patrz 

okres h.alsztacki 

Konserwator ZabytkóvArcheolog i cznych 

w Ostrołęce 

Badania prowadził mgr Juli'Un KorsaJ<. Pinansował WKZ w 

Ostrołęce. Trzect sezon badad. Kurh.an z okresu wpływów 

rzymskich. 

Prowadzooo prace w dwóch przeci~ległyeh ćwiartkach A i D. Zdjęto dwie wars-twy płaszcza kamie n

nego t zadokumentovano. Odsłontęto płaszcz ziemny .do pozt.omu rdzeni.a kamiennego. Pierścień w badanych 

ćwiartkach zntszczony Y 80 • , jak r6wntet stwterdzono znaczne zn~szczente płaszcza kamiennego. J-dro 

hyło v s-tante nie narus-zonym. 

1t ćvi:artce D rtvterdzono rozszerzenie ehodni.k.a przy stopi:e od 4 do S m co powoduje roz s ze 

rzenie średntcy· ltnrlianu do 34 11. 

1t ćrtutce A poilitędzy pterlilctentem t rdzenieoi odiH;ontęto Pocll6>rek. szkteletowy bez wyposaże
nia. Osolintlt położony CJlo~ na pótnoe. 

1t ćvi:artce D znaleztono oprócz utamkdv ceraml:ki o chronologti od okresu wpływów rzymskich do 

. nowożytnej dvte monety,s-zel"g lttevsltt ~66~ ~grosz St.Au9us-ta 1782 r., w stopie na 17m od ~rodka 

kurhanu oddontęto poc!i6vek. b)nta z zacliovan" podko~, wstępnie datowany na "!VIr v. 

Matertały znajduj'\ s-tę v !Uurze Badad t Dolcllmentacjt ZabytkóW' w Os-trołęce. 

Badanta będ" iontynuovane, 



10CSZEMBORX, 9111· Mrągowo 

woj. olsztyńskie 

ZABOROW 
woj. warszaws~e 

- 1J2 -

patrz 

późne ~redn.torlecze 

Muzeum Starożytnego 

Hutnictwa Mazowtecktego 

v Pruszkowt:e 

Badania prowadził mgr Stefan woyda. Ptnansovało Muzeum 

w Pruszkowie. Pierwszy sezon badart. cmentarzysito z okresu 

rzymskiego, osadaJ[qrodzisko?/ vczesnolredntovteczne. 

stanowi~ko odkryto w wyniku badań powierzchniowych i uzupełniających je obserwacjt z powietrza. 

Obserwacje te ujawniły, iż rejon występowania nielicznej . i mało ~naraltterystycznej ceram.l:kt ~arożyt
nej i wczesno~redniow.l:ecznej obwiedziony jest pasem ciemnej warstwy szeroko~ct 2 ~ otaczającej koli~ 

tą prze~rze~ o średnicy ok. 60 m 

N 1!187 r. student archeologii uw Jan Tarnowski wykorzystując do pracy11\agisterslti'ej, pośwtę

conej zastosowaniu zdję~ lotniczych w archeologii, udostępn.toną mu dokumentację l'lnzema pruszltovs;U.e

go 
1 

od k. rył: na powierzcłini stanowi: ska ~wieżo wyorane fra9Jllenty cera.mi..k..i, pucharu s-zJUaneqo t przepalone 

kości ludzkie. Badania ratownicze objęły powierzchnię 36m
2

. v miejscu znaleztenta zab~. Odkryto 
3 bardzo zniszczone grohy ciałopalne. Zachowały się tylko partie przydenne jam grobowychmtątszości 

10-15 cm. Dwa z nich były grobami popielnicowymi. w jednym znaleziono oprócz przydennej części po

pielnicy sprzączkę żelazną i fragment kabłąka fthuli brązowej. W drugim obok również szczątkowo za~ 

chowanej popielnicy pozostałą, niezniszczoną orką częś~ pucharu /in situ, Y pozycji pionowej ok. 2[3 

jego wysokości/. Pucnar ze szkła białego zdobiony malowanym.!: postaciam.l: ludzi /gladtatoróv?[ znajdu

je najóliższą analogię w pucharze z Lubieszewa. Wszystkie groby datowa~ można na fazę s 2/c1 • 

Odkryto też 2 jamy wczesnośredniowieczne [kilkucentymetrowej miąższości dna jam[. 

Badania óędą kontynuowane m.in. w celu wyjaśnienia funkcji i chronologii pterścien.l:a ciemnej 

warstwy. 

totAROW, gm. SOchaczew 

woj. skierniewickie 
Stanowisko I 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 

w Warszawie 

Badani·a prowadził mq." zhigntew NowakoW8k.l: pod merytorycz

nym kierownictwem dr bab . Teresy O~browsllej. FJ:nansowało 

PMĄ. Piąty sezon badań. cmentarzysko knltnry przeooorsltie.j 

z okresu wpływów rzymskich. t "''dróvelt ludÓW". 

Badaniami objęto zachodnią , n.tezniszczoną częś~ cmen~zyska . Na powterzchnt o~. 373 m2 od

słonięto 44 groby ciałopalne, w tej liczbie 2 popielnicowe oraz jeden oliteltt jamowy. z uwagt na ubós

two w •.-y,posażen!u oraz zniszczenia grobów /głęboka orka/ chronologia większogct z ntch została okreś

lona ogólnie na okres rzymski, zatl na późny okres rzymski v !)rzypadku obecnośct ceramik! toczonej lub 

ręcznie lepionej charakterystycznej dla tego okresu. Najstarszy poch6wek [gró5 l'fl[ datowany jest na 

fazę B2/c1 , żelazn~ zapinKą z masyvnym grzebykiem na kaóląku [II grupa Almgrena[, najmłodszy zaś 
/gr. 186/, zawiel'Bjący fr . szklanego naczynia ze szltfowanymi. owalam.l:, poc.bodzt z fazy c 2_3 • Na fazę 

c 2 datowane g~ groBy {175 t 195/, wyposażone w hr~zowe zaptnlti VI grnpy Almgrena, zdontone ornamen

tem metopowym oraz fragm. brązowej zapinki VJ:I grupy Almqrena [gr, 151[. z gr, 18!1 pochodzi, bardzo 

rzadko spotykana żelazna sprz~czka z tzw. stałą sknwk~. Spalród ozdóh uwagę zwraca "fragm. złotego 

wisiorka /?/, pochodzącego prawdopodobnie z terenu kultury wielbarskiej l [g.-. 167, 181, 184/. Li"c:zne 

są ponadto stopy pactorltdlc. Jedynym pochóvUem z pełnym zestawem broni jest popteln.l:cowy gróh 173, 
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za~erał on zqtęty obos~eczny miecz, umbo z uszkodzonĄ kopułk4 dodatkowo przebi~Ą qrotem lub mieczem, 

tmacz oraz grot włóczn~ L Żelazna półokr~gła sprzĄczka. Popiel~ca [uszkodzona[, niezbyt starannie 

~kon~n~, należy do esowatego typu naczy~ [?/. Z~sp6ł d~towany jest na fazę c
2

• Do tm?ortdw o prowie

ntencjt rzymskiej n~leż~ fragmenty szklanycn naczyń z gro~l67 i 186 oraz liczne fragmenty n~czy

n~a typu wterra Błgtllataw z grobu 195 datowanego zapink4 vr qr. A1mgrena na fazę c
2

. Lu~nym znale

ziskiem jest żel~zne okucie wiadra. W skupisku lutnej ~eramiki neolitycznej zalegała kamienna sie
kierka. 

Katertały znajduj~ . s~ę w PMA. 

Badanta zakończono. 



W czesne średnioWiecze 



BJ:DKOI!l:CE, lgm ; Soóótka 

woj. wrocła" 3-kte 
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Wojewódzki Ośrodek 

Archeologłezno-KOnserwatorski 

we w:rocławiu 

Badania prowadziła mqr Halina Sledzik~ińska . Finanso-

wał WOAX we Wrocławiu. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko 

kurhanowe , faza starsza wczesnego dredniowiecza /V~II-IX w. / 

Xhrfian nr 24 znajduje się w północnej cz~ści stanowiska nr 15. Mymtary podstawy na osi N-S 

3,5 m1 na ost7wscfi6d-zachód 3,1 m. Zachowana wyaoko'ó 0 , 4 m. 

GrdD zaczęto budowió na płaszczytnie oczyszczonej z warstwy pierwotnego humusu, następnie uło
żono czworoboczn~ konstrukcj~ kamiennĄ z jednej warstwy głazów gabro, zalegających w niedalekiej od

legło~ci. Podstawa konstrukcji kamiennej wynosiła 1,5 x 2,5 m. Wielkość głazów była zróżnicowana o 

następuj4cych wymtaraeh: 0,30 x 0,45 x 0,30 m; 0 , 20 x 0~40 x 0,30 m; 0,20 x 0,20 x 0,30 m; 0,38 x 

x 0,28 x Ó,20 m. CałĄ lonstrukcj~ kamiennĄ przysypano żółtaw~ glinĄ w formie kopca. 

Przepalone szcz~tki kostne zalegały prawie w jednym skupisku, w cz~ści południowo-wschodniej 

nasypu, w warstwie zewn~trznej. Kości były rozdrobnione. Na podstawie wst~pnej ekspertyzy antropolo

gicznej szczĄtki kostne naleŻĄ do dwu osobników starszego dziecka - Infans II to jest w wieku 10-12 
lat oraz małego dziecka - około l-2 lat Infans I. 

Cłamki naczyń glinianych zalegały poniżej skupiska kości, także w warstwie zewn~trznej, głów

nie na zboczu południowo-wschodnim nasypu i mniej n~ północno-wschodnim . Prawdopodobnie fragmenty po

chodziły z dwu różnych naczyń, które były obtaczane w partti przykraw~nej oraz sł~bo profilowane . 

MajĄc analogie w formach naczy6 pochodzĄcych z kurhanów już przebadanych. 

W stropie warstwyaluwialnej u pedstawy nasypu od strony północno-wschodniej i południowo-za

chodniej odkryto skupiska węgli drzewnych a także frąqmenty naczyń glinianych, które pochodz~ najpra

wdopodobniej z epoki brĄzu kultury łużyckiej. Warstwy kulturo~j nie stwierdzono . 

Materiały 1r6dłowe oraz dokumentacja znajdujĄ·,się w WOAK we Wrocławiu. 

BIAŁOGARD 

woj. koszaltrtskle 

Stanowi:sko 1 7 

BISKUPIN, qm. G~sawa 

woj. bydgoskl:e 
Stanowisko 2a 

BRZEZOHA, gm. Nowy 2migr6d 

woj. krośni:edskte 

Stanowisito l 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

patrz 

epoka brązu 

Muzeum Okręgowe 

w ltro,n.J:e 

Badanta prowadzili: mgr Anna Muzyczul i mgr Jerzy Ginalski . 

·Finansował WKZ v Jtrollnie. Drugi sezon badań . Grodzisko 

wezesnośredntowieczne tvrrr- rx w.[. 

Badanta były ltontynuacjĄ prac rozpocz~tych w 1986 r, Poszerzono przekop przez wał wewnętrzny 

w kierunltu domni:emanej bramy [S z 15 m[ celem dokładniejszego rozpoznanta mnocniel1 obiektu. W nasyp ie 

. ziemnym wzmocnionYM dwoma pokładami belek drewnianych~ ograniczonym od strony mi~zywala i majdanu 

pionowo w5ijanymt słupami z przeb1egaj~c~ ~~zy ntmi plecionkĄ, odsłoni~to ~lady po dwóch spalonych 

konstrukcjacfi drewnianych wpuszczonych w wał, oddalonych od siebie o 3 m. Bezpośrednio z nimi zwią

zane były czworokątne skupiska dużych kami:ent piaskowcowyc h. Tuż za wałem od strony majdanu zaobser

wowano ślady obiektu ["?/ 1 resztki oqntska. 
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w wars-tw-te destru _ j i wału od strony wewnętrznej odkryto nożyk. z wolutowym -za.ko6~zen!em rę

koje!łc.t. Ponadto znaleziono 4 fragmenty małych. p·rzedmiotów żelaznych., fra9J1lent osełltt z p:task.owca, 

około 250 fragmentów naczyd lepionych ręcznie 1 ze śladami obtaczania, fraqment roqu t iośct z~e

rzęce. 

N części południowozachodniej grodziska, u podnóża wału wewnętrznego st~erd%ono vyratne za

ciemnienie - założono wykop sondażowy /3 x 5 m{, w którym natrafiono na pozostało§ct oStektu pdtno~ 

rzymskiego zawier~jącego fragmenty naczyd lepionycn i toczonycn, w tym dolną czę~d duieąo naczynta 

zasoóoweqo. 

Na podstawie dotychczas uzyskanych materiałów cnronologtę grodziska okre§la ~tę na koniec 

VIII - początek IX w. 

Materiał i dokumentacja znaddują się w Muzeum Okręgowym. w Itrodnie, 

Badania óędą kontynuowane. 

BYTOM ODRZAliiSKI 

woj. zielonogórskie 

StanowiskQ l 

Polska Akad~a Nauk 

Instytut !iistortl 1!:111 tury Materh.lnej 

Zakład Arcbeoloątt Nadodrza 

ve tttocła~ 

Badania prowadzili mgr Sławomir ~tdztoc~ t mąr Ltdta 

Nowacka, Konsultantem był prof. dr bab. Lecn Lectejevicz. 

Finansował WKZ v Zielonej Górze . Czwarty ~ezon badań. 

Osada wczesnodredntow1eczna fX{Xr-xrr v.[. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe rozpoczęte w l'ł84 r. Celem było poszukivan.te pozostałodat · 

grodu kasztelańskiego. Przebadano około 4QO m2• Założono 3 wykopy sondażowe na Nowym Mteście v pobli

żu Odry, w których nie stwierdzono występowania warstw starszych aniżelt pdtnośredniowieczne. 

Na wzniesieniu {stan. l{ założono wykop XL, a na wschód od niego wykopy! vrrr, rx, X. !lykop 

VIII nie zawierał ~l ·ów osadnictwa wcześniejszego' aniżeli nowożytne, natamia~ relikty obiektów 

stwierdzone w wykopach IX t X pozwalaj'\ spodziewad się pozostałodat grodu ks~telańsk1ego v ich po

óliżu. W wykopie X odkryto var~"'' mogotCil stanowi<! rozsyptako wału. 

w~XI, założonym na obszarze władctwej osady udało s1ę zidentyftkovad 5 palenisk, które 
służyły celom kuchennym oraz duży obiekt zawierajotcy ślady produkcji garbarskiej, m.tn. dół garbar

ski /obiekt nr 167[. Odkryto ślady trzecn or •ktdv {zagród?{. Nadal jednak nie udało się ncnwyctd 
śladów budynków mieszkalnych-

Obiekt nr 169 zawierał zespół pięciu całych naczyń z VIII-IX/X v . Ich staranne zabezpiecze
nie przed rozgnieceniem pozwala sądzid, że mamy do czynienia z kompletem naczyń ukrytyc~ przez vład
ciciela. 

Wśród pozyskanych zabytków rucnomycn najliczniejszą grupę stanoviła ceramika z X[xr-xrr y. 

w ilości 11. 290 fragmentów . Oprócz tego w~ane 5 naczyń z VJ:Ir-rx[X w., 4 fragmenty ceramiki 

średniowiecznej oraz 188 fragmentów ceramiki z epoki brązu, w tym ~czątki wazy z ułamkami przepalo

nych kodci. Odkryto także m.in. 13 noiy, jeden z rogową rękojeści'\, 3 fragmenty podków, 2 groty ~rzał 
łuku: żelazny i kościany, koser, dłutko, ostrogę, fragment brązowego kabłączka, żużel z wytopu brązu, 
zwi jkę ołowianą, 2 monety z 2 połowy XI w., fragment łyiwy z kośct, zdobiony paci~rek z gltny, frag

me nt dyszy glinianaj, 4 przęśltki, 2 fragmenty osełek kamiennycnoraz 1[3 kamtenia żarnowego. 
l~szystkie zabytki można datova<! na X[XI-.XII w. 

Zbiory są przechowywane w Zakładzie Arcneoloąii Nadodrza InAM PAN we wrocła~. 



Clll\LA!fr'. 

woj. P<>znallsltte 
Stano...-J:sko 15 

CZĄRNYSl\D, qm. KO:fntbl 

woj. kaltsk.te 

Stanortsko l 
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patrz 
neoli't 

Bi'Uro Badali t Dokmnentacj:t Zabytków 
Y Jtal:tszo 

Badanta prowadz:tl dr Leszek ~jda przy współudziale dr. 
Zb:tqnte"" LechoYi'cza. Pi'nansował lin Kal:tsz. Grodzisko -
-wklęsłe - faza D. 

Grodzisko wklęs~e pterśc:teniowate z~e· ~zgórzyskiem" znajduje się około l km od południo
wo-~acóodni~o kralica wsi :t około 100 m na wschód od drogi Itrotoszyn - Kotmin. 

O~iekt mocno porodnięty krzakami i drzewami jest dobrze zachowany , ma kształt kolisty o śred

nicy około 60 m, zachowana wysokodć wału około 3-4 m, szerokość Około 3-4 m, szerokość fosy około 

8-10 m. Celem prac ~yła weryfikacja ohtektu. ·W j~o części północnej usytuowano wykop na linii N-S 
o wymiarach 10 x 2,5 m, od lulm:tnacjt wału do majdanu. Stwierdzono, że wał jest zbudowany w konstruk

cj:t rusztowej [dość l:tczne smugi drewna zachowały się w konstrukcji wału[ . Uzyskany materiał, to głów
nie ceram:tka oraz n:teliczne fr. przedmiotów metalowych i kości zvierzęcych. l'lateriał zabytkowy kon

cnetrował s:tę główn:te Y kotlince [majdanie[ obiektu. Chronologię ~odziska określa ceramika, która 
wskazuje, że mamy do czynianta z dYlema fazami jego użytkowania. Pierwszą można w przybliżeniu okre

ślić na xtxr-xrr w., drugą na XV-XVIII w. Zapewne v XV-XVII w. obiekt mógł zostać przekształcony. 

Slady Y północnozachodniej i półn_ocnowschodniej części obiektu wskazują, że w XV w. mógł peł

nić funkcję tzw. siedz~y pa6sk.tej, co zdają się poświadczać ułamki nowożytnej ceramiki budowlanej 
występujące na majdanie. 

Ob:tekt kwalifikuje się do badali stacjonarnych. Całolć dokumentacji i materiał zabytkowy znaj~ 

duje się w lin Y Kaliszu , vraz z obszerniejszym.' sprawozdaniem. 

Badan:ta .zakollczono. 

Di:BCZYNO 
woj • koszal:tń~rk.ie 

Stanowisko 53 

DOBRY11 MAŁY, qm. Zalesie 
woj. ~ialskopodlaskie 

Stanonsko vrrr 

patrz 

okres wpływów ·rzymskich 

Dntwersytet Warszawa~ 
Instytut Archeologtt 

Badania prowadztł mgr Sławam:tr tółkowski. Finansował 
uW i Biuro Badali i Dokumentac j t ZabytkóY w B:tałej 
Podlask.iej. Drugi sezon ~adań. Osada z wczesnej epoki 

żelaza i z wczesne9o ~redntowtecza. 

Zbadano ·północną t zacbodntą częllć stanovtaka, rozctągając~o stę na porterzchni ok. S-6 ha. 

Zbadano povterzchntę ~ 11 ara1.pod ztemt" orną stvterdzono ntld:e lflady varst'l)' kulturowej. 

Poza licznymi fraqmental111: cer~U, P.,chod.zącymt z oba tych warstw-, w- zacbodntej partii stanowiska 

odkryto 2 oDJ::ekt:y. Ileden z n:tch, datowany na wczesną eP.,k.ę żelaza ['?[, tworzyła jama o 4rednicy oko

lo 60 cm, wypełntona fragmentami polepy, ceramiki, kości zYierzęcych, węgli drzewnych i przepalo

nych kamieni [oraz łu~czn:te i odłupki krzemienne{. Drugt obiekt to dno p6łztemianki wczesnośredn!o

Yiecznej, datowanej na VITr-IX w. w wypałnisku płytkiego czworokąta o wymiarach 4,5 x 2,0 m znale 

ziono liczne fragmenty około 10 naczyń, l przęślik glinrany, skupiska kości zwierzęcycb, fragmenty 

polepy, łuszcznie f odłupki k.rzemi~ne, przepslone bterwiona i kami~nte, 
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Okre,lente cfironolog11 1 przynaleino~c1 kulturowej materiał6. pocruodz4cyc~ z tego stano

~iska stwarza wiele problemdv. Niewielka ich. czę'ó daje s~ zaklasyftkowaó do dwóch faz: 

l. wczesna epoka żelaza [i młodszy okres przedr:ymstl ?/ - z elementami kultur mtłoqradz~ej, 

zarubinieckiej1, łużyckiej i " qrobów klosz~ch [?f, z przevag" wpł~ wscbodntch, 

2. wczesne 'redntowtecze - VUI-IX t XII-XIU· wiek., 

Ponadto stwierdzono tu również wyst~powanie półsurowca 1 narzędz~ krzemiennyc~ z e~ ka~ 

mienia [?f oraz cerami~ no'IIOŻytD4 [XVI.-XVII v. '/. 
. \ 

stanowi:slto nie rokuje vi~kszycn nadzł.ei badawczyc~ ze wzqlędu na poważny ~opteń jeqo zni'sz-

czenia, spowodowany ork~ t proces~ stokowymi 

DROHICZYN 

woj. óia~ostockte 

StanowisKo I - os-ada zacłiodni.a 

Państwowe ~uzeca Arcfieoloqtczne 

v warszavt:e 

Badani.d prowadztt mgr Andrzej Ptotro.".. r antor sprawoz

dania/ przy współpracy 10qr nystyny P L . :>wsltlej ~ 1oltto~ 

sława 1ol:l:k.łowsld:eqo< Ptnansowało PMĄ r llarnavt:e. Szósty 

sezon badań. lfczesnohedntovteczna osada podgrodowa 

/tt- XI:I.l: "IC"·Lo 

Po rocznej przerwie wznowiono prace na terente znajduj4~ ~~ mt~dzy 100rem seatnartum du

chownego, a koryi:em Buqu. Badanta prowadzono na obszarze 6vt:artek. C 1 D ara 57. Ot'IIOrzono wykopy 

o ł"cznej pOwierzchni sa m
2 

Stwierdzono wyst~powante trzech. warstw knlturoyych. o mt"żnokt około 7Q cm [warstwa I.[, 

25 - 35 cm [\iarstwa U[ 1 45 - sa cm [warstwa m/. W ocarstvie pterwszej znaledono liczne, drobne 

fragmenty naczyrt nowożytnych. 4redn1owtecznych., rzadziej - wczesnollredntorlecznyc~, a taJcie ułamki 

cegieł. Materiał 5ył przemieszany ..,. obr~bie cuej warstwy. Pontże.j zalegała warstwa I-I o barwł:e bru~ 

natno-jasnoszarej, miejscami - ctemnobrunatnej, a pod U" varstVll UI:- szara t ciemnoszara. Calec 

tworzył szary, siln • ~ zótty, zawteraj4cy ntektedy rdzawe wytr4centa, pf.as~ 

W traltcte l'ladart odsłonifltO tylko jeden oMekt;r którego pierwotne przeznaczente można było 

okre~ll:ó. ayło to palenisko :1{87 o wymiaracli 1 50 x .ltiO cm odkryte na qrantcy 6vt:artek C i O, Ml:ało 

ono obstawę kamienn~ znt.szczon" od strony połudntowej przez wybieranie Tc.am~t. Kształtem palenisko 

zbliżone było do Kolistego, zor~entowane na os~ N-s. W przekroju palentsko tworzyło nteckowate za 

głębienie o m~~ższo~ci docbodz"cej do około 22 cm, Kolejny obiekt oznaczony numerem ~/87, ~to 

w czę~ci 'rodkowej ćwiartki O. Zarysował s . on jako brunatne zactemnie~ ct:l\qn4ce st~ ku północ

nej krawędzi wyltopu. Przy jeqo zacruodniej granicy odsłoni~to ciemnobrunatny !!lad po belce drevntanej. 

W północnej partii obiektu 2{87, tui przy krawędzi 6Ytartki odkryto półkoli~e skupisko przepalonych. 

kamieni. W przeltroju zaci~ente zarysowało siłl nieckowato,"stopntowo wypłycaj"c ' si~ w Tc.ierunku 

południowym. Najwi~sza gł~boko!lć v odsłonJ:~tej partii ohl.ek.tu docbodztla do 23 cm. !fym:l:ary ob.iek.tu 
2/87 oa ćwiartce D: :120 x 245 cm. 

W~ród zabytków znalezi~nycli podczas eksploracji obu órlartek. YyEdtntały stę: 3 fragmenty 

bransolet wykonanych. z nte5iesk1ego t czarneqo szk.ta, l .itaj bransoleta z bri\ZU, zrolii.~ny w podobny 

sposób pierśc.tonek, mała osełka z szareqo łupku, paciorek z bezbarwnego szila, ideformowany pi"erś

cionek z br~zowej taśmy, rozprostowany bri\Z~ kabl4czek skroni~wy z esowatym uszk1~. Bard.o inte~ 

resującym odkryciem był fragment czaszki Tc.ozy /?/ z regularnymi nac~ctamt poziomymi, pionowymi t 
uko~nymi, usytuo1~n~ u nasady poroża. Poza tym znaleziono duż4 liczbę qwo~dzi żelaznyc~ oraz 

s urowiec rogowy ze ~ladami odcinania ptłk4. 

Materiał masowy stanowiły ułamki nacz}'l\ i Tc.ośct zrlerz~ce. :1 ceramice domtnowały fragmenty 

garnków typu drofiiczyńskiego. Sporadycznie wyst~powMy relikty naczyń z cylindryczni\ szyjfc.4, a zu

r~ ln! e pojedyrtczymi znaleziskami były ułamki niskie~, półknltstych miseczek zdobionycli płytltamt, 
f''.: l o::1ymi żłobKami dookolnymi". 



- 141 -

Chronoloqta odkrytych. obtek.tów t zabytków zaroyka ai~ v- I'i!UIIACh. ,od X~ do "XUl.' w. 

Matertały t dokumentacja znajduj~ si~ w PMA w Warszawie. 

Przewtduje stę kontynuowanie badań. 

ORORICZYN . rRuskA Stronar 

woj. s:tedleckte 
stanowtsko r 

Konserwator ZaliytkóvArcbeologicznych 

w- stałymstoku 

Badan h prowadz tła mgr Kry·styna Bteńli:bwslta przy wsp<lłudz i . -
l e mgr Haliny Karwowsk:l:.ej. Finansował WK1: w Stałymstoku. 

Osada t cmentarzysko wczesnodredntowi~czne {KI-XIII w. /. 

stanowtsko· Położone jest na wysoktm, lewym brzegu Bugu, ,.. zakolu rzek:l:. ". odleqło4ct około 
350 m na Połudnte od qrodztska w Dro.hl.'Czynl:.e, Przebadano przestrzeń o powterzchni' 61 m2 • Dwa pierws e 

wykopy, założone óltżej grodzi~. nte dostarczyły materiału wczedn:l:.ejszego ani~elt Pótne średnio
w:l:.ecze ł czasy nowożytne. 
wyJtop Irr założony v odleqłośct około lSQ m na wsch&d od mtejsea tzw. rcerkwtsktemr dostarczył ma

ter~ału wczesnośredntowtecznego. 

Na powierzch.n:l:. 24 m2 odsłontęto 4 jam)( or01~ 6 pochówków szkieletowych- Jamy zawierały fragmenty ceT 

r amtk:l:. 1. lto~c 1. 

Najóardz.tej tnteresuj~c~ była jama 21 na dnte której' leżała czaszka z>d:erzęca /krowy?{ z nożem żelaz

nym, nad nt~ zalegała duża tlość ceramtki typowej dla wczesnośredntowi~czneqo Drohi-czyna oraz żużla . 

Jamy występowały zarówno na poziomte jem grobowych [0,40 m4 jak i pod ntmi. Zmarłych chowano w po

zycji wyprostowanej, na v-znak. z g!o~ na zach6d1 z wtęk.szym ~ub 'llllli.~jszym odchyleniem na południe. 
Tylko pochdweli: nr 6 zawl:erał wyposdenie w postaci dolnej part:l:.i naczynl:a ustawionego u stóp zmar
łego. Jest to niew1a1k.te baniaste naczynte, obtaczane o dni~ niewyodrębni~nym, z podsyp~. Srednica 

dna - 8, S =• brzuśca 141 zachowana wysokość - lO cm, powterzcónta brzudca zdoó.tona pojedyrlczymi 
żłobk.amt dookolnymi, glina szarobrunatna schudzona była domiesz~ t!ucznta. Mi~zy kośćmi zniszczo

nych szkieletów znaleziono krzytyk z szarego łupku. Rami~na w przekroju czworok~tne o ~aok.rąglonych 
narożach. Długość ramion - 4 cm t 3,2 cm. Znaleztcno r6wntei ktlka noży żelaznych, qwotdzi oraz duż< 

Uo§ć ceramiki, 

wydobyty materiał jest charakterystyczny dla wczesno§redni~~ecznego Droh.i~zyna. 

Badanta óęd'l kontynuowane. 

DROIU:CZYN 
woj. białostockie 
Stanow~sko 9 - ~~ozte Rowy' 

GARBOw 
woj. lubelslde 
Stanowisko 3 

patrz 

okres halsztacki 

Dntwersytet Mar.t.t curte-5kłodowsRiej 
Katedra Archeologii 

Jtuzeum Regtonalne w Pnławach 

Badanta prowadz:Uł mgr Paweł Lt..- i 'l!lgr Włodzimierz Zie

l.tJisk:l:.. Ptnansował DMCS w Luliltnte. Pierwszy sezon badań. 

Grodztsko wozesnodredni~czne. 

W !Łwtetnl:u 19'86 r. odkryte zostało nte.znane dotąd qrodztslto, Zwrócono uwagę, że cypel nazywa

ny •zamczyskiem•·, użytkowany do_ lat dwudztes:tyc.h. obecnego wi'eku jako cmentarz, poatada od strony 

zachodniej i północnej ..-yratnte sztucznie uformowan~ górn~ parttę zbocza, w części południowo-wschod
niej nasyp wyratnte odctna stę od naturalnego stoku i tiam też występuj~ ślady podwójnych wałów. 

Na sąsl:ednic~ zboczach lessowej wysoczyzny natraftono na li.czni~ występuj~cy materiał cera
miczny z VIri-IX i X- XI'I' w. 
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Cmentarz na planie prostoąta został otoczony zaure~~~, st'\d ptenootne uksztattowani:e grodzi.ska 

nie było czytelne. Dodatko~ utrudntenieM i~entyf!Xacji grodziska stanowiło zntezczeni~ jego pier~ 
wo~nej powterzchnt wkopami groboWymi i porodnięte gęstym! krzewaa!. V pa~dzte~ ~987 r. podjęto 
badanta zaUadaji\C w czę~ci wschqdniej cmentaru wykop sondażowy. Lokalizacj_a .,. przeM:egaj,cej wzdłuż 
dłuższej osi alei stwarzała możliW?~ć uchwycenia ewentualnej nienaruszonej przez nowożytne wlopy gro
bowe warstwy kulturowej. w wykopie • o powierzchni 6 m2 natraf:tono na Pozostałodc.t Dudynłtu, typu 

półziemiankowego, który Wyposażony był w piec o konstrukcji kamiennej, ze zntezczon" górni\ czędc~ 

kopuły. Pi'ec posadowiono na głębokości 100 cm, tj: na dnie obi:ektu, $rednica wewnętrzna ,dna pieca wy

nosiła około 50 cm. Zbudowano go z łl\czonycb glinl\ otocza~gran!towyc!L, części:owo łupanych. Zloka

lizowany był w północno~wscbodntej czę.ci budynku. Podstawa o~na była czyst}'lll ·~l Dno wyłożo
no kamieniami, które na tym samym pozi0111ie wychodzUy po stronie południ:owej na ZMI\trzl, prawdOPo
dobnie przed wylotem pieca. W wypałnisku znajdowały się na róinyc!L głębokodeiach . ln~no leźl\ce ka~ 

miel)ie pocltodZI\Ce z górnej czędci kopuły. $wiadczy to o l'<'W0ln)'111 niszczeni:u os:tektu, a !'iyd 1110że o 
wtórnym wykorzystywaniu. Na głębokości 60 cm zachowała si<ę pozJ::oi.a przepalona . 5ellt.a drewni:ena o 

?rzebiegu z północy na południe, stanowi'lca ·podstallę ściany budynku i: zewnętrzny el""""'t Jtonstruk• 
cyjny pieca. Warstwa z rumowis~ej polepy świadczy; że górna częlć Pdłzi:em!anXi: Była konstrukcji: 

drewnianej, oólepiona lu& wypełniona glinl\. ł{ obrębie wypełni:ska obiektu wydobyto nteltczny 111ateri'ał 

ceramiczny, wśród którego na uwagę zasługuj": zachowane ~całości: naczynte o profilu esowatym [vye. 
9, S cm/, dolna część garnka wypełniona węglem drzewnym i p!ask!em z d0111!eszą popi:otn oraz g l !n tany 
przę~lik tkacki. Całość materiału ceramicznego datować można na V~IX wiei. 

Całkowite rozpoznanie odkrytego obtektu uniemożl~ły pobl!aft!e nagroóŁt. wYni:t! badań wyko• 

>aliskowych w połl\czeniu z obserwacji\ morfologU stanorlska stvi:erdzUy, że było to grc>dzbfto wcze~ 
:>nodredniowieczne,· nie notowane/ w dotychczasowej literaturze. 

Planowana jest kontynuacla badań. 

Badania będ'l kontynuowane. 

;~KI, qm. Gniewkowa 

"oj. bydgoskie 
:;tanowisko 18 

~DYNIĄ OKSYWIE 
woj. gdarlskie 

Stanowisko 43 

patrz 

okres vp!y,idv rz}'lllsldc!L 

Muzeum Mtasta Gdyn~ 

Badanica provadzUa mgr Barbara Spi:qarska . KOnsultant doc. 

dr hab. ł{ładysła~ Łos~eft!. ł'!naneowało !luzetiJD Miasta Gdyni. 
Trzeci sezon badali, Osada wczesnodrednJ:ovi:eczna [Xr y, [. 

W roku bieŻ'ICYDl przebadano obszar o powierzchn! 13,5 m2. do głeboko,ci / około . 150 =· KOntynuo
wano rozkopywanie dwóch. obiektów mieszkalnych.. w obie.t:tacb licznie wYsti\Ptla ceramika, ł'lczn!e vydo- • 

byto około 1230 fragmentów. Poza ceramik" znaleziono monet~, nożyk! telazne ~ tym jeden v pocbw!e skó

rzanej obitej blaszkami z br'IZU fragmentarycznie zachowanej, gwotdzte żelazne, grzehteń rogowo•kog

ciany, suro....tec bursżtynowy i Ttilka przedmtot6w żelaznych , ktdrycb. przeznaczen!a z uwagt na duży 
stopień skorodowania jeszcze nie motna określ!~, Ttodct ze dladami: oóró6kt. Uzyskano także liczny 
materiał zoologiczny. Stanowisko datowane jest na xr v, 

Materiały przechowywane SI\ v Muzeum Miasta Gdyni. 

Badan!a powinny by~ kontynuowane. 



GNU:ZNO 

woj. poznatls!tie 

stanowt:Bl<o 14 
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-' ' 
JlluzeiJBl Pocz'ltli:dw Parts-twa Polaltiego 
W' Gni:ełnte 

Badan.ta provad~a m<Jr Xatarzyna SzurRovalta pod Ue.:unkiem 

dr Gahri.elt l!tltot_ajczyk.. Ptnansowało 11-~ - P.P . w Gntetnie. 

Dt'llgt sezon badart . ~~t:zesne dredntorl'eeze - rell:ltty katedry 

romarlsk.tej /~qrodzte[. 

Kontynuowano prace o cfiAltl:e.:ze uzupełntaj'\cym, Badanta prowadzono_ w nawte Pdłnocnej" {vylcopy v, VA/ 

oraz v narl-e qłdvnej fvylcopy r--ur[. 
W narte ?ótnocnej ods-łontęto fragment fundamentu aósydy1 a na obszarze . bezPollrednto na W'Bchdd od niej 

/aneks[, w SI\Sl:edztrte płyty nagrobnej z tnsl<rYJ?cj'\ łacl:tlslt4 odkryto czę!l<! grol>u z ol>udow'l kami:enn11, 

ze szcz'ltltamt 2 o~l>ntków-, lr situptaku czaszek. ludzkich [znanym z l>adad z 1qsq r.[ zarejestrowano 7 

dalszycn czaszek. 

lf na'łd:e głdvn~j przygotowywano teren pod przy-szl" Po&adzltę. !f vylcopte n:r natraftono na ktlk:a tkwi'l

cych w calcu ol>telttdv, w postac tJ kolistycli jamek. [jiiCJUY' postuP.,...,?/, lf vylcopl:e n: natmUast eksplorowa

no varstwę rrr {tntensywnte ctemna prdcbni'ca .z domteszą spalen1:zny{ zavteraj'IC'I dni" Uod<! fragmen

tÓW' ce.:amtk.t (X , -xr w-. f. n dłuż ol'>udowy ftlaru l:l:I' odsłontęto ullad kamtent s-tanovl:'ICY pozostałość 

n:te ts-tni'ej'lcego już w cfuttlt ol::iecn':'j muru r~l\sk.teqo . W vylcopte rr t r, v zwt,zR:u z Ronserwacj" 

posadzki• romadslttej poł'ICZODZI ze zdejmo'IIIJll:.em płytek.. vyrdW'nano teren pontiej po sadzU. W' czasl:e prac 

ods-łontęto nteznany dot"d fragment ~sadzkt /vylcop ·t[. 

!f vyntltu l>adad uzy-sltano ltczn" ceramt.kę vczesnodredntorteczn" oraz pojedyncze fragmenty cera
mtkt ltultury- pomorsk.tej, 

lilatertal .t dokumentacja z badart zbajduje stę w Muzeum Pocz~tków Parlstwa Polak.tego w G~e~nie. 

GNIEZNO 

woj • poznarlsk.te 

Stanorts-Jco l S 

GNIEZNO 

woj. poznadsk.te 

Stanovl:sRo 376 

GNIEtDtEIIO, qm. Puck 

woj. gdarlskte 

StanovtsRo 13 

Badanta -mtały ellarakter ratowni.<:zy. 

patro: 

Ok.r"es- nowożytny 

l!uz~ Arcneoloqtczne 

l V ~aJ!aJtu 

Badanta prowadż.tła mqr Dorota RudntcRa. Ptnansovał WKZ w 

~rlslw, Czwartx- s-ezon badaJ!. cmentU'zy-slco płask.te z okresu 

.,P1~ U:{JII~Cb t osada drednJ;ovteczna, 

Odkryto - czędctowo ucn.ycone dW'te Pdłz~. zavtera~y one nteltczny t bardzo rozdrobnio

ny -matertał cerlllll~zny datowanr na J::t-l'o'Xrn: w-, oraz ktlkana-cte ~ek Polepy. Ponadto w jednej z pdł
ztemiane~ odkryto qwd~d~ żelazny. 

Jllatertały t doltumentacja badaJ! przecbooryvane a~ v J11uze11111 Arc.neoloqtcznym v Gdadsku. 

GORSZE!(ICE, qm. Xatmterz 

woj. poznarlski:e 

patrz 

neoltt 



GRODZI:SK, qm. Grę151t6w 

woj • si.edlecJU:e 

Stanowis-ko l. 
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Un~versytet Warszawski 

tns-tytut Arclieolog.t1 

Badania prowadził mgr Wojc.tecli. lllo60l.ewski', kons-ultowali:: 

doc. dr hab, .Marta !U~k..tew1:czova t prof. dr bab, Jerzy 

G~tsso":"k.l.· P.tnansovał l!ltZ ". S.tedlcac!i.. P.ti\ty sezon badad. 

Grodzisko [X:r-xrr v.[. 

Prace prowadzone óyły w połu.dniowo-zachodnl:m narożntku grodzl_sl<a .t ofijęły swym zas-tęgtem sztucz

ne zaklę§nięcie terenu, tnterpretowane przez pierwszego óadacza tego s-tanow1:ska J.XtRnlsk~go w 1937 ~. 

jako pozostałość po s-tudni. Celem było zveryfikowan.ie tej Mpotezy oraz okzelflente zw1:~tzkn domni'e~ 

manej s tudni z systemem obwało·warl grodziska. 

w omawianym rejonie wytyczono wykop [nr XI[ o pcwierzchn.t 87,5 m2 [12,5 m x 7 m[. Oóejmował on 

swym zasięgiem zasypany obecnie sztuczny wkop [studni~ ?[oraz podstawy zewnętrznych wałów grodziska 

- zachodniego t południowego jak również wału wewnętrznego, dochodz~tcego w tym m.tejscu do wału połud

niowego. 

Prace wykopaliskowe potrlerdziły z całą pewnością .tstn.ten.te sztucznego wkopu. Odkryto tu takŻe 

· pozostałości warstw osuwiskowych z wałów grodz.tska, układających. s.tę wokół leja utworzonego przez 

ww wkop. 

W warstwach osuwiskowych znalezione zostały nLewi~e tlodc~ matertału ceramicznego. Udało 

się wyróżnić kilka fraqmentów naczyd wczesnodredntowtecznych. z xr-xrr w, a takie ułamków naczyd kul

tury przeworskiej, kości zw.terzęcycft, żużli hotn.tczych.oraz kilka s.tlnie skorodowanych przedmiotów 

żelaznych. Wśród metalowycó zabytkó~ znaleziono m.tn. si-exp, fraqment klucza [óez zachowanego ptdra!

fragment sprzączki [?[ - rama zabytku, fragmentem taśmy [oóejmy ?[. wszy~ zabytkJ.' metalowe oraz 

większo~ć!ułamkóv ceramiki zostały znalezione na złożu W"tórnym voórę~ lub na poqran.tczu warstwy 

nr 3, interpretowanej jako humus p.terwotny, powstały na osurl'skacli, z va!tóv z czasóv .tcłi p.ten(otnej 

destrukcji. 

W oóręóie wykopu U stvierdzono także .tstni-e.nie słaóo czytelnych. pozostałości' konstrukcji 

drevnianych [słupów ?[, zwi~zanych_ prawdopodobnie z elementami: grodz.tska, tj, di:O<J'ł lub &rami\, Os-ta

teczna interpretacja tych. konstrukcji drewnianychwymaga jednak dalszej !łzczegółowej analizy. 

Badania będą kontynuowane. 

GRONOWO, gm. Lubtez 

woj. torurtsk..ie 

Stanowisko l 

Untwersytet M:tkołaja KOpern.tka 

lrf Torunru 

rns-tytut Arclieolo<;tl t Etnografil 

Zakład Arcneolog.tt $redntpwiecze 

t Czas~ No1rożytnych. 

Badania prowadzil mgr llbjc~li Ch.ndzi'l\1<. [autor ,.Prawozda

ni~l przy wspdłudz.tale mgr mgr Małgorzaty Grupy oraz Pawła 

Gul!towski'eqo Po<i naukowym ltl:erown.tctwem doc. dr • .Jerzego 

Olczaka. Ptnansovał łiKZ .,. Toruniu. Pi'ePWszy sezon badań. 

Grodz:tsko [VII~ vtekf. oraz o.sada otwarta [VIJ'-X wiek[, 

g.-ddek pdtnośredntowieczny-n[. 

W ramach tematu "Osadn.tctwo Ziem.t c:,eł.!nb!sktej w oltres.te wczesnodredni'Ovl:ecznymr rozpoczęto 

badania zespołu osadn.tczego w Grono~ie. Gł~ym załoten.te= ptervs o sezonu óadań miała łiyć weryfi-

kacja metryki grodziska zakwalifikowanego na podstav.te badań sondazowych z 1978 r. do wczesnośrednio
wi ecznych obiektów obronnych. Eksplorację podjęto r~ na osadzie podgrodowej zni~czonej w znacz• 
n~j mierze przez orKę. 
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Grodztsko 

tr celu Powł'ązan.ta czasowo-przestrzenneq-o Varstv osadni.'Czych. na majdanJ::e ze stratygraf ił\ wału 
. 2 . 

zał.ożono 4 wyKopy 6adawcze o powierzchni około 60 m Usytuovan:te na l.tnt1 północ-poł.udnie, prosto-

padle do przeliiegu wału, Stwierdzono występowante v tym mJ:ejscu 8 zespołów- warstw kulturowych, w któ
ryc~ wyrótniong · ~ poztomdrosadniczycb w tym 2 z okresu pótnego 4redntowiecza. Duża mi~ższość pótno

średniowtecznycn warstw [około 4 matrów/ uniemożliwiła na majdante szaroTc.opłaszczyznow~ eksplorację 
vczesnodredniowtecznycn warstw- osadniczych.. Stw:t.erdzono jednak, że w mtejscu styl<u wału i majdanu, 

bezpośrednio nad calcem, znajduje si~ jednorodny zespół warstw o charakterze demolacyjnym, w którym 

~ępowała ~~czn~e nteornamentowana ceramika ręcznie lepiona, przykrawędn~e obtaczana, słabo pro

ftlowana dabowana na vrr v. Matertał ceramiczny pochodz~cy z warstv wczesnogredntowi~znych zalegają

cycn powyżej można datować na vrrt[IX do końca X v. Ponadto wyróżniono dvte fazy wału, którego za

sadniczy trzon v oóu okresach stanowiło piaszczyste j~dro. Bezpośrednto na nasypie wału z fazy młod

szej, · po jego zew-nętrznej stronte odkryto kilk& varstv spalenizny o układzie wzdłużnym do linii prze

biegu wału, llęd!lc:Ycfl. reltlttlll!ll: lUtlej nteoueślonej konstrukcji drevn:l:anej. 

O s a d a 

Zlokalizowana została na południovy-zacfl.ód od grodztska. Założono 20 sondaży o ł~cznej powierz

chni około 100 ~2 • Odsłonięto ~8 obi.~~ o fuokcji gospodarczo-produkcyjnej,w-śród których zare

jestrowano m.tn. ~/ nterequla7nte prostok4tn~ półztemi.ankę /240 x 180 cm[ z palenis~em w północno

zacbodntm narointl<u oraz ceramt!tĄ całkoviete ręcznie lep.i.on~, 2[ owably [średni'ca ~20. crn/, w przekro

ju nieckowaty ollteltt z cerllllll:lul. ręcznie lepi<>nll, g4!'~ obtaczan~, przewain.te nieornarnentowan~, 3/ owal

ny /średni'ca ~85 cm[, w przekroju cyltndryczny oótekt produkcyjny z ceram~ ręcznie l ~ ~ną, gór11 
' obtaczan~, stlnte proftlo""nll OPaz v vi:ękazoścl' ornM1entowan11, 4[ zespół 8[ jam dziegc-"rskich, w wy-

pełni ska f.tórycfl. odkryto przepalonil korę brzozo~ /?/ oraz ceramJ:kę częściowo oraz całkowicie obta

czani!.. lf odległości: około 30. metrów od grodz:tsl<a natraftono na rdw [fosę[?/ o lejkowatym przekroju, 

szerokości: około 2,2 m oraz głębokości: ponad 2 metry, usytuowany· rów-nolegle do ltnti przebiegu walu . 

Wyst~tła w nim ceremtka ręcznte lepiona, czędctovo óbtaczana, w wtększości zdobiona. Ponadto odkry

to 4 przęśltil gltniane, ollr~czJu: rago~, 2 szydła kościane, 2 noże żelazne, kJ::l.ka półprodul<tów ro

gowych, Ulka ty1ttęcy fragmentów- ceramtlc..l'., które pozwalaj~ datowac! osadę od vrr /VI?/ do końca X w. 

Badani~ llęd~ kontynuowane. 

GULrN MŁYN, gm. Zakrzew 

woj. radoms:Jt.te 

Stanowi:S'Tc.o l 

~KI 

woj. lltałostoclde 

S tanowi: sTc.o ~ 

patrz 

okres latertski" 

PolskA AkAdemi.;l Nauk 

Instytut Historii Kultury Materialnej 

Zakład Epoki Metali 

Badanta pro'l(łldztt dr Zói'gni'ew- K"obyltristi, Uczestniczyli 

mqr mgr ~ek Dultnioz, Lec~KaczmareR i Urszula Kobylińska 

or~z studenci Uli, :Ptnansował łflCZ w ttałymstoku. Drugi sezon 

llad11ń po przerwie. lfezesnodredniovi'eczne grodzisko /VI-VII 

1 .xr w. f, 

KontynuoWano l)adante połudn~-wscbodni~j części grodzi"ska, lokaltzując wykopy pomiędzy daw

nymi wykopamt z lladart pro f, tf, Szymańslt.tego z poczl\tku lat si·edem:l.zi'est11tycn. Przelladano 76 m2 
w trz<-ch 

wyJwpacn w o6ręlite ~. 32 !f, Jl A, 33 C, 34 A t 34 a ......:!ług dawnego systemu pomi'arowego, eksploruj~c 

wielowarstwowy układ stratyftkacyjny o maksyma1nej nt~ższośc!' dochodz~cej do 2 m. 

Wśród odltrytycn t przelladanycb struktur najvi~ks;ze znaczenie ma rozpoznanie dalszego przeb ii'<JU 

wielowarstwowego llruku kamiennego o szerokości do 1,5 m w rejonie krawędzi gdrnej platformy grodz is~a 

w ~- 33C oraz układu dołów posłupowyc~, w tym róyni~ż parzystyc~, na północ od tego bruku. w ćw. J 4A 

przeEadano cześctowo qłęlloki obiekt osadniczy, o szerokodci około 1,5 m i pionowych ściankach bocz

nych, z palenfsktem z dużycn k&mi'enł w centrum. 
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uzyskano liczne zes;poły ceriUiliki całlco--i.cie ręczn.te leptonej z vr~r:J: •· ~~~zane zapewne 
z najstars-zą faz~ konstrukcji obronnych.. grodu, wys.tępujl!!ł.ce zwłaszcza na zewni\trZ .6ruku otaczaj4cego 

•górn'l platformę grodztsTc:a, jak równJ:.eż zespoły ceriUilJ:.kJ:. z okresu lateńl<kteąo l:: z "Xr v-. Sl>O~rdd za

bytków wydzielonycli zwracaj" uwagę liczne przędltki gliniane, formy do odlewu ozd~c 5r'lzowycb wyko~ 
nane z margla, fragment paciorka kubooktaedrycznego ze szkła kobaltowego, ftpala podkow-tasta z br'\ZU 

oraz d"" unikatowe okucia br11zowe pokryte złot'l blaszk'\ z vyobrażentaml:: twarzy- ludzktcli.. 

w trakcie badań rozpoznano wierceniamii stratygraftę d'<Óeli domnJ:emanycli zn:tszczonycli. kopc~w 

znajdujacych się na wysoczyźnie na południe od 1rodztska, stw-terdzaj~~~ v ni~li. oóecno~d warstw k~ltu
rowych. występowanie warstwy kulturowej stwierdzono talie na oli.szarze, odkrytej ". czasi'e badali po~ 

wierzchniowycn, osady otwartej położonej na północnym stokn vysoczY2nrotaczaj'lcej grodzisko od ?o~ 
łudnia. 

w roku następnym kontynuowane będa badania południowej częśct grodztsRA. 

JAKUSZOWIC&, gm. Kazimierza Wielka 

woj. kieleckie 

patrz 

okre~t wpływów- rzym.s!Ctcli. 

Stanowisko 2 

JANOW POMORSKI, gm. Elblag 

woj. elblaskie 

BJ::nro DQk.umentacjt Zabytlców 

... l!:lhl'lgu 

Badanta prowadzl::ł mgr Mare~ Jagodztń~ przywspółpracy 
mgr Mar U Kasprzyck!:ej. Ptnansował t(KZ .,. Ellll'~ąu. Szdsty 

sezon bada~· Ol<ada rzembeślntczo~dlowa· [IX~ w- n.e.[. 

!Jadania prowadzono .,. c.";tralnej części osady·. Wytyczono wykop o wymtar11ch lO "X 30 m ~ dłuższa, 
osia ukierunkowany w stosunkn do stron !!>data w-zdłuż ll::ntt E - l{", /ary 24tnrf, 25/nrv, 26[XXIV[. 

Wykop ten usytuowano ok. 40 m na północ od odsłoniętej w 1985 r. dawnej linii órzegowej jezi~ra 

Druino. 

Zdjęto warstwę orna cbarak.teryzujacą się dużym zapiaszczen.tem oraz vyl<tępowan.tem poka~nej tlo!fcł' 
zabytków - ceramiKi, bursztynu, ko~ci zwierzęcych. wyrobów metalowycli.. ~adczylo to o znacznym znisz

czeniu warstwy kulturowej, wynikającym z długotrwałej, intensywnej upral(Y pFewadzonej na tym obszarze 
w latach ubiegłych. 

Pon!~ i warstwy ornej, na powierzchni arów 24/XXrv .t: 25~rv zarysowa!:o się pokafnych rozmta~ 

rów prostokatne zaciemnien-te układaj11ce się ulco~nte, wzdłuż ltntl:: SW"-NE, ObJ.ekt ten posł'adał tntenS)'V'" 

nie ciemnobrunatne vypełntsko. l('fróżniono koncentracje węgli drzewnych. <M>az polepy. \1!" kUkn 11liejs
cach wystapiły wyraźne owalne skupiska popi~łu. Wzdłuż wachadntego oP"zeia edsłontęto pasmowo uklad11~ 
j'ICY się ~lad przepa'onej gliny /polepy[. Cały obtek.t /prawdopodobnie pozostało-d dniego budynku -

w wykopie uchwycono wymiary 12 x 5 m/ otoczony był warstW'\ ~rednio- i gruboz1a~n11<tego ptal<ku barwy 
jasno±ółtej. Wewnatrz obiektu, w jego ~rodko~aj części, znajdował się dośd dobrze cacfiowany drewniany 

słup wbity w torf' prawdopodoli.nie jeden 2 elementów- konl<trukcji no~nej andynkn. 

Podczas eksplorac,. wypełniska budynku odkryto dużą l::lośd zali.ytkówm.tn. fragment naczynia 

z brązu, klucz żelazny, fragmenty nitów żelaznych., pąc:tor.k.j.. szklane 1. bu..rntynowe, J:'&ll telazne i 

szczątki ryb. Interesuj21c~ znaleziskiem były trzy JUOnety -dwa fragmenty dirlieRidtc- oraz moneta zachod~ 
niceuropejska będąca natladowaniem monet karoltńsktch. 

Równolegle z Badantami archeologicznymi prowadzono badanta geologiczne. Na podstaw-te sta~ 

wierced o oczkach 20 "X 20 m, założonej na polderach. I J:: r.r stanowt5ka wykonano: 

1/ mapę hipsometryczna 5p'\gU warstwy kulturowej w skall:: 1 : :1000. 
2/ map~ gruntów w ctęctu poztomym pod warstw~~ gleboą 1( sitalt l 1000 
3/ mapę gruntów v cięciu poziomym na głębokollei 0.,7 m v sTc:alt 1 1000 
4/ mapę ąruntów w ctęctu poztomym na głębolcośct l, Q m .- skali· 1 1000 
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5[ mapę qruntdw.,. c~ęctcu pozl:cmlym na rzędnej o,s m npm v skĄl~ ~ · , ~0"00 

Mapy- ~e wyJtonano v- OParcru o ~45 sondonrt qeol<>jtccznych.. 

SOndowan~a ~ tca analiza ~kazały, iż s~g warstwy kulturowej zaleqa na rzędnych od -1,1 m 

ppm do O,l. npm.. lr nŁe.Rtdrycb. part1ach. omawianego terenu, szc-zegdlnte we wscflodn:tej czędci~ Polderu I, 

wy-stępuj" dwa P"zromy- wars ~wy- kul turowej przedztelone warst~ mułu . w częśct północnej oóu polderów 
warstwa kulturowa n~e wystę,;uje, nat<mtast w- qleó.te sPótyka się często Pojedytlcze fragmenty kości i 

&urszt~u t ceram~Rk. Można Przypuszczad, ti v strefte tej warstwa knlturowa została zniszczona przez 
orke t procesy qlebotwd"cze. Nte jest wyUuczone, ti 1110Że Pojaw-tac! s-ię ona tutaj loltalnie w postaci 
soczewek, lecz na pewno 5raJt. jej c~qłollci: na tym obszarze. 

Jak zaznaczono powytej, denl:velacje sp"qu tej warstwy stęqaj" 1,2 m. Należy s"dzić, iż osad
nl:ctwo pojaw-tło dę _P"cz"tl<owo na terenach położonych. wy-żej i w lllad za ustępuj"cym zói-ornikiem wod
nym zajmowało kolejne, coraz to nove, osu~ane obszary. 

Generalnie można 8trterdztc!, że najpie~ •ajęto obszary p6łnocno-ws-cfiodn!e, a następnie stopniowo 
postępowano w kierunku połudntovo-zach.odni:m. Wzrt~zku z powyższym najstarszych lllad6w osadnictwa 

należy szukaó na wynl:esionych terenach stożku ~pły-woweqo w okolicach kory-ta c~eRu t Północno-wschod
ntej czędct polderu r, zaf lfladdw najmłodszyoh. na pery-fertech. ~~udntowo-zacl\odntcl'l: 

Radanta Dęd~ konty-nuowane. 

JEDWABNO, gm. Lultlcz 

woj • torurtskJ:e 

Stanortsito 1. 

Onłwersytet Mi*ołaja KoperoLka 

w- Torun.tu 

Instytut Archeoloq~t i Etnoqrafii 
Zakład Archeoloqi~ Sredniowi~cza 

~ Czasd~ Nowo*ytnych 

Bad11nta prowadztł "109r WOjctech Cl\ndztak. [autor sprawozda
nia[ ~rzy wsp6łudzt~e mqr Małqorzaty Grupy pod naukowym 
k..terowntctwem doc--. dr ..Jerzego 0lczaka. Pi'nanS'Ował WKZ w 

Toruniu. Druqt sezon badaó, Grodzisko {IX-XII w./ oraz 
osada otnrta /V~~lT v,f. 

W ramach tematu ~osadn~ctwo ztemt Chełmtrtsk.tej v okresie wczesnollredntowtecznym• kontynuowano 
badanta wykopaltsitowe v celu veryftkacjt doty-cl\czasovych ust~e~ doty-cz"cy-ch wczesno~redniowiecznego 

zespołu osadn~zeqo. 

Grodzisito 

W celu korelacji przestrzennej najstarszychwarstw osadniczy-ch na majdani~ ze stratyqrafią wału 
oczyszczono połudntowy profil zacl'lodntej part!:ct wału zniszczonej w wyn~ stlneqo podmywania przez 
wody ~eandruj~cej D~cy. Strterdzono tstnteni:e układu s-tratyqrafi~znego o ponad S-metrowej miąższodci. 
Na majdan~e, w odległolici około 7 ~ od podstawy wału odkryto domostwo o dłuqotc~ 400 cm, zagłębione 

na około 100 cm v- ptaszezy-stym podłożu. Ch.ronoloqtę domąstwa określono na podstawie materiału ceramicz
nego na 2 P"towę 11: v-. Odstontęto tu :ró..,.te% co najmniej trzy ~złomy osadn~ze qrodu datowane od 2 
połowy X do koóca "Xrrw-. Ponadto stw-terdzono dwie fazy użytl<owe wału. W pterwwzej fazie piaszczysty 
nasyp j4dra wału rteóczyła ltżej nte ok.relllona dotąd kqnstrukcja drewni'ana. ~lady odkryto w postaci 
warstw spalenizny o"az ltcznycl'l. llt;qU: drzew-nych.. tr nast~pnej fazie piaszczy-ste j~dro wału zostało nad

sypane do vysókofc.t 4 .,., B"e.zpobednto u jeqo podata>cy" zare;iestrowano ponad 2--metrowej s~erokości kon

strukcję drev-n.tan" w układzie ~rzelcladkowym oraz qru~ warstwę spalentzny· i węqli drzewnych pochodeą

cych zapewne z ltonstrukcjl: drewnianej ll:cuj~ce~ od wewnątrz piaszczy-ste j4dro wało. 

Badanta przeprowadzono równteż V oh.rę[>.J:e fieckowateqo obntienta wału, W miejscu domniemanej 

bramy ~azdowej . u ztękt odrterto~ uzyskano przek.rdj straty-qrattczny, co Pozvoltło stwierdzió, że mamy 
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tu do c zynienia ze zniszczon~ parti4 wału. Przekop przez wał został ,wrxonany zapewne ~okresie p6t
nego średnio~ecza w celu uzyskania dogodnej, ze względów obronnych, konf~quracjt terenu dla zbudo

wa nia na wale obiektu, na którego §łady natra!iono w badaniach v 1978 oraz 1986 r. Na podsta~ od

wi ertów uzyskano przekrój stratyqraficzny fosy, stwie.rdzaj4ce że była to fosa typa suchego. 

O s a d a 

Za łożono 3 sondaże o łącznej powierzchni 30m2 , v których odkryto 9 o&tektdw oraz ktikanadc~ 
negatywów posłupowych. Zarejestrowano m.in. l[ rodłużnie owal.ny, w przehojo nte~Jtowaty· .ofi~e.Łt o 

długości około 2 m, w wypeł.nisku którego wyst'U'iła ceramika ~4czn.te ręcznte lep'tona, przylcrawędnte 

obtaczana, wykonana z 9 liny o grubo- i ~rednioziarc.istej dondeszce tłucznł'af' ~raz -2[ owaln~ ?.amę 

wędzarską / 11 0 cm/ , w przekroju cylindryczną, nieckowato rozS2erzającą stę ~pArt~~ sp4gowej, v ~t

nisku k tórej znale z iono łuski rybie oraz ceramikę czędctowo oótaczan~, vykonan' z gltny o ~rednto~ 

z iarnistej domieszce pi asku i tłucznia. Materiał ceramiczny pozwala datova~ osadę od vrr-xrr v. 

Bada nia na o sadzie będą kont ynuowane. 

JEGLINI EC , qm . Szypl i szki 

woj. suwa lskie 

Stanowis ko l 

Państwowe Muzeom Archeologtczne 

v- Warsza:wi.-e 

Badani.a prowadziła mgr Grażyna IWaDOW"SI<a. ?~ansovało PMĄ 

w. warszawi.e~ Czwarty sezon badat\~ Grodzi"S.ko wczesnodredni.o ... 

wieczne. 

Bada n i a wykopaliskowe, ~rowadzone na powierz~ 57,5 m2 , ~ły na celu dalsze rozpoznanie 

północnej czę~ci majdanu . W partii południowej kontyn~no eksplorację dv6cń wyko?ów, o wymi~rach 
3,5 x 5 m i 2,5 ~ 7 m. Odsłonięto drugą warstwę bruku kamiennego, umacni.~j4cego majdan, Zajmowała o~a 

powierzchnię oko ło 15m2, lecz tylko partie południowe miały zwarty charakter . Pod nł4 vystĄp~y jesz

cze pojedyńcze kamienie, ~4zane z brukiem. Znalezłono ktlka ułamkd~ ceram~ wcze&no~redntowi~znej, 

kilkadzies iąt fragmentów kodci zwierzęcych, żelazną tulejkę grotu strzały oraz żelazną ostrogę z za

czepami płytkowymi i długim óod~cem, datowaną na XI v. 

W ko le j nych dwóch wykopach, usytovanych na północny zachód od - bruku w przywałowej częk i' 
majdanu , kontynuowano eksplorację rozpoczęt, w roku ubdeqłya. w jednym z n±cn fo ~aracn 2 x s mL 

zarysowały się dwa oóiekty. Pi erwszy szerokości około Q,8a m mtał pasta~ owalnego zaci'emn~i'a . W 
j ego wypełnisku wystąpiły ułamki ceramiki, polepy, koki zwi'erzęcyc~ oraz węgla drzewnego. Drugi o~ 

półkolis ty o § rednicy 1, 80 m, wchodził "' zacbodni profil wykopU . 11 jego obręl'de oraz ~ lt4Siedztrte zna,~ 

lez iono ż elazny g strzały, 2 szklane paciorki oraz 95 drobnych przedmiotóv brązowych [m.tn. ~ krzy-

żyk i , w t ym j eden z<lobiony żółt4 emal1.4/ . Nyst.u>Ho również ltJ:lkanalfcie ułal!lkóv ceramiU, mści zwie

rzęce o ra z 2 fragmenty ludzkiej czaszki. 

w drugim wykopie [ o wymiarach 2, S x 5 m/, sąsiaduj4CYIIf z poprzednłlu, po:-zy ei3ploracj t- dv!·adu 

szeroko~ci O, 30 m, pozostawionego w poprzedniln sez.oni.'e znale.zi'ono 2 szllane pac.tork.i r . ..,. tym 1 ze zło..-. 

tą wkładką oraz 81 wyroóów z hr4zu ~ fragmenty dru~, kdłk.a, pterlfc~en.t-e, zawłenll, uwałU branso

let. W wykopie przy profilu północnym uchwycono r6Nnteż fragment vłększego obi.ektu y postaci' półko

listego zaciemnienia o średnicy ~.la m. W jego otoczen~ wystąpitr n~e ślady spalen~zny 1 ni~ maj4ce 

jednak charakteru obi ektów posłupowycb., Materl:)lł odkryty zaliytl<owy wyJ<opu obejmuje oJ<oło óO fragmen

tów kogci zwierzęcych, 16 ułamktlw ceram.t.Jd vczesnośredni.owt.,.czn.ej t z okresu trędrówel. lud~, 3 żelaz~ 

ne groty str zał oraz l!r przedmiotów hr4zowych.. 1f ten sposób. uog~ zaliyt.lt6w wydz~onycfl.. uzyskanycń. 

w ciagu 4 lat badań na majdanie grodziska, wynosł obecnie 750 sztuk. S4 to przede ,vszystkim drobne 

wyroby brązowe / 683, v tym 9 przedmiotów zdohi'Onycń. idłtą emalŁ4/, n~elttzne żelazne [35[, 11 S2kla~ 

nych paciorków oraz 9 zabytków wykonanych z jasnego metAlu, 

Tegor oczne prace nie pozwoliły na u§cilfleni~ datowania badanego o&i~a v stosunku do poprzed~ 

nic h ustaleń / X-XIII w./. Potwierdziły natomiast wcześniejsze obserwacje, dotycz4ce c5arakteru dużej 

cz ~~ci materiału zaóytkovego, stanowi~cego pra~opodobote surowiec do produkcji wyrobdv brĄzowych. 
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Materraty [nr tn~. PMA{V/8664/ 1 dokumentacja z badań znajduj~ się w PMA w ~arszawie. 

Badanta będą kontynuowane. 

KALJ:SZ-ZAWODZI:E 
Grodz:tsl<o 

Polska Akademta Nauk 

rnstytut Histortt Kultury Materi alnej 
~lt~te Stanowi~ Archeologiczne 

Badan~a prowadzi!~ mgr Tadeusz Baranowski, mgr Leszek Ga

jewskt, ~ Małgorzata ~ula, mqr Lech Kaczmarek; opiekę 

nauko~ sprawowalt: prof. dr óafi . Wttold Hensel i pr of . 

dr hab. Stanisław Tabaczyńskt; uczestniczyli: mgr Marta 
Męclewska oraz studenc~ archeologt~ OŁ, UW, Uniwersytetu 

w Li,'Zbon:t:e 1. -.ołodzież z OHP. ·P i'nansował NKZ w Kaliszu. 

Pi~ty sezon Badań. Grodzrsko wczesno~redniowieczne. 

~północno-wschodniej czętct. grodziska, wewnątrz przestrzent zamkniętej ławą fundamentową tak 

rwanej riolegtaty p.v. ~. Pawła", kontynuowano [rozpoczęte w 1985 r .[ odsłanianie pozostałogc i koś

cioła drewntano-gltntanego, jednonawowego [o porterzchni około 80 m2 
[, zapewne z prostok11tnym prez

bitertum [tak zwany J<o§ctd• · EAk[, Wkopy fundamentowe §etan tworzył podłużny rów ~zerokodci około 0,80m 

t głęóoio~ct około 0,60 m. $etany wkopu fundamentowego nostłv dlady zbutwtałyc~desek- s cowania. 

l( rowach. fundamentowycli odl<ryto §lady elementów ptonowych. /słupów/ 1 poz t.omych.. Lh:zne fra gmenty po

lepy gltntanej, odkryte przy ~etanach. obwod~ch. świadczą, że ważnym elementem konstrukcyjnym ścian 

była gltna. Podczas Badań odkryto ltczne płytki. ceiamiezne, ntezdobi~ne, pochodzące zapewne z po

~erzchnt ~etan. W Poblttu wkopu t Y je9o ~łnisku znałeztono grudkt t bryłki br~zu Pochodzącego 
zapewne z elementdw ionstrukcyjnycb. lub dekoracyjnych. ~cian. 

Do pomteszczen~a okre§lone9o jako nawa przylega ~narożntku południowo-wschodnim fundamentu, 

dodatkowe Pomteszczente. ~oczne liyły 4lady spalenizny zwłaszcza w części wschodniej całego zało
tenia [prezbttertum?[ t Y zacDodntej czę~c~ nawy. 

wYróżniono równteź zarysy fundamentównastępnej struktury oznaczonej jako ko~ciół wa•, zbudo

wanych z gtaz6rnarzotowycli 1 okrzesków ptaskowca, łączonych zaprawą wapienn~ z domies~ką pia sku i 

irtru. 

Ucfiwycono pozodtałośa~ poziomów użytkowych. Kodciół "A" można wstępnie datować na l połowę 

XI w., kośct<H "B" na 2 poł. xr v. lub pocz4tek XII w. Póini;ejsze budowle zakłóciły w znacznym s top

niu układy stratygrafi~zne t ca~o~ć struktur wrrnaga pogłębionej analrzy arcli!tektontczne j . 

Na Zawodztn uzyskano następny [po krllźkn z wyobra~eniem smoka/ element drobnej s ztuk i romań 

skiej - kr~źek z brązu z wynbraźentem arch.anioła. 

Mater~ały znajduj" stę w Kali~kim Stanowisku Archeologicznym rHKM PAN. 

Przewiduje się kontynuowante 

KAMIENIEC, gm. Zbrosławtce 

woj. katow!ckte 

Stanowisko 2 

badań. 

en~sytet ~lĄski W Katowicach 

Instytut Htstortt 

MuzeQ~ Ślą~kiego v Kato~cach 

Dztał Archeologii 

Radanta prowadztł doc. dr hab. Jerzy Szydłowski , mgr mqr 

E. Poltyn 1' R. t o . Abłamowiczow:te /autor sprawozaan ia/. 

Ptnansowane z funduszu problemu resortowego RPBP III . 36. 

SiódmX sezon hadart. Grodztsko wczesno~redniowieczne, osa
da kultury łużycki~j z okresu halsztackiego. 

Grodzisko ~ ~te~cu położone jest na cyplu terenu wcinającym stę od wschodu w dolinę rze~t 

Dramy, w odległośc.t około 400 m w kierunku północno-Wschodn1Jn od pobltsktej stacji kol~jowej. 
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aadanl:a skupJ:ono na trzech odciill<ach.. Pierwszy wykop na povi.erzclint 55 a
2 atanood:ł przedło-

1~ wykoPu z roku poprzedntego. Celem było wyjaśnienie kMesttt ewentualne~o tstn~ta v tym mlej

ci~gu komuntkacyjnego oraz przebiegu fortyfikacji w atejscu styku wału poprzecznego ze skar~. 

wykop drugt, pocz~tkowo zawężony1 rozbudovano następnie v kierunku cent~alnej parttt grodziska 

ffZekopem długollct 20 m t szerokolici 2 m, h,cznie. obSzar ,vylcopu vynostł 125 m • Usytuowante wykopu 

w odległolici około 5-7 ., od wału poprzecznego po jego wewnętrznej stronte vyntkało z .potrzeby roz

poznania zagospodarowane!& v-tej czę!fct grodzi~kal posze.rzente V kierUDko centralnej part:tt v celu 

zweryfikowanta vynl.'ków- zdjęć lotniczych.. 

wykop trzeci zlol<alizowano w południowo-z·~cbodntej częllcl.' atanood:słca r p06ltiu słcarpy, o!iszar 

20m2 , w celu uchwyce.nc!a w tej częllci grodztska przebtegu fortyftkacj:t t okrellenta J:oh charakteru, 

co wynikało z analizy zdjęd lotn~~zycfi-

Układ stratygrafł'czny w badanych. wykopach. k.a:ztałtovał ·stę następuj,co: .- PrzyDU:ientu. do 

głębokości' o, 30 m zalegała pr6chntca orna zaod:'eraj'lca grudki Polepy-, dladr spalen:tzn:r :t fra<JIIlenty 

ceramiki, poniżej narl'lało si'ę występovan:te przepalc-,ego gruzu, c14gnllcego ),s~ do głęl'>okolfcl:: O,Słl m. 

Miejscami zvtększała się koncentracja spalenJ::zny rpostacJ:: węgl:t drzevnycli, polepy, 6ąd~ ~i 

wapiennych. Poniżej podanej qłęboko~cf: w pł:erws%)'111 .t trzect:a wyXo.Pte wyst~tło zi~e u~tsXo dol

nej części wału z duż~ tlolfct<1 gltny, a mt~jscamt nawet samej gltny-. Znajdowały-~ tu takte wtęk
sze kamienie wapl:e.nne, c!iaotycznte porozrzucane, którycli. J:J.oll'ć naS'tlała stę v traltc:te dalszej eks

ploracji. Stopa usypisli:.a wału stęgała qłębokoścl:: n,snm, a o~daj~c dol~ gwałtovnte J:: naktadaj~c 
się na krawędzłe skarp dochodztła do głę5okolct około 1,60 m. 

w parttącli wykopów, bardztej oddalonych od wału cz:r jego rozsyptsi:a, pentiej pr6chntcr zale

qała ciemniejsza warstwa knltw;owa o odcte.ni.u brunatnyDt, v kt6rej ol'>ok. u.ł&lllkdr ceramtltt koltury łu

życldej występowały takŻe Skorup)" liiCZesnolrednJ:.ow:l:"eczne. Ponttej głęl'>okodcJ:: około 0,80-1,00 1l po

jawiała si'ę varrtwa o odmte.nnyDt charakterze, k.tóra zaw:terała qłdvnte ce.rlUil.t:l<ę cbarakterystyczn~ d~a 

kultury łużyckiej. Po~ opl:san~ warst"'l zaobse.rwovano pojedyrteza W'Jłęb:tenta v częlfct będ<~ee nte"'lt

pliwie śladami po słupa~ doli.rze rrsuj~ce stę na tle calca. 

OCeni&jłlc rezultaty liadad można stw:terdztć, że uzyskano t>otvte.rdzenJ::e dotychczasovycli.. ull'ta

led, ponadto pozysitano nowe obserwacje, podbudowyv:uj~ce wysuniętll) wczetfntaj tnterPretację. Uzyska

ne wyniki dowodzą, że ol'>ok. ll'tarszej osady- kultury lutycktej v okres:te v<;zesnego otredntmd:ecza za
łożona został:a osada oó.ronna. Obse!rwacje poczyn..tone ve. WliZystktch. teCJOrocznycó... vykoPach.. wskazuj,, 

że urnoententa obronne uległy· spalentu t destrukcji, Potvterdztły stę r6vnteż obse.rwacje, !e umoc

n ienie grodu v portaci' wału poprzeczne.go ...tanood:ło ~tlao zt:emne, ...- k.tclnego dolnej częlct znaj

dowały się często duże I<amtenie vap:tenne., Spotyli:.ane ...- qruzoortsfw fra<JIIIe.nty- 5elei:. pozwalaj" lJ:oz~ 

się z obecnością dodatltovyc!i, dre.wntanycli. umocntert, które uległy- spalenj:u. 

Do ważnycli szczegdłów nalały- stvte.rdze.n1la, ł"" umocnte.nn, poza wałelll P.,przecznyDt, b.teqły 
również wzdłuż skarpy vzn!'e.stenta. 

Więcej uwagi' po!fvtęcono badanJ::\1 centralnej· częśct grodztsl<a, co ~zało się z vyu~ ana

lizy zdjęć lotntczycli.. Poo tyDt IU!,tem przebadany tere.n przynt6sł jednak. vynH:. negatyvn:r. 

Zlokal:tzowano 19" oli.l:ektów, zavte.rajllcycli.. zwykle materb.ł zabytkowy' all'>o z w-czesnego średnJ:o

wiecza all'>o kultuxy łużycktej, Do najcl:ekswszyci:J.. nale!ał ohtel:.t 4~7, który- .,. zarys:te,' na głębokości 
0,90 m, przyó:terał k=tałt prortoqta o wym:terac!Lokoło 1,60 z 2,8011. wypełntsl<o tej jlUIIy stano

wiła intensywnte czarna z:l:"e!llta z grudkamj: polep:r t węqi.'e.lkamt drzewnyDtt, ułsmRam.ł:' naczytl wczesno

średni~ecznych t małym, Żelaznym nożem. LJ::czne fraqmenty siorup z naczyd vczeii'Do~redntood:ecznych 

w tym fragmenty cliar~te.rystycznego naczynta flaszovateqo oraz dużego naczyn:ta 9 esowatym profi~u 

zdobionego v górnej parttl l :!:"n~" fali'atłl znaleziono >(" oli.tekcta 10~7, tr rezultacte z przebadanych 

wykopów pozyskano znaczne ~lolct 1Datertału ce.ramtczne<;Jo natomJ:ast n:telJ:ozn:te vystl!PHy zaby-tki' 
metalowe oraz kośct zvl:erzęce t 9~ żu~la. 

Ma tertaty t dokumen"tacj't zło~ono w Dziale Archeoloqt:t 1!u.zeUIII Śl~skiego .,. Jratowi~ach. 

Planuje się vznortente t zakodcze.n1'e badali v następnyDt sezonie.. 



XAZIMIERZ BI:SKUPI" 

woj. konJ:rtskie 
Unbre.rsyte.t ~!jaja ltl>perntlca 

Zespdt do ·Badali Srednto>decznej 

Arch1':tektury- Klljay t lfllcliodnl:ej 

łftell<opollłld: .,. Toruntu 

Badanłll, ~rowadzone PrZez ZeSRdł lli'OC w- Toruntu. Uerownik 

Zespołu prof. dr ZY9111unt Sv1:ecllmas!U::, kl:e.rownti badali 

dec. dr hab, Jad•d:qa Cfwdztamwa. lll<t>dłudz.t:ał .,. badaniach 

mgr Jerzy Duhtkajtta /a?tor sPrawozdanta/. Prace finanso

wane przez'MICSz Odrodelc. Dokumentacj 1' Zabytk"'r w ramach 

problemu 1111:ędzyresortoweqo, Trzeci' sezon l>adall. Romaliski 

kotlcl:6ł p • ..-. .tv·. Marctna. 

Badann wykoP.,.ltri:oore. t w-te.rtnJ:cze skoncentrowano na zewnĄtrz muru olt.alajĄcego teren przyko!!

c:l:elny, ~korzystywany v prze.szłodct jako cmentarz. Podstawo>eym celem hyło odnale.zteni'e !!ladów osad

nJ:ctwa ton.rz~ZĄceqo 15udowi t r<>malislc.J:e.j • 

Badanta w-tertntcze przeprowadzono .,. ohrę~ weKnętrznego podwdrza plehanti' , .,. odległości od 

20 do 50 metrdor od Połudntcvej tfc.t:any nawy kodctoła, l(y.konano H odw-te.rtdw- usytuowanych wzdłuż linii 

N - S oraz 6 ~lejnycli. od>dertdw- siup.t:ajĄcych. s-tę po P.,tudntowej t zacliodntej stron.ie liudynku, zuaj

dujll.cego s-tę przy oqrodzen.l:u ~t}'Jit. 

Przeprowadzone prace ujawn:'y obecnol~ boqa~eqo uktadu nawarstwłell kulturowych o łĄcznej miąt
szośc1: od 1, ~ do 3, O •· 11' ~zoltc:l: odw:l:ert"'r, bezpodrednto na ptas:zczystym calcu, to jest na głębo
lc.o!!ct 66,00-G?,'JS • n.p ••• , zalegały nan.rstwi:ents ~zesnośredntovteczne. Stw-terdzono tu obecność jed• 

nej, a ntek:l:edy _dwdcli. warrt•..-osadntczrcli. o !11.cznej mtĄżnollct 0,2-o,6 m. aedynJ:e w -..tejscu lokalnego 

obntżen.t:a calca zęspdt na.warrtw:tell hył ~zi'ej złożonr :1: ostll.qał JU1:Ąższol!ć około ~.s m. wystĄPiły 

tu trzy warstwr o cllarallerze ondntczym oddztelone nrstwuU: ntwelacyjnl(IU:I:. 11' nawarstw-ieni"ach tych 

obok grudek. Polepy, u!:amltdw- pl::asł<moca t szcz11.tków- o~cjant.cznycll., znajdowaty się pojedyncze fragmenty 

naczyń ceramtcznyc5, ktdre motna datować na wczesne lredni~ze. 

lil> WSZ)(stktcli. odw-te.rtacli bezpotfredni:o na warstwach. wczesnodredntcwtecznycfl., a miejscami rdw
ni:eż na calcu, zalegały navarstwi:enta nowożytne 1. wspdłczesne, w;ylc.ształcone w- wyntku ro ... attycl> prac 

gospodarczych t.. Imdov-lan~ lil(atĄptll( takża warstwy now:ożytnLhędĄce pozostałości~ dawnego cmenta

rza olc.alaj~cequ knlctdł. Na PQdstavte tch w;ysto;Powant.a określi:ć można zasi~ cmentarza od strony po

łudniowej, jako znacznt.e wykraczaj11.cy poza mur przyko.c:l:elny tac około 3Q m od ściany l!w-1Ątyn1/. 

lf celu lepszego P.,znanb zawartości nanrstw-tell nt.eznt.ezczonych vltopam1' grobowymi załoiono 
wykop nr VrTT, sytUUjliC go na te.renJ:e Poa"fdrza plehan:J:i: O< odleqł.odc~ 50. Dl od kodc!:oła. 

lf traJccte eRsploracjt wykopu ne.traftono na 5 varst..- kulturowych o h,cznej mt:Ąiszości 0,85--2,65 m. 

We wschodntej Parttt wykoPu na calcu zalegała nrstn J?taszczrstej prdcantcy• z zawartościĄ polepy, 

węgla drzew-neqo t ułamidv- ptaslc.owca [warstwa r:[, 11· obręh1:e warstwy J: zv-tĄzanej z ntą jamy wystĄPiło· 

ltillc.adziestĄt fraqment61r naczyń ceramtcznycf4 w;ypalanl(Cii. v: atmosferze utlentejii.Cej i zdobionych linią 

dookolnych żłol'>lc.dw- poztoooych. l uh l:e.ltatycn. ·Na podsta1d::e cec5.1DOrfoloqtczno-tecli.nJ:.cznych. chronologię 

wydobytych ułamidw- oRretflM .ożna na fe.zę E "ezesnego lłredntov:tecza .jwg \f. llenslaf. warstwa I została 

części~wo uszxodzona .,. trakct.e budowy drewntanej studni:,· ne. której P..zostsłodc~ natrafiono w p6łnoc
no-zachodntJU narożn:l::lbl wyRoP.,. Odsłontęto tu dolnĄ Połudn~liodnl:oĄ =ęlt~ czworobocznej cembrowi

ny, złoion11. z 5 sosnowych. !ialek c grubotlct ol<oło 15 Clll , łllCzonych na zrii.P. NĄ:jntiny w-ieniec konstruk

cji uaytuowany ~a PoZl::omJ:e dna studnJ: /66,18 m n.J?.111·f. oh!:<>żóny został od strony wewnętrznej i zew

nętrznej k:l:lioma de~kamt, prz~gaj,cymt róvn~legle do elementóvcemhrowtny. ~rzestrzert między drcw

nian~ konstrukcjĄ a śctanĄ wykoPu wykonanego Pod studntę vype!:ntała warstwa p:tatlku z rtrętami gliny i 

·prdchnicy, utworzona w- czas-te je.j budoWl( [rustn r:I:[, li nrstw-i'e tej wystĄptty grudkJ. polepy oraz 

ułamkt naczyń, które •:datowa~ możne. wstępn1:-e na :s.vT: .,., POW)(iej cemhrow:tny oraz v jej wnętrzu zalegała 

warstwa piaszczystej prdchni'cy z duż~ UoliciĄ kawa!:kDv cegteł t zaprawy oraz kollei zwierzęcych /w&r

stwa III/. Na podstawte lt.cznie w;ystępuj~crch. .,. warstw-te ułamkóv kAflt. garnkowych t miskowycb oraz 

naczyń cerami'Cznych c5ronoloqię warstwy, a tym samym lu::aent zasrPania studni:., umteśció mot na między 
XVII a XVIr-I v. Ponad wymienionymi' jednostkami stratyf:tlcacyjnymt wystĄPtła warstwa l'>ędĄca pozostało~

cią XIX- i XX-wiecznycn prac budo~la.nych /warstwa rv{ oraz warstwa stanowiĄca wsPdłczesny poziom uiyt

kowy /war~<twa V[. 
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gadania przeprowadzone w ostatnim sezon1e pozwoliły na ustalente przefitegu południowej gra

nicv cmentarza okalającego obiekt romadski oraz umożliw1ły ~st~poe rozpoznante navarst~ert w jego 

sąs~edztwie. w traKcie óadań na~UxD na dobrze zachowany zespół war~ wczesno§rednto~znych 
datowanych na fazę E oraz warstwy nowożytne, v tym warstwy z~4zane z óudo~ t zntszczentem drew

nianej studni . Dalsze prace prowadzone w tym rejonie powinny umożl~ó pozn~te zas~ęgu t chara~te

ru osadnictwa wczesnośredniowiecznego oraz bli%ej określ~ć jego chronologtę t ~-zek z obtektem 

sakralnym. 

Dokumentacja oraz materiały zabytkowe znajduj~ się v Instytucte Archeologtt t Etnografti 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ~ Toruniu. 

Badania będą kontynuowane. 

KOCZ E\olO-MŁ YNEK, gm. Przodkowo 

woj. gdańskie 

Stanowisko 2 

Muzeum Archeologtczne 

v edańsku 

Badania prowadziŁ Mgr Henryk Paner fantor sprawozdanta[ 

i mqr Krzys-ztot 6odon, przy konsultacjt doc. dr. hah, 

Leszka Kajzera. Pt;nansował v ISdańsft:n. Drugl:' sezon 

badań. Srodztsko vczesno~redni~vteczne /lX - xr v./. 

Sadania prowadzono w pdłnocnej i zachodniej pĄrttt g~dziska, v trzech wykoPaCh o t-cznej 

powierzchni 90 m2 [wykopy nr X, XI i XII[. Celem tegorocznych badań !i.yło dal..-ze rozpoznante zabudo~ 
wy wnętrza oraz uzyskanie informacji o chronologii umocnień, WYkop X [lO x 5 mi zlokal~zowaoo przy 

północnej krawędzi ,. górza, tuż przy stromej !S-metrowej SkarPte, na kra~zi której odkryto resztki 

wału sporadyczn' e umacnianego "głazamt gran~towymi oraz óelkamt drewntanyml:' ułożonymt w-zdłuż btegu 

wału. w narożniku północno-zachodnim WYkopu, w rejonie korony wału natraftono na sPa1one relikty kop~ 
strukc j i przekladkowej. O podnóża nasypu wystąpiły liczne fragmenty spalonyc~, bezładnte ułożonyc~ 

belek stanowiącycn pozostało~ci drewnianej zabudowy naziemnej, n~ których v częścl:' vschodni ej wykopu 
zalegało palenisko z kamieni polnycn spajanyc~ gltn~, datowane na schyłek xr w. Podobnte datowane pa~ 

lenisko odkryto w południowo-zacbodnim narożniku wykopu. 

Naziemną zabudowę mieszkaln~ przylegając~ do południowego stoku wału datowano na X-1 połow~ 
XI w., pod nią występiwały warstwy osadnicze z materiałem z w:teku rx .t "X, 5ęd4,ce §ladami starszej 

zabudowy . Wał wzniesiony w IX w. nosi ślady destrukcji t napraY. których dokładne ~ejscowteni~ w 

czasie będz możliwe po opracovani"U materiału ceramicznego. wykop xr fo wymiaracn :10 x 2 m[ założo-

no na reliktach wału w zachodniej szęści grodztska, wykop XII "[lO x 2 m/ stanovtł jego przedłużenie 

w kierunku wschodni'm tj. do wnętrza majdanu. W zachodniej częśct wykoPu xr natraftono na pozost!'toś
c i wa łu z iemnego umacnianego od strony wewnętrznej kamteniam~, za§ w jego parttt wschodntej oraz 

zachodniej części opu xrr, na pozostałości pdłziemiankt. W obydw-u tych wykopach wystąpiły równ ież 

paleniska datowane na wczesn~ epokę żelaza. 

z zabytków ruchomych znaleziono znaczne ilości bogato ornamentowanej cer~, fr. ko~c1, 

noże ż elazne, paclor ó~- -ztynowy, szczypce żelazne, grot strzały z zadz~ram~ oraz 2 szydta kościane. 

Na południowy-zachód oc . rodziska odkryto osadę przygrodową datowan~ na x-xr v. 

Materiały i dokamentacja znajduje się w Muzeum Arcbeologl:'cznYM vGdańskn. 

Badania będą kontynuowane. 

KOLON IA RACIBOROWICE, qm. Ri~łopole 

woj. che łmskie 

Stanmilli ska 3 

patrz 

neoltt 



KOSZALitl 
woj. ltoszaU:rts~ae 

stanorlalto l - G6ra Cl'lełmska 
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Muzeam Okrę<Jowe 

v ltoszaltn...te 

Badanta prowadzi.ł .. mgr Henryk Janocha. Finansowal Urząd 

Mtejskt ~Koszaltnte. Zespół obiektów kultu pogańskiego 

/kultura łużycka-pomorska t okres wczesno~redniowieczny 
do XIX vl~[ oraz cbrze~tjańsktego /XIII - pocz~tek 

.XVI wieko[. 

G6ra Chełmska, najw;yłsze wzniesienie w pamle podkoszaltrtslttej 1110reny czołowej sięga 137 m 
w;ysoltośct nad poz i om morza, Osytuovante jej ~ród ntztn pasa nadmorskiego stwarza doskonał~ widocz

no~ć na morze, dztęltt czemu v przeszło~ct odgrywała znaczn~ rolę w dziejach tego regionu. 

Dotychczasowe 5adan.ta,. wnda.nll ~ródłowe, op~acowani.a, legendy t podania wskazują, że w pra

dztejac~ t drednłowieczubyła miejscem kultu pocZątkowo poqadskieqo, a następnte chrze~cijariskiego. 

Znajdywane zabytki - ceramika kultury łużyckiej oraz cmentarzysko k.ulti.Lry pomorskiej zdają 
się ~k.a~ywać, że była miejscem kultu:już we wczesnej epoce żelaza, 

wyntk.i• badań archeologicznych oraz różne podrednie dane wskazuj~, że Góra Chełmska była szcze

gólnym obiektem kultu poqańsltteqo Pomorza rejonu Koszali'na we wezesnym dredni'Ovieczu /od IX do XU wie
ku[, Tu znajdowała się ~cina pogańska, spalona podczas chrysttani~acjt Pomorza w XII wieku. 

Przyjmuje się, że to NOrbertante, którzy w 1214 r, otrzymali od księcia Bogusława II Koszal i n 

~nie§H na szc:r;ycie Góry kaplicę; vzmtank.owanł\ v 1263 r. W Cił\90 XIV i XV w. kapUca ta była głognym 

miejscem Pł\tntczym, do którego kierowano pielgrzymów z Rzymu, Hiszpanii i innych regionów ówczesnej 
Europy 1 Pomorza. z UWZigi na jej znaczenie t rolę,w XV w. rozpoczęto budowę nowego, znacznie wi.ększego 
lto~cioła gotyclttego, którego jednak. l)i:e ukończono t pazostał tylko po nim fiundament kamienno-ceglany 

jednej ze ścian. 

Przy kaplicy chrześctjańsk.iej istniał mały dom proboszcza, a także dość rozległy cmentarz , na 

którym chowano ludnollć mJ:ejscową z oltoli.c, a zapewne i zmarłych pi'elgrzymów-. Cmentarz ten datowany jest 

na koniec xrrr - pocz"tek. xvr ~. 

Góra Chełmska przestała spełniać funkcje kultowe na poCZł\tk.u XVI w., kiedy to została spalona 

i zniszczona przez zwolenni~reformacji w latac~ 1526-1533. 

W XIX w. na zabytkowym szczyc~e Góry wznies~ono duży pomn~ dla uezczen~a rycerstwa pruskiego 

za udziel w walkach z Napoleonem. POd• koniec tegoż viek.u przystosowano jł\ dla potrzeb turystyki. Wznie

aiono wieżę widokoWI\ oraz pomieszczenia użytkowe i sportowe /betel, restaurację , ~tadion sportowy / 

Po wyzwolen tu tycli. ziem po rr WOjnie Śrlatc;>wej, Góra Chełmska v latach 60. zorrbała zagospodaro

wana na cele kulturalne [amftteatr[, rekreacyjno-wypoczynkowe t sportowe . Obecnie projektuj e się jej 

bardziej pełne t ~echstronne zagospodarowanie . 

Pierwsze odkryćta archeologiczne sięgaj'! xrx w., kiedy to na G6rze Chełmskiej odkryto ~ lad y 
kultury łużyckiej i pomorskiej -m.in. cmentarzyska, Systematyczne badania wykopaliskowe zostały prze

prowadzone w- 1.905fl906 rok.n . rzez Paula Scl'wltza z Koszalina. Odkryto wówczas fundamenty kamienne ka

plicy i domu proboszcza, glady spalonej kł\ciny /?[oraz cmentarz przykogcielny. Badania wykopali skowe 

archeologiczno-a.ntJropologi't:zne, przepr~dzone w latach 1!1.59~19&2 pod kterovntctwem prof. dr, Francisz ~a 

Wok.roja i mgr, aenryk.a Janoch.ę, przyniosłY odsłonięcie częofci spalonej l'wdow-li wczesnośredniowieczr. J -

- kł\ctny x-,xrr v.; kultowe jamy paleni'Skowe otaczaj"ce ltolMci'e szczyt Góry, datowane na IX - XII w.; 
pojedyncze ułamki ceramtlti: kultury łuiycltte'j; amienny mur fundamentowy kaplicy z XIII w. romańsk i J ut. 

wczesnogotycki; 111nr fundamentowy nowego ko~toła z rołowy .XV w. - nJ:e dokończonego w budowie - .kamien
no-ceglany z dwoma kolumnami przyściennymi oraz cmentarzysko szkieletowe, na którym wyeksplorowano ~

nad 560 groódv z xrrr - poczł\tk.u XVI w. Zebrano ta<że ruc~ materiał zabytkowy, jak ceramikę i meta

lowe wytwory. 
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w 1atacli. 1986 t 1987 Orzl\d Miej sld. rozpocza,ł prace ~erzaja,ce do ~neqo Za<JOsPc:x!aroQn~a. 
szszyt Góry przeznaczon~ na Rezerwat Archeoloqiczny, Projekt zaqos~arowanta t wyaxsPonovanta ~c~
wanycli. obiektów- zabytkowycl\. opracował mqr Henryk Janocha1iilllqr toż. ZdzisłaW" Hejqer. 

Wiosna, ~987 r. przyst~iono do orqan1zacjt Rezerwatu Archeoloqtczneqo. ~nano szereq prac 

ziemnych zwia,zanycli. z odsłonięciem zachowanycli. elementów za~ytkawycli. przezn~czonycK do wyeksponowa

nia w rezerwacie. Odkryto, częd'ciow zrek.onstruowano, zabezpteczono t- wyeksponowano i.am:tenny mur fun

damentowy kaplicy chrześctjartskiej pocza,tku XItr·v.,<mur ~ennoceqlany kodctoła z XV vteku, zre• 

konstruowano gróó sRrzynkowy kultury pomorskiej. Odpowtedn1o zaznaczono . na po~rzcónt miejsce, qdz1e 

podczas hadart odRryto resztlti spalonej budowli z ~-XXI' v,, zw:t~anej z ąctna, pogańsą oraz zazna

czono miejsca kultowych jam paleniskowych z wczesnego średntovtecza. w traxcte prac ztemnycli. odsło

nięto dalszych kilka pochóvków szltieletowycli. t zebrano pojedyrteza zabytkt~etalowe. 

Rezerwat otwarto v pałazierniku 1987 r. Prace z~zane ~ uzupelntantem Rezerwatu będa, pro

wadzone nadal. 

KOtLE, gm . Szamotuły 

woj. poznallskie 

Stanowisko l 

KRAKOW - Wawel 

Rejony I, VIfC, VIII, X, XII, ~IV 

p!ltrZ 

paleol1t ~mezoltt 

Badanta terenowe ~ kJ:eruntlem naukoW)IIIl ~ns:ervatora 
tfllwe.lu, ~rof.) dr.Jerzego Szabl~~ prowadzll zespół 
arcli.eoloqóv Dztału Archeoloqtt PZS, kierowanego przez 

mqr Józefa Ntżntka. Autor sprawozdania - ·ar Zbtqntew 

P1anovslc.t, Pinansovały Partrtvowe Zli.tory S"ztukt. Trry• 

dz1esty ósmy sezon ~· Grodztsłto, qłównte :a-xrrr w., · 
zamek 'J<)tyckt ~ DOOtOŻytDy •ora,z relH:.ty o~radntctva eta
rożytneqo, 

Rejon r. dziedzi.n.iec Arkadowy f,Janusz Pttlet; ntgr Józ~ N~nt;k.,. dr Zót'gn.tev PUnOW'Slc.J:L. 

Nadzorowano wykopy pod instalacje tele.tecli.ntczne, tanalt:zacy·jne ~ wodocta,ga.e, zlok.a.lt:zowa-

ne głównie w południowej t zachodniej czędct dz~ztllca. w trakcie prac odstontęte zolrtał;. fraqmenty: 

odcinek najstarszego na Wawelu kanału sanitarne<JO z czasdv- łlbln;.qo M.tasta Krakowa fok. 1840 r.t:, 

XIV-wieczne mury pałacu Rrdlewskieqo oraz vtele kolejnycli PoZ!:omc5or uiytkowycli. dztedz1J1ca zamkowe<.JO, 

datowanych od :xrrr do xvr vieRu fli.rukt kamtenne, .. ylewka zaprawy-, J?oztomy ceql1nyf, Przy wschodniej 

~cianie budynku nr S, niedaleko od rotundy NP Martt odsłonięto fra~nt rozleqteqo fundamentu kamten~ 

no-ziemnego, wykonane90 głównie z akrzesitów i płytek ""ptenta oraz ptesf;owca, UCówycono jeqo l ~:!:o 

północne, natomi"ast w kJ:erunku Południowym konstrukcja ta jest ~ałkovtcte znJ)Ielowana. ~zy ltam.te• 

niami znajdował stę neqatyw k.wadratoweqo słupa drewn1aneqo, ~.nstrultcja ta, o rarcliatcznym• wyqll\dzi'8 

nie może być jednak datowana wczellntej, nti na schyłek ~J.'I" w., tJarl: bo~ w- varstvte n~acyjnej za• 

wieraja,cej wiele fragmentów ceramiki budowlanej fdachówekf oraz órzeqt naczyrt cKarakterystyczne dla 
XII w. Przewidywane sa, dalsze badanta y tym rejonie~ 

Rejon VI/C przy domu Rs. Borka i koliefele llv. !U:chała Lll.teczyałav 'Pra,d{. 

Nadzór ł" cadanta wykopaliskowe w wykopie na ka,nał pełnoPrzełazowy, BUdowę kanału, li.teqna..ceqo 

po osi SE-NW rozpoczęto od · strony południowej wzqdrza, od zfwrzoneqo Po rr vojnte s'ltrzydła austrtac~ 
kiego szpitala woj sitowego, poSU>!llja,c się v kt""unltn P.,łnocnya, tj • .,. stronę ko!lcioła tv. ltlchała. 
Rozbierano istnłej'ICY ka.nał c.o. o mniejszym przekroju .t PoSzerzano wykop;· Jttóreqo dno stanowiła ska~ 
ła wapienna. Dło'JQllć odcinka wynostła około 40. cm, \f centralnej częllc~ wzqdrza, qdz:te skała zalaqa sto~ 
sunkowo płytko, "płaszcz~ n.te naruszonyc~ warstw kulturowych posiada mtąiszolć około 0,5 m, natomiast 

w stronę południowa, kompleks tyc~ warstw osia..<.Ja qrubolłć około .1,5 Dl . Uzyskano pełny przekrdj nawar• 

stwień oraz znaczna, l:"lodć materiału zabytkoweqo, l{ połudnto.rej częlłc.t wykopu znaleziony został nteviel-



leJ: przedii>J::ot l()'!Conany Zft r:łota. Jest to 09nt><0 branaole.tr, no,azr.jn!:RA luf> też tnnej ozdoby, stano

Yilll,ce oprawę dla JCmo:tenbl szlachetnego /chalcedon , v -encte znale z:tenta canovtc:te skorodowany/, 

Jr po!'> l tiu li:otlctota t!v. Mteliała vy!<onano . w skale duży ol:>!dr na .atu~ztenk.ę tnrtalacr.ln~~~,. llyltop będzie 
kontynuowany v-1.9"88 r. 

Rejon vn:r, ptwntea budyniw nr 8 {Mteczysłav PratiL. 

Podczas adaptacj t O'lłnocnej czędct ptvnte):" doko~ano n:tevtell:J:ej el:spl.oracj l:" warstw na wew

nętrznym stolCu najrtarszego, wczesnodredntortecznego wału o6ronnege> . Oddonl:"ęto także powtórnie nie

vielki fragment muru [ok.. a ·, 5. m
2 L z plaslt.teh. k:.amt.en.t, ł111,czonych. zapraWi\ wap:tenno"P:tasko"'\, spoczywa

j'lcycli. na płytlt:tm funda.mencte [7 L k:.am.tenno-ztell!nym. Jest to by<! może jedyny, nJ:kły dlad jeszcze jed

nej budovU: przedromańslttej, zlok:.altzonnej podobnt'e, jak na110żntlt. olil:eltta odkrytego w niedaleJU:m 

Slll,stedztrte .,.. 1953 r. na 'O(e.WDętrznej pa.rti.'i: zntszczonego va.!:u ~la.llslttegor . 

Rejon X, li:oło banty· Sandaol:"ersld:ej [mgr Andrzej Jtult.ltlls)d.(. 

wYkop ~ 1.7 Poa stadn~ tnrtalacjt teletechnteznej 0 zlolt.altzowany przy wewnętrznym licu aus

triackiego muru o5ronnego. ~lorovano nawarstvtenta wczesnolredntovl:"ecznego wału obronnego , nie 

docliodz'lc do poztomu sltały. l'!Yst~tły dladr dre><D.ta.nycH. Jtcnstrukcjt wału oraz prostopadłej do jego 

biegu de tany Z drewn.ta.nycli. Oel.eJŁ, usytuowanej · ve ldtopte Y wał [2-faz<nry111 ? {. W profilu północno-za

Cbodn.tm natraftono na reliltt mlU'tl wczesnodredntortecznego, wyRonanago z łamanego wapi'Emia technilt'l 

opus emplectum. Poa:tadał on grnbodc! około l. m. By<! mo~e należy- go wtlll,zac! z odkrytyJa w 1977 r. zes' 

polem budov:l.:t lraoa.rtskich L:rotnnda vrilz z na,roż.ntlt.tem budrnJtu prortok'ltnego[. 

Rejon Ur, d'z:tedz:tniec Batom? [Danuaz l"trlet, dr tbtgntev PtanowsJ<:t[ 

Rozpoczęto odgruzovyvante połndn.t:ovej l!lctanr rn;..vtecznej łatnt Jcrdlewsłttej na styku z za

chodn.llo slt.rzydłE!IG Pa.tacu [>eyl<op 1[87{. W ltcu zachodnt'ej ~tany pałacu od!fłontęto fragment muru wy~ 
konanego z ltam:tenl:" p:tsali:owcowycH., poc:liodzlll,cych. najpra'lldopodobn.tej z rozli:tdrkl:: zacl\odn.tej czędci ba

zylll.t romańsllej tzw. l!lv. ~· Jest to odctnelt. ~u zl!lllyk:.ajlll,cego od zacliodo transept tego koś

c:toła, f~jonujl\C"CJO w rsltrdconejE formte od 2 połO>I}" Ul'I r: jako k:.apll:"ca pałacowa pod zmienio

DYli vez-ntem Ś>('. l!artt Egtpcjl\nkj., !'race zostaty~tymczasowo J,>l!Zerwane. 

' Rejon XIV przed p6łnocn111, el.ewac1!\ pałacu [Janusz Ptrlet, dr Zlitgn:te..- PtanowsU[. 

Przeprowadzono r ntewie.J.lt..llo zalcres.te felcsplorację przy wsctiodn.tej lłctante palati:am wczesno

romatlaltteqo (F~la o 24 słui'!"'H.~[ w celu vyja.~ vzględne:lcflronologi'i' z.ag~ltowego fundamentu 

lcami.enno-ztemnego, . znajdujiii,Ce<JO s~ v obręb.te •salt"". Z dużym prawdopodoó±eJ1rtwem można go uznać! 

za 11111r pd~n.tejszy od vsctiodn.tej lłcillny ,?alati.'nm, natorob.rt pod jego stoP'I (odsłonięto wylewkę zaprawy 

wap:tenno~ptaskow:ej o wyrałnl:"e wygładzonej povterzcbn.t [zapewne poztom użytkowy{, JCtdra to wylewka 
zdaje stę b)'\1 przecl:"ęta przez vli:op fundamentoocy na wschodni>\ dcl:"anę rsalt"'. Baiiani'a wymagają kon

tynuacjt. 

Ponadto sprawowano nadzdr arcbeologtezny nad wyli:opamt :tnstalacyjnymt- wyli:onywanymi przez 

eltJ:py "ltydrol<oPur .,- nawarrtvten.tach. nowoiytnycb. v rdżnycii. c:tęśctacb. lngdrza Wawel~rlt.iego. 

:KRAXOW - Ty:ntec 

Opactwo 00. Benedyi:.tyndv 

nasztor 

Muzeum Arcbeol09l:"czne 

w Jtrali:ov.te 

Badanta Prow1\dztb mgr Teresa Ra,dva.llsb,. Finansowało 

Muz~ Arcbeologtczne ~Itr~. Jtlasztor Benedyktyndw. 

w- ptvntey przrlegaj11.cej od zacllod.nl:"ej do st!U'ego fre!elttarza odsłontęto podczas prac budowla

nych. znany już davntej roma~sł<.t: ob.telc.t o l!lcl.anacli. z li:ostltJ: Wlll,ptennej [f&. Ledczył:, Studia Wczdr. 

Iri, 1955; ten sam, Mat.5tl\r,l',l.95&[, Jest to prostoklll,tny ~ plante, podłużny ob.teltt przealtlepiony 

kolebki\. z jednej, irdtS"Zej strony ł111,czy ń'ę '""tym kanalWem z murem romaJ1slc.J:Jo. Ściany wkopane v 

żółty less, zapewne calcovy. Sklepiente t tletany ł111,czone zapraW~~~, murarskĄ. Na slt.lepteniu dcaleonale 

widoczne negatywy de!telt. odc:tl!lni.'ęte v zapraw:te. Dno s;t,.ncnd.. :ędtty less.. Sklep:tenie >ey11tępuje w pozie· 

mie zliltżonym do poztomu rtopy murdw rtarego refelt.tarza. ~rr wnętrza [liez 111ałego Jtanalilca/: 

dług. 3,93 ~, szer. 0,9ó ~, wys. ~,35m, 1,47 m. 

G. Leńc zylt, odkryvca ohlelttu, uznał go za slt.rytkę. 



KAA.i<Ó~i -. Zwie.rzyn.tec 

Ko~ciół Salwatora 

Muzeum Archeologi~zne 

w RraJ<owie 

Badania pro.",.dz111 mqr Teresa -P.-.Iaka [autorlta sprawoz~ 

dania/ :t mqr Marek_ CWetscb.. Dwanarty sezon badaJ!. WCzes

ne średniowiecze /?[, czasy nowoiytne. 

w 1987 r. kontynuowano badania po zachodniej stronie kokiola [wykopy XXXB, XXXC/ • l'!YkoPY 

odsłoniły podłużne zagłębienie o kierunku pólnocnym i połudn:towym wkopane vcale7.. Biegnie ono pros~ 

topadle do osi ko~ci~ła i na zachód od znanych już murdv 30, 31 [por. Inf. Arcft., Bad. 1986/. Zagłę

bienie odkryto na odcinku długo§ci około 9 m, prawdopodobnie wraz z jego północnym kralicem Szerokodć 

zagłębienia uchwycono na nievielkiej przestrzeni. wypełniska stanowi~ małe kamienie wapienne i grudki 

zapra'"Y murarskiej' Czasem zdarza się ułamek cegły. Stwierdzono. obecnodć nłamltóv ceramili ~rednio

wiecznej i nowożytnej. zagłębienie powyższe można interpretować jako negatyvmuru. Zamykał on od za

chodu nieistniejącą dzisiaj czę§ć kościoła Salwatora. Rozebrante muru nast~:tło v czasach nowożyt~ 
nych, natomiast jego wzniesienie można roboczo łl\CZY~ z dredn:tow1-eczem lub wczesnym dredntowieczem. 

Po obu stronach negatywu muru wyst~ily nowoiytne wkopy grobowe. Były one taRte wkopane Y 

wypełniska negatywu. 

Badania będą kontynuowane. 

KRAKOW - Stare Miasto 

Pl. ~w. Ducha l --T~atr 

im. J. Słowackiego 

Muzeum Archeolog±czoe 

v Rraltovie 

Badania prowadzU mqr Emtl Zattz [autor !fPrawozdan:!:a/ 

przy współudziale mqr DoannY' Arct z Polttechnt'IU: K:rakov

sldej. Finansowało Muzeum Archeologi-czne 1: Polttechnika 

Rrakowaka. P:terwszy sezon badań. Osada wczesnośredniowiecz

na oraz nawarstwienia p6~nodredniowieczne /?/ i nowożytne. 

Teatr im. J. Słowackiego jest budowl~ vzniesion~ w latach 1890-93, na terenie położonym w 

p6łnocno-wschodn~ej częgci ~rednio~eczneqo miasta ~okacyjnego. Bezpogrednio przed jego budo~ prze

prowadzono w najbliższym otoczeniu akcj~ porz~dkowania terenu, w txakcie której zburzono Szpital św. 

Ducha wraz z zabudowaniami Klasztoru Duchaków. Funkcjonował on w tym miejscu nieprzerwanie od 2 poł. 

XIII w. /najpewniej od 1244 r.[, kiedy to biskop Prandota •oddał ltanonikom od św. Ducha z Prądnika" 

teren przy parafii św. Krzyia. 

W związku z planowan~ kompleksową odnow~ zabudowali Teatru POlitechnika Krakowska zleciła prze

prowadzenie badań geotechntcznycn, mających na celu rozpoznanie fundamentów budowli, głęboko~ci ich 

posadowienia oraz eftarakteru zalegaj~ceqo tu calca . ~ ramach ~ych prac przeprowadzono także badania 

archeoloqiczne. Prace badawcze prowadzono w 17 niewielkich szybikach zloka1izowanych przy murach bu

dynku głównego oraz s~s:tadującego z nim budynku ~n!atury•. Większoś6 szybików usytuowana była w pod

ziemiach Teatru, a tylKo 7 wykonano po zewnętrznej stronie, z poziomu terenu wokół budowli. 

Najciekawsze rezultaty uzyskano w szybikach położonych po północnej stronie Teatru /wyk. XII

-XVI/. Bezpo~rednio na calcu stwierdzono tu warstwę fo grub. 20-30 cm[ brunatnego t szarobrunatnego 

utworu piaszczystego z pojedynczymi ułamkami ko~ci zwierzęcych, węq:telkami drzewnym! ' i ułamkami na

czyń datowanych na XII- xrri v., a także l jamy zavteraj~ce pódohny materiał zabytkowy. Strop war

stwy w 2 wykopach był utwardzony drobnym.!: kam.ten:!:ami wapiennymi [o dredn., ok. S cm/, tworzącymi wy

ratny poziom użytkoyy [óruczek[. Z jednej z jam, o wypełnisku zawieratl~cym warstwwki drobnych węgli 

drzewnych, popiołu t przepalonego /?/ na różowo piasku, uzyskano 2 fragmenty dcianki pieca wykonanego 

z gliny, z przywartym:!: od strony wewnętrznej hryłkami żużla z vto~ >nymi grudkami metalu /miedzi ?{ 

pokrytego zieloną Patyną. Poyyższe obiekty 1 warstwa kulturowa wi~żą się zapewne z osad~ vczesno

~redniowieczną, runkcjonującą na tym teren.t'e W" XII - XIII w., przed budową ~redni'Ow·iecznych. umocnień 

obronn ych . Północno-wschodnią czę~~ tej osady rozpoznano v 1973 r. w trakcie badaJ! ratowniczych pro

'"·,lrlzonych przy budowte Przejgcta podziemnego u wylotu ul. Basztowej i Westerplatte, a wi.ęc na terenie 
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usytuowanym w ~redni~wteczti pomtędzy muramt mtejsktmt a fos~. Stvterdzone rel~ty pieca zwi~zanego 
z obróbkĄ [wytopem?[ metalt kolorovycn, mcg~ wskazywać na Produkcyjny char~ter tej osady. Trudno na
tomta&t ustosunRovać $tę do ~chwyconego w 2 wykoPach brucz~ Może on być zarówno ~ladem utwardzonego 
paztomu nżytJcowego wewn~trz naztemnycn ontelttóv mteszkalnycn lub gospodarczych., jak też pozostuogci~ 
ultczU luh placu w o5rębte ondy. 

tr 10 vył<opacll. zlokaltzowanycb. w podz:l:emtach oraz po północnej stronte Teatru /wyk. V-VI, 

vrrr-x, xrr-xvr[,_ 5ezpodr .. ~n!l-o na calcu lub na v~stwac.h wezesno4redntorlecznycb. zalegały warstwy 
kulturowe~ nasypowe zawtera1~ce uł~ cegtet, grudki zaprawy wapiennej, kamtenie, a sporadycznie 

także ułamltt naczyrt Pdtno4redntowtecznych :1: nowożytnych. W r>rt~zku · z bardzo wycinkowym rozpoznaniem 
datowanie tych utworÓW" jes-t; bardzo trudne. Fakt, że zostały one przecięte przez wykopy budowlane 1 

fundamenty Teatru W$1tazuje, ż.e Pocilodz~ one z okre~ru tstnien:l:a Szpitala św. Ducha. Niektóre z nich 
11109ły powstać jnż w oltre$l:.e rozbi'drld szpttala. 

lf "'Ykopte usytuowanym po p6łnocnowscbodntej stronie budynku "Miniatury• /wyk. XI/ oraz w je
dynym szyl>l:ku Po Połudntowej stronte gmachu [od strony Pl. św. Ducha, wyk. XVTI/ stwierdzono warstwy 

nasypowe z duż~ l:lo4ot~ gruzu ceglanego t kamtennego, pocb.odz~ce prawopodobnie z okresu likwidacji . . 
zabudowy szpttalnej. trwyltopte XVIT stwierdzono ponadto część obtektu półziemiankowego /?/z ułamka

mi naczyd 6redniowiecznych.. 1r PoZostałycb. wyk,<>Pacb. wyst~Hy wył~cznie nawarstwienia współczesne, 
z okresu funltcjonowanta Teatru. 

Prze~owadzone badanta nte doprowadżtły do odkrycia reliktów arobitektury średniowiecznej, 
zwi~zanej ze Szpttalem ~. Ducba. Zasadnicza czę~ć tego kompleksu zlokalizowana była na terenie obec

nego Placu, natomtast oQi~ty wcilodz~ce częśctowo v ob.ręb wznoszonego gmachu teatralnego zostały za
pe>me całlto>rtcte rozebrane w- "XIX w. 

Matertały za5ytltowe t doltnmentacja z badart archeologicznych przechowywane s~ w Dziale Krako
wa Przedloiacyjnego Muzeum Archeologtcznego v Kraltow-te. 

KRA.KOW ... stare M.tasto 

Okół 

Mu~eum Archeologiczne 

-w Krakowie 

Bad~a prowadzili: mgr mgr Marek Cwetsch, Janusz Paluch, 

t Emil Zattz /autoE._ sprawozdania/. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne v Krakowie. Osadnictwo wczesno~redniowiecz

ne, Pdtnośredniow-J:eczne i nowożytne. 

KOntynocwano prace Fatowntcze w wykopach Budowlanych, instalacyjnych oraz w szybikach geo

tecb.n~cznycn wykonywanyc~w- zwt~zku z odnow~ zabytków arcb.l:tektonicznych Starego Miasta. w jego po
łudniOwej czę§c~, na teren~e wcfiodz~cym w obręb wczesno~redniowiecznej osady Ok6ł, prowadzono badania 

w następuj~cycn punktach; 

a{ ul. Kanoni~zna 3 [wyk. IVa/ • w wyJtopie budowlanym {podpiwniczanie północnozachodniej części bu

dynku{ przeprowadzono obserwacje dotyczĄce głębokodci zalegania c~lca oraz nawarstwień kulturo

wych, a taltże po!Jadowtenta fundamentów budynku; 
b/ ul. Grodzka 35 [vylt. r[ ~ Poselska 16 /wYk. r - II/ - w szybikacb geotecb.nicznycb rozpoznano na

~rstw-ten~a nowożytne ~ p6tnośredntow-teczne ora~ reltkty starszej zabudowy na pograniczu tych po
sesji. lf wykopie r przy ·1. Poselsl<Sej 16 stwierdzono ctenk~ warstewkę polepy, zalegaj~c'l na war

stwie kulturowej z ceramiJ<'\ wczesnośredntovteczn~, datowano na x-nr wtek1 

c[ ul. Grodzlta -61 [wy L I'[ - .". wyJtop te badawczym stwierdzono navarstw-tenb. wczesnośre<Wiow-ieczne, 

zw-i~zane z młod~ym noryzontem osadn~zym okotu /XI - XJCII w./ oraz nawarstwienia póinośredniowie

czne i nowożytne. Na stropte warstw p6tnollredntowteczr.ycb. stwierdzono brul< kamienny na podsypce 

żółtego ptasltu, ułożony na varstvte wyr~wnawczej wyJtonanaj z dużych. ostrokrawędzistych kamieni wa

p~ennycli t jasnożółtego, zgltntonego p~asku. Nad ntm zalegały warstwy nowożytne zwi~zane z funk

cjonowaniem podwórza od XVI do XX w. W obrębte wykopu rozpoznano częś~ wkopu o pionowych ścianach 

i warstwowanym wypełntsku, zawteraj'lcym duże tlości gruzu kamtennego t ceglanego. Ze względu na 

dość znaczn~ głę5okoś~ tego obiektu /ponad 4 m, dna nie uchwycone/ można przypuszcza~, że j est to 

pozostałość studni zlikwidowanej /~zehrano obudowę ?/ pod ioniec XIX lub w XX w. Z' jej zasypis~a 

uzy&k.ano Itilita fragmentÓW" butelek kamionkowycn z kodca XIX w.; 
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d/ ul. Podzamcze 1 {wyŁ I/ - w wykopie budowlanym, usytuowanym wzdłuż pdłnocnej ściany budynku &~
siadującego od zachodu z ko~ciołem §w. Idzieqo, s~erdzono nawarst~~ nowożytne oraz odsło

nięto fundament f>udynfcu do głębokotci ok. 22a cm. W górnej części fundamentu, wykonanej głównie 

z dużych kamieni wapiennycnf . zao6serwowano wyratny ukŁad warstwowy muru z dwoma poziomami wyrów

nawczymi na głęf>okości 40 i 100 cm. Dolna partia fundamentu wykonana była n mniej1<zych kamieni 

wapiennych i pojedyńczycn cegieł /widoczne nłamki/ łączonych obficie stosowan~ zapra~ wapienn~. 

1~ jej koronie wystąpiły wtórnie użyte 3 kostki wapienne o charakterze romańsk..tm, natomiast na 

głębokości około 175 cm stwierdzono koronę 2· łuków odciążających, stanowiących element konstruk

cyjny muru. Charakterystyczne, że ~ranica pomiędzy do~n~, a g6rn4 {warstwowan~/ częgci~ muru 

/głęhokośó ok. 100 cm ~ 207,58 m n.p.m. / odpowiada pierwszej warstwie bruku w. wykopie II 1 III 

przy kościele św. Idziego {badania w 1930 r./, stanowiącej pdtnośredn1owieczny poziom użytkowy 

koło kościoła; 

e/ ul. senacka 10 /wyk. III/ - w wykopie budowlanym stwierdzono nawar1<twienia pó~nośredniowieczne 

z XIII - XV w. oraz wczesnogredniowieczne z X - XIII w. W serit nawarstwteń vezesno,redn±owiecz

nych uchwycono poziom nżytkowy utwardzony drobnymi kamieniami wapiennymi o średnicy poniżej 

8-10 cm, zalegającymi na warstwie szarego piasku przemieszanego z żółtą glin~ . 

w północnej części Starego Miasta {obszar miasta lokacyjnego/ przeprowadzono badania w wyko

pie instalacyjnym położonym na Plantach, po wschodniej stronie budynku przy ul. Solskiego 43. Na 

szerokości ok. 2, 5 m ł głęf>okotci 80-140 cm uchwycono war~rtwę gruzu kamtennago i ceglanego , przemie

szanego z rozdrobnion~ zapraw~ wapienn~, będ~cą prawdopodobnie reliktem rozebranego w XIX w. miej

skiego muru oóronnego. 

w tra&cie prowadzonych prac badawczych uzyskano szereg nowych danych odnodnie charakteru na

warstwie.ń wczesno- i pdtnośredniowiecznych oraz głębokodcl zalegania calca na terenie Okołu. 

Materiały /ceramika, kości zwierzęce 1 polepa/ i dokumentacja z badań przechowywane s~ w 
Dziale Krakowa Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie . 

LEMBARG, gm. Jabłonowo Pomorsfde 

woj. toruńskie 

Stanowisko 6 

Muzeum Reqłonalne 

w Brodnicy 

Badania prowadził mqr Kazimierz Grążavski. ~nsultantem 
był doc. dr Jerzy Olczak z OMJt w Toruniu. Badania finan

sował WlCZ v Toruniu. I sezon badal'i. Grod%1sko vczesno

dredntow:teczne J[-Xh w. 

Obiekt położony jest v zakolu rzeki Lutrvny, na wysokodoi osiedla PGR Mileszevy. Zajmuje on 
skraj południowy cyplowatego wyniesienia - brzegu doliny rzeki i dość czytelnie rysuje się jego syl
wetka w terenie w odległości około 200 m od drogv Brodniea-Jabłonowo Pomorskie. 

Grodzisko posiada kształt dośó regularnego owalu. Jego pierścieniowate wały, o wysokości 

względnej 10-12 m są bardziej przewy2szone po stronie północnej, w strefie domniemanej osady, nieco 

zaś niższe po stronie południowej gdzie elementem obronnym są wody rzeczki oblewające of>iekt niemal 

w połowie jego of>wcdu. Obszar grodziska wynosi około 40 x 50 m, zaś jego majdan 15 x 18 m. 

Pierwsze badanta weryfikacyjnorsondażowe f pomiarowe prowadzflt v 1974 roku .A. Kola i G. Wilke 
z Instytutu Archeologii UMr v Toruntu. Sporządzono wówczas plan sytuacyjno-wysokościowy grodziska 1 

założono 2 wykopy sondażowe na jego majdanie. Pczwoliły one na wstępne określenie chronologii obiektu 
na X-XII w. 

Prace podjęte w 1987 roku, poprzedziło wykonanie planu wysokośctovaqo obiektu z szerszym za
pleczem /wyk. przez doc. E. KujaVI<kieqo- ART Bydgoszcz/. Skoncentrowano się na badaniu grodu, gdyż 
teren osady zajęty f>ył dość intensywną upra~ . Założono łącznie 8 wykopów, uwzględniając numerację 
z 1974 r. 
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l(ykopy l, 4, o, g· f o wym:tarach 4 x 4 m/ usytuowano w: streft'e kotltnll przywałowej po zew
nętrznej stront'e majdanu. PoZ>IOltło to na ucbwycenie stałych elementów osednJ:czych grodzlska w pos
taci dladd'l(" półztemianelt t cbat naz~ych. str..:tygrafta tych naWlOrstwi"ł!JI Pozwala wnioskować o dwu
fazowodc i zabudowy obtelttu. tcykopy 5, fi, 7, l. O [o wymiarach. 4 x 4 m[ usytuowane po wewn<;trznych sto
kach wałów. •Zarejestrowano Y n~c~ nawarstwŁen~a rumowłska konstrukcji umocn~ert korony wału w postaci 

intan~ej sPaleni~ny, rumowt.ko kamienne oraz utwory tlaste z węql~ drzewnymi. Kamienne obsuwisko 

wyst~ilo w: wyltopte l - u podndża wału. 

tcykop 8 !o wymtal!aci'L 2 :a: o -m[ usytuowany w miejscu siodłowatego obniżenia wału w cz<;dci połud

niowej grodu. Odltryto v ntm z:umovisio bramy. Była ona tzagł<;biona na około 2 - l m w j"dro wału, sze
rokodoi oltoło 2,5 m. Sej konstrukcje drewniane uległy ca~kowitemu spaleniu. Stratygrafia nawaratwieli 

bramy rdwnteż wydaje st<; Potvt'erdzać dvulaotne zastedlanie obiektu w niedługim odst<;pie czasu. 

Rucfiamymatertał zalirtk9vy składał stę ntemal wył"cznie z fragmentów naczyll glinianych. ·zna
leziono jedynie lttllta nożyl<dY;t haczyk. żelazny. z przesłanek stratygraficznych wynika, że obiekt był 
dwultrotni<e tnten"Y...,i-e użytltowsny i Jtażdorazovo został zntszczony pożarem. 

Badanta wykopaltsitowe na grodzie zakollczono . Przew-iduje si<; natomiast uzupełniaj"ce wiarce
nta w północnej cz<;łci wału, jalt też w strefie przybramnej oraz prace wykopaliskowe na nierozpozna

nej d.o~d osad z te przygrodowe~. 

LOBifl 

voj. leacz)'ll~ 

Stan~ l ~la 

Polska Akadem~a Nauk 
Instytut Historii Kultury Materialnej 

Badanta prowadzili prof. dr hab. Zofia Kurnatowska 1 doc. 
dr hab . Stantaław Kurnatowski. Finansował WOAl< w Lesznie. 
Dziest"ty sezon badali. Zespół architektoniczno-osadniczy 
klasztoru benedyktynów. 

Stanowtsko ~ - Badania na...t"~yvały do prac v ubiegłych sezonach. Celem ich było ostateczne 
odsłoni<;cie pozostałedoi Klasztoru i kodetola romariskiego . Założono wykopy po wschodniej stronie kod
cHa /sektor III[ eraz po jego stronie północnej [sektor rv i VII/. Kontynuowano takie rozeznanie ar

cheologiczne Y•podZiemJ:ach Rlasztoru {seJttor Ir{. 

lf wykopach na wsclidd od Rodetola natrafiono na destrukt muru kamiennego /drobniejsze kamie

nte i zaprawa wyrzucone z muru[ w: miejscu, gdzte wg rekonstrukcji miał przebiegać mur apsydy głów
nej I kodetola ramań~ego. Można zatem s~dzt~, że ta partia ko,cioła została wzn1es1ona do pewnej 

wysokodci, a nastęPni-e rozeBrana przy fiudowie tnnych pomieszczali romańskich z półniejszych faz. 

Mur kam.tenny odsłontęto rdwnt-eż pod ceglanym murem prezbiterium. Można go odnieść do 3 fazy 

poroa~adskiej [po Pcłovie -xn:z:- w.[. B~ mole jest to dlad przedłużenia chóru. 

~ wykopie na dztedztrtcu flasztoru [sektor IV/ natraftono na dodć dobrze zachowany fundament 

kamienny z murem ceglanym """tltu wendyjsk.im. Jest to przedłużenie północnej dciany budynku uchwyco
nego jut v poprzedntcn sezonach., zlokal~owanego w.pn-wsch. cz<;dci klasztoru, przyległego do krużgan
ka. Badania tegoroczne P.,z...,lJ:ły ucbwyctć całltów1:ty zasięg tego budynku i sprecyzować jego chronologi<; 
po połowie XIII v. Fundamenty tego budynku przeci<;ły wczedntejsze nawarstw-ienia . Można zatem przypusz

cza6, że pierwotnte na zasypanej toste z r fazy pobudowano drewniane budynki mieszcz-ce kuchnie, zag

ł<;htone n~o tł z~t, ktdre dopiero v 3 fazte ranariskiej zast~iono budynkiem murowanym. 

Badanta w podziemłach ltlasztoru pozwoliły skorygowaó plan klasztoru romariakiego w tej partii. 

Stwierdzono, ie vteża czworo5oczna umteszc,ona była w narożniku północno-zacbodnim i wbrew dawniejszym 
przepuszczantom nJ:e do przystawał do niej dalszy budynek v zachodnim sltrzydle. W ten sposób można ob.,c

nie odtvorzyó całkoYłty plan zabodovad ltlasztornych 2 i 3 fazy romańsk.tej. 

stanowt~tko 'la - we wnętrzu kodetola łw. Leonarda. OCbwycono całko...tty zasięg ko•cioła romań

skiego, który od zacliodu zamykała prorta ~ctana. Portal znajdował stę v murze północnym, uchwycono 

resztkł portalu romań~kJ:ego, dwultrotnie naltt<;pnte przebudowywanego. Odsłon1<;to 1 oczyszczono inne 
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elementy wystroju ko§c~oła, wykonane z ceqły pokrytej czerwon~ farb4. Nie potw1erdziły się nato
miast sugestie 0 zaleganiu pod obecnym ko'ciołem rel~Któv starszego założenta architektonicznego. 

Sprecyzowano chronologtę ko~łoła romads~ego na czas po połowie XIIr w. 

Ogólnie można st~erdzić, iż sezon 1987 przyn~dsł ważne ustaleni a z zakresu architektury 

zwłas·zcza romańskiej w Lubbliu, co pozwoli na podsumowanł'e 1 zbiorcze o pracowan,te tego okresu v 

dzie jach klasztoru benedyktyllfJIU.ego w Lubiniu. 

LEKNO, gm . W~gro~ec 

woj . pilski e 
/ grunty pod admi~istracją wsi 

Tarnowo Pałuck ie{ 

Stanowis ko 

Uniwersytet 1m. Adama Mtcldewlcza 

w Pozna.nru 
KOnserwator Zabytków Archeologicznych 
w Ptle · · ., 

Badani a prowadził: dr Andrzej M. wyrwa, przy współpracy 

~gr ewy Spr~ger /archeolog[, dr Elżbiety Muchy-Miłosz 

[antroPclog[, mgr Ludwika P1jała /dokumentalista/ 1 mgr 

PJ::otra Namioty [fotograf[. Finansował wxz w Pile, Uni

wersytet .tm. A. M.tckiewicza w Poznaniu przy współudziale 

Zarz~du Krajowego ' ZMW v Warszawie. Osobne dofinansowanie 

na badanta sPecjallstyczne t dokumentacyjne przyznał Mi

nister Szkolntctwa Wyższego t TechntX!. Szósty sezon ba

dali. Osadntctwo kultury łużyckiej [?/; - grda wczesno

llredni'Owleczny vrri/lX [?f - poł. xrr w.; - romaliska ro
tunda ~pocz. XII v./?/1 - ko!lctół gotycki V dwóch fazach 

rozbudowy - r poł. Xrir do kortca XIV v./?/1 - pótnogotyc

k.t obteltt sairalny - oK.. XVI w./?/; - rzędowe =entarzys~ 

ko szkieletowe oraz zespół fundamentów o bliżej jeszcze 

n~e oltreilonym charakterze. 

Kontynuowano prace wykopaltakowe na obszarze zalegania reliktów architektonicznych kodciała 

cysterskiego, w oóręóie którego znajduje stę romarislta rotunda, reltkty wczesno~redniovtecznego grodu 

oraz rzędowe cmentarzysko sz~eletowe. Szktelety występuj~ na zewn~trz zabudowań sakralnycn, jak 

również w ich obrębie {wiąże alę je z rdżnymt fazami budowy i rozbudowy kościoła cysterskiego/. Pra

c e prowadzono w seK.torze A - wykopy nr r. V, xr-c oraz w sektorze B - wykopy XVII, XVIII i XVIII - A 
oraz w północnej części wnętrza rotundy. Na stanowisitu nr 3 pr~wadzono ponadto geofizyczne nadania 

rozpoznawcze metodą sejsm.tczną refrakcyjną. Obszar stanowisk nr 3 i 4 przebadano również pod względem 

g eotechnicznym. Dokonano równt ei pomiarów fotogrametrycznych rotundy. 

W wyniku prac archeologicznycńrozpoznano do kodca cechy konstrUkcyjne ramadsk±ej rotundy. 

W oparciu o 6adan~a petrograficzne ustalono, że fundamenty tego obiektu wykonane SĄ z otoczaków gnej

sowo~granitowyc~ pochodzenia eratyczneqo . Zachowane fragmenty' murów natomiast wykonano z jednorodne

go surowca skalnego, piaskowca jotnicklego. Ostalono też przyczynę osunięcia północno-wschodniej częś

c i rotundy. Destrukcja ta spowodowana została zaleganiem pod stop~ fundament~ jamy kulturowej /o 
duże j miąższości/ wypełn~nej elementami organicznymi. 

Celem bliższego sprecyzowan~a chronologii rotundy, podjęto próbę bliższego sprecyzowania daty 

powstania tego obiektu w oparciu o metodę archeomagnetyczn~. Badanta przeprowadził di wacłav Czyszek 

/ 1 ~8 6 r. l z Obs erwatortum Geoft:zycznego PAN na Helu. w wyniku dokonanej przez nieqo analizy uzyskali·ś
my datę ! 1120 rok~ Btor~c ~ uwagę możliwogci błędu przyjęto vstępnte, że rotunda łeknedska powsta

ła prawdopodobnie w pterws~ej ćwterct xrr w., w czasach Bolesława Krzywoustego. Na podstavie danych 

dokumentu fundacyjnego dla Klasztoru cystersów w tekn1~. wydaje stę, że była pod wezwaniem św. Piotra. 

W dalszym ci~gu prowadzono też prace nad pełniejszym odsłon~ęciem i tnterpretacją sakralnych 

obiektów cysterskich t Pccystersklch. Stanowisko nr 3 - ustalono fazy rozbudowy i przebudowy architek

tury sak r a l nej; wyodrębniono wstępnie 3 fazy rozbudowy kościota cysterskiego oraz cltiej zreltonstruo
".,._"no, wspomniany w Informatorze z 1986 r., obiekt sakralny ... c•. 
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Odnośnie J<o4ctoła cyster~o vyodrębnfono fazę A1 , dla ktdrej obiekt ten stanow~ n~ew~elki , jed
nonawowy, ortentowany ko.cidł Pcprzedzony od strony wscbodntej prostok4tnym przęsłem prezbiterialnym 

t eltptycznl\ apsydą. Do ,farmdy przrl"'.Jało pomtenczente /JtfOŻe kruchta,' przedsionek, ńeża f?[[ na 

planie prostokl\ta. Wlrtępn:l:e na 5azt.e cech. J<onstrul<cyjnych. wschodniej częlfci tego obiektu datować go 
możemy na~ ~-·· aloo 1. pol. xrrr v. Na osi orientacji IM on długo•ć zewnętrzną około 13 m, szero
kość na ze~l\trz vynost 13, E ~14,6 m. 

Faza ~ stanorl .rc~budo"'! · fazy A:! W tlerunlw zacbodnl:Jn Fundamenty fazy A2 JIIAją lllllliejszą sze

roko§ć od fazr ~. Dolladnte rozpoznano ch.arak.Łer rozbudowy kokiola w partti zachodn.l.ej. Stwierdzo-

no występowanie .dwócli. fasad. ·Parmdy starszej A2_1 t młods-zej ~-2 stanowiącej prawdopodobnie zabez
pieceente A2_1 przed destrukcją całego obiektu. Fundamenty obydwu fasad pod względem konstrukcyjnym 

zostały wykonane v innej teclinice. _Wpte~zej- A2_1 - otocz~ gnejsowo~ran.l.towe były przesypywa-

ne ztemtą lub gl i~ą pocóodzącą najpra~opodoóntej z dołu fundamentowego. Natomiast w fasadzie A2_2 
~e~e Y fundamencie łączone były zaprawą wapienną. Szerokość fundamentu fasady A2_1 wynosi od 1,35 

do 1,45 m~ a fasady A2~2 ~tmum 2,60 m. ~czna długość kościoła cysterskiego po rozbudowie {A1 + A2/ 
do zewnątrz lica fasady A2_1 wynosi około ~2,5 m, a d~ zewnętrznego l.l.ca A2_2 ok. 45 m. Fasada A2_2 
dochodzi do fasady A2_1 prawie na styk. W pdłnocno-zachodntm narożniku odległość między n~ wynosi 

około O, 30 m, v połudntowym jest nt:eco v-tększa. ~...a fazy A
2 

jeszcze nie ustalono, wstępnie przy

puszczamy, że została ona ~ntestona v przedżtale po połowie xrrr do l ć~erci xrv w. Trudno też jed

noznaczute okre~lł~ czas &udowy fasady A2_ 2 • Przypuszczaó jednak można, bior~c pod uwagę dzieje opac

twa cyste.rslt.tego v t.eknte, :te -mustal;a ona prawdopodoónl:e powstać przed końcem XIV /?/ w. 

Na o&s-zarze fazy Ai v czękl: południowo-zacbodniej i ~rod"-owej szerzej rozpoznano rel~ty 

trzec~ego oh.i~u rrakralneg?. rcr, Był to ntewl:elkt kngcl:dłek zbudowany na planie prosto~ąta, bez 

wyodręóntonego prezbiterium, z zastosowaniem do knnstrukcj~ przypdr ~ i ukOśnych na węgłach. 

Zaobserwowane we wscóodnl:ej jego cz~~l: dwte przypory narożnikowe ukośne, wydaj4 się datować go w 

przedziAle od 2 pol. XV do 1 pol. xvr w •. Najprawdopodobniej ·stanowH on kaplicę cmentarną po likwi

dacji opactwa łekneńsk.l.~o. !apll:ca ta ma długość na osi orł~tacji zewnętrznie ok. 14 m, a szero

kość ok.. 9 m. 

Y traket-e óadarl V wykopie xvrtr t xvrrr A odsłonięto dalsze fragmenty fundamentdw odchodzą
cych. na pdłnoc od prezbitertum - zakry·sti:t [? r lub innych. budowli. Ustalono, że i tu mamy do czynie

nia z kilkoma przebudowan:tamt. 

Y wykopt-e r przebadano fragmenty konstrukcji z zabudowy wewnętrznej · grodu. Obiekt jest jesz

cze mało rozpoznany. Wobręhte cmentarzyska wydobyto 18 szk.l.eletdw . Łl\cznie w latach 1982- 1987 za

rejestrowano 172 groby + smpl:ska, cmenta.rzysko zlokalizowane jest wokdł zabudowań sakralnych. Szcze

gdlne duże wys-tęPcwanl:e s-zktelet6v zarejestrowano v partl:i wschodn.l.ej - na wschdd od prezbiterium 

kokicła cysterskiego. W n.l.~tdrycK punktach zarejestrowano tu do pięciu warstw szkieletów spoczywa
jących. v jednym miejscu. 

W vyntkn analizy f>!.ologtcznej materiałów- kostnych /StliD. nr 3/ można stńerdzi6, że przewa

Żają osoóntcy płci mę~ej, liczóa zmarłych dztect jest bardzo niska. Prawie 30 ł ogdłu zmarłych sta

now~l\ osoónl:cy powy:tej 50 rokn tycia, natomiast przeciętna zgonu osdb dorosłych wynosząca 45 lat j es t 

warto•ctą 1I(Y'SOkĄ. 

Skład antropologiczny wyRazuje przewagę elementu nordycznego około 24 ~ nad laponoidalnym około 22 %, 

śr6dztemnomorskl:Jn około 20 ' , armenoidalnym około 20 % t p~łeoeuropoidalnym około 14 \. Srednia wy

sokość ciała dla 10ężczyzn wy. •ost 173,1 cm a dla kobtet 162 18 cm. u 20 osoóników stwierdzono zmiany 

patologiczne, '(~!ród ktdrych dominują scliorzenta degeneracyjno-dystroficzne. listępni'e przypuszczać na-

leży, że cmentarzysko funKcjonovato od około xrrr v. przynajmniej do ko:lea XVI w. 

"Ydobyte v trakcie eksploatacji materiAły - ceramika naczyntova, ceramika budowlana, szkło 

w:ltrażowe, półfabrykaty z kośct l: Poroża, koki ludzkie, zwierzęce itp. są w trakcie szczegółowych 
badali l: analiz. 1f najfilt:ższym czaste ukaże sl:ę samodzielna publikacja z óadaJ! ł.ekna. Badania po jed

norocznej przerrle 6ędą vznowione w 1 989 roku. 

Uwaga: ltl>rekta do . blformacji w Informatorze Archeologicznym, Badania 1984 , Warszawa 1985 , 

s . 135, Badanta 1.985, Warszawa 1986, s . 135. 
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l/ - o~ orientacji rotundy· wynosi 22,5°. 

-o~ orientacji o5~ektu sakralnego A wynosi 13°. 

2/ wymiary rotundy: 
_ średnica wewnętrzna nawy rotundy, ok. 6,8 m /w przybliżeniu ok. 7 m/ , 

- ~rednica zewnętrzna nawy ok. 9,0 m, 

- ~rednlca wewnętrzna apsydy ·ok. 3,6 m, 

- grednica zewnętrzna apsydy ok. 5,5 m, 

- wysoko~ć fundamentórna~ ok. 0,90 m, apsydy 1,25 m. 

1;ymiary i charakter cysterskicli obiektów sakralnych. przedstawionych w poprzednich Informatorach. sko

rygowaliśmy w oparciu o najnowsze wyniki w niniejszym sprawozdaniu. 

ŁOot , ul. Chacianowicka 1as 
Stanowisko l 

Muzeum Arcb.eoLogiczne t Etnograficzne 

w Łodzi 

Badania prowadził mgr Mieczysław Góra /autor sprawozda

nt:a/. Finansował WKZ w Łodzi. Trzeci sezon badali. Osada 

wczesnośredniowieczna /XI-xii w./. 

Kontynu.owano poszuk.J:wania zasięgu osady wczesno!!iredntowiecznej. C&ł4 uwagę sk.:terowano na 

łĄkę Wiesława " Brycha, Potożon4 nad Nerem, Która sll,siaduje przez mi~zę ~polem ~esława Piotrowskie

go i łąką Henryka Wojtasi:ka , gdzie podczas badart w latach 1985, "1986 odkryto 4 vczesnośredniowteez

ne jamy. 

Efektem prac w 1987 r . było znalezt:enie tylko jednej jamy osadniczej z okresu wczesnego 

średniowiecza. Po zdjęciu warstwy darni zarysowała si~ w rzuct:e płaskim nieregularna elipsa o wymia

rach 2,5 x 3m i głęboko~ci dochodz-cej do 55 cm od powierzchni ziemi. W wypełnisku jamy natrafiono 

na ułamki naczyń glinianych silnie obtaczanych., duże ilo~ct polepy i węgle drzexne. W warstwie darni 

odnaleziono miedziany szel49 koronny Jana Kaz~erza. 

Muzeum nie przewiduje v roku przyszłym .badali osa.dy. 

MIELNIK 
woj. bi·ałostock.ie 

Zamek 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 

Pracown~a Areheologiczno-Konservatorska 

w Lub11nł.e 

Badania prowadził dqr Łukasz Rejniewicz. Finansował WKZ 

w at:ałymstoku. Trzeci sezon badali. Grodzisko wczesno

średntowieczne i średniowieczny zamek. 

wykonano 4 wykopy o łącznej powierzchni 71 m2 • wykop nr 14 załoiono przy narożniku południo
wo-wschodnJ:m ruin kościoła w miejscu spodziewanego połączenia muru kamienn.ego odkrytego · poprzednio 

w wykopie nr 13 ze ~cianą wschodnią ruin kościoła . 

Ujawniono przerwę w kamtennym murze przemurowaną cegłami 8ochodz-cymi dalej w kierunku pół

nocnym do narożnika kolejnego muru kamiennego związanego zepewne z konstrukcj- południowej ~elany 

zakrystii. 

W części wscnodn:tej wykopu ukazała się kamienna konstrukcja będ-ca zapewne WDOcni·eniem tej 

części skarpy. Zalega ona na ąalcu kredowym warst~ grubo~ct: 150 cm t: tworzy w partt:i spągowej podwa

linę pod przyporę ceglanego fundamentu zakrystii. tiypełnbko wykopu stanowił ni"ellial jednorodny nasyp 

qruzowy zawierający niewielkie t:lośct materiału ceramicznego z końca xvrr pocz-tRu xvrii w. 

~;ykop nr 15 załoiono przy południowo-zachodnim narożniku ru.in ko~cioła. Chodziło tu o uchwycenie za

sięgu kamiennego, muru nr "l z wykopu 13, w kierunku zachodnJ:m. Bezpośrednio na mur ten w wykopie nie 

natrafiono. Odkryto natomt:ast w profilu wschodnim i zachodnim krypty grobowe. Po komisyjnym odbiciu 

krypt stwierdzono, że są całkowicie zasypane ziemią. Częściowa eksploracja krypty wschodniej z uwagi 

na niebezpieczeństwo zasypani~ - pozwoliła określić szerokość •krypty w kterunku wschodnim. Jej tyl -

n~ "c1ana odległa od lica łuku o 170 cm jest najpewnej licem zachodnim kamiennego moru nr 1 z wykopu 13 . 

. · 
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Południowa czę§ć wyl<opu, poza kryptaJD,J. dostarczyła znacznych. tlolłcl:' cerami.XJ. od XI do XVII w. 

wykop nr 16 założono "" w~tehodni:ej czę_ści skarpy połudnl:Dwej wzgórza. W miejscu tym spodziewano 
się natraftć na PoZO!ttało~ct nroru obronnego. Jak . wykazała eksploracja skarpa w tym miejscu jest 

silnie przekształcona t znl:'welowana. W części północnej wykopu natrafiono na pozostałości warstw 
kulturowych. zw"t"Ą.zanycłi z funkcjonowantem g:rodzi.ska t' XV-wiec~nego zamku. Nt:e natraftono na poszu

ki~y mur ohronny 1 clioctaż odkryte w części połudntowej wykopu rumowisko gruzu kamiennego i zaprawy 
może być jego PoZOstałolłcl:l\• Pozostaje ono w zgodnej. Un:U z ortaJII:amJ. tego muru widocznymi w wyż
szej partU wzgórza t konrtrulc.cjamt odsłontętymi w połudntowej czędct wykopu 12 w badaniach z 1986 r. 

wykop nr 17 założono ·przy północno-vschodntm narożniku rui:n kościoła od strony skarpy 
wschodniej. Odsłontęto mur ~Y ~chodZI\CY z przypory narożnika kościoła. Za ntm w części •w• 
wykopu od~ntęto koronę masywnego muru kami~ego wcbodZI\Cego w ścianę półnOCni\ ruin kodcioła. Obyd

wa mury przeótegajl\ w ltter:nnku Pótnocnej fo_trt· W partU wschodniej wykopu, poza murami zaobserwowa
no gli:ntaltte warlttwy z dUŻI\ J:lolfci''l polepyr majl\ce l:ntensywny spadek w kterunku skarpy wschodniej. 
MoCJI\ tu być Pozostałoścl:' wału ~zanego z grodztSkiem, bl\di zamkowymh umocnień ziemnych. z warstw 
zehrano znaczne tlośct ~er~kt od X do XVIIX w. Tegoroczne badania potwierdziły po części przypusz
czenie, te kośctół zortał postl\~ony na ~ejscu zruinowanego pożarem zamku. wykorzystuji\C część daw

nej zabudowy zamkowej; n~. śctana wschodni•. Bl\ał też ntszCZI\C partie Iletany południowej i zachod
niej. 

"atertały przechowywane !fi\ w PP PKZ O[Luhltn. 

Badanl:'a będl\ kontynuowane. 

MOKRE, gm. ZZUDOdć 

woj. za:moj1r~ 

Stanortsto l 

WOjewódzki Ośrodek 
Archeoloqiczno-«onserwatorski 
w Zamodc:tu 

Badanta prowadził mgr Wiesław Koman. Finansował WKZ w 
Zamośc:tu. Pil\tY sezon badań. cmentarzysko kurhanowe z 
okresu wcze~tneg; ~redntowtecza i osada kultury trzciniec
Jttej z epoki: lirązol 

KOntynuowano badanta ratownicze. Miały one n6 celu rozpoznanie 1 zabezpteczenie najbardzlej 

zagrożonycli obl:'elttów. 

Pracamt wykoPai~si<D~t objo;to kurhany nr 5, 6 l: 35. 

IQJ.rl\an nr 5 • Przed przyltti\Pl..'entem do badań nasyp posiadał wysoko g<! około 30 cm, owalny zarys 
o średn.i:.cach 5l-.IO m, B'ła5o wyr6in.taj,cy •.hl w terenie. 5Płl9 kurhanu zarejestrolmno na głąbok:o.d~ 60 crn. 

Pierwotny nasyp post.dat prawdoPooobnte prostokl\tny zarys o zaokrąglonycli naroinikach od strony po
łudniowej. Nasyp w t}"JJI lt~erunku posl:'adał łagodntej_szy stok.. Do głębokości 30 cm wylttępował ceramiczny 
matertał wcze~tnodredntowteczny t fragment przepalonych kogci od szczytu nasypu w granicach zasięgu 
nasypu współczesnego. Najwtęcej zabyttów zarejestrowano na obwodzie nasypu pierwotnego w ćwiartkach 
wschodnich. w-centrum bralt ~atertału vczesnodredntowtecznego. Od strony zacbodniej przy nasypie kur
hanu wyltti\Ptla mała, wydłużcna jama bez 1naterl:'ałn żabytkowego. Odkryte fragmenty ceramiczne należą do 
dwóch. lub trzech naczyń wcze~rnodrednl:Dwl:'ecznych. Postadają one domieszkę piasku, tłucznia granitowe-
90 oraz szamotu ceram:tcznego. I:ch barwa jest brunatna, brunatno-szara lub brłlzowa. Kurhan na podsta

wie ceram:łld 1110.żna datować wstępnie na VI~:r:x v. tr nasypl:'e kurhanu, pod ntm jak i na całej powierz

chni kurhanu wylttępowały ltozne fragmenty ceramtkt kultury trzcl:'niecki~j a także narzędzia krzemien

ne. Pierwotny nasyp posiadał hedntce po ok, 7 m. 

Kurlian nr 6. Przed badan tam~ poatadał owalny, nieco jajowaty zarys o drednicach 8-9,5 m i 

wysokości około 40 cm. Podlttawę kurhanu uchwycono na głębokości 60 cm. Pierwotny nasyp posiadał praw

dopodobnie cz~roboczny zarys ~ zaokrąglone narożniki. Jego średnica wynosiła około 7 m. Nasyp w kie

runku połudntowym porladał łagodny, długi stok, natomiast jego stoki w tnnych kierunkach były bardzic,j 

strome. Od zachodu nasyp kurhanu ograniczała mała owalna jama, natomtast od północy i północnego-wschc 

du odkryto dużą rowkowatą jamę. Wczesnośrednłowieczny materi"ał ceramiczny i przepalone kości re)CStr<.

wano jedynie do głębokości 40 cm od szczytu nasypu. Najwięk!tza jego koncentracja wysti\Piła w ćviartk~r·. 
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północno-zacl\odntej t pohldntovo-scl\odniej. Zabytki te znajdowały aię " grant-each nasypu współ
czesnego. Natomiast fraąmenty ceramLki trzctnlec~j występowały na róinych głęboko~c~ach w całej 
kwaterze nałożonej na badany ~ban. Zarejestrowana cer~ wczesno~redn~~eczna pocbodz~ta z 

dwóch naczyń, posiadała domieszkę plasku. Odó > si~ zrekonstruowa6 ich fragmenty. Jedno z ntch po

siada zdohiente w postaci szerokich, poziomych żłobków na górnej częśct brzuśca. Naczynta te dato~ 

wano wstępnie na IX w. 

Kurhan nr 35, Przed badantami jego wysokoś6 _wynosiła ok. 50 cm, średni'Ce natomiast si~ały 
do 9 m. Nasyp posiadał owalny, prawie kolisty zarys, a na jego obWodzie yyratnt.e zaznaczało stę row~ 
kowate zagłębienie. Wczesno~redniowieczny materiał cer~czny ~przepalone ko4ctrejeatrowano w obrę
bie nasypu pierwotnego do głębokollei 30 cm. Poniżej występol''&ł jedynie nieliczny materiał zaliczony 

do kultury trzcinieckiej. Podstawę kurhanu zarej~strowano na głęboko!lct 60 cm. Pierwotny zarys na~ 

sypu posiadał kształt zbliżony do prostok,ta, a jego narożn!Ai w części północnej były zaokr,glone, 

natomiast częś~ południowa Była prawie owalna. Nasyp kurhanu oq~aniczała rowkowata jama v kształcie 
odwróconej litery •u• od strony zachodniej, północnej 1 wschodniej. Jeet ona dodć szeroka, stęgaj~c 
miejscami 2, 5-3 m, a głębokod~ dochodzi do 60~7 cm. Jama ta posiadała vypełntsko o prawie czarnym 

zabarwieniu. Pierwotnie nasyp kurhanu posiadał !lrednt.cę około 8 m po linti N-5 t- 6" m po linii W-E. 

stoki nasypu były strome, jedynie od poludnia był on łagodny, tworz,c poebyłĄ rampę· !- Z kur~ 
hanu tego pochodz~ skupisita ceramiki należ~ce do d~h naczyó wczesno!lredntowtecznych, z których jed

no udało się zrel<onetruować. Na tej P"dstawie ohtell ten JrOżna datowa6 wstępnie na vri.[Vrrr w. 

Po zakończeni'U badali wykopaliskowych. przystąpto.no do rekonstrukcji kurhanów v zarysach pi-er

wot.nych. Nowo powstałe nasypy obłotono darni'~ celem -zafiezptecz~a przed rozsunięciem. 

Po przebadaniu na tym stanowtsku najbardzłej zagrożonych zn~szczentem kurhanóv zakortczono 

wstępny etap rozpoznania tego cmentarzyska pod względem kulturowym ł chronologicznym. Nie przewidu

je się w najbliższej przyszłości kontynuacji badali na tym stanowtsku. 

NIEDOW, qm . Zgorzelec 

woj. jeleni~górskie 

WOjewódzU o•rodek 
Archeoloqtczno~Koneervatorski 

we llrÓcławtu 

Badanta prowadziła mgr Raltna ~ledztk-~ńska. Ptnanso

vał !iOAK we wrocławiu. Czwarty sezon badali. Grodzisko nr 
[ Dt-ln w.{ . 

Kontynuowano bada~a zabudowy na wschodn~ odcLnku majdanu /wykop I/87/ oraz przywala. Pod 

próchnic~ mi~ższo!lct 0,30 m oraz ~iami Pochodz~cymt z rozsyp~ska wału odkryto zarys budynku o 

kształcie czworobocznym [nr 8[. l!ymtary budynku!, 3,5 x 3,0 m, wzniesiony był w konstrukcji zrębowej, 
osi~ dłuższą skierowany po ltnti vsc56d-zach6d. Podłoqa znajdowała st• na podkładzie z kamieni lub 

też stanowiły j'l tylko kamienie o Włelkośct: 0,10 x 0,10 x 0 , 15 m do 0,15 x 0,20 x 0,30 m ułożone 
dość ściśle jeden przy drugtm. Nie nosz, one śladów spieczenia i przepalenia. Między kamieniami zale

gała próchnica kill<ucentymehrowej miąższollci. I:nwentarz stanowią fragmenty naczyń górĄ obtaczanych, 

ko~c i zw~erzęce, 3 noże z żelaza, 1 ucho ~adra, 2 osełki z kamienia, 1 szydło kodc~ane. 

Przy południowym odcłnku wału został zbudowany budynek nr 7, także na planie prostokąta, o 

wymi arach: 4, 60 x 2, 00 m [częo!ctowo wchodz t pod krawędt wykoPil/ . Osi'l dłUŻsz'l skierowany był po Unii 

~schód-zach6d. Powierzchni~ użytkową budynku stanowił bruk kamienny, ułożony z kamieni o wielkości : 

0, 08 x 0,10 x 0,11 m do 0,10 x 0,20 x 0,30 m. Między kamieniami zalegała próchnica o miĄższości 0,20 

~ części zachodniej budynku w niecce średnicy ~.a m mieściło stę palenisko z kamieni, obecnie spęka

nych , a leżących w miale z węgli drzewnych. Inwentarz obiektu stanowi ceramika obtaczana w partii 

przykrawędnej, kogel zwierzęce oraz 1 osełka z kamienta. 

~~ zachodniej częśct majdanu odkryto wykut4 v skalistym podłożu czworoboczn~ cysternę /obiekt 

nr 3 a / , w rzucie poziomym o kształcie czworobocznym, o yymiarach: 5 m po osi południe-północ, po 

osi ~sch6d-zacb6d 4, O m. Na ścianie północnej zachowana jest · ·odsadzka •, stanori'lca pozostałość naj

pr~wdopodohniej związaną z poszerzeniem obiektu przez skuwanie skały. w przydennej części, pośrodku 

m., 
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na powterzchnl:: l m2 oddoczny jest zachowa,ny v skale wręb zagłębiony do Q, a a m, głębokość cysterny 
od stropu calca wynos~ o&cło ~,Q m. Na vysokodct . odsadz~ł w narożn~kach obi~tu stwierdzono obec

ność 5 Zagłębtell wyJtutycli .,. s bile, I'ch. średnl:t::a wynos :t: od O :!26-{1, 35 m,' głębokość do O, 20 m. 

'<l" partt! przydenn .. j cysterny zasyptsko s:tanovUa gll::na barwy żdł.tavej z pojedynczymi węgiel
kami drze~ymt oraz grudRami polepy, wyeksplorowano v ~tej 4 fragmenty naczyd glini~ych. 

Na podg~odztu w cz~~ct Pótnocno~cbodn~ej, w naturalnym zagłę~enłu terenu, została zbudo

vana studnta. Cemórow-J::nę studnl::llykonano częściowo z c:tosdwt1ielko1lci: 0,19. x 0;15 x 0,13 m; 0,22 x 

:. 0,12 :. (1,15 111 1 z kamtent lltteregularnych fragmentarycznie obrabi·anych o wymiarach: o, 37 x o, 25 x 

x 0,23 m l~czonych na sucfio- óez Z~Prawy. Średn!ca studni wynosi 1,0 - 1 ,05 m, a głębokość 2,0 m. 
W połudnl:t::wej częśc:t: cemBrowiny, Y partii przydennej wmontowana była drewnl::ana pólkolista rynienka, 

o średntcy 0,30 111 , zacóawana dlugodć wynosi 0,40 m. Dno studn! stanov! lita skała. w warstwie zasypis

kowej · z dna studni wyeltsplorowano 2 skorupy dredntovteczne, zaś ze ~c tanki. północnej z gliny zalega

j~cej mtędzy kamtent ami wyeKSplorowano 2 fragmenty naczynia ze starszej fazy wczesnego średniowiecza. 
Studnia oraz zagłęóiente przy ntej występuj~ce s, wypełnione wod,. 

wYkop U/87, wał połudn:l:owy okalający gród, został zbudowany od początku do końca w sposób 

sztuczny, na zboczu połudnl:t::wym vzni~tenta, 

wat starszy zbudowany został w konatrukcj t przekładkowej, o szerokości u podstawy 3,00-3,30 m. 

Drewniane belki układano poprzecznte do biegu wału, zalegały one w 4 lub S poziomach przesypywanych 

żwirem z gltn~ . W Part~ czoła wału widoczne były odcinki belek ułożone wzdłuż jego biegu. Pozostały 
po nic~ tylRo smugt spalentzny, za>! · ży:t:r z gltn~ został spieczony na kolor czerwony i .. Jnatny. 

~'lllłodszy odctnka ~łudni~wego l zbudowano w postact muru kamiennego o szeroko4ci u podstawy 

1,50-1,~0 m. Czoło ~urn vzmocntono óel~ . wzdłużn~, którą od strony zewnętrznej otaczały bloki skalne 

v t elkodci'l CI, 53~ 0,50"" 0,34 m do (1,60 x 0,5(1 x 0,20 m. Przestrzenie .mtędry kamieniami muru wypeł

n~ne brłY żwtrem t zwietrzell::n~ skalną. Bezpośrednio do muru wału przylegała zabudowa. Zachowały się 

przepalone de~Ri podłogi o zacliovanej długotc:t: 3,00-1,50 m J leżąca nad nimi polepa. Między deskami 

podłogi zalegała warstwa kulturowa w postaci próchni~ . W pobliżu przepalonej podłogi zaobserwowano 

obecno~ć 3 119łęól::eń po nnJ;iach. wykutych w skale, Średnl:t::a wynost 0,25-{),35m, wysokość od 0,20-0,40 m. 

wyRop r[87 Przy zachodnim odctnku wału obronnego, na-wysokości jego wewnętrznego rozsypiska 

odkryto odcl::neJc 111oru z tamt enl::a układanego na . glinl:.e. DługoM odkrytego odcinka wynosi 4, O m /nie jest 

całkovtta/, zaś szerokość 2,0 m. Od strony północnej widoczne jest dość regularne lico zewnętrzne od 

strony południ~wej ltco w-ewnętrzne jest ni-eregularne, przy·legają do niego lufno ułożone kamienie two

rzące rodzaj óruku iamtennego. W warstwie pogorzeliskowej przy wewnętrznym licu wyeksplorowano wyża

rzoną radlicę tulejkowatą oraz nóż z żelaza. 

Materbły ir6dłowe i: _dokmnentacja znajdujłl się na czas opracowania w WOAK-.u we Wrocławiu, a 

następn~e ~ostan, przekazane do WKZ v Jelentej Górze. 

Badanta óęd~ kontynuowane, 

NOSOCICE, gm. GłogÓW' 

woj. legni ckie 

Stanowisko 18 

NOWA-SLUPIA - Lazy 

woj. ki.eleckte 

Stanov!slto 7 

patrz 

neoU:t 

patrz 

okres wpływów rzymskich 
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OBKAS, gm. Kamień Krajartski 

woj. bydgoskie 
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Uniwersytet r.ódzk.t 
Ka~edra Archeologii 

Badani~ prowadziła Pomorska Eksp~ycja Archeologiczna 

Uniwersytetu Łódzkiego. Sprawozdanie opracowała dr Małgo• 

rzata Kowalczyk-Kmiecirtska. Finansował Uniwersytet tódz• 

ki i Urz~d Wojewódzki w Bydgoszczy. Czwarty sezon badań. 

osada otwarta z rr-rii okresu wczesnego ~rednt~ecza, 

w granicac~ kasztelanii raci~skiej. 

Prace badawcze skoncentrowane we wschodniej czę~i osady były kontynuaej~ wykopów z 198& r., 
w kt~rych odRryto ~lady zaóudowy mieszkalnej t gospodarczej. Odsłonięto pozostało~ci po dalszych 

szesciu domostwacl\ o JC:onstrukcji drewnianej oraz kilka jam odpadkowych. Domostwa o wymłaracb. 4 x 5 m 

usytuowane były na linii NW-sE, ślady palenisk i zachowały się v p6łnocno-za~ch narożn~ch obtet· 

tów. 

Materiał zabytkowy stanowiły liczne fragmenty naczyd glinianyc~ Z przełomu rr t rrr okresu 

wczesnego średniowiecza, kości zwierzęce, gliniane przęśliki. Wszystkie odsłonięte dot~d ohiekty młe••· 

kalne wydaj~ się układać w dwa pdtkoliste rzędy na lint1 NW-5E. Pomtędzy rzędami występuj~ liczne je

my odpadkowe. 

Badania będ~ Kontynuowane. 

OSRA, gm. Wolaztyn 

woj. zielonogórsk~e 

Stanowisko 73 

Muzeum Archeoloqtczne 

środkowego Nadodrza 

Y Zielonej eórze 

Badanta prondzlli: mgr mgr Edward D~rowski i Krzysztof 

Onzol [autor spra.ozd~a/. Finansował KZA v Zielonej 

Górze. Ptervszy sezon bada.d. wezesnolłred..n.tow"teczna osada 

produKcyjna. 

Stanowisko, w m~ejscowym nazewnictwie •Glapia Gdra•, położone jest przy drodze do Adamowa, 

około 1 800 m na wsch&l od centrum Ohry. Osada zajmo10ła południowy skłon ponad 15-helcta.rovego, pian~ 

czystego wzgdrza, otoczonego podmokłymi łąkami. Szcz~tkovy stan zachovanta osady na skut~ przemy
słowej eksploatacji piasku stwierdzono podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych jesienią 1986 r. 

Pracami ratowniczym! oDjęto tzw. •ostaniec~ czyli nieregularnego kszta~tu hl~sko 2-arovy frag

ment pierwotnego obszaru stanowiska położony w poLl~żu byłej centralnej jego czędct oraz ctworzone 

wskutek poboru krus~ywa profile w południowej i zacbodniej części stanowiska, o ł11cznej długogci ponad 
100 m. 

w nielicznych part~ach, zachowan. ~ v stanie ntenaruszonym, s~erdzono istni~e warstwy 

współczesnego numusu o qrubogci około 20-30 cm oraz intensywnej, bardzo ciemnej, niekiedy smoli~cie 

czarnej wczesnośredniowiecznej warStWY kulturowej, której miąższość dochodziła do 40 cm. Wwarstvie 

tej uwidaczniały się stropy ooteJC:tów, ktdrycb zasadoteza część zagłębiona była v caleowym piasku, 

częstokroć nawet do głęboko~ct 1,8 m. W obręb.ie "ostańca• stwierdzono dwie chaty naziemne /obi~ty 

nr 5 i 29/, o bardzo nteregularnycb zarysacb oraz 21 ob:iektów o charU-terze produkcyjnym. 

!1 oczyszczonycli proftlach zlokal:izowano dalsze 32 ohtekty w rdżnym stanie zachowania, dva 

z nich to zapewne cfiaty nazi~e, reszta zaś zvi~zana była z różnorodn" produkcj~. w sposób ewi~en

tny stwierdzono produkcję: metalurgiczną- "ostaniec•, ohtekt nr 61 dwie wędzarnie- wykop II obtetty 

nr 4 l 5 / b. liczne szcz~ŁKt rybie ora~ kości świni i i:nne[1 produkcja dziegciu ~ profil północny, 
obiekty nr 14 i 22: "ostaniec"; obiekt nr 17·17 a /zachowały się przeprażone fragmenty kory hrzozo
wej/ . 
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Spo~r6d matertału masowego wydzielono 4a zabytk6w specjalnych, jak m.tn. fragmenty przę,ll
ków, szydła, gładz~ t tgli~ę z kodct, osełkt, P9dkładkt, fragment formy ~dlew.niczej, żelazne tłocz

ki, dłutko, nóż, haczyk do wędkt t tnne. Liczny materiał ceramiczny będący podstaWI\ chronologii poz
wala datować funkcjonowanie osady od schyłku vrr do pnełomu VII.I/ltr w. Stylistycznie wią:ie s:ię on 

z matertałamt typowymi dla atanovtsk z północnej czę~ct Dolnego ŚlĄska i północno-zachodniej Wielko

pol5kt [np. Bontkowo, klentca, Bruszczewo[. Jako mater~ał lutny stw~erdzono mezoli~yczne wióry, od

łupki l: rdzenie krzemienne. lf' ktlltu miejscach na stropie zachowanej partii kulturowej, wiążącej się 

z funkcjonowaniem osady VITI:--rtecznej, wydobyto pewną ilość materiałów ceramicznych. które jak się 

wydaje datować należy na ~xr- ~rr, chociaż poziom chronologiczny reprezentowany przez młodszą 

fazę zaatedleni~ nie został, jalt· dotychczas,wyodrębntony w układzie stratygraficznym stanowiska. w 
wynl:ku przeprowadzonych prac ustalono,l:i obszar zajmowany przez osadę VIrl-wieczną mógł wynosić oko

ło 3-4 ha. Centralna t wschodni~ jej ozęfć została całkowicie zniszczona przez wyhrante kruszywa 

niekiedy nawet do głębokości 4 ~. 

Katertal zaBytkowy t dokumentacja przechowywane s~ w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nad

odrza w Zielonej Górze. 

Skraj południowy t zacbodni powtnten zostać przebadany w następnym sezon:ie badawczym. 

ORLE, gm. Krocza 

woj. hydgostle 

Stanowisko l 

OSŁONKI. 

woj. włooławsld:e 

StallOidsko "l 

OSTR(lt{ LEDNICKI, gm. ŁuBowo 

woj. poznartskte 

patrz 

okres halsztacki 

patrz 

neolit 

Muzeum Pierwszych Piastów 

na Ledntcy 

Stanowisko J. wykop r/83, n/87, rrr/87 /gród( 

Stanowisko 2 /podgrodzie/ 

stanonsl<o r. WYkop Il83 

Badanta prowadżtli...:_ mgr mgr Janusz Górecki, M. Łastowieck.i, 

P, Patan, Jacek Wrzesiński oraz doc. dr Klementyna turow

ska z Zespołem. Gród: wały grodowe, majdan, cmentarzysko, 

podwale·, wnętrze tzw. ri kodcioła. Podgrodzie: wschodni 

przyczółek mostowy. 

Prowadzono tu prace W" ramach. navarstwłed. ~lturawycb. zalegajilcych. na wałach grodów - starsze

go i młodszego. ~vyntkn badartodkryto cz~dć półziemianki/?/ wkopanej Y warstwy ni~elacyjne na wew
nętrznym skłonte wału sta..rneqo, którą. można datowad roboczo na 1 połowę XI włeku. W warstwach roz

sypiskowych [niWelacyjnych 1[ wału młodszego dochodzących do zewnętrznego skłonu walu starszego wyeks

plorowano ' pdtztemtanltę datowanĄ na n-XI:I w. /?/ . .I\Oronę starszego wału stanowiła glina, w której znaj

dowały si~ nt~e słabo czytelne brunatne fragmenty drewna, Na wale młodszym eksplorowano nawarstwie

nia związane h~ może z najmłod..-zą napra~ wału{?/, a datowane na olu:es Xll-XIV wiek. Wykop II/87 

obe jmuje północną cz~~d g%odu v parttl: na północ od n kośetola [podwale/. Załoiono wykop przy północ

no-zachodntm narożnttu aneRsu przynawowego wspomntanego kośetola oraz 6 sondaży we wnętrzu i po stro

nie zewn~trznej ko§ctoła. wykop na podwalu [ar 4Nl~, dw. a; eksploro~ w obrębie nawarstwień okreś
lonych numerami od IV do "X:t'I. Nawarstwtenta od X do xrr przebadano wyłącznte na działce południowo

zachodniej wykopu,wyeksplorowanej qłębtej. 

Wobręhi~ wyeKsplorowanych nawarstwień uchwycono spalone belki- partie dolne domostwa o wy

miarach 2,5 /E-łl[ x 1,8-2,0 m [warstwa V-VI/ oraz !<lepisko qliniane /war&twa VI/ o wymiarach 3,1 m 

/ N-S/ x 2, 6 m zalegające pod poziomem spalonych. belek.. Klep:i'sko wyratnie opada z fpółnO<=;Y w stronę po

łudnia. Obok ww 2 obiektów położonych. w cz~ści północnej wykopu natrafiono na duże skupisko ~Ami~ni, 
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popiołu i spalenizny oraz resztlU: zbutwiałego drewna na działce pdłnocno-vscboclni.ej wykopu [war- · 

otwa VUI/. 

w czę~ci południovo-zac&odniej wykopu {warstwa vrr{ wyst~ił duży onL~t,v którym w pewnej 

fazie jego użytkowania przygotowywano zaprawę do spajania mur6w budowli kamiennych grodu. Ob~ty 

i warstwy wyeltsplorowane w wykopie na podwalu nasycone duh, ilości~ materiału ceramicznegc!t t kostne

go można wi~zać z końcem X - l połowy XI wieku. 

w sondażach A-F oraz w wykopie na arach 3N2W/4N2W [ północno-zacbodni skraj aneksu przyna

wowegaf odkryto fundamenty oraz zasypiska fundamentowe murów kogcioła. Uchwycono proste zamkn~ęcte 

prezbiterium II ko~cioła [sondaże A-C/ oraz in situ zachowane jego fundamenty pobudowane z 4-5 pozio

mów otoczaków, ł~czonych glin~, zagłębione 60-65 cm, podobne do fundamentów aneksu przynawowego 

/sondaż E/. 

Różne od powyższych s~ fundamenty aneksu przeprezbiterialnego kościoła płytkO zagłębione 

/20-30 cm/ pobudowane z 2-3 poziomów ciosów. Różnice w głębokości zalegania fundament6v oraz brak 

przewi~zania między fundamentami wskazuj~ na różny okres wznoszenia kościoła oraz an~ przyprez

biterialnych. 

l·lykop III/87 usytuowany w pdtnocno-wschodniej części grodu, eksplorowany byt w obrębie nawar

stwień zasypiskowych /gliny i czarnej próchniczej ziemi/ zwi~zanycb z badan~ lat 60. 

Stanowisko 2 - podgrodzie 

Celem by~ poszukiwanie wschodniego przyczółka mostowego, Badania prowadzono w obrębie 3 wy

kopów, z których 2 wyeltsplorowano do głębokolfol zaleqan.ta poziomu konstrukćjt tegoż przyczótl<:.a. Po

nad konstrukcjami przyczółka zalegały zalewowe warstwy piasku o mi~ższ~ci od 60 do 150 cm. Pod n.tmt 

wyst~iły osady torfowe z destrukt.am.t drewna i wspomniane konstrukcje, na które składaj~ stę 2 rzędr 
pali oddalone od s.tebte około 4,8 m [w kierunku N-S/; odległo4ć po osi długolfct mostu wynosiła oko

ło 4, O m. Natrafiono także na óelltę jarzmow~ konstrukcji mes tu oraz fragmenty dranic z jezdni mostu. 

Chronologia odkrytych konstrukcji mostowych /okrelflona na podstawie materiału ceramicznego/ pozwala 

na jego datowanie na 2 połowę XI - pocz~tek XII wieku. 

Obok prac arcneologtcznych prowadzono takŻe w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu do Badad 

Ostrowa Lednickiego podwodne badania wykopaliskowe /na stanowisku 3 a - most poznański, prace pa~i
nologiczne - stano~sko 2./Dzlekan~ce, Ostr6v Lednicki stan. 2/ badan~a glebowe na zacńodn~ ob

rzeżu Jeziora Ledntcktego. 

Mater~ały z bada~ oraz dokumentacja znajduj~ się w Muzeum Piervszycn Piastów na Lednicy. 

PARCHATKA, gm. Kaz:łmierz Dolny 

woj. lubelskie 

Stanowisko 13 

Oniversytet Marii curte-Skłod~~j 

w Lublinie 

Katedra Archeologii 

Badania prowadzili 1119r Jolanta Noqaj /autorka sprawozda

nia[ t dr Zbigniew Snteszko. Finansował 'NKZ w Luó1inte. 

Drugi sezon ó.adaó /pierwsze sprawozdanie/. Irapalne :tr6d

ło z czasów st.arożytnych i llady osadnictwa z wczesnego 
lredniowiecza [X-xr w./. 

Stanowisko zloR.al:tzowane jest v lc.tanie głębocznicy rozwtnt<:tej w lesste. Odsłonięcte mte• 

rzy 15 metrów długo§ci i 6 metrów wysoko§ct. W górnej częlc.t profilu znajduje ~- warstwa kulturowa 

o grubości 35-40 cm. Zawiera ona liczne fragmenty ornamentowanej ceramiki z x-x~ w., drobne fragmen

t y polepy oraz węgli drzewnych., Warstwę knltur~ pokrywa delawilJDI lesS"OWe, Pod warst~ kulturo~ 

zalegają osady martwicy wapiennej /będ~cej geologiczn~ pozostałoołci~ kopalnego :tr6dła[ oraz dobrze 

zachowany poziom gleby holoceńskiej. Pod poziomem gleby stwierdzono występowanie warstwowanych osa

dów kopalnego parowu. Poórano próóy do analizy malakofauny oraz datowan.ta bezwzględnego martwicy 
w.l plt•nnl!j i k< palnej qleby. 

Dokumentacja i materiały znajduj~ się w Katedrze Archeologii OMCS. 

BaJania będ~ kontynuowane. 
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1\uz!'ua Okr!lgowe 
V Z111110lcJ:U 

!!uzeUIIl Rzemtoał Ludowych 
v Btlgoraju 

Be,danta prowadzllt mgr 1D9r Andrzej DrbartaiU. /autor 

epravozda,ntal :t Jenr Wlt.sziU.evt'cz. PJ:nansovało Muzeum 

Okręgowe v Zamoll.ciu. Drugt sezon ba,datf. Grodzisko z 

okresu vcz~eqo dredn~ecza /IX -X w./, ~lady osad

ntttwa kliltury pucharów lejkowatych i kultury trzci

,nieckte'j. 

J stanovtsko polotone jert na ptaszezystej vydtaJ:e v doltnie rzeiU. Tanev. Jej centralna i pół
nocna. częlć zortala 'zut~Jzćzona przez ekJIJ?loatację P.tazku. Do badatł dostępna była jedynie czędć po

łudn~owo-~cbodnta, gdz~ Y' proJUu ptaskownt vyudnte vtdoczna jest warstwa z intensywnymi ślada
mi spal~tzny. 1r :1986' r. rozpoznano Vlftępnte czędć umoc,nietl grodziska odsłaniajęc odcinek często

kołu z wkopanych ptonowo Pa.u:, kt:6re uległy z~lentu. 

Be.dania -mtały na· calu ' rozpoz11,ante charakteru t vtelkodci umocntetl, które v chwil t obecnej 

sę w terente ·nteczytelne. Założono pfęq vykol?ów o łęcznej powierzchni 151,5 m2 • Odsłonięto dwa rów

noległe ; ctęgt P.,u z okx'ęglakdv lub ich. P.,tdwelt odległe od stebJ.e o 2 m ograniczajlice wał ziemny. 

Wał od strony zewnętrznej obłożony był qltńę, Po której. zachowała się warstwa polepy przemieszana 

z węqlamt drzewnymt. ZachovalX się jedynie najntższe, zagłębione w ztemtę czędci pali, które uległy 

zwęgleniu. Od strony majdanu. przy wale zarejestrowano warstwę z duię ilości11 spalaatzny t fragmen

tów przePalonych belek Pochodzęcych . a uaoc,nienia, Pozoetałodci wału zach.cwały się na odcinku Około 
30 m. Jego dallfZy odcinek znajdował atę v miejscu obecnego vyhterzyska 1 uleqł przypuszczalnie cał

kowitemu zntszczentu, pr-z.ez co ustalenie. Po>nenchni qrodztelta jest utrudntone. 

1f vykoPacli. na. 1!15jdante nte natrafiono na dlady obiektów. l'ra9111"nty ceramiiU. odsłonięte w 

BIIBiedztvte ~ntenta t na majdanie datować nalejy ~ okre! IX-X v. Ponadto natrafiono na nielicz

ny materiał krzemienny t fraqme.nty ceramiki kul~ury pucharów lejkowatych 1 kultury trzcinieckiej. 

Na a~stedatch wydmach v doltnie T~ ~ podczas badad powterzchntowych ślady osad z okresu 

...;zesnego dredntovtecza przypua,zczal~te zvtęzane z qrodzisktem. 

Ma~tały z ~ad ztotone będ~ w Muzeum Rzemiosł LudOwych. w Biłgoraju. 

Badanta na te.ren.te osad oraz na zachcvanaj czędct grodziska hędę kontynuowane. 

PAwtOWO, qm. Czerniejewo 

woj. poznartak.te 

Stanowisko 16' 

Pl:OTRćW; . <Jlll• Zadztm 

woj. sieradzkie 

Stanowtsko 12 

Pl:OTROif, qm. Zadztm 

woj. s:teradziU.e 

stanovtsko 13 

patrz 

okres vpłyv<Sw rzyms.IU.ch 

patrz 

okres halsztacki 

Muzaum Archeologi~zne i Etnograficzne 

v r.odzi 

Badanta prowadził mgr Gabriel Rycel, Finansował WRZ 

v Steradzu. Pierwszy sezon badań. Wczesnogredniowieczne 

"cmentarzysko sziU.eletowe /Xtt w .f; 

SUnovtsliD u..ytqowane jest na południowym stoku piaszczysto-żwtrowego wzniesienia, w Odleg

łodei około 100m na Południowy-zachód od stanowtslcĄ H badanego w latach. J.984..J.985 . 
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11: trakcie prac wykopaliskowych przebadano obszar 150 
2 

m ' odkryto lO qrob<Sv szlti'eletowyeh, 

jatowanyen na podstawie materiału zabytkowego na 2 połowę XII v. amarli pochowani zostali w po
zycji lekl<o skurczonej na prawym boku, na linll E-ll z głOWZI na vsch&i . Tylko v dwóeh wypadkach zmar
li leż eli w pozycji wyprostowanej na plecach. wypasażenie qrobóv było niezwykle skromne, v postaci 
silnie skorodowanych ułamków przedmiotów żelaznych. wyj~tek pod tym względem stanowił grób kobłeey 
nr 1. w którym odRryto 5 Paciorków z niebiesieiego szk.ła, w tym 3 przypomina(jl\(!e owoc maliny t 2 

wie loboczne. 

Mater iały zabytkowe znajduj~ się v Muzeum Archeologicznym t Etnograficznym v LGdzi. 

Nie przewi duje się kontynuacji badań. 

PODEBŁOCIE, gm. Trojanóv 
woj . s i edlecki e 
Stanowisko l - grodzisko 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Areheologtł 

Badanta prowadzU prof. dr bab. Jerzy G"ssowski z udzia
łem mqr.Andrzeja Gołembnilca. Prace prowadzone w ramach 
programu "Wisław. Szósty sezon badań. Grodzisko wczes
nodrednłowteczne LIX-XI w.[. 

Po rocznej przerwie wznovtono prace wykopal i skowe na terenie qrodztska. wytyczono i eksplo
rowano jeden wykop [nr XIV[ o wymiuacb. 9 x 5 m, zlokalizowany v bezpohedn:l:m s~s:tedztvte północnej 
skarpy cypla. Dowi"zany do wykopu XIII eksplorowanego v 1985 r. stanovtł kontynuację koncepcji peł
nego przebadania fortyfikacji i sąstaduj"cej z nimi zabudowy. wykop zlokalizowany 0ostał w ten spo
sób, aby przy jednoczesnym ctęctu konstrukcj i wału móqł by.! odsłonięty na całej powterzehol obiekt, 
którego narożnik zadokumentowano w 1985 r. Plan ten został zrealizowany, cb.oc:taż z uwagi na zadrze-. 
wienie s karpy nie wykonano pełnego etęci~ przedpiersia wału. W ~oku eksploracji, prowadzonej syste
mem stratygraficznym, odsłoni~to dalszy et~ przepalonych. konstrukcji obronnych. Zachowane były jed
nak w znaeznte gorszym stanie . Powodem tego było wykorzystanie ich do niwelacji znajduj~eej się 
w bezpodredn:l:m s~siedztwte ziemianki. 11 toku prac ustalono, że zi:emi:anl<a, a.akolvtek wybudowana wczell
nie j , by:ł:a wapdłczesr~a fortyt'.tkacjom i zrrlszczona została v tym samym c%as:te. Stvierdzen.te to %11l.ie

nia wyrażoną w 1985 r. opinię rozrdżniaj~eą ehronologteznie dWa te obiekty. Ziemianka zachowana była 
w bardzo dobrym stanie. W tralecie eksploracji odsłonięto pozostałości szalowanta llci~y i podłogi 

wykonanej z dranie. Wszystkie te drewniane elementy nosiły 4lady głębokiego przepalenia •. w narożni-
ku północnym odsłonięto gliniany ptee kopułowy. 

Stwierdzono jedn~ fazę użytkowania ziemtankł. z eksploracji U warstw kulturowych uzys~ 
niewielk~ Uo~ć materiału zabytkowego, gł6wnl.e e..ramiki, datowanej watępnie na rx-x wiek. Z konstruk
cji wału i ziemtanki po5rano próbki c14 • 

Materiał zabytkowy znajduje sifł w Instytucie Archeolóqtt uw. 

!'ODEB:WCIE1. qm. Trajanów
woj. siedleckie 
Stanowisko 3 - osada 

Uniwersytet Warszawski 
· Instytut Archeologii 

Badanta prowadzone były pod kierunkie111 prof. dr. b.ab. 

Jerzego G~ssovslcieqo z udziałem mgr Ewy Marczak. Prace 

real.tzowano v ramacli progrillilU U .w. "lfiJiła •. Trzeci se
zon badu. :Osada wczesnollredntowteczna /Vl:I-XI v ./. 

Osada położona jest v odległodei ok. 100 m na zachód od we ~snolredntovtecznego grodziska 
/stan. l/. Pomiędzy tymi dwoma stanovislcami płynie strumyk o lokalnej nazwie "Pteracno•. Celem prac 
było: l. zdobycie podstaw bardziej precyzyjnego datowania stanowiska oraz znalezionych v 1986 r. 
trzech f r agmentów polepy z wyrytymi na nich :malcam1 przypominaj"eymi litery alfabetu qreekteqo; 
2. lepsze poznanie zaBudowy przestrzennej osady; 3. ustalenie relacji c&ronologieznyen i funlcejo
nalnych pomiędzy osadą, a dawnym qrodem. 



wytyczono 9 wyko~ [IX-~~[ o ł~cznej powterzcbn~ 267,S m2• Wykopy założono w południo
'loi'O-Wscl\ndnhj częśct osady v bez poiłrednim s~słedztwte wykop6v YJ:, VIr t 'VITI z ~986 r. w wyniku 
P.rac wyodrt;bntono 74 warstwy • .P:t:ęć z ~cli.~ charakter warstw ci~9łych [I., J.V, VI, VII, VJ.J.A(. 
Pozostałe warstwy występuj~ na p~t~ktcn powterzcbntacn (wtększo4ć voócęhte obiektów przestrzen
nycnf. 
Ogólny układ stratyftxacyjny przebadanej czę4ct stanow~ska przedstawia atę następuj~co. Nad war-
s~ calca [VI[ znajduj~ s:t:ę przemieszane wars~J zvi~zane z osa~ctwem xultury trzcinteckiej 
.[J.V, VII.·, · VrrA/:. Wńtejacu, gdzie "występuj~ obtekty wczesnośredniowieczne, warstwy starożytne za
~kaj~ lub s~ częśctewo prze.: ~e zn:tszczone. Zlokalizowano 11 obtektów przestrzennych /od 13 do 
23/. Cztery spodród ntcn [obtekty 14, 1S, 16, 17/ przebadano w całodci. Pozostałe odkryto częścio
wo. Odsłonięto 6 ztemtanet [ob~ekty 16, 18, 20, 21, 22, 23[, 2 jamy /obiekty 13, 17/, 1 palenisko 
[ob~ekt 14/ oraz 2 o!Siellty [lS i 19/ o ~eustalonej funltcjt. Na uwagę zasłuCJUje ziemianka /obiekt 
16/ '!}'budowana na planh ltwadratu o wtelkośct <l, S m x 3 1 S m i 9łębokośct około 2 m. l{ narożniku 
wschodnim ziemtankt znajdowało się kamtenne palenisko. W odkrytej ziemiance /obiekt 18/ natrafiono 
na dobrze zacnowane fraCJIIM'IltY Ji:onstrukcjt dre~anycn śc~.an obiektu. Natomtast w nerototku północ
no-wscnodntm prze!Sadanej z~anki [obtekt 20[ odkryto kamnnno-CJli'niany piec o średnicy około 1, 5 m 
i wysokośct około 50 cm •. spodrdd znalezfsk ruchomych na uwa9ę zasłu9uj~: 3 fra~Jmenty żelaznych noży 
l fr. kabł~ żelazn8CJO, 3 fr. brzudca 9ltn:l:an8CJO naczynia z \oryginalnym o~amentem składaj~cym się 

z szerokich uli:o4~e bteqn~cycli. tłobkóv, ~ędzy którymi odciśnięto kółka o średnicy około 1 cm. 
Fraqmenty te znaleztono robręPre ziemtanki [ohtektu 20/. Poza tym znaleziono 2 fr. qlinianych przę
ślików t l ctężareli: qltntany ~zany prawdopodobnie z kultur~ trzcinteck~. Najviększ~ ilościowo · 

część materiału rucbomeqo etanowt~ fraqmenty ceramikt wczesnośr~owiecznej około 2.600 sztuk, frag
menty ceramtkt starożytnej, wyroby krzemtenne,w tym ~ !drapacz . Uwaqę zwraca niewielka ilość fr. koś

ci zwterzęcych t szcz~tllóv rodU:nnycli. [podobnie jak w latach ubieqłych/. !olateriał wczesnogrednio
wteczny datuje stę na podstaw-te ceramtkt na VIr/V~ -~J. w. Chronoloqtę ugciśl~ wyniki analiz za
wartości węqla C 14 v pobranycli z obi_eli:t>u 18 próbkach drewna. 

Matertały t dokamentacja z Badań znajduj~ się w Instytucie Archeoloqii uw. 

Prace będ~ iontynuowane. 
' 

PRZEMY$1., ul. Pstrowskł8CJO Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 

l' ~rzemydlu 

Badani.a prowadził mqr Andrzej Kaperski. Finansował WKZ 
v Przemy4lu. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko szkiele
towe. z okresu wczesnego dredni'Owł'ecze. 

Przy poszerzaniu ul. Pstrowslt1;8CJO w 1978 r. przypadkowo odkryto qrób szkieletowy oznaczony 
nr 1. w zvt~zku z planovan~ fiodo~ szkoły podjęto badanta ratownicze, odsłaniaj~c w 1986 r. kolejny 
qrób nr 2, jeden o6teli:t wczesnośredninvteczny oraz dlady wkopów przypuszczalnie nowożytnyc~. 

Stanovtsli:o położone jest na vyratnym wynidsi~u lewobrzeża sanu, w qórnym odcinku, po stro
nie wschodntej ul. PstrovsU8CJO, w- ostatn~ sezonte badaniami objęto obszar 186 m2• Odkryto następny 
qr6b oznaczony nr 3, ~erdzono Ponadto dlady wkopów i palenisk przypuszczalnie nowożytnych. 

' Grób 3 odsłont_ęto na głębokości około 35 cm. Jama qrobowa kształtu prostok~tne90 o zaokr~-

glonych narożntiach postedała wymiary: dłu90d~ na osi W-E 215 cm, szerokość ~5 cm. Zmarły położony 

hył w pozycji wyprostowanej na vznalt, ro;ce 1!'9l!:te w l okotu złożone na ml::edntcy, qło~ skierowany ku 

zacl\ndowt, Brak wyposażenia. 

wazystkte odtryte trzy qroby stanowi~ częd~ cmentarzyska szkfeletoweqo. Uchwycono jeqo zasi~q 

od strony wscl\ndntej, pól!noonej i połudntowej, by<! 100Że rozc~qał się ku zacbodowi, qdzie został 
zn.i:szczony przez droqę. Groby odsłaniano na qłębokodct 35-40 cm, moqły one uleqać niszczeniu przez 
orkę. Nie wykluczone, że mamy do czyntenta z pochówkami kurbanowymi. z literatury znana jest wzmian
ka, że na polu zwanym Babtnte, należ~cym do klasztoru Benedyktynek znajdowała się moqi~a zwana Babi-

niec. Badania prowadzone s~ na qruntach n.też~cycn do niedawna do klasztoru Benedyktynek. 
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cechy Pc>c~. ich wWoadeniri fqraby. nr ~ r:' 2/ P.,.....w.j, ':"ł~.., dat.owa6 na ot.ree od 

końca x do p:>łowy wzql~e iońca nr wieku. s~at.o jest wałnya pr:rjczynlt.i- do studiÓW' nad 

top:>graff:ll 'łiC:oesnolrednl:ood'ecaneqo Pr:o..ylla. 

Pnce :or: ...... -budovlana prowadsane będ'l pod licietym nadzorea archaol~icmym • 

. BadanJ:a zdol1c:oono. 

PUCJI( 

woj. qd&l!skie 

Stanowisko 13 

Mtuiewa Z:tem1 Pucld.ej 

" Pacla1 

Badanta prowadztta mgr Jantna xnroorska. FJ:nan~ł 
wxz .,. Gdadlllt:a. Druq:t sezon badali, Osada wczesnollredn.!:o-o

wiecma. 

Badaniami objęto obszar o p:>w:l:.erzchn.t. 100 m2 ; leż'lcy .,. bezPollredntm Slls-tedztvbo uM:egłorocz
nych wykoPcsw. Nie stwierdzono obecnollc:t .:..U.atwy lail turowej. Pon.Uej vsPsłc.zesnej prdclm:tcy ornej_ 

z nielicznym ma tertalem ceramicznym za1egd ponad gliny c.alcówej. Warstwa osadnJ:cza uległa najpew- · 

niej całkowttemu zniszczeniu w czaste głębokiej orkt. Z podohn'l srtuacj'l można stę ltcz~ rdwn:tei 

w i'nnych częllciach atanowtaka, Jttdreqo granice us~ono na podstawte rozrautu c.eram:tkt na powi:erz

chni, Na p:>dstaw:te ubiegłorocznych wyn:tkdw można PrZ:fPUBZcza.<!, że ......Y tu do c:oyntent:a :o małll osadll 

jednodworczn'l założon'l na zboczu doliny cieku wodnego, 

Materiaiy t dokumentację z badali złoiono " Jlu:oeua zteat Pucktej w ~tu. 

Badania za.kol1c>:ono. 

puszcznowo 

woj. p:>znarlskte 

Stanowi-sko 8 

PUSZCZYJI(OiiO , ' 

woj. p:>znadsk:te 

Stanowisko 32 

PP Pracownte J[Qneerwac1t la.bytt.Óif' 

Pracownta Archeol.oqJ:czna 

Oddstał Y Poznantu 

Badanta prova.dz:t.ł. mgr P:totr lllnrrzyn1a.k. Finansowało 

Bturo Proj~ BadownJ..ctwa Kamuna.lneqo v Poznantu. 

Pterwszy (:1!. ·olltlotDi.[ sezon ba.d&l!. Pole upra.'IJie /2 p:>ł<>~ 
vy X/XI' v.f. 

Stanowisko p:>łożone jest w obrQb.l:e płrtkiej terasy ,za.levovej na c.d:ej jej s.zerokolc.fo doliny

rzeki Warty, przy drodze prowadz~cej z mtejsc.owollć~ Puszczykowo - Ntwka do ~ejacowodc.i ftosina. Sta

nowisko przel5adano ..- syatem:te krzyżowym, uzyslrujllc. proftl N-s o d.ługollct 45 m t profil E-ll o d.łuqoll~ 

ci 42,5 m. Założono "18 vykopdw o łllcznej powierzchni: 270m2 /~7 o vym:taracli. 5 x 2 m t 1 o vymi'aracli. 

10 x 10 m/. lf wykQpacli pod war&twll lnmrusu /warstwa r, głębokod<! 0-30 cm/ i drohnozta.rntsteqo, barwy 

żółtej pi~sku poebodzenia rzeczneqo /warstwa Ia: głęboko~ó 30-45 cm/ zarejestrowano wystąpiente 
wczesnollredni'owtecznej warstwy !ćulturowej "' prdc.hntcy barwy szaroczarnej o mi'lŻszot!ct od 10/15 do 

30/40 cm z duŻ'l tlodctą ułamków naczfd. gltnianych. wyodrębniono dlady po orce radłem w postact licz

nych krzyżującycli stę ze sobą, ctemniejszych od podłoża smuq o szerokodcl 4-5 cm t rozstawie 13-15 ~ 

Zebrane materiały t obserwacje stratygraficzne pczwal.aj'l na przedstaw:tente ~tosku o odkryciv 

p:>zostałodct p:>la uprawnego z 2 p:>łowy X/XI w. /&lldZ'lC p:> wydobytej ceramice/, którego P.,wterzchn:ta 

wg wstępnych obitezeń wynostła około 8 do lO arów. PrawdopodobnLa pole to - Blldząc z konfiguracji 

terenu - było w X w. ze wszyatt.tcli stron ograniczone vodamt rzeki Warty i jej stąrorzeczy. w wyko

pach nr 10 - 12 t 18, ezę.t<! zacbodnia i Południowozacilodn.l.a stanowiska., uchwycono Profil jednego z 

tych starorzeczy - dztstaj już nietstntejąceqo, be>:pogrednt o pr2flegaj'lCego do pola. 

Materiały i dokumentacja z badali znajduj" stę w PA P? PKZ 0/Pozn&l!. 

Badanta zakortczono. 



RACI!lORZ 
woj. ltatowteltł.e 

Zamek:-Girt:r6<J 

RACOT, gm. J(O;Ici:an 

woj. leszczyrtsli:te 
Stanow:tsko !8 

RADZDU)I«l ' ST.I\RE 
woj. płocld:e 

StanowiSko "Gal:R.r 

17J 

patrz 
pótne dredn:to_w:tecze 

patrz 
neolit 

Polslta AkademJ:a :Tailk 
. Instytut i!istorii Kultury Materialnej 
Z~ad Epoki Metali 
w Warszawi:e 

Badania prowadz:lła mgr Iwona Dqbrowslta wespół z dr 
BoSko BĄbtćem. Finansował IHKM PAN. Dziesi~ty sezon 
badań. Wczesnodredniowieczny 1 średniowieczny ośrodek 
kultowy. 

Badan:ta wyRopaltsitowe prowadzone były wspólnie z archeologami z Instytutu Badania KUltury 
Słowi~n w Pr:tlepte, v ramac~ polsko-jugosłowiańskiej umowy o współpracy. 

Badante stanowtsl<o położone jest na północnym krańcu wsi Radzikowa Stare, na naturalnym 
wzgórzu morenowym góruj~cym nad okolic~. Posiada oąo w profilu kształt ściętego stożka, w planie 
regularny, owalny o rozmtarac~ 40 x 60 m. 

wykopy koncentrowały s-tę na północnym, stromym zboczu wzgórza oraz na płaskowyżu w częlfci 

wscbodn:tej stanorlslta. PrzekoP.,no ł~czni-e 68 m2 eksploruj~c szedć .wykopów. Na północnym zboczu wzgó
rza założono, na ltntt N-5, na przedłużeń:tu ' wykopów z lat ubiegłyc~, 3 wykopy o rozmiarac~: 4 x 4 m, 
4 x 4,5 m oraz 4 x 2,5 m, oznaczone cyframi: xr.vr, LVI 1 LXVI. W wyniku badad w wykopach LVI i XLVI, 
odkryto w warstwte rv spalo~ kons-trukcję drewnian~ stanowi~c~ najpewniej pozostałości schodów pro
wadz~cyc~ na szczyt wzgórza •. Stanowtły j~ poziome belki dę5owe, półokr~głe w przekroju, o średni
cac~ 9, 11 oraz 18 cm oraz podtrzymuj~ce je słupy dębowe wbite pros-topadle do stoku wzgórza. Szero
kodć odkrytej konstrukcj~ wynostła ca !,4 m. wyratni-e czytelny zarys schodów uchwycono na profilach 
zachodntc~ obu· wykop6w. Ponadto w wykopach LXVI t LVIodkrytO-zagłębiente w podłożu caleowym posia
daj~ce v proftlu kształt nteckovaty o szerokości lfredni~ S m, mak&ymalnej qłębokości 1,2 m. Wypeł
ntsko obieRtu, naiiVIlilego "Rowemr, s-tanowtła brunatna ztemta z l.tcznymi kamieniami polnymi zlokalizo
wanymi gł6vn.te na jego dnte. W obręb.te "Rowu", obok. fragmentów naczyrt wczesnośredniowiecznych, zna
leztono żelazny grocik strzały z zadzłorami oraz n~ż żelazny. Szczegółowa aaaltza stratygraficzna, 
a także or.tentacja "Rowu" równoległa do podnóży wzgórza, /pozwala przypuszczać, iż ,odkryty obiekt sta
nowtł najpewn:tej gran.tcę ~ędzy wterzchołkJ:em wzgórza, a pozostał~ jego czę,ci~. Udało się także 
stwierdzió, ti 6adana w roku b:te.ż~ym częflć wzgórza zosta.ł.a sztuc~nie usypana .. Analiza warstw stra·· 

tygraftcznych pozwoliła vyodr~ć naturalny trzon ~q6rza morenowego.. Na płaskowyżu, na polu ornym, 
w czę,ci vschodntaj s~sRa, założono 3 wykopy badawcze o rozmiarach 4 x 2 m, oznaczone cyframi: 
xxxrva, XXXIVb t xxxrvc. W wykoP.,c~ xxxrva . .t XXXIVb, pod warstwami ztemt ornej t szaro-żółtego piasku 
odkryto "Rów" analogiczny cb op.tsanego wyżej. Postadał on ~zerokodć iokoło 7 m, maksymaln'l głębokośó 
0,8 m, zortentowany róvnolegle do podnóży wzgórza. Inwentarz "Rowuw na badanym odcink.u stanowiły nie
liczne fragmenty naczyd wczesno~redntowtecznych. 

TegoroG:zny sezon wykopaltskowy dostarczył n:tezwykle cennych matert.ałów do rekonstrukcji za
budawy przestrzennej Północno-wsc6odniej czędci stanowiska, a także do odtworzenia pierwotnej formy 
wzgórza zwanego •·ea:I:X.temr P.,tvterdzaj~c raz jeszcze domnteman:te, ti stanowiło ono pogański ośrodek 
kultowy we wczesnym ~redntovtecztto 



ROBERTOWO, qm. :arud~leń Duży 

11<0j. płockie 

Stanowisko ll 

-lU- i 

Muzewa Mazmd.ecJcte 

v Płocku 

Badania prowadztł mqr Tomasz lfordala. Ptnansovał tna 

w Płockn. Pierwszy sezon badań, Cmentarzysko rzędowe 

z XIX w. 

stanowtsli:o usytuowane jest· na niewielkim ~gór!Cu kemovym, ok. 750. m na zacbdd od koryta 

Skrwy. Przez ostatnich 6 lat llyło ono systematycznte niszczone przez mt_ejscowycb. rolntk6wr. ek.Jrploa

tuj~cych pryvatn~ żwtrowntę założon~ na północno-zacbodnim stoku wznteatenta. Szacuje się, że v wy

niku tej działalno~ct zagładzie uległo co najmniej 20 grobów. 

aadania archeologiczne podjęte v 1987 ~. objęły obszar o povierzchnt 50m2 , gdzte wy~tło 
grobów szkieletowych. Więli:szoll6 z nich /groby. 2 - r;f tworzyła regularny rz'\d · na ost NE-SW" • .1edy

nie grób nr 1, stanowi~cy fragment odrębnego rzędu, był położony dłuźSZ'\ os~ na kterunku vscbdd -

zachód. Ten ostatni pochówek posiadał orientację zachodni:'\, natomtast vszystkte pozostałe - Pdłnoc
no-zachodni'l. W żadnej z jam grollovych nie stwierdzono konst!sultc"j t kam.tennycli. ant pozostałolfct drew

nianych trumien. Szkielety, charakteryzuj'lce się dobrym stanem zachowania, spoczywały na głębokollei 

od 40 do 60 cm. Zmarłych układano w grolli"e na wznak. z rękami: wyprostowanymi vzdł.uź tułowta. llltere

suj~cy !lył pochówek nr 1, zawłeraj'\CY szkielet osoby dorosłej oraz, po jego lewej stronte na vyso~ 
so"ci kości golen.l:owej, bardzo dobrze zachowany szk.telet dz:tecli:a o długodc:t J!ł cm. G>:ób) ten dostar

czył ponadto najbogatszego jak dot'ld inwentarza grobowego. Złożyły s:tę nad 4 kabł~czkł skrontowe z 

drutu miedzianego pokrytego srebrem, pterśc:tonek wykonany z tych samych surowców, zdobtony na 2/3 

obwodu motywem powtarzaj~cych się rombów wspdłllrodkowych, nożyk żelaz~y oraz fragmenty obtaczanego 

naczynia glinianego z silnie wychylon~ Ji:Eawędzi'l wylewu i typowym ornamentem dookolnych, poz:tomych 

żłobków. Wyposażenie zawierał jeszcze grób nr 2, gdzte natraftono na no~~ 1: Ji:rzesi">ro ogniwkowe oraz 

grób nr 4 , Ji:tóry dostarczył pojedynczego li:ab.ł~czlca skroniowego, analogtezoego jak w grobJ:e l • 

Materiały t dokumentację bada~ złozono w Muzeum MazowtecJi:J:mv Płooku. 

Badania będ~ kontynuowane. 

ROSZOWICKr LAS, gm . Ci.sek 

woj. opolskie 
Itonserwator Zabytkdv Arcbeoloątcznych. 

w Opolu 

Badanta prowadz.tU.: 1!ICJl' mqr !Uemens Macewtez t Sylwta 

Wt s zkan [autorka sprawozdania/. Ptnansował lll(Z w Opolu. 

Pi el!WSzy sezon badad. Osada wczesnollredntovteczna. 

Stanowi'sko Połoilone jest w odległości około 1500 m na. potudnJ:ovy vscbdd od kolfetola t około 
525 m na połudn:tovy zachód od Odry, na nl:ewielk.im wzn.testen.tu, w zakolu strumyka. Odkryte zostało 

wiosnl\ 1987 r. w trali:c:te badań AZP. stwterdzono wówczas vystępowante na Polu Ji::tlli:a c.temnJ:ejszych 

plam pochodz~cycl\ z rozoryvanJ:a obtektóv. We wrze<ln:tu tego~ roku prz.,Prowadzono badania ratowniczo

-rozpoznawcze. "Yii:o~ o wymiarach 5 ~10m założono wmtejscu, gdzte najbardzłej widoczne były roz

orywane jamy. Stwierdzono, tż Po około 18-20 cm warst~ om~, zalegały 2 ob.tekty mteszialne a nieco 

niżej - na głęllokodc:t około Ja cm uwidocznił stę trzect obteli:t, nte>d.elldcb. rozmtar6v t nJ:eustalonej 
funkc j i, bez materiału zabytkowego. 

Obal ob:tekty mteszialne zn.tszczone t przemi'eszane zostały w swych .:partiach strop.,.,ych przez 

orkę. Sięgały do głę6oltollci1 40-50 cm ponJ:żej warstwy ornej. w wypełnisli:ach. swych zawierały duże Uo§.

ci ułamków naczyń gltnianycl\ v tym Ulka fragmentów prażn.tcy oraz 1 przędli.Ji:. z obiektdv tych. wydo

byto również duż'l tloll6 polepy /w tym z odciskami' gałęzi 1 żerdzt/ pocbodz'\cej zapewne z oblepianta 

ścian. Materiał ceramiczny pozwala datować odkryte jamy na vtr-vzrr w, POnadto w trakcie eisploracj:t 

vypełnisk omavtanycli jam, znaleziono 2 fragmenty widrów Ji:rzemJ:ennycb., retuszowanych .t 1 fragment przę
ślika z neolitu. 



Nte pr.zevtdnje sbt kontynUIIcjt badeń. 

·"' 
ROtYCE-sTARA wn:s, gm. :KQ;eterze..

woj. skJ:ern1ewtclt1'e 

Stanowtsko 3 

Rll!UN, gm. · Stare litasto 

woj. konJ:ltsUe 

Stanow:tri:o 2 5 

patrz 

okres wpływów rzymsldch 

Muzeum Olcr'I'JOWB 

" l(oninJ:e 

Badania prowadztl mgr Józef ltapustka. Ptnansowało XuzeUJJ\ 

Okręgowe w Kon~te. Pierwszy sezon badań. Osada łużycka, 

osada prze.tOralta, osada wczesno!lredntowi:eczna. 

Stanowl:rio położone jest na zacl\odnim sicraju nt Rnmtn, na podmokłym pastwtsk.u leŻI\CYDI na 

hrzequ w....-ty [ok. 70-80 111 od J:zell{. Od północy t zachodu oqrantczone jest resztk.amt starorzecza Warty. 

Badanta mtały charakter ratowntczy w zwti\Zku i prowadzonym!: pracami meltoracyjnymt. 

Założono dwa wykopy sondażowe o ł11cznej powierzcbn.t 49. m2 • W wyn.tku badali stwterdzono całkowite 
zntszczente stanowtska spowodowane wczedntej prowadzonymi prac~ melioracyjnymi: {zakł6cente straty

grafit, zntszczente obteRtcSwr. ~zyskano duże tlodct~ter~u ruchomego: fr. cerarotk.t, rozcteracze, 

k.am.tenny- toP,rek, fr. Jio4c:t: zwterzęcych.. Wstępna analna matartatu poz-la stwterdzić cl:l\gło!lć osad~ 
ntcz11 poCZI\WSZY' od inltury łużyckiej, przez kulturę przeworsk11 do wczesnego dredntoWtecza. 

JOlatertaty t dokumentacja znajduj11 się w Muzeom Okręgowym ., li:on:t:nte. 

Badanta zaliończono. 

SANDOMIERZ 

voj. tarnoórzesk.te 

Stanowtsko Collegtum Gostomtanum 

SANOK 

woj. krodnteńskte 

ul. Zamk.cwa 20 

SANOK-Btała Góra 

woj. krol!ntertsld:e 

stancwtltko 3 

SOBI:EJUCHY, qm. tntn 

woj. bydqoak.J::e 

Stancwtsltc 5 

STARE MIASTO 

woj. Jton:t:tlsld:e 

kodciół ~w. Pto~a t Pawła 

patrz 

okre& nowożytny 

patrz 

okres nowożytny 

patrz 

epóka hri\ZU 

patrz 

okres halsztack.t 

r 
Muzeum Okręgowe 

v~KonJ:nie 

Badanta prowadzJ dr Łucl)a Pavltcka-..Nowak, Uczestniczyli 

mqr Jtrzysztof GOrczyca /autor gprawozdania[, mqr Józef 

bpustka, Zdżta~w Lorek. Kodci~ół romańsk.t. 
l 
l 

Zachowana czędć dawn"'JJ Jtc4ctoła romatlskieqo, da~"90 architektontcznte na połowę XIII w. 

stanowi. obecnie bocznil upltcę n809otycldeqo kodetola zbudóvaneqo w 1907 r. 

Badanta mtały cliarakter ratunl<owy ze względu na wymtanę Po6togt 1 zwhzaDII z tym wymianę podsypki. 

wytyczono wewnĄtrz 2 wykopy o ł11cznej powterzehut 34m2 • Stwierdzono cał~tte zniszczenie układu 
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stratygrafl:cznego wykoparni w XVII: v. v nawie pod groby i v xv:rrr /?/ v. v prezo~eri~ pod kryptę. 

Nieliczne pozostdłodct drednJ:Qwtecznej warstwy budowlanej zarejestrowano jedyni~ pod północn~ -cta

ną nawy'. Odsłonięto stopy fundamentowe nawy i pre'ZbiteriWI. Odmienny sposób !ch- kładzenl:a wskazywał

by na odrębne, dwufazowe konstruowanie czędci budowli, Odkryto fragmenty murku romańsldeqo zamyka ... 

j~cego prezbiterium. Można go przypuszczalnie interpretowa~, jako pozostało4ci Poawyższenta paztomu 

prezbiterium. We wscl\odniej częlfci nawy, po obu jej stronach, odsłonięto 2 skupiska Kamieni łączo

nych na suchy mur, a dołem gltną. Są to przypuszczalnie zniszczone pÓds~awy pod boczne ołtazze. 

wnętrze nawy Y XVII w, wykorzystyw-ano d~. grzebania zmarłych. Oqółem odkryto 25 gro~ na 

różnych głębokodctach /mtejscamt w 4 warstwach/. ~marłych chowano w drewnanych trumnacn wymoszczonyc~ 

mchem lub wiórami orientowanych lf-E • .10 grobów zawierało monety - u · mi:żczyzn) przy prawym udzie, u 

kobie~l na piersi, wszystkie mieszczą się cnronologiczDie v vteku XVII. Oprócz monet w qrobacn kobie

cych występowały elementy stroju - szpilki, haftSi czy pactorki. Intensywno4~ użytkowania n~wy do 

pochówków uwidacznia się Y zntszczentu wielu qrobótr wkopami pod nowe groby. Całe wnętrze wypełnione 

jest resztkami szkieletów, trumten t fragmentami posadzki [średniowiecznej?/ Y postaet kwadratowych 

płytek z wypalonej gliny. Poziom zalegania tej posadzki nchwycono w Pdłnocno-vschodntm narożniku prez

biterium. w illku mtejscach zarejestrowano nady) s~lenl:zny ... dowód PoŻaru koi~C<I:oła. 

W trakcie przestewanta wykopanej ziemi uzyskano 304 drobne monety od Władysława Łokietka do 

wieku XIX. Obok polskie!\. :!: litewskich występują monety pruskie, niemteckie, szwedzkie a nawet szkockie. 

Budowa ltrlrPty fv XVIII:"· ?[ sPowodowała zniszczenie pochówków, które majdowały się w prez

biterium. Stwierdzono, że ko4ct z ntch zebrano 1 zakopano wspólnie v południovo-wschodn:!:m narożniku 

prezbiterium. WY.koP pod kryp~ę naruszył fundamenty prezbitertum i spowodował pękanie ścian i wymusił 

wybudowanie od zewnątrz przypór. 

Materiał 1 dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym Y Koninie. 

Badania zakortczono. 

SULEJOW - Podklasztorze 

woj. piotrkowskie 

Stanowoska 4a 

SYPNIEWO 

woj. ostrołęckie 

patrz. 

okres wpływów rzymskich 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 

Pracownia Arcbeologtczno-Konserwatorska 

Od_dzl:ał w Warszavte 

13adanl:a provadztła ID<Jr Urszula Perltkovska-Puszkars!<a. 

Pl:.nau"""Rl.l liXll w Ostrołęce. Jedenasty sezon badali. cmen

tarzysko t osada podgrodo,wa· /Xr-XI:II:, XIV-XVII: w./. 

Badanta koncentrowały stę Y ~isrtce pdłnoeno-zachodntej 1 Pdłnocno-wscbodniej cmentarzyska. 

Wytyczono 6 wykopów o łącznej ~erz~ 120 m2 • liYel<sPlorovano 81 grobów. 1 8 obiektów związanych 
z osadą. Łl\CŻna tloś~ groM". na tym stanovtsJw wyno~ti 1266. Stwłerdzono duij,.Procent zniszczenia po
chówków spowodowany użytkowantem terenu dla cel61c rolniczych. 

W 6w:!:artce ~łnocno.,zachodntej cmenU~rzyeka - ar 46 ów, c . uchwycono zasiąg cmentarzyska. 

Wyeksplorowano 12 poc~ datO'!anych wstępnte na Xri~I:I: Y. , które zostały WkoPa~e w XII:-to/XI?/-to 

wieczne obiekty mteszialne. W arze 46 6w D poch6wltd>r nte stvterdzono, przebadano obtek.ty osadnicze, 
datowane wstępnie na wtek XIL?/-Xrt. 

W ~artce północno-wscfiodn.tej cmentazzyską .,. ar 54 ów. D wyeJtsPlorowano 69 pochówków oraz 25 

czaszek, ktdre pochodztły z dwóc~ skupisk ko~ct ludz~ch na złożu wtdrnym. Stwterdzono wyst~powante 
VI warstw pochówków, nte stvterdzono występowanta obiektów osadniczych-. 

Czę~ć pochówków występowała w trumna~ M!aly one kształt prostokąta lub tra~u. W kilku przy• 
padkach przy trumnacli znalez:tono q>«>łdzte. I:nną fo"""'. grobu były pochówlti. w jama grobowych- bez trumien , 
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Zmarli byli ukła~ ". P.,zycjf. wyprostowanej IUl wznak, wzdłuż Olti wsch6d-zachdd, qł""" na zachód, 
ro;ee ułożone wzdłuż tułorla. 1l nnlttórych zmarłych. stwierdzono ułożeni-e J:Ąk na kollci'ach miednicy lub 
na pierrlacb.. Zdarzały sJ:'ę .~ednn odchylenh od tych zasad, Zmarły z qroba 1214 był ułożony wzdłuż 
ort N-S t qł""" IUl północ. 

Najlf.czntejltZĄ qJ:UPĄ z~ vystępajĄcycb.. na badanym stanowisku były monety pochodzące z 
XVII w. Stanowiły one vyp.,t<aie.n.te qrobóv-1 jakkolrtek z~jdovane były takŻe lufno, w warstwie kulturo
wej [zapewne ze zn~szczonycli. qrobóv[. Jako wyposażenł'e qrobave występowyła najczę~ciej po trzy i były 

znajdowane· ". &Ąrledztlo1:e "ielier 1 z prawej strony si:Jd:eletu lub w okolicy obojczyk6w. 

wvPosażenf.'e ~łych. stanowtły: PaCi~rkt, obrĄczki, pierdcionki, noże i kabłĄczki skroniowe. 
Przy eksploracj~ PoCb.ówku nr 1248 znal;ziono fra>menty sk6ry z butów. 

lftęk.szod6 pocbówkóv te<JO sezonu można datować na xvn i XVIII w,?. Fakt ten ni:e wyklucza wys
tępowania ".tej czędct cmentarzyska /częd<! północno-wscbodnia/ pochóvk6w datowanych na XI-XIII w, o 
czym może ~adczy<! wypoaatente qro~ nr 1252 i ~253. Na odctnku północno-zachodnim cmentarzyska 
nie stwierdzono występowania poch6wlt6w datowanych na :XIV-XVIII w. 

Wyeksplorowano 8 " o~tÓV Z dUŻĄ ilodciĄ ceramiki i kodci zwierzęcych.. W obiekcie 24 wyeksplo
rowano czaszkę konf.a t prawdopodobni-e czaszkę · tura. lr obtekcie 26 wystąp U: surowiec bursztynowy. Obiek
ty te sĄ Zwi'lzane z osadĄ przyqrodowĄ i wstępnie datowane na XI-XII w. 

Materiały t dolwmentacja ziUljdujĄ się v Pracowni Archeoloqi'Czno-Konserwatorskiej PP PKZ 

0/Wllrszawa. 

Badania bądĄ kontynuowane. 

SZCZECIN - Stare Mtasto 
Podzamcze 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury Materialnej 
Zakład Archeoloqti Nadodrza 

Badanta prowadził mqr Marian Rulewicz przy współpracy 
·mqr .. )Uchata Brzostowi'Cza. F J:nanaował WKZ w Szczecinie. 

PierwltZY sezon WyiopaLtskowy. Wczesnośredniowieczne pod
qrodzte v rejonie najstarszeqo portu. 

Wznowione zostały systematyczne prace wykopaliskowe na Podzamczu w Szczecinie - terenie wczes
uo~redni'Owteczneqo podqrodzta. Na wytyczonym wykopte o wymiarach 15 x 15m /2,25 ara/ prace koncentro
wały się w sek.toracli. A t B, na 6wiartkach. lA, 2A, SA, 6A i 18. 

Celem badań ~est rozpoznanie dzielnicy portowej w powiązaniu z zasiedleniem wczesnośrednio
wiecznego podqrodri~ oraz ucbwycente relacji umocntert nabrzeży portowych, odsłoniętych w latach 1975-
19?8 [rejon Baszty Stedmtn Płaszczy[. 

Szczególny ctętar robót położono na odsłani:antu qotyckiej piwnicy, należĄcej do posesji nr 25. 

Stwierdzono w- niej trzy poz.tomy ceglanych posadzek /6wiartka 18/, a pod najniższą z nich odkryto ceq

laną studnię o średnicy i 1 7 m. Studnta koresponduje ' z kamtennym brukiem 1 być może, obiekty te wiążą 
się z innĄ, najstarszĄ ". tym .tejscu posesjĄ mieszkalnĄ z przyleqłYM do niej podwórkiem. Najstarszy 
poz:tom P.,sadzek odsło~ty został! na qłębokolłctacb.. 2, 80-2,70 m n.p.m .. natcmtast poz1om ceqlanej cem
browtny t kamten~ego bruku wyłonił się na qłębokodctach 2,68-2,51 m. Nalety oczekiwaó, że pod kamien

nym brukiem vyst~tĄ nawarstvtenta vczeanodredntovteczne. 

Na pozolttałycb.. c!włartkach 1A, 2A t SA, 6A wykopu, odsłonięte zostały ceqlane mury, posado~o~io

ne na kamiennych ławach, wi4ZADY\'h. wapienną· zaJ?raWĄ. Fundamentowe ławy posadowione zostały na nawar
stwtentach dredni~wtecznych- Na qrantcy wymi~ni'Onycb.. ćwiartek oczyszczony został profil, pozwalający 

na wstępne ustalenta stratyqraftczno-cbronoloqiczne. Tutaj bowiem wydzielone zostały warstwy: l, 2, 

Ja, 3b t 4. W oPa"ctu o nawarstwieni~ widoczne w prcftlu zachodnim stvi~dza stę, że bbiekt pochodzi 
z czasów lokacji Szczecina na Prawie maqdeburskim, zad ceramikę z warstwy 3b można dato~<! najogól

niej na XIII wiek. Z teqo też czasu pochodzą m, in.: deszczułka i · fraqment dna od drewnianej miski 
klepkowej [nr inv. 46/87[, przyszwa skórzanej ctźmy [nr inw. 48/_:/ 1 kodciana płytka jesiotra /nr 
tnw. "1[81[. 
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L~cznte v b~eż~cym sezonte wykopaltakowym zatnwentaryz~ 1Q69 sztuk fragment~ ~dt ca

łych. zabytkóv ruchomych.. Zabytkt te mtet~acz~ s~ v ramach czasowycli. od xxxr - 'liX w-. 

Ml:ejscem przechowywania zaf>ytJccSv i dokumentacjt jest Pracownia .1\rcheologtczna z:A!I DIKM PAII 

w Szczecinie. 

TRZEMESZNO 

woj. bydgos·kie 

Stanowhko l 

unbersytet ~łaja ItopU1ltl\:a 

V Torun.tu 

Zespół do BadaJ! he&l:tovtecznej 

Arch1tektury l!lljav 1. in.cłlocmJ:ej 
wtelkopolsld: 

Badan.ia prowadzone przez Zespół 1lMlt w Torwdu. KierOWidk 

badali - doc. dr bah. Jadvtqa Cl'md:dalwwa [autorka spra

wozdanta/ . Prace fbumSOWIID8 przez OOZ Y warszawie, v ra

mach. proMemu -mt<:dzyresortovego. Ptervszy rok badań. Zes

pół P.,nantorny taJ;t<>nllów requl.arnych. 

w J.987 r. podjęte zostały badanta tnterdyscyplJ::narne zespołu poklaHtornego kanon11<6w r~
larnych w Trzemesznte. 

Prace na tym obiekcie prowadzone jul: były w 1946 r. prz-ez z. Kąptrlsltteqo t kontynuowane w la

tach 1949-50 przez r;. Józefowtcz6wnęj. W latach tych założono ptętoalcte wykop-, trzynalcte z ntch. 

wewn~trz bazyliki. i dwa wykopy [nr 8, 15/ poza muramt ~etola, tylko v czterech wykoPach na ptętnd
cie uzyskano calec. w okresi·e 1949-50 odkryto wevnłltrz kolłctola reltltty archtte!Ctury roma.dskiej, okreś
lone przez autorkę badaJ! jako TrzemeHno I :t Trzemeszoo II. Prowadzone badanta gł6wn.te pod ~tem od

krycia arch:ltektury, n:le P.,zwal.aj~ na pow:t~zan:ta stratyqraftcz:ne, a tym samym na jednoznaczne usta..: 

lenta w zakreste chronologtt odJ<rytych reltktcSv. Zastrzeżanta bud2u' podstawy datcvania, szczególnie 

odno~nte tzv. Trzemeszna r, tzn. kodetola prz~omadskłeqo na X vtek, jak równteż proponowana re

konstrukcja pj:erwszego kolfc:toła ma zbyt słabe podstawy dowodowe : 

Sprawq ntezmiernte tstotnq dla rekonstrukcj:t dztejów zespołu archttektury v Trzemesznie, jest 

ustalen:te chronologit osadn.:tctwa na terente zajętym przez 1\:anordę. Obecn* prace ogran:lczyły się do 

badań archiwalnych, przygotowania terenu do prae wykoPaltskovych oraz wtere~ archeoloqtcznych. Ogó

łem wykonano 43 w:tercenta 1 dwa wykopy. Badanta v:tertn.:tcze, pozwo1:tły na vstęP:ne rozpoznanie straty

grafit, a zatem nadały k:lerunel<. dlaszym badantam terenowym. 

WYkop I" o rozmtaracli. 4,80 x ~.60 m, usytuowano przy Ieianie zachodniej kodetola na arze 245, 

ćo.r. A/8. Celem taktej lo.l\:altzacjt ~o przebadanie fundamentclw westYerko oraz :tch. ewentualnych po

wiqzań ze stratyqraftq. wyn.:tJc.t uzysiane emu.szajq do ponownej analtzy dotych.czasoorych rekonstrukcj i 

układu przestrzennego Trzemeszna r, jak 1 Trzemeszna rr [wq ~tury ustalonej przez autorkę ba

dań w l. "1949-50/. Poza odkryc:tem mało tnteresujqceqo brulcu ltaJII1ennego nowożytnego /nr 1/, odsłonię

to fundamenty zlokal:tzowane równolegle do zachowanej zachodn:lej k.:tany romańsk:lego kościoła. Stopa 

tych fundamentcSv zalega na tym samym poztcmte, co fundame.nty obe=ego toilctoła, rcSvn:leź techni.ka 

budowy w· obu przypadkach jest taka sama. Wszystko wskazuje na fakt, ie mamy tu do czyn~eni.a z niezna

nymi dotąd fundamentami arch.:ttektury romaósk.:tej • 

Z odsłoniętymi rel:tktamt w.:tqże stę kamienny bruk /nr 2/ o regularnym układzie, zajmujący przestrze6 

pom!·ędzy odkrytYJD:t fundamentam.:t a ko§ctołem. ltoni'ee~tne jest dalsze odsłonięcie rOIIIIlńalt.l:ch reliktów 

1 ustalenie ich chronoloqtt , albowtem n~ razte nte jest moil:tve okreillente do jaktej fazy budowy na

l eż~. Interpretację utrudnia s.:tlna przem.:teszante v.urs.ar-, które mtało mte:lsce głdWnte w p6~nym śred

niowieczu. Ogólna mtqższoś~ trzech vydz.:telonych varatv kulturowych vy:nost 1 , ~0 - 1,15 a. calec urysk.

kano na głębokoilc1 +108,1Q. 
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lłYl<op II: zlo~li.zowan~ został n~ arze 2Q7; ćw. R/ll t nte był .zwiĄzany z architekturą. Ce

lem tai::l:ego usytuowania "Yl<opu było rozpoznanJ:e stratygrafit od półnoenaj strony- kościoła. Miąższod~ 
ogdlna •tlnte przem:teazanych. 'ł(arBtw >!YDOBtła tylko O, 90 m. Na całej przestrzeni wykopu o rozmia
r~cli 4 x 2,5 m zaobserwowano znaczną ingerencję nowotytną. 

Prace będ" kontynuowane. 

'l'ULIGWWY, 9111· RoŁ:tetntciA 
woj. prz~kte 

Ontversytet Jagi~llo~ski 
matytut Archeologii 

w Kral<owte 

Badanta prowadziła dr bab. Maria Cabalska. Finansował wxz 
w Przemyllu, OJ. Trzynasty sezon bad~. Wielkie wieloczło

nowe grodzisko wczesnośredniowieczne /VIII-XI w./. 

W 1987' r, badĄnta "Ykop&li~kowe na grodztsku dotyczyły weryffkacjt przebiegu wałów na zachod

ru:m lttoku. Stok opada ku ł'lkom tworząc kilka rynten rozmywania podłoża oraz związanych z nłmi stoż

ków akumulacji ziemi. Poszukiwania wałćw zamykaj"cych. od tej strony grodzisko przeprowadzono wytycza

j'lC dztesięó wykopów rozmieszczonych na rótnej wysokości. Na czterech wykopach umieszczonych poniżej 

wału obwodowego I ' pokazała sfę warstwa flis~ karpackiego, złożona z drobnych kamieni, budująca z tej 

strony wzntestente. Gltntana ńakładka,bardzo cienka, zalegająca poa warstwą humusu zachowała się w 

wyl<opacb. połotonycb. w drodkowym pasie stoku. 

W tych. warunkach nie istniała motlivo4ó znalezienia wału II środkowego in situ. Ślady po tym 

wale odsłoni-ęto w wykopie vn: przecin.aj"c zwał gliny lttożka osuwiska. Na głębckol!ici 100 cm odsłonięte · 

duże głazy 'bezładnie zgrupowane, przy których pojawiły się ułamki ·skorup oraz warstwę zsuniętego wa

łu przyleg&j'lCą do kamieni, stanowi"cych ' zewnętrzną obudowę konstrukcji. Grubc4~ warstw wału dochodzi

ła do 60 cm,wykltnowuj"c się przy- kamieniach. W dolnych poztcmach na granicy z gliną calca odsłonięto 
dwa skupiska kole! zwi'erzęcych. Nie obs~ zniszczenia wału przez pożar. 

Kał III zewnę~zny uchwycono v dwu wykopach położonych w niższej partii s~oku. W wykopie IV, 

umieszczonym na półce poniżej połowy .wysokości, wał został przecięty skodnie do swego biegu. W zbi

tym flilizu skalnym wydrążono podstawę wkopując konstrukcję do 50 cm w skałę. Następnie nasypano glin< 

czerwono-pornaradczowago kolo~u t dopiero na tej warstwie wy-ró~wczej posadowiono konstrukcję chyba 

rusztow,, bardzo tle zachowaną. Ten sam wał przecięto wykopem III posadowionym w dolnej partii stoku. 

Tam obserwowano zewnętrzne amocnien!a wału, po którym zachowała stę rozwleczona warstwa kamieni skoś

nie zarysowana na pozłaate. Rozwleczone były równteż przepalone belki równolegle ułożone do warstwy 

kamieni. Cało4ć §lad6w pozwaLa wnioakować, że wa~ posado~ono wyiej,o czym świadcz~ zachowana warstwa 

czerwonej qltny użytej na podsypkę, której dlady obserwowano na początkowych metrach omawianeqo wykop 1. 

Wszystki·e ,opisane ś'lady upoważniają do przyjęcia rozbudowanego systemu obronnego w postaci 

trzech wałów grodu wła!!lctweqo, dwóch wałćw zaporowYch oraz wału prostopadłego. J Rekonstruowanie podob

nych założ~ w strefie przykarpackiej nie powtnno nastręcza6 żadnych wątpliwodci, Obiekty z Sialni cy 

i Aksamanic majĄ podobne rozplanovante i można wnost6, że tworzĄ razem strategiczną jednostkę odpowia

dając" Y swej istocie pojęciu "grodów Czerwt~sk!cn• znanych ze wzmianek b.istorycznycb. 

TYSZOWCE 

woj. zamojsUe 

Stanow-isko 25a 

WARSZJroiiO, gm. Sławno 

Woj. dupskte 

Stanowisko 26 

patrz 

neolit 

patrz 

okres wpływów rzymskich 



WIDORADZ, qm. Wielurt 
~.or~oj. s ieradzk.ie 

S tanowiska l 

- lBO-

Mu%e1llll Ziemi Wiel.wisld:ej 
v Wielun.iu 

Badania prowadził a>qr BocJusław lU>ramek.. Finansował WKZ 

w Sieradzu. Pi"ty sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio

wieczne. 

Po 17-letniej przerwie wznowiono przerwane w 1970 r. badanta na wczesnodredni~ecznym gro
dzisku. Dotychczasowy stan rozpoznania obiektu wgkazuje, że Poajęte prace zostan" całkowici~ zako6-

czone w okresie 2 lat. w oparciu o rezultaty wcześniejszych badań ustalono, i'ź r historii grodziska 
istniały dwie fazy chronológiczne: starsza, której chronologię op&rt4 na ceramtce maż~ odnieś~ ogól

nie do v - VI w. oraz młodsza datowana głównie na XIII i pocz"tek XIV v.l Pierwsz" fazę naleźy ł"czyć 
z istnieniem osady prawdopodobnie otwartej /chociaż probiem ten nie został jeszcze całk~~ie rorwt"
zany i będzie przedmiotem dalszych badali/, drug" zad z właściwym ol<J:esem funkcjonowania grodu, k:tdry 

został zdobyty i spalony w pocz"tkach xrv w. 

Gród opasany był 4 wałami, u podstawy trzechwałów zachowały się resz~ drewnianej paltsady. 

Wał pierwszy, licz"c od wewn"trz, posiadał ponadto na grzbiecie bliżej nteokreślon" drevnian" kon
strukcję, która uległa ca.łkowitemu spaleni.u. Na terenie majdanu, czę!lctowo brukovaneąol nn. udało się 
uchwycić źadnych Hadów zabudowy z wyj"tkiem 4 palenis!t. Obfity matertał zabytkowy pozwalał wniosko
wać, ie był to przede wszystkim grcSd o charakterze miUtarnym z odpovi:edn:l:m zapł:eczem gospodarcz)'lll. 

Prace kon~entrowały się wył"cznie na terenie majdanu 1 doprowadziły do jego całkowitego zba
dania. Cały majdan liczył ł"cznie około B arów powierzchni. Uzyskane rezultaty potwierdziły wcześniej~ 

sze obserwacje odnośnie chronologii i dwufazowodcl tego obiektu, a takie jego charakteru. W materia
le ruchomym nadal dominuje ceramika oraz fragmenty kotlei zwterz"t domowych i dzikicb- ~~jszyła 

się wyratnie llo~ć grotów bełtów i noży, licznie reprezentowanych w poprzednich badaniach. Sezon wy-· 
kopaliskowy przyniósł jedyne - jak dot"d - znalezisko xzri-wiecznej monety, niestety silnie startej, 
mało czytelnej i czętlci.owo uszkodzonej. Ponadto, pierwsza i jednoczelnie najstarsza warstwa kulturo-
wa, dobrze czytelna i zachowana pod całym majdanem, dostarczyła v tym roku liczniejszych ~bardziej cha

rakterystycznych ułamków naczy!l. Nadal brak w niej zabytków metalowych. 

Najbliższe badania koncentrować się będ" wyłącznie na terente wał&F, co ostatec~ winno 

rozstrzyqn"ć problem ich konstrukcji oraz chronologii, a tym samym ustali~ relację między wał~, a 
najstarszą osadą. 

WILKOWICE, gm. Wartkowice 1 

woj. sieradzkie 

Stanowisko l 

WU\DYSLAWOWO 
woj. gdańskie 

Stanowisko 4 

patrz 

okres halsztacki 

Muzeum Archeologiczne 
v Gda!lsku 

Badania. prowadził mgr Jan KncharsTt±. !(onsultantelll badań 

była dr Barbara LeP<swna. Finansował WKZ w Gda!lsku, Muzeum 

Archeologiczne .,. Gda!lsku. Trzeci sezon badań. Osada wczes

nodredn~owieczna oraz 'lady osadn~va z epoki żelaza. 

Badania objęły pdłnocno-zacliodni<\ częlć osady. Założony wykop vt·Ir usytuowano w miejscu wyty

powanym w 1985 r. dzięki wierceniom mgr in%. WOjciecha Rossy. wykop 0 t._cznej povi:erzchn~ 55 m2 elcsplo
rowano do qłębokodci 1,2 m od powierzchni. Na głębokości ok. 3 m od pow~zchni zalegała zwałowa gli

na tworząca calec, w której zagłębione były trzy ob.iekty. Poraz pierwszy ".czasie dotychczasowych ba

dań we Władysławowie, w odsłoni~tym obiekcie nr l, zaobserwowano regularny, prosto~tny układ bardzo 
licznych, regularnie ułożonych lladóv po drewnianych kołkach o średnicy 4-7 cm oraz zachowanej dłu
qc.l ~c i 7-30 cm. 
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'lr górnych warstwach. kołld >d>ijane były prostopadle. Jedyn:te w dolnej,· ostatniej warstwie zaobae~ 
wano skośne :tcfi usytuowanie, Ślady po kołkach nadawały ohtektowt kształt proatok4tny o wymiarach 
2;8 X 4,4 1n, 

'lr górnej part:t:t wa rstwy kulturowej obiektu · nr~ znateztono nóż żelazny, z~ w dolnej czędci• 

wo zniszczone 'żarno rotacyjne. Dwa pozostałe obiekty us~uowane były w zachodni.ej części wykopu: był • 

to małe palent"sJc.o oraz kamtenne skuptako o kwadratowym kaztdc1.e, !M!z ceramtlc..1, węgla drzewneqo 1 po

lepy. Oóa te obtekty zalegały wśród dod~ ltcznie występujĄcych, nte tworzĄcych jakiegokolwiek regu

larnego układu śladów po drewn:tanych. kołkach. 

W' połudn:towej części wykopu znaleziono skupisko ceramiki z epoki żelaza. 

Pod względem chronologi'Cznym dol~ licznie występujĄca ceramika wykazywała analogie do cerar i

ki z lat ubi'egłych. 

lll!dan:ta będl\ kontynuowane. 

WOLA SIENNI:CKA, gm. Si'enni'ca Różana 

woj • cbełmslde 

Stanowisko 9 

Muzeum. Okręgowe 

w Chełm:te 

Badania prowadz:tł Wojciech Mazurek /autor sprawozdania/ .! 

Teresa Mazurek. Finansowało Muzeum Okręgowe w Chełmie. 
PŁerwszy . sezon hadart. Osadnictwo wczesno~redniowieczne 

· Nr-n w./ t xv w, 

Podczas badań powierzchniowych. w 1986 r. uzyskano informację, że na polach wyorywane SI\ licz 

ne fragmenty cer&mtki. Penetracja n:tazczenego przez orkę stanowiska ~powierzchni ok. 1,5 ha, dopr ' 

vadziła do odkrycia znacznej tlodci ułamków ceram~·wczesnodredniowiecznej. KOncentracja wystĄPiła 

na kulminacji wyniesienia w obrębie nieregularnych zaciemnied. · Znaleziono również pojedyncze zabytk 

z tnnycb epok /neolit, pó~ne dredni.owiecze/. Dane te potwieraziła powierzchniowa weryfikacja . 

Odkryte stanowisko położone jest na cyplu nieregularnego wyniesienia, znajdujl\cego się w ob : ę

bie dna doliny 'z' Siennicy. Od wschodu i połudn:towego-zachod~cypel ograniczajĄ niewielkie, bezimi~nne 

cieki. 

Znalez:tone zabytki zostały już wstępnie opublikowane. Ujawniły one istnienie na stanowisku o ad 

ntctwa słowiańskiego już v vr-vrrw., szczególnie z~ intensywnego w vr-I-rx w. i kontynuowanego w XV • · 

Przeprowadzone badanta sondażowe potwierdziły powyższe ustalenia. 

flY'kop ~ /o wymiarach. lU x l m{ usytuowano w częl!:ci za.chodn:l:ej stanowiska, na osi NW-SE. Pod
czas jego eksploracji natrafi~no na 3 obiekty. Ich wypełnisko było intensywnie czarne, prawdopodobni P. 

ze względunadlady spalen:tzny. Obiekt 1, leźĄ~Y v' czędci północno-zachodniej wykopu, w zarysie pozio

mym, prawdopodobnie czworokl\tny{?/, uchwycono przypuszczalnie tylko czę4ć centralną (?) obiektu. W pro

filu obiekt ten 
1
miat zarys płaskodenne;:j niecki, podobnie jak obiekt 2, który w planie płaskim zdaje ~ię 

by~ owalny. Obiekt 3 został tylko w niewt~lkim stopniu uchwycony przez wykop sondażowy. W odsłoniętej 

czętłcł tego obiektu nte_ zarejestrowano ~żadnego mater.tału zabytk:oweqo. 

Najstarsze mater~ały, poOhodz~ce z obte~tu 1, stanowi ceram~ leptona w ręku, nieobtaczana 

oraz ceramika ob·taczana, w ZBacznym stopn.tu zdobi'ona ornamentem l.tn:t-:t falt-stej. Datowanie tego obiek

tu należałoby przyjĄ~ od vr V{?/ aż do kortca X w. Matertały z obiektu 2 ppzwalajl\ wstępnie datować 

na okres od vrr v. do X v. 

z warstwy kul turowej, obok zabytków datowanych podobnie jak oba wyżej wymienione obiekty, 

znamy również fragmenty ceram~ z okresu dredniowiecza oraz liczne fragmenty kośc± zwierzęcych. 

Ponadto z obiektu 2 poc~odzą dwa przekłuwacze kościane, a z obiektu l fr. przęślika wykonanego z wa

pienia, by~ może ze dladarni rytych znaków symbolicznych /1/ - są one bardzo słabo czytelne. qdyż 

podczas mycia uleqły w znacznym stopniu zatarciu. 
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ze vzględu na duż11 wartodć poznavcz11 oraz du:iy stopiarf zagroźanta l zrU.szczenla przez głę

bokĄ orkę, należy na stanowisku przeprowadzić badanŁa vykopal~skove na szersZĄ skal~. 

ZABOROW 
woj. warszawskie 

ZAiiADA, gm. Tarnów 
woj . tarnowskie 

Stanowisko l 

patrz 
okres ~y.rov nymsid.ch 

PP Pracownie l!Onserwacjt Zabytków 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

w Tcumovłe 

Badanta prowadzili: mgr Andrzej Cetera 1 mgr Jerzy Okoll

sld [o>utorzy sprawozdania/ . Pmansovał l'iKZ v Tarnowie, 
Szdst~ sezon badań. Grodztsko wczesnotfredniorleczne. 

Badan i a prowadzono na zewnętrznym, zachodnim wale rozległego założenta, zlok.al.tzowaneqo na 

zboczu łagodnie opadaj11cym ku dolinie Białej Dunajoowej . Zachował si~ on w terente v postaci jedno
stronnej skarpy o wysokotfci 10 m. Wyeksplorowane j wykop 67 x 2, 5 .m 1 głębokolłct do 4,2 m • .Okaztałto
wanie terenu spowodowało koniecznodć usypania przectwstoku t zntvelowanta terenu . Wał u podetawy o 

szeroltotfct 23 m wzniesiono w konstrultcj i przekładkovej. Poprzedzah go od strony ZeJIIIUitrznej fosa 
szerokości 11 m i głębokogci 3 m. w warstwie kulturowej pod wałBm oraz w Pozłomte pr6chniuy oddziela~ 
j11cej poziom niwelacyjny od władciwego wału znalezf ono kadet zvierz~e 1 fra9ntenty ceramtkt. 

ZDZIARKA, gm. Czerwir!sk 
woj. płockie 

Stanowisko 3 

Polska Alcademta Nauk 

Instytut Btstortt KUltury Materialnej 

w Wilrsza~e 

Badanta p:cowadzlli: dr Zb1qniew Kobylilisld /autor sprawoz
dania[ i mgr Marek Dul..f:ntcz. Ptnansovał IBn! PAN. BadanJ:a 

ratownicze- ptervszy sezon. :wczesnodredniowteczna osada 

otwarta LXI-XII: v,f. 

. . 
Stanowisko odkryte zostało podczas badar! porlerzcbn1owych włDan'l 1987 r. Stwierdzono wówczas 

nhzczen~e obiektów osadni:czycl:l. na skutek eltspl.oatacj i pł.dnicy. Stanovtsko połcione jest ok. 600 lll 

na zachód od centrum zwartej zabudowy wsi Zdziarka t ok. 350 m na południe od !lrogł.J Zakroczym-Czer
wir!sk, na wschodniej krawędzi doliny l:lierlelk1ego cł.eku zmterzaj'ICe<JO do lfi.sJ:y, odl.egłej o ok. 750 111, 

w czasie ratowniczych badarf wykopal iskowych przeprowadzono eksplorację dwóch, czędciowo·zntsz

czonych obiektów osadntczych, kształtu owalnego ~ planie, o _przypuszczalnych wymiarach pterwotnych ok. 
1,0-1,5 x 2,0 m, zagłębionych na ok. 0,75 m. W intensywnie przesyconych substancj~ ~rganiczn11 wypeł
niskach obiektów odkryto lfczne zespoły ceram1ltt naczyniowej !: koki zwierzęcych oraz fragmentarycz
ni e zachowany qrzebier! kotfciany t orgaJielltowan~ oprawkę r~. Zaliytld. te pozwalaj" wstępnie datować 
przebadane obiekty na o.Jtres XI-XI:I: w. 

Osada prawdopodafinie zajmowała obszar ok. l ha t uległa już obecnie znacznemu znis%czen1u. 
Materiały przechowyWane są v Zakładzie Epoki Metali I:Bnl PAN v Warszawie 

Przewiduje się kontynuowanie badad ratowniczych w razie postępu niazozenia obiektu. 

ZIELKOWO, gm. Lubawa 
woj. olsztyńskie 

Btnro Badarf i Dokuloenb;cji Zabytk6w 
·.,.Olsztynie 

Badan;ta prowadził Wiesł w Skrobot, Pi'nansovało BB1DZ v 

Olsztynie, Pierwszy sezon badad. Osada wczesnodrednioviecz
na /XI w./. 

Osada odkryta w wyn1ku penetracji śwteżo odsłoniętego wybierzyaka żwiru. Stanowisko położone 
j e st na krewędzi i stoku doliny rzeczki Tamka, na pierwszym te~asie górnej Drwęcy. 
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oczyszco:ono do paztemu c.o,lca /bardzo lotny piaselt z utworów' sandrowych[ 800 m
2 

zniszczony 

,.PYcbaczem onnar osady. wYodrębniono 25 ohblttów. 11blbzod<! to palenialta gospodarcze, 6 stanowiło 

p~>lentsu do obróbld rudy darnto""j. w obrębi'e jednej z jam odnaleziono pozostal:ości po warsztacie 

tltaclttm [ct.;źarll stożkowate{". · 

ceram.tl<a wsltazuje na :n-vteczn" proweniencję osady. Navarstwienia węgli. drzewnych w znisz

czonej .PY.,!i.aczem nrstwte ltulturowej sugeruj,, źe osada uleg'ła spaleniu, Ze vzględu na mał" spois

tod<! podłoża caleowego warstwy Po&iomu osadniczego zostały przemieszane spychaczem z humusem współ
czesnym. lf zwblziW z tym ns:J .udało się vydztelt<! zarysów doJDOrtw, poza nikłymi śladami pojedynczych 

ścł'an. 

. ltonł'eczne jest PrZebadanie nte zniszczonej czę!łci osady w celu rozpoznania zabudowy i charak

teru osady. stanowisin to znajduje się v strefie granicznej, przejśctovej, :która podlegała wpływom 

z Połlidnt:a ł' z zachodu. 

Mater:tały znĄjduj" sł'ę v BBfilZ w Olut_ynte. · 

Badanta będ4 J<ontyn"""""". 

ZIMNA WODA, ga. Ntdz:tea 

woj . olszt}"isicb 

Stanortsito 1B 

B:l:uro Badań t Doltumentacj i Zabytltów 

w Olsztynie 

Badanł'a prowadziły dr Elżbieta ~walczyk /Instytut Arche

ologii' UW/ i mgr Maria wielgus /BBiDZ Olsztyn/ przy współ

udziale mgr. tnz. Marcina Beymana. Pierwszy sezon badal1. 

Wał podłużny. 

s, to ptervsze., powoj_enne li.adanta wałów podłużnych na obszarze Mazur. Obiekt j położony jest 

w lesł'e ł' składa się z pary pravł'e równolegle td,cych poj~ynczych wałów, zbudowanych z nasypu i ro

wów po obu jego stronacłi. Przeł'>ł'ega on, nieznacznie wij"c się, po prawej stronł'e drogi wiod,cej z 

Z:tmnej WOdy do wałów, na długości o~ło 3 lcm, z północnego zachodu na południowy wschód, częściowo 

wzdłuż at.rumJ:enia ucbodZiłCeqo do ;jeziora Czarne. 

Badanł'a podjęto na mniejszym t :krótszym wale, 41 m na północny zachód od miejsca przecięcia 

go przez drogę leśn,, w pobliżu ledniczówk! złota Góra. Stwierdzono następuj""" ltonstrultcję wewnęt
rznĄ tliiiOCDłeni.a. ~dłuż centralnej części ptX>jelttowanego IDDOCnien.ta wyJtopano rów, głęholti na oltoło 

1,1 m, trapezowatego ltształtn, o szeroltodci olto.ło l m przy powierzchni i około 0,6 m w s~gu. W rów 

ten vb~ co l m płonowe ~e, ~~Y kt6~ umieszczono luino leż,ce , , poz~omo wz~łuł nasypu, bier

wiona. Całod<! zasypano ziemi" wydobyt" z rowów, zabezpieczaj~ j" przed osuwaniem się . lutno lei,cy

nu bierwi:ónaatł, ułoionYIIli wzdłuż nasypu, na obu slt.łonacl'l.. 

Rów położony po północno-wachodniej stronb nasypu był nieco większy, co potwierdza wcze~niej

sze przypuszczenie, 1.-ź uaoocnienie r~ było przecivlto zagrożeniu td,cemu z głębi obszaru prus

kiego. wym.tary va.łu mierzone na pozioai.a humusu pierwotnego s" następuj,ca: szeroko~~ - rów zewnę

trzny - 2 m, nasyp - 4,8 a, rów -ętrzny - 2 m, głęboltoś<! rowów odpowiednio - 0,95 m i 0,8 m, wy

soko•<! nasypu ~ O, 5 m. 'lflltępna analiza waltazuje, iż IDIIOCnłente jest dwufazowe. Nie można jeszcze 

ustali<!, czy a.... dwie fazy a, vyntlt.t .. przerwy v tiudowte, czy renowacji umocnienia po jaltimś okresie 

jego użytltovanJ;a, Pobrano próbki węgli' drzewnych v celu oltrelllenł'a gatunltu drewna użytego do budowy 

umocntenł'a oraz oltreślenł'a jego cb%onologU metodę c
14

• 

Ze vzględu na QatraSU~j"ce niazczenł'e obielttn doltonywane v traltcte prac le~nych, głównie 

przy vycł'nce drzew t- ponovn~ · z.aleał'aniu, \ryltonano ł'nwetltaryzację całego obiektu i występiono z 

vntoalt.tem o wciliCJn.ł'ICłe go do rejestru zabytlc6o( archeolog:teznycJL. 

Badant:a będ" łnntynuovane. 



ZGŁONił.CZitA, qm. Luljrantec 

woj. włocławs~e 

Stanowisko 2 
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Unblersytet t.ódzl<J: 

Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Andrzej Grzelakowskt /autor 

sprawozdanta/. Ptnansował ~ XZA ve Włocławku . oraz 

Uniw~sytet t.ódzl<J:. Pierwszy sezon Dadad. Grodzisko 

~redniO!ieczne. 

Grodzisko zlol<altzowane jest na terenie wsi Zgłoviączka, na cyplu wetDającym stę w zabag

nioną doli~ę rz. Zgłowiączki, na jej prawym brz&TQ. 

Celem badad było stwierdzenie stopnia zniszczenia warstw kult~ch obtektu przez wtelo~ 

letnią działalność rolniczą, a także określenie chronologii grodziska. Założono dwa wykopy o łącz

nej powierzchni 25 m2 , usytuowane na majdani:e grod,ztska /wzdłuż ort E-l([. lttł\Ższolfć warstwy kultu

rowej wynosiła w tym miejscu ok. 2 m, a zniszczeniu t przemieszani~ uległ tylKo ntewtelki procent 

warstw wierzchnich. Zasadniczą warstwę atanawtła c;temno szara prdcl'lnica, zawterajł\ca dużą Uo€ć za

bytl<6w ruchomych: fr. ceramiki, kodci zwierzęcych, przedmiotóv metalowych itp. Dopiero v niższych 

partiach. wykopu udało się wydzielić zarysy trzech obiektów. Z uwagt na to, tź zostały one odsłonię

te tylko fragmentarycznie nie udało się okrejlić ich funkcji. 

Materiał ceramiczny pozwala przypuszcza6, że o~ctwo na terenie grodztska trwało bez 

przerwy od X do połowy XV w. 

Rozpoznani:e poszczególnych faz osadniczych czy też zmian strukturalnych będzie wymagało dłu
gotrwałych badad stacjonarnych-

~ARY 

woj. zielonogórskie 

Stanowisko 3, 6, 7 

patrz 

ol<res· ~żytny 



Późne śred;niowiecze· 



BARDO 

woj. wał.brzyskJ:e 

Stanowtsko 
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Muzeum Archeologiczne 

we wrocł..:wtu 

Bada.n.ia prowadził mqr Czesław Prancke pod kierunkiem 
doc. dr.hab: Jerzego Lodows~ego. Konsultant: prof. dr 

bab. Jerzy. Rozpędowski. Finansował IHASz!T Politechniki 

Wrocławsktej t K~ w Whłhrzychu. Siódmy sezon badań. Za
mek dredniow±eczny /XIV-XV w-. f 

Kontynuowano prace rozpoczęte w 1982 r. Skupłono się na rozpoznaniu tzw. podzamcza. Na zamku 

władctwym przyst~tono do robót murarsk.ich. 

~ W efekcte prac na podzamczu stwierdzono, że przez pewien okres czasu pełniło ono funkcję placu 

budowy. Dowodem na to s" odkryte skuptaka zaprawy wapiennej oraz czystego wapna, w wykopie 1/87 pod 
skuptaktem zaprawy t warstwy jałowego piasku wyst~iła warstwa czystego wapna 1 z kolei w wykopie 2/87 
dwa poziomy zaprawy waptennej przedzielone ptaskt~ 1 rumoszem skalnym. 

Jak dotychczas nie uzyskano informacji, Jktóre wskazywałyby na rodzaj zabudowy podzamcza. Warstwa kul
turowa z materiałem zabytkowym sugeruje, że zabudowa taka istniała, lecz miała charakter nietrwały 

fbudynk.i z drewna, szałasy ttp./. 

Mimo wieloletnich badań .zamku właściwego1 doptero w tym sezonie odkryto bramę znajduj"c" się 
w południowe-wschodnim odcinku muru obwodowego w s"dzedztwte wieży. Jej małe rozmiary /210 x 185 cm/ 
każ~ przypUBzczaó, że chodzf t ·u o bramę pomocn:tczł!l 1.. furtę, tatniejłlCł!l n.tezależn.ie od niezachowanej, 

lecz daj"cej stę w przybli~entu zloka1izowa6 bramy głównej. 
Zakończo.no prace w ostatn:tm z vyróżntonycb pomieszczeń. W trakcie usuwanta z piwn.icy korzenia na po

zfomte użytkowym odkryto mały skarb składaj"cy stę z 12 srebrnycp monet - groszy praskich z czasów 
Jana I Luksemburczyka /1310~1346/. 
Monety wyst~iły w jednym skupisku s~ przypuszczen~e, że pierwotnie " znajdowały się w sakiewce. 

Podjęte na zamku roboty murarskte dały pocz"tek pracom z~ezpieczaj"cym. Ich efektem w perspek
tywie ma by6 zarysowanie w terente cał~go rzutu zamku z wyeksponowa.ntem szczegółów jego architektury 

/fragm. skleptente kolebkowego, wnękt !lctenne, otwcry okt"enne t drzwiow-e/. 
Uzyskano kolejn" parttę_ matertału zabytkowego: ~raqmenty ceramiki, przedmioty z żelaza, mater

iał kostny t ni,eliczne ułamki szkła. Ceramika to fragmenty na~yd obtaczanych wypalonych w. atmosferze 

ut1en1aj"cej zdobionych żłobkamt t PaSamt. czerwonej farby. Wdród wyrobów z żelaza dominuj": gwotdzie, 
groty, podkowy, bodtce ostróg, sprz"czkt t okucta. z kości wykonane były okładziny, a z rogu guzik. 

Do najcenniejszych '. zabytków- należ": J.2J srebrnych JOOnet, plakietka z br"zu wyobrażaj"ca prawdopodob
nie mitrę w kombinacji z koron" zwie6czon" gviazd", a z żelaza: klucz, świder oraz kolejny egzemplarz 
zgrzebŁa. 

P1anowane dalsze badanta zamku podporz"dkowane zostan" pracom zabezpieczaj"cym. 

fi»OWA GORA 1/ rlm· Ręczno 
woj. piotrowskie 

Polslca Akademia Nauk 
Instytut atstorii Kultury Materialnej 

Zakład Archeologii Polski Środkowej 

w r.odii 

w- badant"acli. prowadzonych przez doc. dr. Mariana Głoska 

uczestntczyli> dr MAgdalena Blomberg oraz mgr Witold 

~tosłavskf /autor sprawozdania/. Finansował WKZ w 

Protrkowte Trybunalsk:l:.ll\. czwarty sezon badań. Dwór 

pótnośredn:l:owteczny·. 

Po jednorocznej przerwte wznowiono badania, których celem było uściślenie chronologii obiektu, 

ustalenie niektórych szczegółów jego rozplanowania oraz wyjadnienie kwestii: wcześniejszego osadnictwa 

na tym miejscu. 
Dzięk.i badantom udało się uzupełntć dotychczasow" wiedzę o planie, na którym wzniesiono dwór, 

odsłaniając m.in. dwie dot"d nieznane przypory -~środku ściany północnej oraz przy ścianie zachod

niej w pobliżu południowe - zachodniego naróżnika. Uchwycono pozostałości: osadnictwa bezpośrednio po-
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przedzaj~cego powatanie obiektu murowanego. Ślady te zachowały •ię v narointku •tędzy mure. zachpd~ 
nim budynku a ryzalitem, -w postaci' resztek dwdch warstw kulturowych: waratwy polepy t zalega:JI\cej 

pod ni' przepalon, próchnic' z węqla.i drzevny.t. Nawarstwienia te, zawteraj,ce aatertał cer&Mic~ny 

wstępnie datowany qł6wn1e na xrv w., Przecięte zostały Przez wykoP funda•entovy .uru. Stratygrafia · 

tych warstw pozwala vysun~ł Przypuszczenie, li •• one poaostało.cł' tstntej,cego tu w XIV w. 9r6dka • 

stoikowateqo. 

Natomiast stratygrafia nawarstwień bezpo4redn~o zwt,zanych z bodowl~ .urowan, oraz materiał 

zabytkowy wiĄzany z czasem jej funkcjonowania, składaj,cy się qłdwnie z nteltcznych ułamków ceramiki 

1 ka(li /w tym duiy kafel ze scen~ ~chrystus w Ogrójcu•/. ~daj~ eię wakazywa~, ż~ dwdr murowany 

wzniesiono w XV w. i poddano go gruntownemu remontowi v X~ . 

Analiza architektoniczna zachowanych partii murów pozwoliła na podjęcie prdby rekonstrukcji 

rysunkowej poszczególnych fraqment6w •etan budynku oraz ustalenie rodzaj6w aklepie~ pomieszcze~ pierw-

azej kondygnacji. 

Dwa wykopy sondażowe umiejscowiono równiei ~a wala. znajdujĄcya się kilkanadcle aetrów na p6łDÓc 

od obiektu. Stwierdzono, że wał usypano podczas wydobywania miejscowego kaMienia wapiennego . W jeqo 

wnętrzu pod wap6łczesn~ próchnic~ 1 warstw~ lutnych k&mleni, stanowl,cych j~dro wału, natrafiono na 

poziom użytkovy, z którego pochod~iło kilka ułamków c~ramiki datowanych na XIV w. 

Badania archeologiczne obiektu zostały zakodczone. ch~ niezbędny jest jeszcze fachowy nadzór 

nad zaplanowanym na najbliższe lata zabezpieczaniem istniejĄcych murów przez ekipę budowlan~. 

BRODNIA,gm. P~czniew 

woj . sieradzkie 

Stanowisko 2 

Wojew6dzk1 Konserwator Zabytków 

w Sieradzu 

Badania prowadził doc . dr hab . Leszek ~ajzer. Finansował 

WKZ ~ Sieradzu . Pierwszy sezon badań . P6tno~rednlowieczny 

folwark królevski i wieża na kopcu; stacja Władysława 

Jagiełły . 

Podslerad z ka Brodnia. połciona jest na brodzie nad Wartą w okolicy zbiornika Jeziorsko . 

Przedmiotem bad~ byt stożkowy nasyp, a takie przyległy do nieqo od wschodu teren dwóch podwór

ców gospodarstw rolnycfi, gdzie mie~clła się zabudowa folwarku. Prz~badano 7 wykopów o łącznej powle~z 

chni 41,5 m
2

, zgromadzono około 2600 fragmentów naczyń glinianych oraz niewielk~ ilog~ lnny~h zabytków: 
kodci.. zwierzęce, kafle plecowe, przedm.l,oty żelazne, brązwe, fragmenty szkła lt9. 

Pięć wykopów u~okowano na górnej podstawie stożkowego nasypu. stwierdzono, . że od połowy XIV do 

połowy XV w. funkcjonował tam budynek ' P iowy o wyMiarach S,J x S,l m z.doklejoną• od zachodu dobudówką 

/1,4 x 3.7 ~1. która prawdopodobnie m1esclła c1~q1 komunikacyjne do izby dolnej zagłębionej na okot~ 

l m poniżej ówczesnej powierzchni gruntu i górnej. Budynek ten ~ostał opus~c~ony. lecz stał jeszcze do 

XVI w. , kiedy to /przed 1564 r./ uległ qvałtownemu pożarowi . 

Natomiast królewski folwark /2 wykopy/ funkcjonował nieprzerwanie od poczatku XIV do kolie• XVIII 

kiedy jako t~w.•dobra rządowe był wydzierżawiany kolejnym posiadaczom . 

Prace doprowadziły do okreglenla chronologii funkcjonowania obu elementów zespołu osadnicze9o 

poznania formy budynku na kopcu. Z powodu intensywnego użytkowania terenu dawnego folwarku nle ma moż
llwogci rozs~erzenia zakresu prac wykopaliskowych. 

Sprawozdanie z prac przechowywane jest w Ąrchiwum Wojewódzkiego Konserwatora Z~bytków w Sieradzu, 

gdzie też po opracowaniu przekazana b~dzie dokumentacja l ~terialy zabytkowe. Badania zostały zako~
czone. 

OYTOM ODRZAftSKI 

woj. zielonogórskie 

Stanowisko 1 

patrz 

wr -esne gredn1ow1tcze 



- 189-

PP Pracownia Konserwacji Zabytków 

Pracownia ·Archeologiczno-Konserwatorska 
Oddział w 'ofars-zawł.e 

Badanta prowadziła mqr Ewa Rytter. Finansowało Ciecha
nowskt~ Towarzystwo Naukowe. Trzynasty sezon badań. Zamek 

~redn.l:ortecz~y /z pocz"tltu XV do XVri w. f 

Badania prowadzono w obrębie zamku, wzdłuż południowego muru oówodoweqo, w miejscu dawnych zabu

dowań gospodarczych. Celem wykopalisk było uzyskanie informacji na temat sposobu wykonania fundamentu 

zabudowy i jej podziałów wewnętrznych. Eksploracj" objęto pas ziemi o szerokotci 2,5 m i długotci 

· około 35 m wzdłuż północnego odcinka muru zabudowy gospodarczej. 

Odsłonięty mur fundamentowy posadowiony był na głębokotci około 3,40 m poniżej poziomu bruku 

dztedŹińca. Zalic~yć go można do grupy fundamentów punktowych opartych na łukach odci"żających. Mur 

wzniesiono z kamtent polnych., _jedyn:te łuki k:onstrukcyjne wykonano z cegły. Do głęboko~ci 1,10 m od 

poziomu dz:tedzińca kamienie spojone były zaprawą, pon:tżej tworzyły warstwy rozdzielone glinĄ :mie

szan" z gruzem ceglanym bĄdt marglem.Mur charakteryzuje s:tę mał" staranno§ci" wykonania. 

Badania wnętrza zabudowy pozwoliły zreko~struować przebieg tylko jednej 4ciany działowej. Ce

glany fundament tej tciany posadowiono stosunkowo płytko, bo na głębokości 1, 20 m poniżej poziomu 

dziedzińca. Wzniesiono go przy użyciu podobnej techniki jak mur fundamentowy zewnętrznych 4cian zabu

dowy gospodarczej /tzn. w oparciu o łuki odci"żaj"ce/. Ściana nte powstała ł"cznte z murem zabudowy, 

leoz została do niego p6tniej dobudowana. 00 zachodniego ltca tciany działowej dochodziła posadzka 

ceglana. Tworzyły j" dwie warstwy wtórn:te użytych cegieł palcówek. Posadzkę odsłonięto na powierzchni 

około 10m2• Do przeciwległego, wschodniego lica ścianki dochodzi bruk ułożony z kamieni §redniej 

wielkości ściśle do siebie dopasowanych.. Ma on wyratny spadek w kierunku południowym, tzn. w kierun

ku wnętrza zabudowy. Funkcja tego bruku jest na razie nierozpoznana. Bruk odsłqnięto na powierzchni 

około 15 m2 • 

Badania doprowadziły również do odkrycia stosunkowo dobrze zachowanego dwukomorowego pieca ceg

lanego. szeroko~ć pieca wynosi 1,80 m, długość 4 m. Ściany pieca zachowały sfę dQ wysokości 1,30 m, 

która to wysokość była poziomem rusztu, Swiadcz" o tym odsłonięte pozostałości łuków. Dno jednej z 

komór pieca wyłpżone było wtórnie użytymi cegłami palcówkami,~aś dno drugiej komory /paleniskowej/ 

i dno popielnika dużymi płytkami o wym:taracn około 3,7 x 2,3 cm. Prawdopodobnie opisany piec miał prze

znaczenie kuchenne, o czym zdaje się świadczyć bogaty materiał ceramiczny 1 kostny znajdujĄcy się tak 

w wypełnisku komór, jak i w najbliżgzym s"siedztwie pieca. Piec nie był zbyt intensywnie wykorzysty

wany, brak jest bowiem wyratnycn ~ladów osmalenia cegieł. Na uwagę zasługuje również fakt, że piec 

dostawiony był bezpośrednio do muru zabudowy gospodarczej. 

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja znajduj" się w Pra9own1 Archeologiczno-Konserwatorskiej 

PP PKZ O/Warszawa. 

Badania będ~ kontynuowane. 

CZARNYSAD, gm. Kotmin 

woj. kaliskie 

Stanowisko l 

DllJlKOWICE, gm. Łowicz 
woj. sklerntewi·ckie 

Stanowisko 7 

DĘBCZYNO 

woj. koszalińskie 

Stanowisko 53 

DO&RYŃ MAŁY, gm. Zalesie 

wo j . bialskopodlaskie 

Sta no..,i sko VIII 

patrz 

wczesne ~redniowiecze 

patrz 

okres nowożytny 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

patrz 

wczesne ~redniowiecze 



OOMASZOI{[CE-ZAI.ESI:E, 9111• Domaszowice 

woj. opolskJ.e 

Stanowi·sko B 

DRO!llCZYN 
woj. białostockie 

Stanowisko I 

DZIAWOWO 
woj. ciechanowskie 
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patrz 
okres halsztacki 

PP Pracown~e Konserwacj~ Zabytków 

Pracowota Archeoloq:tczno-Kcmserwatorska 

Oddzhł v lrarszavie 

Badanta provadztła mgr Martyna Milewska przy współpracy 

Piotra Chmtelewsk~ego. P~ansował liXll w Ciechanov~e. 
Stddmy sezon bsdad. Zamek dredni:~eczny /od pocz~tku 

XXV v.[. 

Kontynuowano badania wn~trza południowoza~ej baszty zamku. wyeksplorowano zasypisko p~ł

cy, które stanow:f:ły nawarstrlenia nowożytne od lC'TI' do XX v. P~~ca przykryta była stropem drewnia

nym, opartym na belkach O!tedzónycb. ve .rtórnie wykutych qnhzdacb.. !la jej bmtennyOh dcłanach znajdu

j~ się opory pod niezrealizowane sklepi~i:e. Podłoga, równteż z desek, ułożona była na legarach. Pod 

podłogą odsłoni~to ceglane sklepienie krzyżowe ntższej p~cy, zniszczone w swej drodkovej cz~śc1. 
w związl<u z tym piwnica dolna jest pravte ca!kov.tci:e zasypana gruzem ceglanym. 

Wynikiem dalszyc~ prac na podzamczu [wykop owymtarach 8 x 11 m[ ,było odsłont~cie fundamentu 

północnego odcinka muru oBronnego podzamcza, docftądz~cego do zewn~trznego brzegu fogy okalaj~cej za

mek. w odl!"Jłodci około 5 m od jej skraju został on zniszczony or XVI"IT v. wkopem pod drewni-an~ rurę . 

kanalizacyjn~ o dredni:cy około 40 cm. 

Nadal badano także dmietnisko kuchenne przy pólnocnym szczycie Domu Dużego, tunkcjonuj~ce od po~ 

czątku jego istnienia. Nawarstwienia ~etntska ~ła ztemła z. b&rdzo duż~ tlodci' organicznych. 

odpadków kuchennych. oraz ułaml<6v naczyń gl~łanycb.. 

Ogółem podczas badań uzyskano około 30 tyst~cy fraqmentóv .naczyd t kafli, stłuczki szklanej, 

przedmiotów żelaznych, kłlkadzies~t fraqmentóv . fajek z b:tałej gl~y. kodci: zvterz~ce oraz kłlkana~cie 
monet •redniowiecznych t nowożytnych. 

Znaleziska oraz dokumentacja badań znajduj~ s~ v Pracowni Archeolog:tczno-Konservatorskłej PP 
PKZ O/Warszawa. 

Prace będ4 kontynuowane. 

ELBLJ}G 

Stare Miasto 

pp ·~racown~e KOnserwacji Zabytków 

Pl!acównta ArcheologU Miast 
·Oddział v Gdallsku 

Badanta prowadz:tlt: 111gr 111gr Grażyna Kavrolska, Dariusz 

CzerntakowsU, Andrzej Gołęb.tewskł, Leszel< Jl:ucb.arskł, Ja

rosław Strolltn Poo ki~ Tadeusza Na~olskłego [autor 

gprawozdanh[. Ptnansował \IKZ v Ell>lągu, Osmy sezon badań. 

Miasto dredntovteczne t ~żytne [l237~~945/ 

Prowadzono badanta w 3 vykopach o łącznej powierzchni: 772 ,,,2. Oprócz kontynuacji wykopu XV /660 ~~~~ 
wykonano uzupełniaj~ce badanta tyłóv działek przy ul. Wtgtltjnej 1~ na~zantu do badad arcb.i~ekto
nlcznych/ oraz rozpoznavcze na ul. Wałowej [pod kątem rozp0częcta prac v rejonie kodcioła poklasztor~ 
nego/. 

Najistotniejsze elementy dla: rozplancvanła IIIiaata uchwycono v vykopte ·xv. Stwierdzono brak. zabu• 

,!.>wy XIII-wiecznej v północno....,chodntej partit miasta. NajwcZ< ~niejsze wytyczone działki w pobliżu 
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muru obronnego usytuowane "'l równolegle do jego ·lintt 1. bi:eqn'lcej uliczkt przymurnaj. Granicę mię-
dzy ulłC'I a działkami wyznaczał płot drewniany, W t~j fa.zte nte zabudowano qziałek, przeznaczając 
je pod działalnoś6 produkcyjn'l· Zloka,1.tzowano tutaj· piec garncarski, kopulasty·, jednokomorowy o wy
miarach 2,60 x 3,40 m. wewnątrz znajdowało stę k!lkana~cte naczyń. Cały· teren wokół pieca wydciala-
la warstwa cer~~ dochodz,ca do 30 cm grubości utworzona przez ktlkanadete tysięcy fragmentów na

czyń pochodz'lcyc~ z nieudan~c~~łów. Ptec,datovan~ wstępnie na l połowę XIV v.,doskonale ilustruje 
próby dostosowan~ tradycyjneqo sposobu produkcji t nowego &Posoóu wypalanta ceramiki do wymogów ryn

ku. Asortyment wyrob61r będzi'e miał istotne znaczenie dla okretll~ np. kręqu odbiorców w obrębie Sta
rego Mtasta Elbl'lga. 

Dopte:io po zantecliantu produkcj.t garncarsktej vprovadrono na ten teren zabudowę drewnian'l, w tym 

wczesne formy budynków szkieletowych Idetany stanovtly gałęzłe oblepłone glin'l/· w niektórych budyn

kach stwierdzono dodatkowe pomteszczenta wydzielone tletankami dz.tałovymt. 

. . 
Na pocZ'Itltu XIV v. poja,1d:ła stę także zabudowa przy ulicy Sukienniczej. I tutaj pierwsZli czynnod-

cł'l było vydztelente ultey oraz frontu dztałek, W południowej pterzejt tej ultcy po raz pierwszy czy

telnte odnotowuje wfę tnną organizację zabudowy działek. Od stronJ ulicy istnieje podwórko /może o

gródek/, budynkt zad mieszkalne usytuowane &'l w głębi drtałk.t /około 1 pręt od ulicy/. Wszystkie do

my drewniane posadowtono na pa acli., co v przypadku Elbląga pozwala je datować po 1296 r. Nigdzie też 

nie odnotowano llladóW" PoŻaru z\ 1288 r. Dopłer~ po połowie XIV w. ltnl:"a zabudowy jest zgodna z grani

cą ulic~. Ogółem w wykopte XV odkryto 24 budynki drevntane o różnorodnych konstrukcjach ukazujących 

jednocześnJ:.e zmiany requ1acyjóe ,zabudowy. 

Badanta v 1987 r. prz~tosły ponad ~00 tysięcy ' fragm~tów naczyd 1 kilka tysięcy wyrobów z róż

nych surowców. liybłtnie zvtększyła się liczba ceram!k.t importowanej, przy czym na szczeqóln'l uwagę 

zasługuje znalezłenie v Elblągu ptervszego naczynia wykonanego w a:tszpanfi /l połowa XIV w./. 

Badania będ~ kontynuowane. 

GDANSli:-QLJlill, 

Stano>łłsko 2 

Politechntka Gdańska 

wydział Architektury 

Katedra Ktstortt t Teorti Architektury 

Badania prowadzili dr Zofia Bolowińska i doc. dr Ryszard 

Massalski prz~ współpracy mgr. Waldemara Klingera i mg~ 
Henryka Panera. Finansowała Folitechnika Gdańska. Drugi 

Sezon badań. średniowieczny dom opacki /Ja II-XV w. l. 

PJ:ervsze ,badania w rejonJ:e oll:"wsltłego Pałacu Opackiego przeprowadzone w 1973 r. Przyniosły one 
jedyn~e częśc~owe rozpoznan~e stratygraf~ gruntu Lwykopy ~ - 6/. Celem kontynuacji badań jest: roz

poznanie pełnej stratygraf~. gruntu1 stw~rdzente, czy w a,atedz~e wschod~ego, średniowiecznego 

skrzydła Starego Pałacu Opackteqo, występowały varftwy osadnicze, powstałe przed przybyciem do Oliwy 

w- kodcu x·u y. konwentu cysters6v1 uśctdlente daty budowy tego skrzydła, ustalenie czy było ono bu

dowlą jednor~"· czy tllb.fazOVII. 

1f założonym na poz.tomie 28,25 m n.p.m. wykopie · vrr, który dochodz:tł do zacbodniej ściany średnio

wiecznego domu o~ckieqo [wschodnte skrzydło pałacu/ • dotarto do calca. Strop jego znajdował się na 

średniej głębokości 26,10 m n,p.m. warstw osadntezych, po~rzedzających przybycie cystersów, nie stwier

dzono. Bezpośrednio na calcu zalegała jednoli'taf ciemnobrunatna waratwa o grubolici 0,60-0,80 m. Pra

wdopodobn.te narastała ona stcpntowo, .,. c:t-ągu dłuższego okresu czasu, jako wynłk erozji zboczy doliny 

Potoku Oliwskiego. Zawarte w gruncte pcjedyńcze drcbłny ceramiki budowlanej i zaprawy pochodziły praw

dopodobnie z pcblt.k.tego zesPo!U klasztornego. Znaleztsk datujących warstwę ni~ było. W warstwach wyż 
szych wyodrębntono kilka P<>ztom6w użytkowych.. Z pb•rvszym, leżącym na wysokości 27,00 m n.p.m., zwią
zany by~ pożar nieckreśloneqo budynku drewnłanegc. z drugtego poztomu, utrzymującego się dłużej na 

wysokolici 27,10 m n.p.m •. t datovanego na pocz'ltek XIV v,, zBudowany został murowany dom opacki. sr~

sób ~konania fundamentu łvtadczył, że jegc północno-zachodnia częlló od pocz'ltku nie była podpiwni

czona. Ceglany miał, leŻ'ICY na poziomie 27 135 m n.p.m, , wskazywał, że w xrv-xv w. był tu plac budow, . 

Powyżej wystęPowały już warstwy nowożytne. 

Przewiduje się kontynuowanie badań. 



GLIIITCE 
woj. katoldck.ie 
Pl. Rzetntczy 

- 192 -

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 

Pracownia Archeoloq~czno-Konserwatorska 

Oddz~ał v Warsza~e 

Badania prowadziła mgr Dorota Stahrowska. Finansował 

WKZ w- Katowtcach.. Trzeci sezon Dadad. Most przy Bram±e 

Rac~rskiej /XIV-xvrrr w.[ 

Przeprowadzone dwutygodniowe óadania zwt~zana były z powstającym projektem ~ewaloryzacji mostu. 

Badania skoncentrowano na kamiennym przyczółku północnym. Odsłontęc~e fragmentu jego lica wschod

niego~ pionowego aż do stopy fundamentowej, pozwoltło na uzupełnien~e dokumentacji z lat ubiegłych. 

Mur ten zbudowany jest w górnej partii z kamienia łamanego, w dolnej z otoczakóv ~obnie jak rozsze

rzenie stopy fundamentu poniżej półokr~głej przypory. Przypora posadowiona jest v żółtym, caleowym 

piasku na poziomie 220 m n.p.m. Dno fundamentu opadało o 1,5 m ku ~rodkowi fosy na odcinku 3 m. 

Podobnie jak w latach poprzednień poniżej gruzowego zasyptaka fosy eksplorowano warstwę, która 

jak się wydaje jest pozostało~ci~ fosy w części przybrzeżnej. Spąg tej warstwy przy fundamencte bu

dynku, stojącym obok przyczółka na brzegu fosy, jest na poziomie 220 m n.p.m. i opada ku środkowemu 

nurtowi. Metrowy sondaż przy południowej kravędzi wykopu wykonany ~widrem geologicznym wykazał, że 

poniżej dna fosy będącego tu na głebokości 218.8 m n.p.m. zalega ż~łty, calcewy piasek. 

Odnaleziono również pozostał~ część szkieletu ludzkiego, z którego ozaszRę odkryto w 1986 r. 

Leżał on przy roz5zerzeniu fundamentu, na dn~e fosy, na os~ WN-SE. Pozostało~ci druqteqo sz~eletu 

ludzkiego tkwią prawdopodobnie w głębt nieeksplorowanej czę~ci. 

W drugim z założonych w tym roku wykopów, znajduj4cym się przy kamienicy ograniczającej od za

chodu Pl. Rzeiniczy odkryto relikty zachodniej ~etany ceglanego przyczółka południowego. Jest ona 

zbudowana z cegieł palcówek na fundamencie z kamieni otoczakóv tdentycznie jak przeciwległa, dobrze 

zachowana ~ciana. Odkryte w roku ubiegłym fragmenty zachodniej krawędzi przyczółka północnego oraz 

tegoroczne znalezisko pozwoliły ustalić, że szeroko~ć mostu ~ostla około 6,2 m. 

Przy licach wsc hodnich każ~ego z przyczółków odsłonięto k:am:tenne "·wzmocnfenia" tkwiące całko

wicie w warstwie gruzowego zasypiska f wykonane bardzo n~estarannie z narzuconych kam!ent, spojonych 

wapienną zapraW!\. Prawdopodoónie powstały one w czasie zasypywania fosy i mtały wzmacniać fundamenty, 
które po rozebraniu mostu wykorzystano jako podstawę dla ścian nowobudowanych domów przy ulicy "Czar
nej Bramy". 

Wydobyto około 1200 fr. naczyri przede w- •ystktm z warstwy fosy. 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja z badari znajduj4 się w siedzibie PAK w warszawie. Obecnie 

przystępuje się do opracowywania materiału ~trzech sezonów badań. Przy dalszej rewaloryzacji mostu 
będą prowadzone nadzory. 

GŁOG6w , Stare Miasto 
woj. legnickie 

Muzeum v Głog~e 

O~rodek Arcbeologiczno-Konserwatorski 

Badania prowadził mgr Dartusz Łase!<. Finansowało Muzeum 

w Głogowie. Pterwszy sezon badań, Osadnictwo XIII/XIV, 
urządzenia wodociągowe XV w. 

Badania miały charakter ratowni~zy. wykop /I/87 usytuowano przy skrzyżowaniu ulicy Powstańców 
Śląskich , Rynku z nowo powstałą ul. Smolną w kterunku wschód -zachód. 1/87. wtelkość badanego tere

nu uzależniona była od prac budowlanych. W części wykopu o wymiara~n 820 cm długości i 170 cm szero
kości odkryto nienaruszone warstwy średniowieczne. 

W czaste badań · odsłonięto 3 fragmenty rur wodociągowych pochodzących i z dwóch systemów wodnych , 

z k t órych jeden miał odgałęzienie. Jeden z systemów można Wiązać z wodociągiem założonym na terenie 
l ewobrzeżnego Głogowa w 1442 r. 
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Pod warstwą izolacyjn~, która z najdowała się Poniżej rur , odsłonięto 4 obiekty w tym jedn~ 
jamę z zawarto~ci~ odchodów zwierzęcych or az nie~elk~ ilości~ mchu /obtekt nr 4/ dobrze odizolo

waną od poziomu osadniczego. Pozostałe 3 o6tekty byłrv całogct pokryte brukiem kamiennym,z których 
o6iekt nr 2 można uznać za fragment ku~ni, gdzłe znaleziono 44 podkowiaki , 1 podkowę, 2 fragmenty 

podk6w, l fragment ostroqi. oraz fragment mieczyka drewnh.neqo do wrzeclona[?f, a także fragmenty 

ceramiki, skrawki skóry i kości zńerzęce . W pozostałych. obiektach. odkryto fragmenty ceramiki, skraw 
ki skór .t kodci zw.terzęcyc l.~ 

Obiekty mo.ina datować na drug~ połowę xrrr w., początek XIV w. Zabytki znajduj~ się w Muzeum w Gło
wie. 

GNIEWOSZÓW 
Zamek • Szczerba • 

Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Badanta prowadził mgr Czesław Francke pod kierunkiem doc 

dr.hab . Jerzego Lodo~kiego. Konsultant: prof. dr hab. 

Jerzy Rozpędowski. Pl:nansował IHASziT Politechniki Wroc· 

ławskiej t KZA w Wałbrzychu. Drugi sezon badań . Zamek 

~rednl:owteczny /k. XIII w./?/XIV w. - 1428 r./. 

Skoncentrowano stę na rozpoznaniu rzutu partii przyziemnej kompleksu mieszkalnego. Kilka wyko· 

pów-sondaży założono na terenie dziedzińca , a jeden vmiejscu domniemanej bramy głównej. 

Część mieszkaln~ podzielono na tzw. pomieszczenia . Wyróżniono ich. 5 /A-E/. Relikty pomieszcze• 
znajdują się po obu stronach. korytarza, którego dłuższa oś pokrywa się z szerokością kompleksu mie•z

kalnego. węższe 4ciany korytarza ograniczone s~ od strony dziedzińca wejściem, a od drugiej strony 

strzelnicą przepruwaj~cą mur obwodowy . 

Na szczególn~ uwagę zasługuje pomieszczenie wsch.odnie. W jego dolnej czę4ci natrafiono na kam> en

n~ skrzynię o wewnętrznych. wymiarach.: 195-175 x 100-105 cm t zachowanej wysokości do 53 cm oraz p1 >· 

wadz~cy do niej otwór o wysokości 80 cm i szeroko~ct 73 cm2 nadprożem w formie łuku i kamiennym p•· 

rapetem znajduj~cym się na wysokości poziomu użytkowego. W wyniku badań porównawczych stwierdzono, 7.c 

mogą to być pozostałośc~ pieca typu hypokaustum. z piecem wiąż~ się zapewne fragmenty kamiennej pł~ty 

z otworem obwi~dzionym żłobkiem, a znalezionych w s~sledztwie pomdeszczenta wschodniego. ~ jego ob1 ~

bie nie stwierdzono śladów- sj>illenizny. 

Niespodziewany efekt uzyskano w wykopie 8[87. Przez przypadkowo odsłonięte okno-strzelnicę / ? / 

dostano się do piwnicy przykrytej do tej pory zachowanym sklepieniem kolebkowym. Piwnica miała 330 ·m 

wysoko~ci, 310 cm szerokotc~ f około 600 cm długodct. Whętrze pomieszczenia od podłogi po szczyt ko 

łebki zasypane było gruzem zawierającym znikomą i1d'ć zabytk6v. Obok fragmentów naczyd były to sko 

rupki jajek oraz fragmenty kamiennych kul. 

Ponadto odkryto niewidoczne wczednJ:'ej otwory pełni~ce funkcję strzelnic, a znajdują.ce si ę w pr ~ ,.,

ziemi~ i l otwór-strzelnicę wiąż~cy się już z następn~ kondygnacj~. Otwory zachowały się do wysokotc 

nawet 2 m. Wszystkie zostały założone na plan~e trapezu. W przypadku części z nich stwierdzono, ż e 

miały one cofnięte tarcze i wysoko urndeszczone rdwnie. Wła~ci~ otwory ulokowane były pod szczy t em 

stropu. Być może były to strzelnice depresyjne. 

W północno~ od, i nku muru obwodowego odsłonięto pozostałości bramy głównej. Brama miała 3 " 

szerokotci, jej poz i om użytkowy stanowił kamienny bruk. W rejonie bramy znaleziono elementy jej kon

strukcji - żelazne okuci~ z odpowtadaj~cymi mu dużych. rozmiarów gwotdziam.l., płytę żelazną /opanccr ?.c· 

nie vrót?/ oraz ponad 200 gwptdz~. 

Łącznie z wszystkich. wykąp6.c pozyskano: ponad 3 tyst~ce ułamków ceramiki {w tym dużo ka f li tYJ•" 

garnkowatego t korytkowego{, Po kilkaset sztuk gwotdzi i kości, nieliczne ułamki szkła, kilkadz!c~lqt 
ułamków cegły palcówki i brył przepalonej gliny konstrukcyjnej. wyroby z żelaza to przede wszyst~lm 

podkowy, noże /jeden w rogowej oprawie/, groty, skoble, sprz~czki /jedna emaliowana/, płytki zbroJ , 

kłódki, kółka, klucze. Przedmioty te reprezentowane są przez 2-7 egzemplarzy. Na wyróżnienie za s ł u

qują dużych rozmiarów ozdobne okucie końcówki pasa z brązu, żelazny !iwider, quzik z muszli, ml!lłź u '~r<ł/ 

zdobiony wisiorek z kości . 

Badania będą kontynuowane. 
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woj. poznatlskie 
Stanowisko 15 

GNIEZNO 
woj. poznańskie 

Stanowisko 37 b 
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Pat.rz 

okres D011(0Żytny 

Muzeum PocZIItkÓW Paóstwa Polsldego 

w Gnie:tn.te 

Badania prawadz.tła mqr Elżbieta Rogowska i pod kierunkiem 

dr Gabriel.!: Mikołajczyk. Finansowało Muzeum Pocz11tków 

Paóstva Polskieqo w Gn.te:tnie . Trzeci sezon bada6. Teren 

przy ko~ciele 00. Franciszkanów - relikty arch.ttektonicz

ne, fraqment osady. Wczesne 4redn~o~ecze, p6tne drednio

wiecze, cza_sy nowożytne. 

Po dwuletniej przerwie, podjęto ratownicze badanh przy ko'ciele oo. Franciszkanów. W rowach, 

pod instalację elektryczn11, natra~iono na fragmenty dwóch murów: ceglanego .t kam.tennego. Badania 

miały na celu ustalenie przebie7U odkrytych fraqment6v arch.ttektonicznych, określenie ich konstrukcji, 

funkcji oraz chronologii. 

założono pię~ wykopów sondażowych /I, Ia, rr, rra, IIIL o ł4cznej povierzchni 31 m2 przy zacbod

niej i południowej ścianie zakrystii. W wyn!ku prac odsłonięto wieżyczkę w form.te ćwierci koła z przy

legajllcą do niej od zachodu przyporą oraz mur kamienny. Wieżyczka oraz przypora zbudowane zostały z 

cegieł ułożonych ~ Wlltku główkowym i posadowione na fundamencie kamiennym. Fundament wieżyczki u pod

stawy zbudowano z dużych owalnych głazów o wymiarach 80 x 30- 50 cm, a w górnej czę~.t z drobnych i 

~rednicb kamieni oraz gruzu ceglanego ł11czących zaprawą wap.tenn11 z dUŻII ilodcill p.tasku. Fundament 

przypory zbudowano z małych l: ofredn.tch nieobrobionych kamieni ł11czonych zapraq. WYStępuj" także gruz 

ceglany. Stopę fundamentową wieżyczki os111gn.l:ęto na głębokodct 184 - <87 cm, a przypory na głębokości 

209 - 216 cm poniżej poziomu terenu. MUr kam.tenny uaytuowany 1na •ost północ - południe po wschodniej 

stronie wieżyczki, w górnej częofct zbudowany jest z illJCD warstw- kamtent o wymiarach 30 x 20 cm, w dol

nej Z małych i Średni'Ch nieobrobionych. kamieni łiiCZOnych. zaprawą WapieDJlll Z dom1esz1t11 piasku :1: fraqmen

tami cegieł. Stopę fundamentowi\ osi11gnięto na głębokości 204 cm. 

Odsłonięto takie fragment ~iany ceg~anej &ęd~cej jakby przedłużeniem zachodniej ściany wieżyczki. 
Mur ten znajduje się pod zachodnt~ !lcian~ zakrystii:, prry północnej k:tan.ie przypory. Cegły układaj~ 

się warstwami do głębokości 150 cm. Dvte górne warstwy cegieł ułożone Bil w Wlltku polskim, pozostałe 

w Wlltku główkowym. W dolnej części muru występuj" między cegł~ drobne kamienie. Stopę muru oaillgnię
to na głębokości 190 =· 

Masowy matertał arch.eo~ogiczny stanowiły frcgmenty naczyó glinianych, fragmenty kafli, szkła 
oraz przedm~ot6w Żelaznych. 

Nie rozstrzygnięto jednoznacznie kwesttl chronologicznej przynależnodcl odsł.oiliętych reliltt6w 

architektonicznych. Na podstawie zawartości warstw Rulturowych, z jakimi należy ł11czy~ odkryte j mury: 

można datowa~ je w nerotlen ramach pó:tneqo średniowiecza. Przemawia za tym takie fakt, it ich fun- . 

damenty przecięły warstwę wczesnodredntow1eczn" datovan~ na xrr - xrrr w. 

Materiały 1 dokumentacja z badad znajduj~ się w Muzeum Pocz~tk6v Paóst.wa Polskiego w Gnietnie. 

Badania zako~czono. 

GORA, gm. Pobiedztska 

woj. poznańskie 

Stanowisko 1 

Un.twersytet tm. Adama M.tckiewicza 

Instytut Prahtstortt 

Muzeum Arcfteo~ogi~zne ~ Poznaniu 

Badania pro.".dztly dr Hanna KOOka-Jtrenz z IP UAM i mgr 

D. Butka-Filipczak z MA. Finansowało MA w Poznaniu. Pi11ty 

sezon bada6. Wieża mienkalno-o&ronna [l poł. xr·rr w./. 

Badania skoncentrowano w tej partii wzgórza, gdzie w poprzednim sezonie zbadano fragment wieży 
ml~szkalno-obronnej, odsłaniajliC jej południowo-zachodni narożnik. Obecne badania miały na celu uchwy-
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wycenie pozostałych części. rleży. W: ich wyn.i.ku stWierdzono, że wieża . założona był.a na planie kwadra

tu o boku dłuqo~ci oa 6,5 m. Plan ten wyznaozały . ldl\ce w 8pi\9U f>udyniJl be1U. Od strony zewnętrznej 
do belek przyleqały desU, szalujl\ce czędć ptwnl~nl\ budynku. Deskamt drewnianymt wyłożona też była 
podłoqa, która /podobnXe, jak ca~ość wteżyf uleqła spalenLu . Ściany wteży w czędci nadziemnej wyko
nano najprawdopodobntej w konstrukcji szachulcowej, na co wskazuje nieckowato zaklę~nięte rumowisko 
wypełntone przepalonl\ polepi\ z fragmentami drewna. 

Materiał ruchomy obok cer~, która poz-la datować of>tek.t na ł połowę XIII w. , stanowiły 
fraqmenty .kodct, qwo~dzte t okucta óudo~lane, ńaczykL do ł~enia FYb oraz fragment sztabki żelaznej. 

Materiał znajduje się r IP UAM w Poznaniu. 

Badanta będl\ kontynuowane. 

GRONOWO, qm . Lubtez 
woj . toruńskte 

Stanowisko 1 

JAROCIN 

...Oj • k.al:tskie 

Stanow1:sko 2 

patrz 

wczesne drednt~ecze 

Muzeum Reqtonalne 
v JaroctnJ:e 

BadanXa prowadzili dr RyB2ard Gryqiel i mqr Euqeniusz 
Czarny. Pi'nansował liKZ w llaliszu. Druqt sezon badaJ\. Gró

dek rycersk.t z druqiej połowy XIII i XIV w., ślady umoc
niruS z xvrr w. 

Badania rozpoczęte w 1986 r. kontynuowano w centrum qródka. Załoiono wykop o powierzchni 37,5 m2 

Po dwdch sezonach przef>adano 46,5 m2 , co stanowt mniej wtęcej połowę powterzcbnt qródka. Odsłonięto 
prawie v całodoi ścianę połudnto~ obiektu mieszkalneqo o ~uqo~ct około 7 m, któna uleqła silnemu 
pożarowi_, prawdopodoboJ:e na przełomie x:rv 1 XV v., po J<±órym qr6dek nie został j,uż odbudowany. z war

stwy tntens~ej spalenizny .t polepy. wydnf>yto k.tlkana~cte qrot6w bełtów do kuszy oraz qrot włóczni z 
ułamanym drzewcem, thti:ęcym r tulejce. Na polepfe zaoóserowano ryte ornamenty roślinne, które pokry

wały ścianę od 'wewnl\trZ. W" najqłęóazej Parttt wykopu warstwy ktllturowe 9~ sięqały do 2,20 m, os
tatnie /spl\gowe[ zawterały itczne kamten~e ~ kłody drevntane. Ten płaszcz-drewniano-kamienny umacniał 
~erzchni~ stoika usypanego ze gradniej gruóodct żwtru. Na podstawie wyników f>adań niewiele można 
powiedzieć o szczeqółach konstrukcyjnych obtektu mteszk.alneqo. Wiadomo, że ściany zbudowano z pozio

mo ułożonych, dość grubych desek, z czym zvr,zanych jest k.tlkadziesięt qwo~dzł żelaznych odkrytych 

w różnych cz••c~ach ~kopu . Stv±erdzono, że ~ekt6re part~e 'c~ za~erały kołeczki drewniane . Od 

wewnl\trZ śc.iany obtektu wyleptono 9ilnl\• 

Zebrano liczny ma tertal ruchomy z druqte:l połowy xrrr w-. , qł6wnu jednAk zwil\zany z xrv w. Obok 

kilkunaatu tysięcy fraqment:óv nacz}'JI t ltoznyoh kotlet zwterzęcych ,dużo rwierzl\t dzitlch, a zwłaszcza 

świni i sarnY_/• zvracaję uwaq• przed:llli:oty ż~azna; fragmenty ostróq, wędzideł, sierpów oraz unikato
wy hak do napinan.ta kuszy, a takie f>oqato zdobione oprawlei z żeber zwierzęcych 1 fragmenty naczyń 
s-zklanych-

Zabezpieczono zachodnfl\ częfć obrzeża wzniesienia, na którym położone jest stanowisko 2. Prace 
zwil\zane óy~y z . poszerzentem przejfeta dla pieszych wzdłuż obwodn~cy mtejsktej, która przykryła w tym 

miejscu dno dawnej fosy. !la skłonb wz.nbsien1.a odsłontqto czytelne umocnteni:a skarpy. Tworzyło je 

naprzemtanleqle ułożone warstwy kamtent ~ ceq~eł . gotyc~~h. PochodZI\Ce zaPewne z c~ęści~wej rozbiórki 

. poblisk.teqo, ntewi:elktego zamk:n Ltrr. Sk&rl;>czY!tL. WI!Wnl\trZ ~ntel! znaleziono szóstak Jana III So-

bieskteqo z 1682 r., który jak. Odkryta tu najmłodsza ceramtka, pozwalaję datować powstanie całego 

założen1'4 kamtenno-ceqlanego [óe.z zp.prawy/ na ostatntl\ ćnerć .lVri w. Prac tych dokonali ostatni 

włatlciciele Jaroci~ Radol~scy ~ Radoltn h. Leszczyc, którzy v tym czaste nabyli miasto i przepro

wadzili modernizację swojej stedztóy . Z zabytków ruchomycana uwagę zasługuje odkrycie pod warstw~ 
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umocnie.d:, kilkaset fragmentów szkła okienneqo, datowanych ogólnie na okres XV"! i XVI.1 v. 

Materiały z badart przechowywane s~ w Muzeum Reqionalnym w Jarocinie. 

Badania będ.'l kontynuowane. 

JAROSŁAW 

woj. przemyskie 

Muzeum . 

w- Jarosławtu 

Badania prowadziła mgr Joanna Koci-uha. Finanse~ WKZ 

w Przemy~lu. Dziewiąty sezon badań. Teren byłe9o opactwa 

benedyktynek /średniowiecze, okres nowożytny/. 

Badaniami objęto teren w obrębie/byłego wirydarza klasztornego. wykopy 1[87 - 4/87 usytuowano 

od strony północnej zachodniego skrzydła kla.sztoru. W traltcie prac okazało się, że teren został znisz

czony wkopami współczesnymi, z okresu remontu budynku :x> n wojnie ~wiatowej, jedynie wykop 1[87 po

siadał niezakłócony układ warstw, uzyskano nieliczny materiał cer~czny ze 4rednio~ecza i okresu 

nowożytnego. 

Następnie założono dwa rowy sondażowe w sąsiedztwie nieistniejącego obecnie trzeciego skrzydła 

klasztoru: wykop na linii - N s wzdłuż ~etany zachodniej, oraz wykop na l.tnl:i - E W, od strony wiry

darza wzdłuż ~elany południowej. W wykopach nie stwierdzono żadnych obiektów. Ozyskano nieliczny ma

teriał ceramiczny, z okresu ~redniowiecza ~ okresu nowożytnego. 

Badania będą kontynuowane. 

JASTRZęBIA, gm. Łowicz 

woj. skierniewickie 

Stanowisko 2 

Biuro Badań l: Dokumentacji Zabytków 

v Skierniewicach 

Badania prowadził mgr Andrzej ~siore~. F~sował Woje

wódz~ Zarząd Inwestycji Rolniczych v Skierniewicach. Osa

da z xv-xvrr w. 

w związku z planowanymi pracami melioracyjnymi na południowym skraju domniemanej osady przepro
wadzono prace sondażowo- - ~town~cze. Przebadano ł~cznie około45m2 1 wykonano kilkana~cie odwiertów 

~widrem 9eologicznym. W wynLku tych prac n~e st~erdzono warstw~ kulturowych, wystąpił nato~ast ma

teriał ceramiczny z xv-xvr~ w. 

W związku z tym WOjewódzki Konserwator Zabytków zezwolił na przeprowadzenie prac ziemnych, po

nadto zobowiązał inwestora do informowania Urz11d Konserwatorski o lokalizacji - trwałych ~lad6w osad

nictwa. Materiały i sprawozdanie w Archiwum Biura Badań 1 Dokumentacji: dokumentacja w WOjewódzkim 

zarządzie Inwestycji Rolniczych. 

KOWBRZEG 

woj. koszalińskie 

Stare Miasto 

P.P. Pracownie Konserwacji. Zabytków 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

Oddzt.ał w Wars-zawie 

Badan:l:aln± kJ:erował mgr R. Cędrowski /autor sprawozdania/ 

przy wsp6łudzt.ale mgr M. Ręókowsl<iego, mgr Zbigniewa Po

laka, M. Cędrowskiej, u. SJcwa:ry i studentów archeologii 

UW - M. Zielenievs~ej i R. Cwterzyńskiego. Finansowal 

BOZ w ~szal.tnl:e. Drugi S'I!Zon badań. Miasto gredniowiecz

ne i nowożytne. 

Badania kontynuowano w południowp-wschodntej pierzei ul. E. GJ:erczak dawnej Schlieffen Str. 

: .. ,tożuno wykopy wewnątrz kamienic dawnej Schlie-tfen Str . 44., 45, 48, 49 , 52, 53 oraz na zapleczu ka-
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mienicy 44 t kamienicy o nr hlpotecznym 9l. Przeprowadzono nadzory nad wykopami. budowlanymi przy 
ul. Katedralnej dawniej kamienica Dom Str. ~7 i na je~ zapleczu. WlerceniamL objęto rejon skrzyżo
wania ul. Pomorskiej z ul. ZWycięzców v celu lo~tzacji qrddka wczesnodredniuwieczneqo /"Castrum 
Proldlnum !!Art• l t pierwotnego ukazta.łtowan:ta terenu w tym rejonie mi"asta. 

W wykopach. eksplorowano ~stwy kulturowe z konstrukcjami drewntanymt z poł. XIri - l poł. 

XIV w., . zwt~zane z okresem p? lokacjt~iasta w 1255 r, pdkryto budynki mieszkalne i gospodarcze wy

konane v konstrukcji sumiko""'~~tkowej, zrębowej t pl...;,J:.onkowej, płoty plecionkowe, jamy wkopane w 
calec, s~ltzację gruntu w Postact faszyny ułożonej na pierwotnym numusie. W wykopie założonym na 
zapleczu kamienicy o nr htpotecznym 91, przy dawnym terenie szpitala t ko~ctoła sw. Ducha odsłonięto 
wa.ł kamienno- z i emny wzmocniony belkami .l słupami, l<t6ry prawdopodobni'e stanowił pi.erwotne woocnienie 
obszaru miasta lol<aeyjneqo. 

we vszystkten ~enicaeh. wyżej ~entunycn stwierdzono tstntente ~ów qotyckicn w §etanach 
l<apttalnych. 1 szczytowyen. Były one wymurowane v "''tku wendyjsld:m;• posładały wnęki', dolne odsadzki, 

nadwieszone ods-adzki stropowe. Budowa kamienic qotycktcn przypadała na 2 poł. XIV w. - XV w. Kamie
nice posiadały 2 przejazdy 1 otwór drzwiotry w ~c:tante frontowej, dztał~ dci'anę ramo"'! równoleqł~ 
do ścian kapi'talnych, czworo~tne palentska ceglane, brull przy przejazdach., odwodnienia murów. W 

kamienicaen 44, 45 t 52 tstntały systemy wodoc:l:'lgowe [2 fazy - XV w. t poł. XVII w-. f. 

w ~ poł • .xvrr w. v ~'lkszO~ct budynków- nas~Uy przebudowy dci"an kapitalnych i frontowych. Zmie
niono podział wnętrza1 co prawdopodobnie wpłynęło na zmianę funkcji użytkowej l kondygnacji 1 ustawie

nie więtby dacnowej /zmiana zabudowy szczytowej na ~lenicC"''f. Wyrównano także ltco pierzei ulicz
nej v kamienicach 52 t 53. Szeroka dztałalnod~ budowlana wt~zala Si'l z odbudo"'' po zniszczeniach pow
stałych v czasie wojny trzydztestoletn~ej. 

Ozyskano ltczne zabytki ceramiczne - ceramika wczesnośredniovteczna współwystępuj~ca z ceramik~ 
siw~ 1 1mportowan~, cegla~ z pclS"'', . z · kamton~' kafle garnkowe t płytowe z pole"'!, przedmioty me
talowe np. zapinkę z tnskrypcj~ z 2 pol . XIV v. , fostrQgę z 2 pol. XI'II w., noże z drewnianymi 1 rogo

wymi trzonkami, przedmtcty sl<órzane - . obuvte, fragment kaftana; przedmioty drewntane - klepki beczek 
1 naczyń, bryłki bursztynu, !gotyckie szkło oki~e. 

Dokumentacja ~ zabytki z badart znajduj~ się w Pracownt Archeoloqtcznej P.P. O/Warszawa. 

Badanta będ~ kontynuowane. 

KOSZALIN-ml:.asto 
woj. koszui.llakta 

Stancvtsko l - Góra Chełmska 

II:OŚCIELNA I(IEŚ, gm. Osi'lciny 
woj • włocławskie 

patrz 
wczesne gredntowiecze 

Wbj ewódzltt ltonserwa tor Zabytków 

we W!:ocławltu 

Badanta provadz~~a grupa pracowntk6~ 1 studentów Katedry 

Arcnecloqtt Oni"Wersytetu Łódzl<ieqo pod kierunkiem doc. dr. 
hab. Leszka ll:ajzera. Finanscwał WKZ we Włocławku. Pierwszy 

sezon badań. Średniowieczny zespól osadniczy. 

Celem badad było określeni'e enronologtt t cnarakteru dużeqo, stromego nasypu, odnotowanego jako 

grodztsko stożkÓwate {stanowi'SI<o l/, weryftl<acja koPoa Po nowożytnym dworze murowanym /stanowisko l A/, 

rejon przykościelny /stanovtsko 1 B[" t garb wyn.testenta w rejonie podwórca szkoły podstawowej /stano

wisko l C[. 

Wyeksplorowano 8 wykopów sondażowych o powterzenot 71,5 m2• Zgromadzono. zbiór ułamków naczyń gli

nianych {1296 fragmentów/, kości zwierzęcych /534 fragmenty/ oraz nielicznych kafli, ułamków przedmio

tów żelaznych., szklanych itp. 

Na podwórcu szkoły podstawowej /wykop VI'Ir/ stwierdzono PoZOStałolfct wsi, kt6ra fUłlkcjonował a "' 

xrrr w. Na południ:e od wzgórza kościelnego Lwykop vrr:{ nie zarejestrowano starsze<Jo osadnictwa. Oh!<, 

te obserwacje w poł~czentu z wstępn~ anal1Z'l bryły twi~tyni [uchodz~cej w literaturze za powstałą 
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2 inicjatywy Piotra Włastawica w latach 1120 - 1124[ wydaj~ si~ wskazywać, że ko~ciół datowany był 

zdecydowanie zbyt wcze~nie, a chronologię jego odnie~ć można raczej do XIII w. 

wysoki na około 6 m stożek, otoczony mokr~ do dzi~ fosą, przecięto ci~gtem wykopów [I - IV/, 

a wykop v usytuowano na przedłużeniu osi tych sondaży za fos~, w miejscu największej ku1minacji do

mniemanego wału zewnętrznego. w wykopach I - rv uzyskano przerywany prof~l nasypu o długo~ci 25 m , 

na linii N-S. Stwierdzono trójfazowo~ć badanego ohiektu. W pierwszej fazte na niewielkim naturalnym 

wyniesieniu [1,5 m nad poziomem łąki/ pcwstał dookolny wał o szerokości pcdstawy około 3 m zamykaj~
cy obszar o ~rednicy około 25 m. Zabudowa stoj~ca za wałem została spalona, a chronologię fazy zam

knąć można w 1 połowie XIV w. Potem usypano znacznie pot~żniejszy wał dookolny [faza II/, nast~pnie 

zmieniono koncepcj~ siedziby, formując stożek o 4rednicy górnego plateau około 20 m, na którym po

sadowiono budynek centralny /chyba wież11/. III faza może być ogran:l:czona do 2 połowy _XIV i l połowy 

wieku XV. Wyniki eksploracji wykopu V wskazuj~, że tzw. wwal zewn11trzny• nigdy nie pełnił takich. 

funkcji, a jest to forma pozostała z prac ziemnych. przy formowantu stożka t fosy. 

Od 2 połowy XV do połowy XVII w. osadnictwo dworskie nie mtało wałów- obrQJUiych. Po •pctopte~ na 
naturalnym wzgórzu lwykop VI[, położonym na pcłudnioW} wschód od gródka, uformowanym i otoczonym sta

wami oraz rowami-fosami, zbudowano dwór drewniany na podmurówce funkcjonuj~ do lat czterdziestych 

XIX w., kiedy to na starym miejscu Kocent-Ziel.tńorcy wzn~e~lt nowy murowan:r, zachowany w stanie zaa>~an

sowanej ruiny. 

Materiały, do czasu opracowania, przechowywane będ~ v Katedrze Arcneologtt Uniwersytetu Łódzkie

go, a dokumentacja z badart znajduje się w arch.i~ NKZ we Włocławku. 

Prace w rej~nie dworu murowanego t gródka gredni~ecznego zostały zakończone. Kontynuować nale

ży badania podwórca szkolnego oraz możltwe do przebadanta partie osady wiejskiej. 

KOZŁÓW 

woj. kieleckie 
Wojewódzki O~rodek Arcneologtczno

ltonserwators-ki 

w K:!elcach. 

Badan:l:a prowadził mgr StanisłavKOłodztejski przy współ

pracy Doroty Dz:l:ewięcktej. Ptnansował WOA-K w Kielcach

Pierwszy sezon badad. Relikty obronnej rezydencji L1s6w

Kozłowsktcb. [)(IV-XV w. [ . 

Relikty założenia obronno-rezydencjonalnego położone s~ na wschód od wsi, na podmokłych. ł~kach. 

doliny zalewowej Wierzbicy, dopływu MierzaW? . Nasyp obiektu, Ó 'rednicacn około 60 X 50 m, został 

znacznie zniwelowany' jego kulmtnacja jest obecn~e wyniesiona l m nad poziom otaczaj~cego tereąu. 

Prace wykopaliskowe poprzedzono wierceniami i zdj~ciami lotn:l:czymi calem rozpoznania morfologii 
chronologii budowli. 

w 20 wąskoprzestrzennych wykopach., usytuowanych. na przemian po obu etronach osi przebiegaj~cej 

w kierunku N-5, uzyskano ci~gły przekrój l nawarstwtert na przestrzeni 100 ~-Stwierdzono, że do elip

tycznego majdanu otoczonego fos~ szeroko~ct 16 m przylegał od południa prawdopodobnie okr~gły aneks 

w rodzaju podgro~, obwiedziony fos~. Na zewn~trz fosy, otaczaj~cej całe założenie, przebiegał za

pewne wał ziemny, dzid znacznie zniwelowany, łącz~cy s-tę z groblą długodcl około 400 m. Na terenie 

centralnego majdanu odsłonięto rel~ty dre~tanej zabudowy, trudnej jeszcze do rekonstrukcji. Podob

ne konstrukcje odkryto na obszarze przyległego aneksu. KOmunikację mtędzy obu członami założenia, roz

dzielonymi fosą, Ulll)Żltwtał zapewne drewniany most, J<.tórego P"zostało~ciamt są odkryte w dnie fosy 
drewniane pale i szczątki desek. 

W trakcie badali uzyskano bogaty zestaw zabytków ruchomach. Tworzy! go przede wszystk.bo liczna 

c e r a •a , kości zwierz~ce, 455 przedmiotów żelaznych, kośctana ko •. ~ do gry t fragmenty szkła. z za-

by <! talowych na uwagę zasługuj4,: ostroga z cpdatdz.tstym bodtcem [odm±ana E na te.ren:te Małopolski/, 
3 •· J ła, grot bełtu kuszy, żelazny klucz, 2 sprz~zki do pasa, 3 duże fragmenty okuć drewnianych. 

lopa~, 5 noży. Pozoortałe, to ~tdzie, a w~ród ntch. kilkanadcle starannie wykutych ćwiekóv o szero
• i ch .;lówkach. 
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W świetle badań można sądz~~~ że drewn~ano~~emna obronna rezydencja została wzniesiona w 2 poł. 

XIV w. i funkcjonowała do kortca XV lub początku XVI v. Jej fundatorem był zapevne Piotr z Kozłowa 
~- Lis /rm. przed r. 1385/ lub jego syn "4ctwoj. 

~tertały t sprawozdan~e znajdują stę w WOA-K w Kielcach. 

Badania będą kontynuowane. 

KRAKÓW-Stare ~asto 

KRAKOW..Wawel 

Rejon r, vrtc, VTII, x, xr:J:, XIV 

LUBI !i 
woj. leszczyńskie 

Stanovisko 1 i lA 

LUBLIN 

Stare Miasto 

Blok xrv. ul. Grodzka ll-23 

patrz 

wczesne ~redniowiecze 

patrz 

wczesne ~redni.owiecze 

patrz 

wczesne §redniow~ecze 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

Oddzi~ł ~ Lublinie 

Badanta Drawadził mgr Andrzej Rozwałka. Finansował Zarząd 

Rewaloryzacji Zabytkowego ~espołu Miaste Lublina. Drugi 

sezon badań. Średntovtecze t okres nowożytny. 

Celem badań było: ucl\wycenie linii. przebiegu umocnień obronnyc~ n_a tyłach zabudowy tzw. bloku 

XIV, czyli zespołu kam.tentc m.tędzy północną p.terzej11 .Placu po Farze, a Bramą Grodzką; ustalenie pier

wotnych poziomów użytkoWycb podwdrzY7 określenie zastęgu 1 charakteru zabudowy poszczególnych działek. 

Zrealizowano 4 wykopy t l sondaż, -o łącznej pov.terzcbn.t 50m2 , jak róvn.też wykonano seri~ odwiertów 

w celu ustalenta rlelkośc:t spadku pierwotnej skarpy. Wykopy zlokali'zowano w pobl:tżu obecnej, północno

wschodniej krawędzi: vzgórza staromi:ej'sktegc. 

ootyc~zasove wyniki badań defi:n:ttyvn.te wykluszyły lokaliozację-murów obronnych na obecnym Gbrzeżu skar

py i wskazują na fakt ichwc&łoni:ęcta wraz z uliczką podmurnil przez drugie trakty kamienic. Podobnie 

stało się z tzw. Furtą Nową, tworzącli przejście z ultczki wewn11trzblokowej ku s zpitalowi św. Łazarza 

[Obecnie kościół św. WOjciecha/ na Podwalu. Proces ten mJ:ał m.tejsce od pocz. XVIr w. 

Poza dlada.mi: nawarstwi.e.ń p6:tnodredn~ecznych na tył.ach kam.ł'enłcy ul. Grodzka 13, w badanym blo

ku mamy do czynienia z navarstvien:tami, głównie budowlanymi:, nowożytnymi: l: współczesnymi. W wykopach 

odsłonięto rel~ty XIX-wiecznycn zabudowad gospodarczych t sanitarnycn, rozebranycnw części nadziem

nej w okresie mt~dzywojennym t w trakcie odnowy Starego Miasta w latacn płęćdz:tesi'ltych. 

Matedały znajdują się ". PP PKZ 0/Lubl:tn. 

Badania zostały zakortczone. 

ŁEKNO, gm. lfl\growtec 

woj. pUsld:e 

Stanowisko nr 3 · 

ŁOWICZ 

woj. skierniewickie 

Rynek Kościuszki, kolegiata 

Stanowisko 11 

patrz 

wczesne ~redni~wi~ze 

Uni:wersytet Łódzki 

Katedra Archeologii 

Badanta prowadzili mgr Lubomira Tyszler [autorka sprawoz

dania{ t dr Leszek WOjda. Opiekę naukową sprawował doc . dr 

Jerzy Kmłec:tńskt. Finansował WKZ w Skierniewicach. Pier*=z· 

sezon badań. Póine ~redniowłecze i czasy nowożytne. 
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li zvJ:qzltu z planowanym obni.żeniem terenu wokół koleqiaty zai.st.niała potrzeba przeprowadzenia 

bada~ w obrębłe muru cmentarnego. 

Celem jest odszuka~e wczesno~rednio~ecznego cmentarzyska badanego przez K. Musłanovtcz w 1936 r. 

oraz odnalezien~e najstarszyc~ gotyclti~h założeń kóleqi.ackich. 

Badania prowadzono w odkrywkac~ ~lokalizowanych /przy prezbiteri.um kolegiaty od strony wschodn~ej, 
przy najstarszej kaplicy kolegiackiej tv. Wiktorii /z <580 r.[ ~ u wejdc~a do k~legiaty. Założono 

również ęeykop sondażowy w- obrębi:e muru cmentarnego oraz wyi.onano szereq odwiertcSv. 

w narożu przy kaplicy ~w. Wiktorii odsłoni~to fragment gotyckiej przypory, a od północnej stro

ny prezbiterium relikty starszego fundamentu, przylegające do obec.nego posad~enia murów oraz reLik

ty kruchty z XVII-XVIII w. u wejścia do ko~cioła. 

w założonym wykopie sondażowym /2 x 2 m/ uzyskano przekrój warstwy zalegaj11cej w ohr~ie muróv 

cmentarnych. Warstwa powstała w wyniku kolejnych niwelacji terenu w okresie istnienia miasta schodzi 

do głęboko4ci 170 cm. Na głębokości 120-130 cm uchwycono warstwę· pożarOW'I· Materiał przemieszany, a 

jego chronołogia ·· zamyka sit: mit:dzy połow11 xnr a XIX w-. Nie natrafłono na cmentarzysko wczesno4red

niowieczne. Odkryte podczas badad pochówki s, bez wypos J Żen!a, nowożytne. 

Nadzór i .badania będ'l kontynuowane. 

MALBORK-ZAMEK 

woj. elbl'lskie 

Karwan - dawna zbro1ownia i wozown~a 

l'lwseum Zamkowe 

w Malborku 

Badania prowadzili: mgr Kazimierz Połlpleszny i dr Antoni 

Jan Pawłowski {autor sprawo~{. Finansowało Muzeum Zam

kowe v Malbor~r Czwart~ se~on badań. Budynek murowany 
zbrojowni' ~ wozowo~ {l połowy XIV v. [. 

Kontynuowano .prace wykopalisli:owe o charakterze arclleoloqttzno-arch1:tek.tonicznym we wnętrzu bu

dynku w nawie głównej i w nawach bocznych oraz założono wykop na żewQ'Itrz poł~j ~ciany szczy
towej. 

Wynikiem badali, któ~ objljto niemal całe wnętrze bud.owi:t, jest rozpoznan1oe uli:.ładu stratygraf~cz

nego i poziomów użytkowych. Owa z ~ch przypadaj 'l na XIV-XV .-., Pozostałe na czasy nowożytne. w trakcie 
prac odkryto relili:ty legarów drewnianych ~ podłdq z obu ~redntow1ecznych P"zromdv użytkowych, za~ega
j'lcych w nawie głównej 1 w nawach bocznych, a takie zachowany miejsc~ kamrenny bruk nowożytny z 

XVIII w. Oprócz reliktów podłóg odsłonięto róvn1eż ~~~ady po słupac~ w postaci gniazd w podłożu. Wspie

rały one drewniany strop nawy głóvnej, jaki rozpołlc~erał się w ~ej v ~rednJ:owieczu. Przy południowej 

ścianie szczytowej Karwanu odkryto tragmentar znte zachowany średniowieczny piec ltowalski wykonAny z 

cegły palcówlti, na planie prostok'lta, o ~arach około 2,2 x 2,4 m. Wz~es1ono 90 v wyla>pie ąsko
przestrzennym z szalunkiem ki:an ziemnych. w obrębie pieca znaleziono m.in. ostrogę z k6łltiem zębatym, 
gwotdzie i ułamlti ceramiki. 

W trakcie eksploracj~ nawarst~ń w Karwan~e znalez~ono fragmenty dział, kule żelazne 1 tamteone 

do nich, kule ołowiane do ręcznej bron~ palnej, fragmenty ~rotów, l~czne okucia Budowlane 1 byó może 
wozów oraz fragmenty .ceramtki 1 kafli od średn~za po XIX v. 

Dokumentacja i materiały znajduj'!~~ w-Muzeum Zamkowym v-Malborku. 

Badania zako~czono. 

MI ELNIK-ZAMEK 

woj. białostockie 

Nit:DEYLESIE 

woj. wałbrzyskie 

f; t .J. nowisko 3 

patrz 

wczesne średnt:owtecze 

"uzeum Arcbeologttzne 

we Wrocławiu 
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Badania prowadz.lł mgr Leszek Berduła. Itonsultantami byli 

doc. dr hah. Jerzy Lodovsk~, dr Wbjci~ch Gluzi~ski i dr 
Rudolf zrul>eJt {CSRS[. Ptna.nso..ało Muzeum Z!:emi Kłodzkiej 
w ~odzkna P~y sezon badad. XXV-wieczna huta szkła. 

Stanowisko położone j e st u ujdcta OWezego Potoku do Nysy Kłodzkiej, na lewym brzegu, w północ
nej czędci miejscowo~c~ Mięuzyleate. W latach 1968 i 1969 na polecenie WKZ we Wrocławiu przeprowadzono 
prace ratowntczo-sondaźowa. Wyeksplorowano wtedy cały piec hutniczy ~ zachowan~ czędó drugiego. 

Obecnie załaźono 4 wykopy z mydl~ odszukania i przebadania jeszcze jednego pieca oraz ustalenia 
chronologii huty. Cel pierwszy nie został ost~gnięty. W wykopach I/87 i Iri/87 natrafiono na kanał 
ze znajduj~cego się obok huty stawu, a wzmiankowanego w fródłach dredniowiecznych jako "HCttenteich". 
Odsłonięty kanał datować należy jednak na okres nowożytny. 

W wykopie rT[87 pod warstw~ tuila i spalenizny, bezpo~rednio na calcu, uchwycono poziom gliny 

wymieszanej . z ztemt~, z dużymi płata.mt czerwonej, silnie wypalonej polepy oraz fragment dciany pieca 
!lutniczego. W podomie tym wyst~iła większa ilodó ceramiki datowanej wstępnie na XIV wiele 

W wykopie IV/87 zlokalizowanego w odległadci do 10 m od wcze4Piej WYeksplorowanego pieca, w war

stwie czerwonej, gliniastej ziemi uzyskano bardzo duż~ 1lodó brył szkła ze śladami spiecze6 oraz frag

menty wewnętrznych. partii dcian ntewtelki·cb kopulastych pieców- s:l:lnie naBączonych związkami metalicz

nymi t szkl~. Wykop ten obj~ł centralną czędć nteckowatego zaglębienia o średnicy 5 - 6 m, które 
zostało zinterpretowane, jako dół na odpady poprodukcyjne. 

Materiał zabytkowy uzyskany z wykopów ri/87 i IV/87 /poza ceramik~ z tego pierwszego/ obejmuje 
dużą tlośó brył szkła tzw. leśnego o barwach od ciemnogranatowej t ciemnozielonej do jasnoniebieskiej 

i szmaragdowej, a także sople silnie zanteczyszceoneqo szkła, nieliczne łezki oraz bardzo liczne frag
menty ścian pieców. Zebrano również próbki źui:la. 

Na początku lat 70-s~ątycb. pow!erzch.n~a stanowiska została podczas regulacji Nysy Kłodzkiej mocno 
naruszona. 

Nie pr~ew-tduje się kontynuowanta bada6 wykopaliskowych. 

OBRA, gm. li'olsztyn 

woj. zielonogórskie 
Stanowisko 73 

OPATOWICE, gm. RadzJ:ejów 
woj. wrocław-skie 

Stanowisko 34 

ORENICE, gm. Pt~tek 

woj. płockie 

patrz 

wczesne dredniowiec ze 

patrz 

neolit 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Płocku 

Badanta prowadzili doc. dr h.ab. Leszek Kajzer i Marek l<o

ła~~yk. Proansował WKZ w Płocku. Drugi sezon bada6. Gródek 
stoikaw-aty [2 P".t. JITT'I'..l pol. XV w.; . 

Stożkowaty nasyp w Oren.tcach. /Orentczkacli ·t Orentcacli Starych[ jest rzeczywUcte reliktem śred
niowiecznej siedziby mteBZka.lno...,lironnej. 

na 
W traltc~e badad okre6lono •strukturę nasypu t wydztelono dwte fazy oBildntcze: pierwszą, datowaną 
połowę XI'U' i' l Połowę XIV w. ,' a drugą od Połowy XI:V do połowy XV w. 

Celem prac było Poznante zabcdowy stożka •. I!Ykona.no 6 wyl<oPóv archeolog~cznych o łącznej powlerz

ch.ni około 40 m
2

, lttóre zlokalizowano na w-terzcllołku ko~a, a także na naturalnych niewielkich wyn l • -
sieniach na północ t wschód od ntego. 
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Stwierdzono, ie na stożku stał dom drewnianY" zapewne \d:.eżowy na plan:te zhltźonym do kwadratu 

0 bokac~ 6,0 x 6,5 m, ulokowany nie centralnie, lecz zajmujący połodniD~zachodni~ częd6 nasypu~ 

sył on odchylony od os~ stron świ~ta o około 20°. Wodległo~c~ około sa m na wschdd od nasypu zaoh~ 
serwowano nikłe ~lady osadn.fcze,· prawdopodobn:te resztki zabudowy zwi"ązane z funkcjonowa.n.łem stedziby 

rycerskiej. 

Badania pozwoltły zgromadz~~ podstawowe dane dotycz~ce chronologtf ~ zabudowy obfektu. Materi~ły 

do czasu opracowania przechowywane b~d4 w ~tedrze Archeolog!~ On~ersytetu Lódzktego, dokumentacja 

znajduje się w archiwum Hojewódzld:ego Konserwatora Zabytkdw v Płocku. 

Badanie zakończono. 

PAWŁOWO, qm. Czerniejewo 

woj. poznańskie 

Stanowisko 16 

PWCK-Radziwie 

patrz 

okres wpływów rzymsld:ch 

Muzeum Mazowieckie 

w Płocku 

... Bada.ni'a prowadzłł ·mgr Tomas:a Kordala. F.tna.nsował WKZ 

v Płocku. Drugt sezon badart. Poszuld:wania osadnictwa 

wczesno~redn~owiecznego. 

Celem podjętych w 1986 r. badań było zlokaltzowante osadntctwa z okresu wczesnego ~redniowiecza 

1 próba weryfikacji hipotezy lokaltzuj~cej kolebkę Płocka na jednej z , ptaszczystych łach witlanych 

dzisiejszego Radziwia. 

W 1987 r. penetracj~ objęto kulminację pagórka' położonego w rejonte ulicy W~skiej , około300m 

na południe od brzegu Wisły, gdz~e według relacj~ starszych mteśzkańc6w mtał ntegdyd znajdowa6 się 
cmentarz i ko~c~ół. Badan~a pow~er~chn~ wykazały zalegania dużej ilości polepy oraz fragmentów na

czyń p6tno~rednioviecznych t nowożytnych. 

Przebadano obszar o powterzchn~ 48 m2 • Odsłonięto, podohn.!e jak w roku poprzednim, relikty pieca 

garncarskiego w postaci intensywnego rumowtska o mt~źszodci 145 cm, w którym dominowały fragmenty po

lepy i zwęglonego drewna, liczne ułamkt naczyrt oraz ko~ci zwterzęce. Konstrukcja pieca była bardzo 
słabo czytelna. Domniemana kopuła, wylepiona z gliny, obramowana była w partit przyziemnej lub wziem• 

nej bierwionami, tworzĄcymi prostok~t o wymiarach w granicach ~,5 x 3,0 cm. Piec nak~ł zapewne dach 

wsparty na dwu słupach, których koliste ślady o drednicy 40 cm wystąpiły po obu jego stronach. Pocz~

tek funkcjonowania pieca przypada prawdopodobnie na XIV w., za czym przemawiają fraqmenty cienkO~cien

nej ceramiki toczonej z tzw. orgamentem polerówanła. Nie brak również ułamków naczyd xv-wiecznych, do 

których należy d~Ży fragment płytkiej misy oraz miniaturowe naczyńko aptekarskie [?f. W~r6d innych 

zabytków na uwagę zasługuje głownta mizerykordii o długości JS cm. 

W sĄsiedztwie pieca odkryto na głęboko~ci lOS cm jamę o przeznaczeniu trudnym do określenia. Były 
to nieckowate wgłębienie, okr~głe, o średnicy 89 cm t głębokości 32•cm. w jej wypełnisku wystąpiło 10 

fragmentów grubo~ciennego naczynta o chropowaconej powierzchni, typowych dla okresu halsztackiego. 

W wykopie wystąptły ponadto dwie dalsze jamy o bardzo zbliżonym kształcte t na analogicznej głębokoś
ci, lecz pozbawione vszelktch zabytRów-. 

Materiał i dokumentację 6adart złożono .-~zenm Maz~cktm w Płocku. 

Badania zakortczono. 
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PP Pracownte KOnserwacji Zabytków 
Pracownta "Archeologtczne 

Oddz~ał w Pozriaittu 

Badanta prowadz~ł mgr Ptotr Nawrzyntak. Finansowato Biuro 

Badań t DOJcmnentacj t Zabyt:kcSv w- PoznanJ:u. Trzeci sezon 

badań. Średnto~eczna kamtenłca mieszczańska ĄXIV ? -
- XDl:/XX w.[. 

Badanta skoncentrowano na podwórku pesesj~, w jego pólnocnozachodnim narożn.iku, przy tylnej 

~etanie kamienicy. Założono wykop o numerze kolejnym 5 1 powierzchni około 6,2 m2 • 

W wykopie wydzielono 11 poziomów nawarstwień, w tym warstwy od r do VI nowożytne i współczesne 

datowane na XVII[XVrir- XIX/XX w. występuj~ na głębokości od O do 140/175 cm; poniżej warstwy 

średntowieczne /VI" b- Vr f;/ datowane na XIV- XV wiek t występuj~ce na głębokości 14Q/175- 310/320cm. 

Calca nte" ost~qnłęto ze względu na n~ebezpteczertstwo obsunięcia się ścian t stałe nasi~kanłe wody do 

wykopu. Dokonano odwi"ertn i:' stw:terdzono, że mfą.ższog~ zalegan±a warstwy wynosi jes-zcze około l m. 

Najltcznl:ejsz~ grupę ruchomych materiał~ ~r6dłowych stanowi ceramika naczyniowa i budowlana oraz 

kości zwierzęce z xrv - XV t XIX -XX w. Znal~ziono takie fragmenty nowożytnych naczyń szklanych, bli
żej nieokre~lone przedmioty żelazne i inne. 

Materiały 1 dokumentacje z badań znajduj~ stę w PP PKZ O{Poznart. 

Badania zakodczono~ 

PRZEMYŚL 

Wzgórze Zamkowe - przygródek 
PP Pracownia Konserwatorska Zabytków 

Praoownta Arcbeologtczno-~onserwatorska 

Oddział v Rzeszowte 

Badania prowadz~a mgr Ewa Sosnowska. Finansował· WKZ . 

Zamek. 

Kontynuowąno prace badawcze na wzgórzu zamkowym. wytyczo~o dwa wykopy. wykop o wymiarach 2 x 3 m 

w odległo~ci 90 cm od wykopu I/86 na zachód i wykop III/87 - 3 x 3 m - BO cm na wschód od wykopu I/86. 

Wykopy zostały usytuowane w teu sposób, by można było uchwycić ewentualną kontynuację muru, który w 

wykopie I/86 występował w południowej partii. W toku badań założenie okazało się słuszne. Po eksplo

racji wykopów II/87 i III[87 do głębokości 300 cm natrafiono na korony murów Dęd~cych przedłużeniem 

murów z wykopu I/86. Mur ten zbudowany z kamieni o dużych rozmiarach /30-40 cm/ osadzonych w ziemi 
bez zaprawy, osi~gnĄł długo~ć we wszystk~cb treecn wykopach 9 m, przeb~egał po linii SW-NE, bez ~la

dów załamania. Posadoviony w warstwie intensywnie czarnej, która znacznym skosem opada ku południowi. 

Można przypuszcza6, że warstwy te są pozostało~ci4 fosy~ 

Wydobyty materiał ceramiczny z nad obrębu muru jest p6~nośredniovieczny. 

PUŁTUSK-mJ:asto 

woj. ciechanowskie 
Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 

w Cł'echanowłe 

Badani'a pro..,.dzi'ł 111gr Włodzimierz Pela. F~ansował WKZ w 

Ctecóanovte. Dztewi~t~ ~ dzi~st~ty sezon badań. Osadnictwo 

wczesnośrednń>wi:eczne, 1!1i'asto llredntowl:eczne i nowożytne, 

cmentarz wczesnośredntovi~zn~, ~redniowieczny i nowożytny 

x~xrx w. 

Głównym zadaniem Eeali~owanym w latac~ 1986-1987 było wykonanie metodą wykopaliskową wykopu pod 

kanał cieplny na rynko oraz przy kośctele Marl:t Magdaleny . 

l/ Wykop pod jezdnią oraz przy krawędzi parku w południowej i zachodniej części rynku nż do bu

dynku nowego ratusza wynosił 250 m długości t szerokości· od 2, 5 do 4 m. Natrafiono w nim na ww obi ,, k -
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t6w wczesno,redniowiecznyc~- jamy i p6łziemi~ z ~Ir v. Nad n~ zalegały warstwy zwi4zane z ~as~ 

tern ~redniowiecznym t nowożytnym. Pocz~tek użytkowania terenu pod ~do~ miejską vt~zać należy na 

podstawie materi:ału zabytl<owego, z drug~ poło~ XIV wielcu. Reli.kty zabudowy ..-postaci fraqmentó>r drew

nianych budynków, dołów kloacznycn, studni, resztek płotów, drewn~ane t RaMienne moszczenia dróg, bru

ki placu targowego, budynki murowane umożli~ają rekon~kcj~ kolejnyc~ fragmentów układu przestrzen

nego miasta. 

Plac targowy od strony południowo-zachodniej zamkni'ęty był blok..tem zabudowy do XVITI ..-. całkowi'te 

zajęcie terenu pod zabudowę tego &loku nast4Piło dopiero v XVI Y. Dotyczy to dz.tałek vschodntcn /&11-

żej obecnego gmachu 1 s~du- dawniej dom XX. Emerytów!, a przede vszystktm odkryteqo! r 1979 roku ceglane

go budynku oraz odsłoniętego w roku bieżącym reliktu ~ewnianeqo budynku z Drukowaną pi'wnic~ t zawalo

nym drewnianym stropem, datowanych monetami na k. XVI pocz. XVII w. Prawdopodobnte w- okreste tym blok 

zabudowy stanowiło 6 działek o szeroko~ci 9,5 m z murowan~ zabudo~ mteszkaln~ od frontu t drewntanym 

zapleczem gospodarczym. Sam rynek był znacznie mniejszy, na osi N-5 mtał dłuqodć 39 m, a od budyniu 

obecnego ratusza oddzielał go blok zabudowy drewnianej, którego szerokogć wynostła około 45 m. 

2/ Kontynuowano wykop pod kanał cieplny, w kierunku na kok16ł l'lartt Magdaleny, a następnl:_e do 

wjazdu na zamek /długość 80 m, szeroko~ć od 7, 5 co 2, 5 m/. Odałonl:ęto w ntm nady osady wczesnośrednto

wiecznej w postaci 27 zagłębień pozostałych. po obiektach mteszltainycli 1" gospodarczych., częściowo, co 

nie ułatwia interpretacji ich funkcji użytkowej. Na uwagę zasługuje wtększy o~t o boku ponad 5 m 
długości, o bokach prostych, stawiany na słupach. wkopanycli.,. pi'esek calcowy. ReLtkty oó.tektóv osady 

stawianych prawdopodobnie na powierzchni, zostały zntsz~zone przez vRopy grobowe ~odszego cmentarza. 

Zauważono bowiem w piasku caleowym a miejscami również Y obtektacb. starszycli [osada[ ślady rowk~w o 

szerokości około 1~-25 cm o różnej głębokości. W kilku miejscach. rowki te przectnały si~ pra..-te pod 

k~tem prostym. Jest bardzo prawdopodobne, że są to relikty 6udynku, być może najstarszego Rościota. 

Hipotezę tę wydaje się potwierdzać fakt, że najstarsze pochówki z wyposażeniem, które pozwala datować 

je na wiek XIII /kabł~czfc.i skroniowe brą.zowe posrebrane, pactork..t sZklane, Durs·ztynowe .t Jto~cłane, 

łańcuszki br~zowe, noże żelazne{ dochodz~ tylko do linii wyznaczonej przez rowek o kterunku p6łnoc

po.łudnie, będ~cej krawędz~ , zachodni~ ob.telctu. W okresie p6łn.tejszym zasięg cmentarzysita powi'ększa się 

/wiek XIX-XV/ a następnie, prawdopodobnie w X\'I v., a może na początku XVIr kurczy si'ę do terenu ogra

niczonego murem otaczaj~cym obecny kościół Martt Magdaleny. 

Wyeksplorowano 290 szkieletów /co ł~cznte z grobamt z badań 1984, 1985 po~ksza tcli liczbę do 

ponad 400/. lO ułożonych było z gło~ skierowaną na p6łnocny-zach6d, 3 na połudnte, a reszta na za·

ch6d. Poczówki niszczyły się wzajemnie, tylko przy kilku zauważyć móżna było ślady drewntanych tru

mien i wkopów grobowych. Przy pochówfcach młodszycli znaleziono tylko 2 obr~czk1 z br~zu, zdobi'ony me~ 
talowy kr~żek o średnicy 30 mm, sprz~czkę do pasa .t okuc!P.-końcówkę pasa. 

3/ !·Tykop pod kanał, ul~ Wolno;!ci /od ry- ku do ul. Staszica/ długok:l: około 200 m. NatrafioDO 

tu na obielct wczesnośredniowieczny, średniowieczną i nowożytn~ zabudowę drewn.taną :1. murowan~, m.in. 

na fragment kamienicy przyrynkowej murowanej z cegły z okresu p6łnego średntowtecza, oraz mi·ejski 
mur obronny. 

4/ Nadzór nad wykopem /20 x 40 m/ pod budynek administracyjny Towarzystwa "Polonta• ul. Szkol
na 15-17 - zadokumentowano w nim XVI-wieczne umocn:tenia brzegowe w postact wbt.tycb. pi'Onowo blisko 

siebie, zaostrzonych pali dębowycli o średnicy 12-18 cm a także potężne pale - resztki' konstrukcji 

młynu?. Odsłonięto także drevntane urządzen.ta kanal.tzacyjne z XVIII v. -były to wydrążone &elki sos
nowe przykryte deskami. 

5/ Nadzór nad wykopem pod kolektor dłuqoki' 2!1:0 m [ul. Ryf>tt:ev-, Szkolna(, w którym natrafiono 

na fragmenty muro'<llilycli budynków z XVITI'-XI:Z Y., ~zostało>fci' óudynltów drevntanyc~, . drewniane J: fcami-en

ne moszczenia dróg, ~ewni'ane umocnten.ia 6rzeqowe, urzlldzen:ta bnaltzacyjne drewnta.ne t murowane. 

Materiał zabytkowy znajduje sl:ę w Pułtusku ,.. magarynach. etsPe•'"'cyjt wykopaltsRovej CTN. 

!F " IBÓRZ 

woj . katowickie 

.:. .Jmck-Ostróg 

PP PracownJ:e Jronse.rvacj i' Zabytków 

PracownJ:a Arclleolog i'czno-Jrons-erwa torsita 

Oddz ta.ł r r.odzi' 



,,... 20~ ,... 

: ) 
Badanu prowadztt /mgr Błażej JMuzolf. Pinansowało wo~a· 
wddz~e al~o ProjeR±ów w Zabrzu, Trzec~ sezon badań. 
Grodztsko wczesnogredn1~zne r zamek dredntowieczny. 

Badani.'& sKuPHy s1:'ę na rozpoznan.tu domu zamkoweqo , usytuowanego przy wschod.ntm boku majdanu, 

wschodniego międzymurza j ak t kapl~y ZamKowej. Prace prowadzono na obszarze około ~35m2 do głę
hokodci maksymalnej 4,5 ~. 

Minióny sezon przyniósł gzereg danych, które zmieniły w zasadniczym stopntu pogl~d na ·bistorię 

kształtowania słę najwczedniejszego założenia murowanego. Na międzymurzu wscbodntm, wzdłuż of>ecn.ej 
wschodntej 4ciany domu zamkowego, uznawanego dotychczas za r linf~ mur6w o6ronnych ods~onięto star

sze fundamenty ceqlane o odmiennym przef>iegu . 

Ods~nięte relikty maj~ ok : 2,5 m szerokodci i ci~qn~ się na przestrzeni ok. 25m [uchwyco
no o~ narożniki/~ Mur ten f>yl wzmocniony niewtelktmi przYPorami - lizenami prostymi i narożnymi. 
li" tej sytuacji możemy stwierdzić, 1ź cały ci~q obecnej lintt zaBudowy od wschodu, poczynaj~c od ka
plicy nie ma nic wspólneqo z najstarszym założeniem. 

Odkryty fundament został posadowiony na .specjalnie przyqotowanym podkładzie z qruzu, wkopanym 
w wał qrodu, a następnie podsypany i obsypany qlin~ /~niesiono tym samym wysokod6 wałów[. Wznie
siono go z ceqły w układzie wendyjsktm. Datowanie od~oniętych reliktóy wt~że stę z badantami przy 

kaplicy zamkowej. Odsłonięto ważny węzeł /zejdcie Pótnocnows~dnieqo narożnika kaplicy z murem ob
ronnym/, który wyjadnił stratyqraftę względn~ murów. wschodniej parU! zamku. 

Stwierdzono, iż fundamenty kapl.toy zostały dostawione do istniejących już murów- ot=onnych. Partia 

murów obronnych przebteqaj~cycb bezpodradnie za kaplicą zostały, jak się wydaje, wzn.testone wraz z 
II faz~ bramy zamkowej [I faza starsza współistniała z wałami[ t to tylko na pewnym odcinku [uchwy

cono narożnik/. Do tej partit dostawtono wkrótce[?{ dals:o~ północnowscli.odnt.~ czędć murów- odsłonię

te obecnie. 

Przyjmuj~c za przekazami l!ródłowymt datę powstania kaplicy na ok.. 1288 r. mu..tmy powstanie murów 
obronnych z bram~ przesun~ć na lata~ t~ dat~ ł umieszczać łeb powstanłe w· 3 ów. XIII v. Oczywiście 

nie musi s ię to odnos·!~ do całej linii murów. W tym kontaUcie m6wtmy także o kapU:cy z końca XIII w. , 

a nie o świ~tynt starszej, której relikty zawiera chyba kaplłca xrrr w. 

Górna qrantca eqzystenc.ji bryły zamku w zarysie ollltrytym w teqorocznym sezonl:e wydaje się wskazy

wać najpewn i ej na XV w. najwcześniej 2 połqwte XIV w. w tym też okresie wzniesiono obecn~ zachodnią 
ścianę zamku /domu zamkowego/ na fundamencie kamienno-ceglanym, zakończony na narożu północnowschod

nim szerok~ przypor~. 

W trakcie eksploracji, na zewn~trz odkryteqo starszeqo muru odsłonięto relikty następnej budowli 
wzniesionej z ceqły w w~tku wendyjsktm. Na szczątkach teqo muru postawiono fundamenty II linii murów 
obronnych wzniesionych najwcześnt.ej w 2 połowie XV w. lub w l połowie XVI w. Jej znaczenie, jak i da
tacja jest na obecnym etapie bad~ n~erozpoznana . 

Wyjadnt ono ostatecznie problem wyql~du kaplicy z końca XIII w. Była to budowla ceglana, wolno
stojąca, oskarpowana przyporami prostymi ł przek~tnYmi /bez przypory narożnika północnowschodniegol 

zaopatrzonymi w profi lowany kamienny cokół, trzyprzęsłowa /o róWnych przęsłach/ i dwukondygnacyjna. 

Dolna kondyqnacja była przykryta skleptentem krzyżowo-żebrowym da dwu ftlarach t wspornikach 

kielichowych gładkich. Przęsło środkowe było szersze od skrajnych 1 najpewniej posiadało ozdobny zwor

nik. 

Poł~czente tej kondyqnacjt z qórnym koścfołem zreal~owano za pomoc~ korytarzyka umieszczonego 

w qruhości wscbodnl:ej ści:any. eórny kościół /balowy , trójprzęsło~ o sk.lepłeniach krzyżowo-żebrowych 
ze służkami iolumnowymi o wtelobocznycb bazach z płask.tmt taler zami. Bazy takie jak i inne elementy 

sklep.tent.a odkrylłśmy wtórni~ wmurowane w południc~ dctanę kaplicy Po j pożarze w 1519 r . jak i w wyko

pach. 

Możemy stwi~rdzi6, ~ ściana zacli.odnta .t południowa Budynku zamkoweqo są starsze niż ściana 

wschodnia, a jednoczednie są młodsze niż mur obronny I ltni~do któreqo zostały dostawione. 
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Eksploracja sond w piwnicach upewniła nas co do faktu ich pogłębienia oraz wstawienia obecnie 

istniej~cych podziałów w bliżej nieokre~lonej przeszlo~ci [może xv-xvr w.[. Ponadto ~erdzono duż~ 

przebudowę domu zamkowego Ok. przełomu xvr ~ XVIr W~ może na początku XVrii ~- z przebodową t~ wiąże
my m.in. pozyskany bogaty zestsw kilku tysięcy fragmentów kaflt p~ecowycn od XV Y. po kafle z dat~ 

1560 r. z ciekaws-zych. znalezisk n~leży wym.tenić fr. kolczogt', fr. lufy strzelby, fr. szkła; kamJ:ontl 

majoliki z XVI w. 

Badania będą kontynuowane. 

RADZIEJOW 
woj. włocławskie 

Un~wersytet Łódzki 

Katedra Archeologi~ 

Badania prowadziła grupa pracowników i studentów Katedry 

Archeologii Uniwersytetu Ł6dzkiego, pod kierunkiem doc. 

dr. haó. Leszka Kajzera. Finansowal WKZ we Włocławku. Pierw

szy sezon badart. Zamek starodctńsk1 /XIV/XV w./. 

Celem badań była ocena stanu zachowania pozostało~ci zamku, ulokowanego na wschodnim skraju 

wyspy miejskiej, dużego garbu moreny, n~ której ulokowany jest Radziejów. Zabudowa zamkowa nie istnia

ła już w 1820 r . , a jedyn~ pozostałości~ założenia óył nasyp-koptec ziemny otoczony dookolnym rowem. 

Nowsze przekształcenia doprowadził~' do całkowitego zurbanizowania rejonu dawnego zamku staro~ctóskie

go,co utrudnia badanie. Dlatego też zlokalizowano tylko 3 wykopy sondażowe /o wymiarach 2,0 x 3,0 m/ 

a większo~ć obserwacji uzyskano na podstawie wierceń~ W trakcie badań zgromadzono blisko 2500 przed

miotów zabytkowych,. głównie ułamków naczyń glinianych /2163 fragmenty/. Na uwagę zasługuje szczegól

nie 6 fragmentów ceramiki zaopatrzonych w p6~nogotyckie napisy /zbyt ma~e by odczytać tre~ć/ ł~cz~ce 

się, jak można sądzić, z tradycjami busyck~, żywym1 na Kujawach w połowie XV w. 

Mimo niewielkiego zakresu tegorocznych prac badawczych, a takŻe analizte przekazów pisanych zdo

tano ustalić podstawowe przemiany zamku. Siedziba ulokowana na skraju wyspy miejskiej powstała prawdo

podobnie na przełomie XIV t XV w. a od pocz~tku xvr w. nte rozwinęła się w większy zespół mieszkalno

obronny. Obserwacja przemawia za stwierdzeniem, że starszy gród ~radŻi~jowski znajdował stę w innym 

~iejscu. Po 1510 r., kiedy miasto stało się miejscem odóywant~ generalnych sejmików szlachty kujaw

skiej, na zamku powstał· jedyny budynek murowany- wteża, w przyziemiu której przechowywano akta s~
dowe. Założenie funkcjonowało wtedy na otoczonym rowem nasyp~e ziemnym i pastadało drewniany parkan . 

Po spaleniu Radziejowa przez Szwedów w 1656 r. siedzibal zaczQła podupadać, a XVIII w. spowodował cał

kowite opuszczenie budynków zamkowych, rozebranych przed 1820 r. 

Stwierdzono także~ że oószar wzgórza zamkowego, nazywanego w XIX w. •zamczyskiem• jest znacznie 

P'·· eformowany, obniżony i prawie całkowicie zniszczony. Nie rokuje to doórych rezultatów dla przy~ 

szłych prac terenowych, a problem zamku w Radziejewie powinien się stać przedmiotem dokładniejszych 

analiz historyków. Nato~ast funkcjonuj~ca w literaturze nazwa "zamek" była bardziej wynikiem roli 

siedziby jako mieisc
1
a odbywan.ia wyi'ołccSw, Si\dowych, niż . realnych walorów obronnych założenia. 

Materiały do czasu opracowania przechowyYane będ~ w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Ł6dzk1ego, 

a sprawozdania z prac znajduj~ się w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku. 

Badania zostały zako~czone. 

RESZEL 

woj. olsztyńskie 

Stanowiska 2, 3 

Muzeum Warmit t Mazur 

w Olsztynte 

Badanta prowadziły mgr Izabela S1Xorska-Ulfik i mgr Iza~ 

óela Mirkowska. P:tnansował Urz~ Miasta i Gm:tny w Reszlu. 

Pierwszy sezon badad. ~redni~wi~czne Stare Mtasto /2 pol . 

XIV -XV w-.{. 

Celaro badań było odkrycte ~ ucbwyce~e stanu zacnowanta €redn~~~ecznycn drewnianych kanałów od

i'r~o."'t-.•.,dzających wodę z piwnic óudynkdw. Ponadto chedz.tło o preebadan:te studzienlti, z której rozchodziły 
" ': rury doprowadzaj~ce wodę do budynków. 
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Prace koncentrowały się w dwóch wykopach. 

Pierwszy wykop założono u zót,eqn ulic Ks. ltttolda 1. Reymonta, gdzte spodziewano si·ę odkryć stu

dztenkę. Wsltazywały na to wczdntej odkrywane drawni:ane rury wodociągowe w- traJCcte prac budowlanych. 

Wwykopte tym nte zachowała~~ studz~enka, zntszC~ona przez tnsta1acje: elektryczn,, wodoc~4gową, 

kanaltzacyjn~t :t gazową. Na głęBokodci: 110-120 cm odkryto nato~ast pótnodradnt.owteczną drewnianą ru

rę wodociągową o dradn:tcy 38 cm z zachowanym miejscem poł~tczan:ta jej z następną rurą za pomoc~t żelaz

nej tulejki o ~rednicy 10 cm, która wofiodztta do drodka. Eksplorowane warstwy oyły przemieszane 1 dos
tarczyły za&ytków z XIX t XX w. 

Wykop 2 usytuowano w północnej czędct ~asta, za murem chronnym, gdzie w trakcie prac kanalizacyjnych 

natrafiono na dredniowl:eczne, drewnl:ane elementy kanału odp~owadzaj~tcego wodę. Kanał o przekroju pros

tok~ttnym odkryto na długo~~! 35m, na głę&okodc:t 80 cm. ,B~egł on równolegle do murów miejskich. Kon

strukcja kanału była . następnjąca: spód stanowiły ~anice o szerokodcl: 26 cm :t gru&odci 13 cm, boki

dranice o gru&odc:t 13 cm t wysoko,c:t 32-38 cm, strop·j- deski o długodcl 52-58 cm, które posiadały 

od wewnątrz nacięć:ta zapb&:tegające przesuwani:u s:tę. Kanał na całej długo,ci był wzmocniony drewnia

nymi dranicami o gru&odct 8-10 cm :t wysokodc:t około 52 cm-oraz drewntan~ palami wbitymi pionowo w 
podłoże co kilka metrów /3, S mf po o&u &okach kanału. 

Kanał na długodci 15 m &ył w do&rym stanle, został zabezpieczony i będzie nadal spełniał swoją 

rolę. Na pozostałym odcinku, zostanl:e uzupełni~ny współczesnymi: ruramt. w obrębte znajdowały się śla
dy naprawy kanału cementowymi: rurami:. z przełomu XIX J: początku XX w. W wykopJ:e odkryto równie.ż fragment 

następnego drewnianego kanału usytuowanego prostopadle, odprowadzającego wodę z piwnic budynków przy 

ulicy Reymonta 1 Ks. \Witoida. Zfiterane warstwy były " przemteszane t zawterały zabytki z XIX i pocz. 

XX w. 

Przy ul. Świerczewskiego pod numerami od 13 do 19 t SJ:ank:tew:tcza odkrywano w piwnicac~ domów 
~redntowieczne kanały odwadnJ:ające. w pi~tcach pod numerami 14, 17, 18, 19 1 Sienkiewicza 2 odkry~ 

to nowożytne kamionkowe rury ułożone v mi'ejsce śradniow:tecznego kanału. W domu nr 18 kamionkowa rura 

była w obudowie ceglanej, a pod numerem "14 pod ntą z,;ajdował s~ę drewniany kanał o przekroju prostoką-
ta. Pod numeramJ: 15 J: 16 kanały &yły zbudowane z kamJ:eni. 

Kanały oakryte w piwnicac~ tworzyły jednoltty cJ:ąg. Przecfiodziły one przez przesklepione otwory znaj

dujące się w fundamentacfl. 5udyuków-. WOda spływała w kterunku Pótnocnym 1 kanał z pi~i'Oy domu nr 13 

przy ulicy Świ:erczewsktego łączył atę z kanałem kamienno-cegl~ym prze&iegającym pod ulic' Świerczew
skiego w kterunku wą~ej ul~czkt między budynkami nr 7 t B. 
Po naprawtentu w poszczególnycn budynkach kanałów odwadnJ:ającycn będzte możliwe osuszenie fundamentów. 

Odkryte elementy śradnJ:owteczneqo odwodntenta są &ardzo cennym wkładem do uzupełnienia średniowiecznej 

historii miasta. 

SANDOMIERZ 
woj. tarnobrzeskie 

Stanowisko Collegium qostomianum 

SANDOMIERZ 

Pl. Poniatowskieqo 

patrz 

okres- nowożytny 

Bturo BadaJS 1 Dokumentacj 1 Zabytków 

w Tarnobrzegu 

Badan~a prowadzili mgr mgr Ewa Garbacz i l Jerzy Zub. Finan

sował urz~d ~asta w Sandomierzu. Drugi sezon badań. Kamie

nica mteszczartska [z XIV/XV w.f. 

Zakodczono eksplorację wy«np6w: r, rr J: I~, w których pra~e przerwano w ubiegłym sezonie . 

. Najstarszy, średntcwJ:.eczny paztom reprezent:uje fragment warstwy, z jadnolttym materiałem ceramicznym, 

datowanym na XIV-XV wtelt. 

w wykopie Irr najstarszy odsłonłęty poziom wyznaczają dwte XI~~eczne warstwy budowlane. Pozos

tałe, odkryte ~ nim obiekty są śladem stopni~wego "YPełntania obniżenia terenu do czasów wsp6łczesnycl •. 

Wydaje się to potwl:erdzaó dawną konfigurację terenu od wschodnJ:ej strony budynku, tzrr. jego znaczny 

spadek w kierunku połudntowym. 
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ootychczaso~ wyn~ badad wykazały, iż teren przylegający bezpodrednio do kamienłcy poddany był 
intensywnej dzłałalnodct hud~anej 1 n~lacyjnej'~ czasac~ nowożytnych. Spowodowało to zniszczenie 

najstarszych pozfomóv użytkowych. ~ tym samym znacznie ogranrczyło możltwodct wyjadnrenta kwesttt 

czasu povstanta obtektu metodą archeologtczn4. 

Prowadzono również nadzory podczas odgruzowywanta ptwniczki, której jedną ze dctan bocznych 

/wschodni4/ odkryto w- trakcie ubi'egłorocznych bada_ń. Wstępna analtza wskazuje na to, że ptwnica ta nte 

wi4zała się z poblfsk4 kamienicą. Dostępna była ~hodkamt wewnętrznymi z poziomu terenu zbliżonego do 

obecnego. W czędci ods~onfętej zachowane 84 częgciowo kolebkowe sklepienia pomieszczeń. Piwniczka jest 

wczedniejsza od budynku gospodarczego z połowy XIX w., którego fundament posadowiony był na murach i 

sklepieniu piwniczki. Na obecnym etapie badart nie jest możltve okredlenie czasu jej pow-stania /zapew

ne XVII-XVIII w.f. 

Nadzory będą kontynuowane. 

SANOK 

woj. krodnieóskie 

ul. Zamkowa 20 

SMARDY GORNE, gm. Kluczbork 

woj. opolskie 

Stanowisko 12 

SULEJÓW-PODKLASZTORZE, gm. Sulejów 

woj. piotrkowskie 

Stanowisko l 

patrz 

okres nowożYtny 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

PP Pracown!a Konserwacji Zabytków 

Pracowota Areheologiczno-Konserwatorska 

Oddział w Łodzt 

Badanta prowad%łł mgr Janusz Płetrzak. /autor sprawozdania[ 

przy w-sp6łudz:l:'ale mgr. Andrzeja Bartczaka. Finansował WKZ w 

Ptotrl<ovie Tryb, P:tervszy sezon badart. Pocysterski zespół 

klasztorny [Xrr ~ XIX v . 1. 

Prace są początkiem kolejnego etapu badań maj4cych na celu rozpoznanie całego obiektu i w-i4Ż4 się 

§cidle z za6iegami konserwatorski111i1 jakimi zostanie ort poddany . w br. koncentrowały się one w południo

wej części zespołu poklasztornego, tj . w- rejon~e kodetola 1 wirydarza. wykonano ta cztery wykopy o po
wierzchni ł4cznej 55,4 m2. 

W wykopach r{85 i IVL85 zlokalizowanych przy północnozachodnim narożniJru kollcłoła odsłonięto'reli.kt 

przypory,dostawtonej /zapewne w XVIT[XVrrr wieku/ dońtego celem vzmocnfenta konstrukcji t przeciwdzia

łania pękaniu muróv, a rozebranej v XX vieku w trakcie prac przyvracaj4cych obiektowi jego pierwotny 
wygląd. 

Relikt ten, to w większodcł fundament posadowiony [podobnie jak 1 fundament kodciała w tym re j onie/ 

na płytko występuj~cej tu skale wapiennej. Wzniesiono go ze spajanego zapraw, wapienn4 łamanego kamie

nia wapiennego z doda;kiem gruzu ceglanego, cegły i kamlent eratycznych. z analogicznego materiału wyko

nano również wypełniska zachowanego fragmentu naziemnej partii przypory, licowanego etosami piaskowca. 

Wykopy II/85 t III{SS usytuowano w poludołowej czędc:t wirydarzu klasztornego. Natraftono tu na 
re likt muru dostawionego do znajduj4cych stę do dzf't na Pov:terzchnt /w postact rutny/ dcłan. 

SULKOWO, gm. Lubranlec 

wo j. włocławskie 

Stanowisko 1 

Ontversytet ł.ddzkt 

Katedra Archeologtt 

Badanta prowadz~ła grupa 8Uudent6v Katedry Archeologii 

On:twersytetu Lódzktego Poa kt~unki~ dr. Leszka WOjdy. 

Ftnansował 1lltZ we Włocławku. Pi'ervszy sezon badań. Gro
dztsko. 
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Prace miały cnara~ter badań weryfikacyjnych, w r~cb prowadzonej od kilku lat akcji weryfikacji 

grodzigit Kujaw Brzeskich. Ohlekt Poło~ony je&t o~k gospodarstwa przy drodze gruntowej, w oddaleniu 
około 2, 5 km od drogt SUł:łtowo-Zgłow:t~czka. Grodzi._słto jest dobrze zachowane, ma JtS'Ztałt stożka wklę

słego, otoczone fos~ t watem. 

wykop o wym..tarach. 3 x 2 "'!l usytuowano na ma.jdant.e o~ek;tu, na osi" E-w oraz wyKonano s odwiertów 

ułożonych. w 2 ctl\gi co 4 m ,"2 odwterty na osi N....S ;t 3 na os:t: E-w[. W wyn:tltu prac uchwycono poziom użyt

kcwy majdanu. Rozpoznano także charal<.ter nawarstwtel1 korony koP"a . Twarz!\ je war&twy plasku i gliny po
chodZI\Ce z wykopania fosy. 

Materiał zabytkowy: 28 fragmentów ceramtkt ł 10 fragmentów kodci; 60 \ stanowi ceramika tzw. ku

chenna, a 40 l nawii\ZUje do tz"· ceramiki tradycyjnej., co pozwala datować wstępnte obiekt na 2 połowę 

xm· i poCZ'\tek XV w. 

Sprawozdanie z .prac żnajduje się w arch.łwum WKZ we Włocławku. Materiały i dokumentacja do czasu 

opracowania znajduj!\ się w Katedrze Archeologtt Uniwersytetu Łódzkiego. 

Badania zakończono. Ontekt kwalifi~uje się do badań stacjonarnych. 

SYPNIEWO 

woj. ostrołęckie 

SZCZECIN-stare Miasto 

Podzamcze 

SZEMODZKA HUTA, gm. Szemud 
woj. gdatiskJ:e-

Stanowisko I 

patrz 

wczesne ~rednłowiecze 

patrz 

wczesne dredniowieeze 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
rnstytat Archeologii i Etnografii 

Pracownia o·ziejów Szkła 

w Toruniu 

Badani~ prowadziła mgr Małgorzata Markiewicz /autorka spra

wozdania/ wspólnie z mg~Marl<.łem Rubnikowiczem pod kierow

ni~twem naukowym d~. dr, Jerzego Olczaka~ Finansowali WKZ 

w Gdańskn i Instytut Archeologii 1 Etnografii UMK w Toruniu. 

Pierwszy sezon badań. Pótno§redniowieczna huta szkła 

['XV- XV/XVI w.?/. 

W ramach studiów nad dredniowtecznym t nowożytnym h.utnictwem szkła na Pomorzu podjęto prace wyko
paliskowe w niewiell<.iej odległodcl na północny-wschód od zabudowań Szemudzl<.łej Huty. 

Celem badań jest rekonstrukcja organizacji przestrzennej huty, odtworzenia stadiów wytwórczo4ci 

szklarskiej, poznanie szczegółów procesów wytwórczych, reguł i reżimów tech.nologicznycb. W dalszym poz

naRiu poziomu wiedzy i umtejętno~cf szklarzy-butników, wtelkod61i asortyment produkcji oraz chronologię 

obiektu. 

Stanowisko znajduje się w terenie pagórkowatym, na stoku niewtell<.iego wyniesienia. W odległodoi 

około 25 m na północny-zach.ó . i zacbód od niego przebiega ci'\g niewielk:t:ch, obecnie zatorfionych stawów. 

Gleóa na stanowisku i w óezpośredntm jego SI\Siedztw:t:e jest piaszczysta t piaszczysto-gliniasta. W naj

bliższym otoczeniu brak jest kompleksÓ>(' le~.nych.. 

' Efektem badań było rozpoznanie całodoi stanowtska o powteroch.nt 2,4 ara. Odsłonięto 8 obiektów, 

które są pozostałodciami po zabudowanisen produkcyjno~ospodarczych. baty. Cztery z nich zidentyfikowano 

jako obiekty poptecowiskowe. Funkcji pozostałych n:t:e o~ellono. Badanta dostarczyły materiału ruchomego 

w postaci fragmentów donic, spieków szklarskich., masy szklanej, odpadów produkcyjnych, f ragmentów goto

wych wyronów, a także fragmentów ceramiki l: stlnte skorodowanych przedmictów metalowych. Najcenniejszym 

znaleziskiem była forma do wyronu szklanek. 

Stanowisko w Szemudzki~j ~ncie stanowi pozostałość Po p6tnodredniowiecznej hucie szkła. · za taką chronG

logią przemawia zarówno ceramika naczyniowa datowana roboczo na XIV i XV w. / w 80 %( jak również czę~~ 
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szklarskiego materiału tzn. fragmenty naczyr'i\fletowatych J: s-zk~anek. Po~t-adamy również dowody na to, 

i2 mogła by~ ona znacznie p6fntejsza. Problem ten rozstrzygn~ najprawdopodobni~: wyni~ analiz che

micznych, którym poddany zostanie. szklarski mater!.ał zabytkowy . 

Odno§nie asortymentu produkowanych wyrobów to skłonni jeste§my przypuszcza~. ii były to głównie 
różnego typu szklanki i szklanice. Przemawia za tym zarówno ilod~ fragmentóvPochodz~cycn z korpusów 

i dolnych partii tego typu naczyń jak również fo~ do prodnkcjt szklaneX żeóerkowanych. 

Materiały z badań przechowywane s~ w Pracowni Dziejów szxta Instytutu Arcneologit t Etnografii 

UMK w Toruniu. 

Badania zakończono. 

S Z REIISK 

woj. ciechanowskie 

(!;iechanowsid:e Towarzystwo Naukowe 

Badanta prowadził mgr Marell Pi'OtrowsU. Finansował WKZ 

w- Cieełianow:te. Tr.zynasty sezon badart, E;rodz~sko \llCzesno,.. 

~redntowieczne t zamell XV:r-i'eczny rozebrany w XU w: 

Kontynuowano badanie wieży północno-wschodniej t obszaru otaczaj~cego ob~ellt. Założono trzy wyko

py: od strony północnej, wschodniej i południowo-wschodniej wieiy. W wykopie północnym natraftono na 

fragmenty zabudowy gospodarczej datowanej na XIX w., za~ w dwóch pozostałyc~ wykopac~ na bardzo dobrze 

zachowane relikty ~łu k~enno-złemnego przynależnego do grodztska datowanego na xrr v. Wszys~e 
wykopy znajdowały się pomteszczeniacn gospodarczy~ [o6ecnte istn~j~cych[ t tch wtelkot~ oraz usytuo

wanie były uzależnione od rozplanowania pomieszczeń ww budynku. Znaleziono ceramikę datowan~ od XII do 

.XIX w. 

ŚMIGI EL 

ul. Ogrodowa 34/35 

TORUli 

ul. Dominikańska l-~ 

patrz 

oltres- noWożytny 

PP Pracown.ta Ki>ns-e:rwacj .t Zabytków 

Pracownia Atcheoloqtczno-Konserwatorska 
Oddz~ał v Tor~ 

B'adanta prowadz.tl.t, -mgr Artur Trapszyc i mgr Zb~v Poł~ 

czyńsil [autor .,Prawozdani'a/. Finansował llltZ w To runi'!. Szósty 

sezon bł\dań . Kośctdł tv. Mi.kołaja t tla!łZtor o.o. DOmfil..tkanów 

/li:IIT-XIX w.[. 

Kontynuowano badania archeologiczne w zachodntej. części diugtego kodetola śv. M.tXołaja. Prace pro

wadzono w ramach ~h wykopów oznaczonych numerami rrr i IV. w obu wykopach nte ost~qntęto poziomu cal
ca. 

Wyróżniono ostem zasadntczychvarstvknlturowych. Stratygrafia v obu optsywanych vykopac~ była za

sadniczo ta sama , a jednocze~nte analogtczna do uzys-kanej w wykopie rr óadanym w 1986 r. 

W warstwach średntowiecfinycli t nowożytnych /:IV-<'IU:r[ natrafi'Ono na li'czne fragmenty naczyń ceramtcz

nych, szkła naczyniowego .t oiU:ennego, qwo~dzi' .t kości' zwierzęcych.. Na uwa.gę zas-ługuje odltryci-e 41 monet 

miedzianych t srebrnycl\. datowanycli na oltres; od XIV...Xlr ..-. Odrębn~ grupę znalezi'sl<. o· tre!lc.t reli:g:!:jnej sta

nowią medaliti i ltrzyży~ z llrązu .t miedzi'. Częlłó z. n.tcli stanow-tła zapewne wyposażeni'e grobdw, jednak 

przypisanie tch do konXretnego Pochówku jest n:temoUtwe z uwagi · na stlne przemtes-zante warstw. Poza licz

nymi lutno rozmieszczonymi Rog~ ludz~ odsłonięto 33 pochdwkt sz~letove datowane oqdlnte na okres 
od XIV-XIX w. 

Badania będą kontynu~ne. 



TORUtli 

ul. Kopernika ll-13 

l ,... 211 ,... 

PP Praco~e Konserwacji Zabytków 

Pracown~ Archeologtczno-~nserwatorska 

Oddział w Torun:tu 

Badant. prowadz~ła mqr MałgG~zata Szczepantk. Finansował 

Orz 'Id ll.tej slą', JiYdzJ:a~ Gospodar~ Komunalnej, Bi-uro Odno

wy Zespołu Staromtejs~go w Torun:tu . Czwarty sezon badań. 
~6tne drednłowiecze ~ czasy nowożytne. 

Rezultatem przeprowadzonych badad jest okEedlente rozmiaru dzła~ mieszkalnej, dzięki odkryciu 

murów oftcyny tylne.j, datowanej na około połowę xrtt ""· JiYstępowante ow~j oficyny na dwóch obecnych. 

S'lsl:edn:l:cn dztałkach. sugeruje, te w: potorle xrrr w, dztałkt torut1skte były szersze, co potwierdzaj" 

wczelfn:l:ejsze ustalenta IU:storyków. Uchwycono pi'erwotny poztom osadotezy z l PoP· XIri w., z którym 

ł'lczy s:l:ę ~li~na konstrukcja z drewnianych belek ułożonych na zrqp {szer. boku 2,8 m/ t drewniany 

spust z zapadk'!. Zapewne konstrukcję tę wł'lza~ naleiy z pracow:nł'l rzemłeślnłcz'l, rodzaj której jest 

na razte n:l:ewyjaśnipny z braku z4bytków umożl~aj"cych zdecydowane określenłe funkcji. 

W sumte óadantamt ohjęto teren o P.,wterzonnt 95m2 , z czego prawie potowę zajmowały: dwa drew

n:tane szamba [wyeksplorowano jedno[, studnta t łnne obiekty ceglane /zbudowane na planie koła i pros

tok'!ta[, użytltowane jako szamba w różnych. okresach od XIV do xrx w. wypełntsko tch w zdecydowanej 

wtększośct stanowt mterzwa, oraz w dwóch przypadkach gruz ceglany zalegaj'ICY w górnych partiach obiek

tów. 

z czterech sezonówbadawczych uzyskano około 24 tysięcy zabytków /ruchomych, z czego 10,5 tysięcy 

przypada na p6tne średntowtecze, 13,5 tyrlęcy na czasy nowożytne. w4r6d zabytków z p6tnego średnio

wiecza t z czasów nowożytnycfi. He z ha ceramfti ni'e przekracza ·50 ł caitodct. wydobyto 53 całe naczynia . . 
średntorleczne 1: około 4 tysi:ęcy tragu~entów cerańt.tki, z czego po wyklejen:tu uzyskano 131 całych form. 

Naczyd nowożytnych wykopano tytko 8, ale z &,5 tysi'lca fragmentów wyk~ejono aż 210 sztuk. Bardzo cie

kaw" t liczn" kategortę zabytków stanowt'l wyroby ze szkła. ~ysKano około 850 fragmentów naczyd ~red

ntowtecznych [wyklejono ktlka okazów[, oraz około 23 tys:l:ęcy fragmentów wyrob6w szklanych z czasów no

woiytnych. Pozostały tnwentarz zaBytkowy stanowi" wyroby ~ drewna, młędzy innymi talerze - klepkowe i 

toczone, ze skóry, żelaza, brązu, kadet, tkan~ny. 

Oóecny sezon był ostatnim etapem prac prowadzonych na tym stanowisku. 

TORUli 

Zespdł Staromiejs~ 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

Oddział w Tatuniu 

Badania prowadzili an:heolodzy z PAX PP PKZ O/Toruń pod 

ki"erunktem dr, Jana Grześkowiska tantor sprawozdania/. Fi

nansowało Przedrlębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Biuro 

Odnowy Zespołu Staromiejskiego. Trzeci sezon badań. Średnio
wiecze ~ .czasy nowożytne. 

W latach 1985-1~87 Pracown~~ Archeoloqiczno-Konserwatorska PP PKU O/Toruń sprawowała nadzór arche

ologiczny nad wszyst~ł pracami z~emnymi na terenie Starego t Nowego Miasta Torunia, zespołu zamkowe

go i na terenie średniowtecznyc~przedmted~, 6ezPodrednto B'lstadującyc~ z Zespołem Staromiejskim. 

L~~cznie zarejestrowano 1: udokumentowano stratygrafię oraz pozostałości budownictwa w ponad 60 

wykopach a łlośd nowyc~ obiektów t jednolttycn zespOłów nie przekracza 40. Badanta tego typu 5'1 wybiór

cze, ntepełne . 

Przykładem konteczno~c1 uzyskania dalszych materi:ałów dla pełniejszej interpretacji mogą by~ pra

ce przeprowadzone w rejonach. np. ko~ciołów św. Jerzego t 4w. Wawrzyńca już nie lstniej'lcycn. W jednym 

t drugi~ przypadku prace zi~e przeprowadzono tu na doś~ dużych powierzchniach. Mimo to nie wystarcza

ją one jeszcze do rekonstrukcji m.in. tak tstotnycfi momentóW", jak rozplanowanie ko~ciołów i budowli t~

warzyszącycfi.- klas~tornycn, szpitalnych. • • , faz budowy, precyzyjnej chronologii itp. 
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oo bardziej tnteresuj~cych obiektów zaliczyć należy odkrycie skromnych pozostało~ci koś-

ciała p. w. św. Krzyża. Należy on do jednycn z najstarszyc~ budowli gotyckich v Toruniu, zlokal~zowa

ny w obrębie ~rednSowtecznej dztelntcy dw. Wawrz~ca, na co wskazuje m.in. konstrukcja fundamentów. 

Stosunkowo wczednie został on roze5.rany. PrawdoPo<iobnie nastąpiło to v Pocz4t.ku XV rleku. Zachowały 
się do naszych czasów jedynie kami~nne fundamenty 1 dolne partie muru ceglanego czę~c~ ptęctoboczne

go prezbiterium oraz fragmenty fundamentu nawy. 

stosunkowo bogaty materiał uzyskano z rejonów ulic: Kopernika /nr 11-13/, Podmurnej, Rabtańs~ej, 

Przedzamczej i innych. Odnosi się on głównie do rozpoznania stratygrafit oraz charakteru zabudowy. Co 

się tyczy zabadowy niezależnie od tego, czy drewnianej, czy też murowanej stw±erdzrć można, że od po

łowy XIII wieku odbywała się ona w sposób planowy w obrębie działek. Według wszelkiego prawdopodobień

stwa wyznaczano też rejony o okreglonej funkcji. W wtekacb od XIII do XV występuje jeszcze sporo budow

li drewnianych, przy czym , większo~Ć ' • to budynki o charakterze gospodarczym. 

TRZEMESZNO 

woj. bydgoskie 

Stanowisko l 

WŁOCŁAWEK 

patrz 

wczesne ~redniowtecze 

Untwersytet ~zki 

Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Leszek Wbjda. Opiekę naukow~ sprawo

wał doc. dr Jerzy ~ecLdski, Ptnansował WKZ we Włocławku. 

Si'6dmy sezon badań. Miasto [)tUI - XX w./. 

Badania koncentrowały się na rozpoznaniu charakteru osadnbctwa vrejonte ~górza Katedralnego 

oraz poszukiwaniu reliktów zamku w okolicy Pałacu Btskupiego. wykonano 2 wykopy o pow. 13 m2 i 33 od

wierty ułożone w 3 ciągi o skoku od 5 do 10 m. Zgromadzono w wyn~Ru prac 371 fragmentów ceramiki, nie

liczn~ fragmenty przedmiotów metalowych i szkła naczyniowego. 

Na Wzgórzu Katedralnym odkryto relikty dwóch obiektów mtes.zkalnych zbudowanych najprawdopodobniej 

w konstrukcji szachulcowej. Materiał ceramiczny zdaje się datować owe obiekty na koniec XIV po pocz. 

XVI w. S~ to przypuszczalnie ślady po tzw. damkach wikariuszows~ch, które wg danych archiwalnych ist
niały wokół katedry włocławskiej. 

Nie potwierdzono istnienia na terenie dziedzi~ca i ogrodu S~inarium Duchownego osadnictwa o 

charakterze wczesnomiejskim - podg~odowym, które znane było w l~teraturze. 

W zachodniej partii Pałacu i jego dziedzińca lokalizowano rel~ty murów zamku biskupów włocław
skich oraz potwierdzono fakt istnienia fosy od południowej strony grodu włocławskiego. 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeolog~! UL. Obszerniejsze sprawozdanie w archiwum WKZ we 

Nłocławku . Badania b~dą kontynuowane., 

WOLA SIENNICKA, gm. Siennica Różana 

woj. chemłskie 

Stanowisko 9 

\iROCLAW 

ul. Kiełba~nicza 3/4 

patrz 

wczesne dredniowiecze 

Wojewódz~ Odrodek 

Archeologtczno~onservatorski 

we wrocławtu 

Nadzór provadz~ła mgr Raltna SledziK-Kamłrtska. Ftnansował 

WOAK. Druq~ sezon nadzoru prac v ramach rewaloryzacji mias

ta wrocław-ta, Miasto średni.'orleczne. 

Kontynuowano prace rewalor yzacyjne w zachodnim bloku rynku. w budynku przy ul. Kiełbaśniczej 3/4 

1 S, na lch połączeniu z oficynami p6łnocn~ i południ~wą stwierdzono spękanie ścian piwntcznych, któ

n·~"h w=mocnienie prowadzo no systemem korków cementowych. w betonowych cembrowinach o §redntcy l, O m. 

~' ~ ::"•n .. •.lcj~ stratyqrafi:l: można było prowadzt~ tylko w obręDie .-studni:", zakładanych w odłeqłości do 
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l, O m. Na głębokości 2, l m w jednej ze • studn~K e.ksplorowano część wypełniska dołu kloacznego /częś
ciowo odkrytego i badanego ~ut ~ 1986 r./. Treść wypeł~slta stanowila prdchn~a przemieszana z mierz
"'4 · Na za~rtość kulturow~ składały~~ fragmenty naczyd gliniAny~~ wypalone w atmosferze redukcyj

nej. Nie stwierdzono elementów konstrukcyjnycn drewni~ycn, poza pojedydczymt kawałkami lutnych drzazg. 

Na podstawie wyeksplorowanego matertału zabytkoweg? pozostałości dołu kloacznego datujemy na 
XIII-XIV w. 

MAteriały trddłowe .1: dokumentacja znajduj~ stę w liOAK- u we Wl::ocłarlu . 

Nadzory będ4 kontynuowane. 

WROCŁAW 

pl. Społeczny 

WYSZEMBORK, gm. Mr4gowo 
woj. olsztydskte 

patrz 

okres nowożytny 

Folska Akademia Nauk 

Instytut Historii ~ultury Materialnej 

Zakład Archeologtt Folski Srodltowej 

w Łodtt 

Badania prowadzono pod kierunkiem doc. dr. hab . Andrzej a 

Nowakowskiego. Uczestniczyli: dr ZdzLsława Wawrzonowska, 
dr Bogdan Łuczak, dr Martusz Mielczarek /aut~~ sprawoz

dania/. Finansował ~z w Olsztynie. Trzeci sezon bsdad . 

Gródek średniowieczny . 

Założono jeden duży wykop o bokach dł. 14 m /oznaczony jako IV/. -Foczl\tkowo obejmował on całą 

południozachodni4 ćwiartkę kopca . W toku prac wielkość eksplor~wanej powierzchni zmniejszono o po

łowę. 

Fodczas badad w górnej części nasypu natrafiono na kolejne skupienia spalonego drewna. Mogą t o 

być pozostałości spalonej konstrukcji drewnianej z elementami pionowymi. Brak materiału zabytkowego 

uniemożliwia jednak datowanie. Fobrano próbki spalonego drewna- do analizy C 14. 

Materiał zabytkowy wydobyto dopiero z warstwy zalegaj4cej bezpośrednio nad pr6chnic4 pierwotną. 

Były to nieliczne fragmenty ceramiki z pótnej fazy okresu rzymskiego. w centralnej partii wykopu od

kryto też bierwiono spoczywaj4ce poziomo na próchnicy pierwotnej. Jego cech11 charakterystyczną były 

równoległe nacięcia rozmieszczone po obu jego bokach . W okolicy bierwiona /pobrano z niego próbki 

do analizy C 14/ zalegała ceramika datowana na p61n4 fazę okresu rzymskiego. W części południowej 

wykopu na tym poziomie natrafiono na jamę o regularnym, owalnym kształcie, której wypełniska stano

wiły w~gle drzewne, przepalone kamiente oraz ceramika , taka jak wspomniana wyżej. Odsłonięcie tego 

obiektu /O wym. 150 x 95 cm/ dowodżi, że kopiec usypano na terenie osady z okresu rzymskiego /częłć 

tej osady była już badana przez archeologów warszawwkich w latach 40-tych i 70-tych/. Fod warstwą 

próchnicy zalegała zbita glina żółto-brunatna - calec. 

Badania 1987 r. nie pr: •niody odpowtedzt na pytanta dotycz4ce chronologii i funkcj i kopca 

w Wyszemborku. Wydaje się jednak, źe przy obecnym stanie wiedzy jego średni~wieczna geneza jest wąt

pli..,a, choć nle · można wykluczyć, iż marny do czyn1-en.l:a z obi'ektem nie dokodczonym'. Nowych informaql 

dostarcz4 wyniki analiz e 14. 

Nie przewiduje się kontynuowania prac. 



ZAGORZE S~SKIE, gm. Wali• 

woj. wałbrzyskie 
7.amek '"Grodno'" 
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Muzeum Archeolog~czne ' 

ve Wt'ocławlu 

Badanta Prowadził mgr Le~zek Berduła . Xonsultante. &ył 

prÓf. dr J4rzy Rozpędowskł. Finansował. Oddzi•ł Wałbrzys

ki ~TTK . P±erwszy sezon badart. Zamek /Xrv- XVIII w./ . 

Opiekun zamku /tj . PTTK w ~ałbrzychu/ prowadz4c prace rekonatrukcYjno-zabezpieczaj,ce pragnie 

przywrócić dziedziricowi górnemu jego pierwotny charakter. 

Badania wykopaliskowe miały na celu odsłoniqcie czę~ciowe poziomóW uiytkowych dziedzlńcl oraz 

korelację ich datowania z fazami rozbudowy zamku . Ustalono, ie w czędci zac~odnlej nawarstwienia zos

tały zupełnie zaburzone, ai do poziomu litej skały /w wyniku zakładania izolacyjnej w-wy papy nad Piw
nicami/, w czę~ci południowo-wschodniej na głęboko~c i około 60 cm odsłonięto bezpogrednio pod gruz~ 

litł!l skałę, na której widoczne s~ ~lady kucia dłutem celem wyrównania powierzchni. W czędci północno

wschodniej dziedzińca, na poziomie wyrównanej akały odkryto bruk złotony z otoczaków na pod s ypce z 

miału wapiennego 1 piasku kwarcowego. Około 30 cm nltej zalega poziom wyrównawczy gruzu skalnego 1 

ziemi, z którego stropu wyeksplorowano fragmenty naczyr1 ~rednlowlecznych . Dziedziniec wybrukowano naj

prawdopodobniej podczas pierwszej renesa~sovej rozbudowy zamku w latach 1~45 - 1567. 

Wybrano również ziemię Ż gruze~ /do 60 cm/ z byłej kuchni na parterze skrzydła wschodniego zamku 

górnego. Odsłonięto w jej południowej czę~ci bruk, który c.harakterem oraz ui:yt-. podsypką, nawi~zuje do 

bruku z dziedzl~ca . W czędci północrej mocno zniszczona posadzka ceglana /stratygraficrnie najstarszal 

zalega również pod brukiem. W narożniku północno-wschodnim kuchn~ w poziomie tej posa4zki odkryto fun

dament pieca kuchennego lei:~cy bezpo~rednio pod dużym przewodem kominowym. w narożniku póŁnocno-za
chodnim zachował się kanał odprowadzający •cieki poza mur zewnętrzny budynk~ 

Usunięto gruz z zasypanego w połowie pomieszczenia we wschodniej czę,ci parteru skrzydła południc 

wego zamku . Dostępne jest ono j-edynie od góry,. pozbawione okien . Do tej pory inte_rpretowane jako *lat

ryna" . Nie wyja~niono jego pierwotnego przeznaczenia . 

Na XIV w. na leży datowaó materiał cerami czny uzyskany w Stropie gruzu skalnego pod brukiem na 

dziedzińcu. W warstwie ąruzu nad brukiem obok nielicznych fraqmentów ceramiki 'rednlowiecznej wyst-

piła duża ilo~ć fraqmentdw naczy~ datowanych ~d XVI w. po czasy współczesne. a także fragmenty naczyń 
szklanych, kafli,. okucia żelazne. gwo1dzie oraz ko~ci zwierzęce . w kuchni bezpo,rednio na bruku 1 po

sadzce zebrano ~ieliczne fragmenty naczy~ z polew~ oraz ko4cl zwierzęce. 

Zabytki 

Sli!Skim. 

dokumentacja po zakończeni • badań zostftn~ przekazane do muzeum 7.amkowcąo w Zn?drzu 

Przewiduje sif{ kontynuowanie badań na dziedzińcu oraz na terenie mtędzrnurza w 1988 r .. 

ZGDOWI.CZKA, gm* Lubranlec 

woj. włocławskie 

Stanowisko 

ZARY 

woj. zielonogórskie 

Stanowisko 3, 6, 

patrz 

wczesne ~rednioviecze 

patrz 

okres nowożytny 
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BRODNIA DOLNA - STARY DlłOR, 9111· Buczek 
woj • . sieradzkie 
Stanowisko 2 
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Biuro Dokumentecji Zabytków 
w Sieradzu 

Badania prowadz~ł mgr Tadeusz J, Borbacz przy współpracy 

mqr Elektry llój"cicliej-Borbacz /autorki sprawozdania/; 

prace konsultował doc. dr hab. Leszek Kajzer. Finansował 

WKZ w Sieradzu. Drugi /ostatni/ sezon badań. Dwór nowożytny 
na kopcu. 

~ontynuowano program badawczy, podjęty w 1986 r., którego celem było rozpoznanie osadnic

twa nowożytnego w tej miejaeowo,ci, ze szczególnym uwzględnieniem problemu siedzib dworskich. 

Podczas badań wykonano 39 odwiertów ręcznym świdrem geologicznym oraz wyeksplorowano 6 wy

kopów /VI, VII A i B, VIII A i B, IX/ o ogólnej powierzchni 75,5 m2 • Uzupełniły one uzyskany w wy

niku ubiegłorocznych prac obraz atratygra~ii stanowiska, które uległo znacznym zniszczeniom w tra

kcie współczesnych plantowań. Objęły one przede wszystkim centralnę partię •wyspy dworskiej•, 

gdzie usunięto całkowicie substancję zabytkowę. 

Przeprowadzone prace archeologiczne pozwoliły m.in. na szersze odsłonięcie 1 rozpoznanie 

dwóch naziemnych obiektów, na które natrafiono w ub. r. Obiekt nr l, zlokalizowany we wachodniej 

czędci stanowiska, o szerokości około 2,0-2,2 m i długodoi około 6,o m, zachował się tylko jako 

relikt glinianej podłogi. Obiekt nr 2 - zachowany lepiej - konstrukcje zrębowe/?/ o wymiarach 

4,4-4,6 x 4,8-5,0 m, znajdował się w zachodniej partii, 11 wykopie IX, na północ od obiektu nr 2, 

natrafiono prawdopodobnie na relikty trzeciego pomieszczenia /?/, którego azerokodć mogła wyno

sić około 3,0 m. 

11 trakcie prac pozyskano dutę ilość zabytków /około 2.000/ z XVII-XVIII stulecia; w przewa

żajęcej czędci były to fra9J11enty ceramiki naczyniowej i kafli piecowych, obok których natrafiano 

także na destrukty naczyń szklanych, szkła okiennego, ułamki ko~ci zwierzęcych itd. 

Wstęp~ interpretacja wyników przeprowadzonych badań wakazuje, iż w czasach nowożytnych 

funkcjonuję w Brodni dwa zespoły dworskie, drugi w odległodoi około 600 m ria północny zachód od 

prezentowanego stanowiska, na terenie dzisiejszej gorzelni, młodszy od omawianego. Odsłonięte po

zostałodci obiektów atenowię prawdopodobnie relikty pomieszczeń-przybudówek v bryle dworskiego 

budynku mieszkalnego, które v odróżnieniu od centralnej partii domu, ocalały przynajmniej czę§cio
wo. 11 świetle inwentarza majętno,ci brodzieńskiej z 1783 r. /AGAD, CSr 168, f. 780 i n./ stał tu 
silnie zrujnowany dwór o długodoi 17 i szerokości 6 sężni, ustawiony dwoma szczytami na osi W-E. 

Przeliczone ~ary po%Walaj- na •wpisanie• teqo obiektu v granice wyznaczone zachowanymi pozos

tałodciami z zaatanawiajęcę dokładnodci,. 

Materiały i dokumentacja badań przekazana zostanie do Biura Dokumentacj i !Zabytków w Sie-

radzu. 

Nie przewiduje się kontynuacji prac terenowych na tym atancvisku. 

BYTOM ODRZMSn 

woj. zielonogórskie 

Stanowisko l 

CZARliYSAD, gm, Xo~min 

woj, kaliskie 

stanowisko l 

patrz 

wczesne dredniowiecze 

patrz 

wczesne średniowiecze 



CHEŁMNO nad Nerem, gm. D<\bie 

woj. konińskie 
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Muzeum Okręgowe w Koninie 

Badenia prowadzili mgr Krzysztof Gorczyca i mgr Józef 

Kapustka. Finansowało Muzeum Okręgowe w Koninie. Drugi 

sezon badań. Obóz zagłady z okresu II wojny światowej . 

Badania skoncentrowano na dwóch obiektach, których eksplorację rozpoczęto w 1986 r. 

Wykop V 

Zakończono przekop przez obiekt interpretowany jako dół do palenia dobytku ofiar. Stwier

dzono, że miał on prawdopodobnie wymiary 10 x 10 m o ·ukośnych dcianacb. Zarejestrowano fragment 

rury drenarskiej doprowadzajĄcej powietrze do piecowiska. Na głębokodcl 3 m osi~gnięto calec, 

z analizy układu stratygraficznego wynika, że całe wypełniska dołu aż do calca zostało wtórnie 

przekopane i przesiane w latach powojennych. Niezakłócony fragment warstwy spalenizny, o zachowa

nej miąższodci 10 cm, uchwycono na profilu jedynie na odcinku l m. Wydobyto duża ilość przedmio

tów o identycznym jak w ubiegłym roku charakterze, tzn. sprz4czki, okucia, quztki ~tp. 

Badania zakończono. 

Wykop II 

Kontynuowano eksplorację czędci krematorium. Na głębokości około 3,5 m osi~gnięto dno dołu 

krematoryjnego. WY?ełnione jest ono całkowicie bryłami zbrojonego qetonu i gruzu ceglanego z wysa~ 

dzonego krematorium. W południowo-zacbodnim narożniku wykopu odsłonięto drugi [analogiczny do ze

szłorocznego/ układ rur drenarskich [okopconych wewn~trz[ doprowadzaj~cych powietrze do piecowis-. 

ka, Pod ścianę W wykopu przebito się częściowo przez gruz osi~gaj~c na głęboko~ci ok. 4,5 m calec, 

Układ stratygraficzny wypełniska został poniżej gruzu zn:s~czony przy wysadzaniu obiektu. 

Powyżej gruzu wypełniska zostało przekopane 1 przesiane po wojnie. 

Materiały i dokumentacja znajdujĄ się w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Trwają prace przygotowawcze maj~ce na celtt wyeksponowan~e pozastało4c~ k~~to~~um dl~ zw~e
dzaj~cych eren obozu. 

Badania zako~czono. 

D~ROWICE, gm. Ło oicz 

woj. skierniewickie 
Stanowisko 7 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabytk~w 
w Skiernievicach 

Pierwszy sezon badań, Prac~i kierował mgr Plot~ ~i~tkie

wicz. Finansowało BBiDZ w Skterniewicac~. Matertat ~rednio

wieczny. Nowożytna mogiła zbiorowa. 

Stanowisko położone jest okoła - 100 m na południowy zachód od skrzy~owan~a szosy do ~w~cza 

i drogi biegnącej wzdłuż wsi. Jest to nasyp ziemny o wysoko~ci do 2,3 m i owalnej podatawie o ~re

dnicy 15 x 25 m. Na jego południowym przedpolu natrafiono na gredniowieczn~ ceramikę. 

Na kopcu założono i wyeksplorowano dwa wykopy sondażowe o ł~cznej powierzchni 20 m2 usytu

owane na jego południowo zacbodnich i północno wschodnich stokach. Stwierdzono, iż jego trzonem 

jest pokład drobnoziarnistego, jasnożółtego piasku usypany na pierwotnym humusie. o ~ nasy

pu odkryto dwa szkieletowe pochówki mężczyzn, ułożonych na wznak, głowami skierowanych ku centnum 
k->pca . 
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Obiekt w ~bkowicach jest zatem nowożytn~ zbiorow~ moqił~, co potwierdziły informacje 
zebrane w~ród mieszkańców wsi oraz podrednic obecnogć na szczycie nasypu krzyża. Jam grobowych 
nie eksplorowano. 

Rozpoznano także przedpole kopca przy pomocy ręcznego ~widra i założonego tam oraz wy

eksplorowanego sondażu. Stwierdzono, te 1na ok. 60-metrovym odcinku badanego terenu zalega pod hu

musem warstwa brunatnoszarej próchnicy znajduj~ca się ~u prawdopodobnie na wtórnym złożu. z wy
kopu nie pozyskano materiału ruchomego, natomiast z powierzchni zebrano 29 fragmentów naczyrt 
silnie obtaczanych charakterystycznych dla przełomu wczesneqo i pó~neqo 'redniowiecza. 

Materiał i dokumentacja znajduj~ się w BBiDZ w Skierniewicach. Dalsze badania nie s~ 
przewidywane. 

DROGOSZA, qm. Bielawy 

woj. skierniewickie 
Stanowisko l 

Konserwator Zabytków Archeoloqicznych 
w Skierniewicach 

Badania prowadził mgr Andrzej Kosiorek przy współpracy 
Piotra Swi~tkiewicza. Finansował WKZ Skierniewice. Druqi 
sezon badali.' "Dwór" na kopcu z 2 poł. XVI w. 

Kontynuowano prace z 1983 r. Na stoku kopca założono wykop II o powierzchni .25 
sie i na qrobli wykonano 18 odwiertów. 

2 
m ' a w fo-

w wykopie II zaobserwowane zarys południowej 'ciany budynku drewnianeqo oraz płaty polepy 
stanowi~cej jeqo podłoqę. Sam kepiec zbudewany był ze zbitej qliny i piasku na torfiastym, pod
mokłym podłożu. Na nim usytuowano dwór drewniany o wymiarach. ok, 10 x J.O m. 

Na podstawie odwiertów stwierdzono strukturę warstw qrobli, na które składały się: torf, 
próchnica pierwotna, zbita qlina, piasek zmieszany z qlin~, próchnica współczesna. 

Materiaru brak. Dokumentacja ~ Archiwum BBiDZ ~ ~kiern~wicach, 

Badania będ~ kontynu~ne, 

DROBICZYN 
woj. białostockie 
Stanowisko l 

DOBRYR MAŁY, qm. Zalesie 
woj. bialskopodlaskie 
Stanowisko 8 

DZIAŁOOWO 

woj. ciechanowskie 

· ELB~G 

Stare Miasto 

patrz 
wczesne ~redniowiecze 

patrz 
wczesne 6redniow1ecze 

patrz 
pótne ~redniQWiecze 

patrz 
pó~ne dredniowiecze 



GAJ NOWY, qm. Góra Sw. Małąorzaty 

woj. płockie 
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Muzelll!l w Ł<;czycy 

Badania prowadził mgr Piotr Swi~tkiewicz, uczestniczył 
A. Duras, konsultował doc. dr hab. Leszek r.:ajzer, Finanso
wało Muzeum w Ł<;czycy, Trzeci sezon badali. Dwór obronny 
•na k~pcu• /.XVI/-xvti ' v,[ 

Badania koncentrowały się na weryfikacji hipotezy zakładaj~cej wielofazowy proces kształ
towania się obiektu. Załdźono na nim trzy odkzywki sondażowe o ł~cznej powierzchni ~O a 2 • 

w odkrywce l odsłonięto lico fr. muru obwodoweqo usytuowanego na osi lciany działowej bu
dynku. Mur ten nie jest jednolity, lecz wyodrębni~ można jego starsz~, ceąlan~ patrię atanowi~c~ 
4cianę północn~ pomieszczenia dworu oraz młodszy mur kamienny /fundament/ południowego pomiesz
~zenia. W odkrywce 2 odsłonięto koronę muru 'elany działowej dochodz~cej do około 1/3 szerokodcl 
budynku. w odkrywce 3, założonej w południowo wschodnim naroźniltu dvoru, potwierdzono obecnod~ 
bruku, jako ostatniego /trzeciego{ poziomu użytkowego zvi-zanego z k~ennya murem fun~ntowya. 
z odkrywki tej pozyskano 31 fr, naczyrt pochodz-cych z S ąarnltdv i 1 talerza wykonanych z gliny 
kaolinowej i żelazistej, ornamentowanych "aiatk-· wydwiecanych linii i dookolnY=i źłoblt~ ~d~ 
malowanymi pasmami. 

Dwór obronny powstawał prawdopodobnie w trakcie trzech faz przebudowy, zavieraj~cych się 
międ2y koricem XVI a pierwsz- połow- XVII wieku. w fazie l wzniesiono tu na nieznacznie podwyż
szonej powierzchni ziemi jednotraktowy, jednoczłonowy budynek o vyai~ze 5,8 x 10,0 a, zoriento

wany dłuższymi ~elanami wzdłuż osi S-N. Wi~za~ z nill! ,naleiy 111.in. ceglan~ posadzkę 1 fragmenty 
muru odkryte w południowym pomieszczeniu obiektu, ~~l prdchniczn' wara~ zalegaj'c' u pod
s tawy kopca. W fazie 2 dobudowano do niego ed północy kolebkowo przyskleplone, ce~lane pomleaz
czenie o wymiarze 4,0 x 5,8 m, w ktdrym znajdowało Sifl urz,dzenie grzewcze oraz podniesiono nasyp 
1 poziom użytkowy budynku o ok. O,S •· w fazie 3 założenie otrzymało kształt ostateczny. r.:opiec 
paszerzono i podwyższono do ok. 2 m, przy czym na j~go obrzeżu powstała foaa-atav. Do północnego 

pomieszczenia dobudowano od zachodu klatkę schodow-. W południowy111 pomieszczeniu ceglane dciany 
zostały czę~ciowo zast~ione kamiennym murem /fundamentem/, poziom użytkowy podniesiono o ok. 
t, s m i obecnie wyznacza go bruk. Otwór wejdciovy w zachodniej 4cian1e osłonięto dobudoWanym 
gankiem. l ' może wówczas także wyburzono czfllłciowo ~cian"l działow~ i, zuurovan, vnqkq· w zOlichod
niej ~cian ie dworu. 

Dokumentacja i materiał ruchomy znajduj- się v MUzeua w Ł<;czycy. 

DotychczaS~Ne wyniki badań pozwalaj, stvterdzi,~, ii Obiekt ~ Gaju ~ ZOlital vatqpni,e 
rozpoznany. 

GDAI'lSK OLIWĄ patrz 
Stanowisko 2 pó~ne drednlowiecze 

GLIWICE patrz 
woj. katowickie p<S~ne iłre@J.awlecze 
Pl. ~zetniczy 
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BRODNIA DOLNA • STAJa DWOJ\, q~~~. Buczek 

woj • . sieradzkie 
Biuro DokWMntacji Zabytków 
v Sieradzu 

Stanowisito 2 

Badania prowadz~ł mgr Tadeusz J. Borbacz przy współpracy 
mgr Elektry Wój.cicliej-Horbacz /autorki sprawozdania/: 

prace konsultował doc. dr hab. Leszek Kajzer. Finansował 

WKZ w Sieradzu. Druqi /ostatni/ sezon badań. Dwór nowożytny 
na kopcu. 

&ontynuowano proqram badawczy, podj~ty v 1986 r., któreqo celem było rozpoznanie osadnic

twa nowożytneqo w tej miejscowofci, ze azczeqólnym uwzql~dnieniem problemu siedzib dworskich. 

Podczaa badań wyJtonano 39 odwiertów ręcznym dvidrem qeoloqicznym oraz wyeksplorowano 6 wy

kopów /VI, VII A i B, VIII A 1 B, IX/ o oqólnej powierzchni 75,5 m2• Uzupełniły one uzyskany w wy

niku ubieqłorocznych prac obraz atratyqrafii stanowiska, które uleqło znacznym zniszczeniom w tra

kcie współczesnych plantowań. Objęły one przede wszystkim centralnę partię "wyspy dworskiej", 

qdzie usuni~to całkowicie substancję zabytkovę. 

Przep~dzone prace archeologiczne po~liły m.in. na szersze odsłonięcie i rozpoznanie 

dwóch naziemnych obiektów, na które natrafiono w ub. r. Obiekt nr 1, zlokalizowany we wschodniej 

czędci stanowiska, o azerokodcl około 2,0-2,2 m 1 dłuqodci około 6,o m, zachował się tylko jako 

relikt q11nianej podłoqi. Obiekt nr 2 - zachowany lepiej - konstrukcje zrębowe/?/ o wymiarach 

4,4-4,6 x 4,8-5,0 m, znajdował się v zachodniej partii. W wykopie .IX, na północ od obiektu nr 2, 

natrafiono prawdopodobnie na relikty trzecieqo pomieszczenia /?/, któreqo szerokodć moqła wyno

sić około 3,0 m. 

W trakcie prac pozyskano dutę ilodć zabytków /około 2.000/ z XVII-XVIII stulecia; w przewa

żajęcej czędci były to fraq~~~enty ceramiki nac,yniowej i kafli piecowych, obok których natrafiano 

także na destrukty naczyń szklanych, szkła okienneqo, ułamki ko~ci zwierzęcych itd. 

Wstępna . interpretacja wyników przeprowadzony~h badań wskazuje, iż w czasach nowożytnych 

funkcjonuję V Brodni dwa ze•poły dworskie, druqi W odleqłodci około 600 m na północny zachód Od 

prezentowanaqo stanowiska, na terenie dzisiejszej qorzelni, młodszy od omawianeqo. Odsłonięte po

zostałodci obiektów stanowię prawdopodobnie relikty pomieszczań-przybudówek w bryle dworskiego 

budynku mieszkalneqo, które w odróżnieniu od centralnej partii domu, ocalały przynajmniej częścio
wo. N świetle inwentarza majętności brodzieńskiej z 1783 r. /AGAD, CSr 168, f. 780 i n./ stał tu 

silnie zrujnowany dwór o dłuqości 17 i szeroko,ci 6 s-ini, ustawiony dwoma szczytami na osi W-E. 

Przeliczone wymiary pozwalaj- na •wpisanie" teqo obiektu w granice wyznaczone zachowanymi pozos

talościami z za•tanawiaj_c_ dokładności-. 

Materiały i dokumentacja badań przekazana zostanie do Biura Dokumentacj i ~abytków w Sie-

radzu. 

Nie przewiduje ai~ kontynuacji prac terenowych na tym stanowisku. 

BYTOM ODRZAASJ:t 

woj. zielonoq6rskie 

Stanowisko l 

CZARNYSAD, q~~~. &otmin 

woj. kaliskie 

Stanowisko l 

patrz 

wczesne •redniowiecze 

patrz 

wczesne średniowiecze 



CKELMNO nad Nerem, qm. Dąbie 

woj. konińskie 
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Muzeum Okr~gowe w Koninie 

Badania prowadzili mgr Krzysztof Gorczyca i mgr Józef 
Kapustka. Finansowało Muzeum Okręgowe w Koninie. Drugi 

sezon badań. Obóz zagłady z okresu II wojny światowej. 

Badania skoncentrowano na dwóch obiektach, ktdrych eksplorację rozpoczęto w 1986 r. 

Wykop V 

Zakończono przekop przez obiekt interpretowany jako dół do palenia dobytku ofiar. Stwier
dzono, że miał on prawdopodobnie wymiary 10 x 10 m o "ukośnych ścianach. Zarejestrowano fraqment 

rury drenarskiej doprowadzaj~cej powietrze do piecowiska. Na głębokości 3 m osi~qnięto calec. 
z analizy układu stratygraficznego wynika, że całe wypałnisko dołu at do calca zostało wtórnie 

przekopane i przesiane w latach powojennych. Niezakłóco.ny fragment warstwy spalenizny, o zachowa
nej miąższości 10 cm, uchwycono na profilu jedynie na odcinku l m. wydobyto dużą ilość przedmio

tów o identycznym jak w ubiegłym ro.ku charakterze, tzn. sprzączki, okucia, guzilti itp. 

Badania zakończono. 

Wykop II 

Kontynuowano eksplorację części kremato rium. Na głębokości około 3,5 m osiągnięto dno dołu 

krematoryjnego. Wy?ełnione jest ono całkowicie bryłami zbrojonego qetonu 1 gruzu ceglanego z wysa

dzonego krematorium. w południowo-zachodnim narożniku wykopu odsłonięto drugi [analogiczny do ze
szłorocznego/ układ rur drenarskich /okopconych wewn~trz[ doprowadzających powietrze do p~ecowis-. 

ka. Pod ścianę w wykopu przebito się częściowo przez gruz osiągając na głębokości ok. 4,5 m calec, 

Układ stratygraficzny wypełniska został poniżej gruzu zn~~~czony przy wysadzaniu obiektu. 
Powyżej gruzu wypełniska zostało przekopane i przesiane po wojnie, 

Materiały i dokumentacja znajdują się v Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Trwaj4 prace przygotowawcze maj~ce na celu wyeksponowan~e pozostałoic~ ~~to»~ dl~ rw~e
dzaj~cych eren obozu . 

Badania zakortczono. 

D~KOWICE, gm. Ło ,.i.cz 

woj. skierniewickie 
s tanowiska 7 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Skierniewicach 

Pierwszy sezon badań. Prac~ kierował mgr P~otr SWiątk~e

wicz. Finansował., BBiDZ w Sk.terniew~cacb.. Ma,ter~al 4:r~ednio

wieczny. Nowożytna mogiła zbiorowa. 

Stanowisko położone jest okołt!> 100 m na południowy zachód od skrzyżowan~a szosy do tpw~cza 

i drogi biegnacej wzdłuż wsi. Jest to nasyp ziemny o wysoko~ci do 2,3 m 1 owalnej podstawie o ~:r~e

dnicy 15 x 25 m. Na jego południowym przedpolu natrafiono na 4redniowieczną ceramikę. 

Na kopcu założono i wyeksplorowano dwa wykopy sondażowe o łacznej powierzchni 20 m2 usytu

owane na jego południowo zachodnich i północno wschodnich stokach, Stwierdzono, iż jego trzonem 
jest pokład drobnoziarnistego, jasnożółtego piasku usypany na pierwotnym humusie. o pxUrtawy nasy

pu odkry to dwa szkieletowe pochówki mqżczyzn, ułożonych na wznak, głowami skierowanych ku centrum 
k...,pca. 
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Obiekt w ~bkowicach jest zatem nowożytn~ zbiorow~ mogił~, co potwierdziły informacje 
zebrane vgrdd mieszkańców wsi oraz pogrednio obecnodć na szczycie nasypu krzyża. Jam grobowych 
nie eksplorowano. 

Rozpoznano także pr zedpole kopca przy pomocy ręcznego ~widra i załaźonego tam oraz wy

eksplorowanego sondażu. Stwi erdzono, że 1 na ok. 60-metrowym odcinku badanego terenu zaleqa pod hu

musem warstwa brunatnoszarej próchnicy znajduj~ca się ~u prawdopodobnie na wtórnym złożu. z wy
kopu nie pozyskano materiału ruchomego, natomiast z powierzchni zebrano 29 fragmentów naczyń 
silnie obtaczanych charakterystycznych dla przełomu wczesnego i pó~nego 'redniowiecza. 

Materiał i dokumentacja znajduj~ się w BBiDZ w Skierniewicach. Dalsze badania nie s~ 
przewidywane . 

DROGOSZA, _gm. Bielawy 

woj. skierniewickie 

Stanowisko l 

~onserwator Zabytków Archeologicznych 
w Skierniewicach 

Badania prowadził mgr Andrzej ~osiorek przy współpracy 

Piotra Swi~tkiewicza. Finansował WKZ Skierniewice, Drugi 
aez<>n badali : "Dwór" na kopcu z 2 poł. XVI w. 

~ontynuowano prace z 1983 r. Na stoku kopca założono wykop II o powierzchn1 .25 m2, a w fo

sie i na grobli wykonano 18 odwiertów. 

W wykopie II zaobserwowano zarys po~udniowej ~ciany budynku drewnianego oraz płaty polepy 

stanowi~cej jego podłogę. Sam kopiec zbud~y był ze zbitej gliny i piasku na torfiastym, pod

""'kłym podłożu. Na nim usytuowano dwdr drewniany o wymiarach ole, 10 x ~O m. 

Na podstawie odwiertów stwierdzono struJeturę warstw grobli, na które składały się: torf, 

próchnica pierwotna, zbita glina, piasek zmieszany z glin~, próchnica współczesna. 

Hateriaru brak. Dokumentacja w Arch~wum BBiDZ ~ Skiern~~cach, 

Badania będĄ kontynuow~ne, 

DROHICZYN 
woj. białostockie 
Stanowisko l 

DOBRYR MAŁY, gm. Zalesie 

woj. bialskopodlaskie 
Stanowisko 8 

DZIAŁOOWO 

woj. ciechanowsKie 

• ELB~G 

Stare Miasto 

patrz 
wczesne ~redniowiecze 

patrz 
wczesne dredn1ow1ecze 

patrz 

półne ~~ednio~ecze 

patrz 

pó~ne dredn~owiecze 



GAJ NOWY, qm. Góra Sw. 11ałqorzaty 

woj. płockie 
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Muzeum w Łęczycy 

Badania prowadził mqr Piotr Swi~Łkiewicz, uczestniczył 

A. Duras, konsultował doc. dr hab. Leszek lt111jzer, Finanso

wało Muzeusa w Łęczycy, Trzeci sezon bad111li. Dw6r obronny 

•na k~pcu• f.xvirxvn ' w.f 

Badania koncentrowały się na weryfikacji hipotezy zakładajęcej wielofazowy proce• kształ
towania się obiektu. Załóżono na nim trzy odkrywki sondażowe o łęcznej powierzchni JO a 2 • 

W odkrywce l odsłonięto lico fr. muru obwo~qo usytuowanego na osi ~etany działowej bu

dynku . Mur ten nie jest jednolity, lecz wyodrębni~ można jeqo starszę, ceglanę pętrię stanowt~cę 

4cianę północn~ pomieszczenia dworu oraz młodszy mur kamienny /fundament/ południowego pomiesz
czenia. W odkrywce 2 odsłonięto koronę muru ~elany działowej dochodzęcej do około 1[3 szeroko~ci 

budynku. w odkrywce J, założonej w południowo wschodnim narożniku dworu, potwierdzono obecnod~ 

bruku, jako ostatniego /trzeciego/ poziomu użytkowego zwięzanego z kamienn~ murem fundament~. 
z odkrywki tej pozyskano JJ fr. naczyrt pochodzęcych z 5 qarnk6w 1 l talerza .,ykon!llnycb z gliny 

kaolinowej i żelazistej, ornamentow01nych "BiaŁkę" wydwiecanych linii 1 dockoln)'llli żłobitani bł\d;( 

malowanymi pasmami. 

Dwór obronny powstawał pr'lwdopodobnie w trakcie trzech faz przebudowy, zawier'ljęcych się 

między końcem XVI a pierwsz~ połow~ XVII wieku. W fazie l wzniesiono tu na nieznacznie podwyż
szonej powierzchni ziemi jednotraktowy, jednoczłonowy budynek o w)'llli~ze 5,8 x 10,0 a, zoriento

wany dłuższymi ~elanami wzdłuż ost S-N. Wi~Z'I~ z ~należy m.in. ceglan~ posadzkę 1 fraqmenty 

muru odkryte w południowym pomieszczeniu obiektu, ~także l pr6chnic&nę warstwę zalegejęc~ u pod~ 
stawy kopca. W fazie 2 dobudowano do nieqo ed pdłnocy kolebkowo przyaltlepione, ceglane pomiesz
czenie o wymiarze 4,0 x 5,8 m, w ktdrym znajdowało si~ urz,dzenie qrzewcze oraz podn1esiono n•syp 

1 poziom użytkowy budynku o ok. 0,5 m, W fazie 3 założenie otrzymało kształt ostateczny. Kopiec 

poszerzono i podwyższono do ok. 2 m, przy czym na jego obrzeżu powst111ła fosa-sta~. Do pdłnocnego 

pomieszczenia dobudowano od zachodu klatkę scbodov~. w południowym pomieszczeniu ceglane ~elany 

zostały czę~ciowo zastąpione kamienn~ murem /fundamentem/, poziom użytkOWY podniesiono o ok. 
1,5 m 1 obecnie wyznacza go bruk. Otwór wej~ciovy w zachodni~j ~cienie osłonięto dohudowan~ 
gankiem. • t może wówczas także wyburzono cz~~ciowo 'ciao~ działowę 1 z.-urowanę wn~k~· W z~ehod

niej ~elanie dwo~u. 

Dokumentacja i materiał ruchomy znajduję się w Muze~ v Łęczycy. 

Dotychczasowe wyniki bOidali pozwalaj~ stvterdzi~, iż obiekt w Geju ~ zo•tał w•t~pnie 
rozpoznany. 

GOMSK OLIWA patrz 
Stanowisko 2 pd:tne dredniowiecze. 

GLIWICE patrz 
woj. katowickie pd:tne lłredniowiecze 
Pl. Rzetniczy 



GŁOWNO 

woj. łódzkie 
S~anowisko 
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04rodek Badań i Dok~entacji Zabytków 
".Łodzi 

Muzeum Miasta Zgierza 

P~acami w tercenie kierował mqr Piotr Swi~tkiewicz, uczestni

czyli mgr Andrzej Kosiorek i Ą. Duras, konsultowali dr Aldona 
Chmielowska i doc. dr hab. Leszek Kajzer, Badania finansował 
OBiDZ w Łodzi, organizowało ~uzeum Miasta Zgierza. Pierwszy 
sezon badań, Domniemany dwdr "na kopcu• /2 poł. XVII - l poł. 

xvnr w./. 

. $tanowisko l jest to poro~ni~ty traw4 kopiec o wysokG~ci wz~l~dnej ok. 5 m, podstawie zbli
żonej do ~walu'o dredniey W-E o~, 8Q m~ 5-N ek. 4Q m. Obiekt ten wznosi się w grąnicach wspdłczes
riego miasta, w widłach Krogi i Mrożyey, Nie prowadzono detychcus badań obi<1ktu, ekrdlenego jako 
~rodzisko" da~owane na XV-xvr~ wiek, Stan badart oraz post~pujaca destrukcja kopca spowodowały pod
jęcie badań. 

wytyczono i wyeksplorowano 4 wykopy e łacznej ~erzchni 87,5 m2 uąytuowane wzdłuż p~zeci
nającej obiekt 11\Sgist"al.l, S-N, Uąte,lon~ 1 że ti>ZOn""' k.opca było naturalne wynie.s.t.Einie o lecioweowej 
genezie, wysokodcl ok, 4 m i $rednicy po~stawy ok. JQ ~. otoczone od południa pase~ mokraciel spo
radycznie zale"...,nych wod~ rz~. Teren położony u ·jego południowego stoku został dwukrotn~e pod
wyższony i użytkowany, przy czym w trakcie I fazy u~ytkowania pogrzebano tu zwłoki chłopca. 
Z drugi~ poziome~ zwiazane sa resztki dwdch drewnianych słupów o bliżej nieokreglonym przeznacze
niu. Centrum kopca zostało podwyższone o ok. 0,5 m, a nastElpnie służyło jako miejsce składowania 
znacznej ilogc~ fragmentów naczyrt. rlo4ć i charakter zalegajacego tu materiału ceramicznego pozwa
laj~ na wysunięcie hipotezy o funkcjonowaniu w pobliżu tego wysypiska· pieca LwaraztatuL· garncar
skiego. 

Do najciekawszych zabytków nalel4 4 monety pozyskane z ~ poziomu użytkowego, w tym: szelag 
koronny Jana Kazimierza z I66J. r. i .szel11gi ryskie Krystyny /.1632-54/ oraz Gustawa Adolfa [162:1-341 

a także 20 fr. przedmiotów żelaznych. z wykopów pozyskano także około 7.4QQ fr. naczyń, l~5 fr . 
płytowych kafli piecowych i 223 fr. ko4ci zwierzęcych. Ceramil<a naczyniowa 'eprezentowana jest 
głównie przez w wi~kszo~ci toczone, rzadziej wykonane technik'! ta$mowo-$lizgowa ga»nki z pokDYWaml 
i bez oraz dzbany, reneile i polewane talerze, Około 8Q t naczyń wypalanych. było w atmosferze re
dukcyjnej. Dolną granicę chronologiczna zalegajacych tu nawarstwień wyznaczają nam monety, granica 

gdrna przypada na l połowę ~~I w. 

Dokumentacja i materiał rucha~ znajduj4 si~ ~ &BiDZ w Lodzi i w Muzeum Miasta Zgierza. 

Przewidywane sa dalsze hadania obiektu, 

Gll;I:EZNO 
woj. poznadskie 
Stanowisko 15 

Muzeum Pocz~tków Państwa Polskiego 

w Gnietnie 

Baclania prowadziła mgr Katarzyną Szurkawska poci ~ierunkiem 

dr Gabrieli Mikołajczyk. Finansowało M.P P P w Gnietnie. 
Drugi sezon badali. Relikty kaplicy p.w. g,., Stanisława 
z XV1 w. na terenie grodzisk~ wczesnodredniowiecznego. 

Prace rozpocz'lto ocl oclslonięcia korony murdw absydy pdtnocnej wraz z przyporą. Badaniom 

pocidane zostało ponaclto wnętrze absydy wschodniej Lsonclaż l, lA, lBL oraz miejsce przypuszczalnego 

występowania absydy południowej /wykop t, I', IĄ{. 
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Sondaż l, lA, 18 

Prowadzono eksplorację ponitej pozi~u posadzki krypty kaplicy. Bezpodrednio pod nią wystą

piła warstwa br~zowo-szaro-żółtego piasku z do~eszk~ zaprawy 1 gruzu ceglanego zawieraj~ca mate

rial średniowieczny i nowotytny. Dalej zaobserwowano obecność zaleqajacych na przemian warstw pias
ku i gliny stanowiących pozostałość nasypu wału dzielącego grdd od podgrodzie /materiał wczesno

średniowieczny/. Odsłonięto ~fundament absydy. 

\iykop I, I' 

w trakcie prac również tutaj natrafiono na pozostałości wału. Stwierdzono/ obecnodć kons
trukcji drewnianych oraz nasypu ziemnego /piasek, glina[. Nie znaleziono natomiast dladdw połud

niowej absydy kaplicy. 

Nykop IA 

Odsłonięto kamienno-ceglany ebiekt e kształcie prosto~ta, p~zylegajacy bezpo~~ednio do 

murów kaplicy. Funkcja jego pozotaje niewyjaśniona [grobowiec?[, 

w wyniku prac nie uzyskano dowadu na ewentualne wykorzystanie przez budqwn~czych kaplicy 

św. Stanisława reliktów przedro!1lll:ńskiej "otundy Mieszka X·. 

Materia~ i dokumentacja z badad znajdują się vMuze~ Poczatkdw Padstwa Polekieqo v Gnie~nie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

GNIEZNO 
woj. poznańskie 
Stanowisko ~S 

~uzeum Pocz~tkdw Paós~ Polakiego 
v Gnielinie 

Badenia pgd kiel711Mict~~~ d~ GabRieli Mikołajczyk. p1'owadzH 
~sz Savicki, Finansowało M. P. P. P w Gnie~n~e. Trzeci 
sezon badań. Góra LechA - grodzisko wczesnodredniowieczne 
oraz okres pótnodredniowieczny i nowożytny. 

W - . iązaniu do badąd z lat ~i85-~986 kontynuowano p~ace wykopaliskowe p~zy kodciele Sw. Je~ 

rzego Lsondaże nr 6 - 8L oraz przeprowadzono badania ratowntcze przy ul, Koleqtaty nr 6. 

Sondaż nr 6 położony przy zachodniej /frontowej/ ~c~enie ko~ciołą Sw. Jerzego, na połu4n~e 
od wej~cia [ar 12/13[. Z~dano 15m2 do qłębokcdci 2m, We vschodniej czędci sondażu, na gł~bokod
ci 0,1- 0,53 m, odsłoniąto· p6tkolisty fundament kamienny o promieniu około 1,5 m, stykający sią 

ze ściana zachodnia kościoła na odcinku około 3 m ~ędzy sc~odami wejdcia, a przypo1'ą południowo
zachodnią. Stopę fundamentową, lekko zagłębioną w calec, uchwycono na głębokodoi 1,45 m. ~onst»uk

cję wykonano z kilku w•-stw kamieni polnych, mi~dzy którymi znajdował się gl~ntasty piasek, Obec
nodć zaprawy stwierdz~ . " jedynie w formie wylewki wapiennej na zachodniej kra~dzi obiektu, Opisa
ny fundament stanowi relikt prawdopodobnie vteży naJ:'Ożnej ko,cioła Sw. Jerzego. St~atyqrafia i inne 
dane archeologiczne nie przyczyniły się do ustalenia jeg'o chronologii. BUdOWI\ przypomina on podwa
linę apsydy romańskiej /XI~ w.?{ wspomnianego wyżej ko~cioła /por. ~dania 1985-19~6 ~.[. 

W czę~ci zachodniej sondażu nr 6, na głębokodci 0,81 - 1,69 m, odsłonięto f1'aqment [około 
4,5 m2/ silnie uszkodzonego fundamentu kamienno-ceglanego łączonego zap~ewa wapienno-piaskową, 
Orlkryta czę~ć fundamentu posiada zarys trójkątny. Stopę fundamentowa ucbwycono na głębOkofet około 

2m. Pod nią zalegała ciemna ziemia z ceramika z XV~ początku XVl w., co pozwala obiekt ten uznać 
za nowożytny. 

W sondażu nr 6 calec zarejestrowano w kilku punktach na głębokodoi 1,4- 1,7 m [obniża aię 
ku zachodowi/. Występujące powyżej warstwy posiadały charekter nivelacyjno-nasypowy, 
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Sondaż nr 7 o wymiarach 61 2 x 2 m usytuowany zo~tał po południowej stronie kodciała Sw. 
Jerzego [między murkiem oporowym a północn~ apsydk~ kaplicy Sv . Stanisława[. Wykop ten atenowił 
południowe przedłuten~e aondaiu nr 2 z ~985 r., w którym odkryto m.in. duże skupienie kamieni 
v pasie przy południowej licienie kodci~a Sw. Jerzego . Obecnie na kamienie nie natrafiono. Odsło
nięto natomias kilka uszkodzonych szkieletów ludzkiech spoczywajecych na wznak, głowa na zachód 
[pozostałodci wielowars~go cmentarza nowotytnego[. ·Wykopy grobowe o słabo czytelnych zarysach 
oraz wykopy budowlane silnie zaburzyły . górne partie wczesnodredniowiecznych warstw nasypowych 
/żółty, gliniasty piasek z domieszka próchnicy[. z niższych partii tychże warstw pechodra ~ielicz
ne kodci zwierzęce i ułamki ceramiki z X - XIX w. ~ południowej czędci sondażu, na głębokodoi 
1,4- 2,8 m, . występowały smużki po drewnie [warstwa III- wał?/ oraz fragmenty ceramiki z X?-~II w. 
1 drobne kodci zwierzęce. Calec f?[ v postaci ciemnożółtej gliny pojewił się w północnej czędci 
sondażu na głębokodoi 1,7- 2,4 m [opadał na południe{. Eksplorację zakończono na głębokodcl ok.3 m. 

Sondaż nr 8 /próbny[ położony był przy zachodniej dcianie kodciota św. Jerzego, na północ 
od vejllcia /ar 25/26/. Powierzchnia 3m2• Głębokodó eksploracji do 0,6 m. Na głębokodcl ok, 17 cm 
odsłonięto konstrukcję ceglano-k~enna o ebryeie w formie nieregularnego półkola [promień ok. 
1,1 m[ stykejeca się z zachodnia dcien~ kodcieła na odcinku przynajmniej 2,65 m /z przyczyn tech
nicznych nie uchwycono kra~dzi południowej/." Gdrne czędó konstrukcji stanowi warstwa regularnie 
ułożonych cegieł •palcówek" leczonych zaprawa piaskowo-wapienne. Pod cegłami zalegeje kamienie 
polne - fund~nt. Forma i lokalizacja obiektu wykazuje pewne podobieńatwo do fundamentu odkrytego 
w sondażu nr 6 /por. wyżej[. S8dania w sondażu nr 8 będa kontynuowane w przyszłym sezonie. 

Wykop ratowniczy o wywia~ach 2 x 4 m zlokalizowany był na potudniowy wschód od ko~cioła 
św. Jerzego, po wschodniej stronie~· ~olegiety, przy ?osesji nr 6 [ar ~7/, InterWencja archeo
logiezna doprowadz.Ua do odsłontęcia, na głęboltodci 37 - 50 cm, fragmentów dwuwarstwowej posadzki 
nowożytnej. Płytki posadzkowe ~konano z . gliny wypalonej na kolo~ ceglasty. Boki płytek posiadaj~ 
wymiary ~6 x 16 cm i grubodć ok. 3,2 ·=· Nie nosze one dladów szkliwienia. Między obu warstwami 
posadzki znajdowały się polepa, ptaeek oraz dlady intensywnej spalenizny [m.in. stopiona szklani
ca nowożytne[. OOlna warstwa plytelt sP.,czywela bezPolll'ednt<>- na ziemi, ntekiedy na pcds)>p::e z pole
py, p1aslcu i drobnego gruzu. Pod P.,sedzKami wyetęPow•ła ceramika z XVI ~ XVJ:J; w. Na głębokodoi 
0,8- l m pojawiły się duże k~enie .polne, czędó ławy fundamentowej[?!. 

Materiał · zabytkowy znajduje się w M.P P P w Gnie~nie.--

Badania będe kontynuowane. 

GNrEZNO 

woj. pozQ.l\ńakie 

Stanowisko 37 b 

JAKUSZOWICE, gm. Kazimien l(telkA 

woj. kieleckie 
Stanowisko 2 

pat11z 
pdtne -rednto~iecze 

pet11z 
okres wpł.)"ł'ÓW' ;rzYJIIIIkich 



JANOWIEC 

woj. lubelskie 
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PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Maria Supryn /autorka sprawozdania/. 
Finansowałe Muzewa w Kazimierzu Dolnym. Dwunasty sezon badań. 
Zamek [XVI - XVIrr w./. 

Prace badawcze prowadzono tylko w niewielkim zakresie: we wnętrzu wieży. wschodniej z~u 
oraz w rejonie rYzalitu p6łnocneso. 

Jednym z wyrainie wyodrębniaj~cych się elementów w brrle z~u janowieckieso jest cylin
drYczna wieża wschodnia /zwana często baszt~ południowo-wschodni~. Analiza lica zewnętrznych mu
rów wieży pozwala wysun~ć przypuszczenie, że na przestrzeni wieków u1esała ona przebudowom. Bada
nia architektoniczne i prace odgruzowawcze prowadzone we wnętrzu wieży potwierdziły te przypuszcze

nia. Wykazały, że pierwotnie, zapewne na pocz~tku XVI wieku, była on~ wzn1es~ona jako czworoboczna 

/wymiarY jej wnętrza wynosz~: 3,70 {bok północny/ x 3,80 [bok wschodni[ x 2 1 80 /bok południowy[ 

x 3,90 m fbok zachodni!. MUrY czworobocznej wieży zachowane s~ w partii odpow~adajacej kondygna
cji przyziemia- wyżej od wewn~trz oraz na całej wysoko~ci wieży od zewn~trz w czasi · przebudowy 
zamku dokonywanej ·• 2 połowie XVI - l połowie XVII wieku ulesła ona przekształceniu na cylindrfczn~. 
Odsruzowywanie we wnętrzu wieży prowadzone j do poziomu, na którym odsłoniła się korona mu~ obwodo
wego zamku. Mu~ ten o grubo~ci około 2,50 m przebiega we wnętrzu baszty na l1ni1 E~W przylegaj~c 
do północnego mu~' wieży czworobocznej. Wodatoniętym pomteazczeniu przyziemi.a wieży poztom użyt
kowy jego wnętrza znajdował ~tę w przybliżeniu, na poziomie korony' odkrytego muru obwodowego, 
Jego wysoko4ć, jak ustalono w badaniach architektonicznych, wynostła 2,66 m. 
Nawarstwienia wypełniające przestrzert międ~y wspomnianym murem obwodowym a po!udni~~ 4c1an~ 
wieży wschodniej oraz południ~± odctnkamt muru wschPdn~ego 1 zachodnie~q ~teży eksplorowano 
metodami archeolostcznymt, traktuj~c te prace jako realizacj~· wykopu XXXV~. qego nieregularne wy
miary wynosiły: 2,8Q - 3,10 Lna o~i E"~[ x ~,25 - ~.Ja • Lna o~1 - ~"~l. 
W wykopie odsłonięto partie fundamentowe mur~wiety wschodniej, Stwierdzono, że mu~· -etany po
łudniowej wi~ża się z murami dcian wschodniej 1 zachodniej. ~ury te pOsadowione sa na zwiet~zał~j 
skale wapiennej przemieszanej z brqz~a gltnq. Dwa ostatnie wymienione ~ry w c~~~ct północnej 
posadowi~~e s~ na murze obwodowym zamku. który spoczywa takie ~ C4lcu w poat~c~ zy~et~załej sk~ły 
wapienn~ . 

Układ stropu calca w wykopie, w postaci br~zowej gliny piagzczystej, od~iada istniejacemu spad
keNt terenu w tej partii wzgórza i wskazuje na to, iż mury zewnętrzne z~u, w Łrakcie jeso .budo
wy poprowadzono po krawędzi wzgórza. 

wykopu pochodz~ pojedyncze zabytki ruchome najpewniej z poczqtku xvr w. 

w trakcie robót konserwatorskich, przy licu zewn~tzznym zachodniej 6ctany pochodz~cego 
z XVII wieku ryzalitu p6łnocnego, odsłaniano dolne partie tego muru dla zabezpieczenia lica mu»u. 

Wzdłuż dciany zachodniej ryzalitu, w jej południowej czę4ci założono wykop XXXVII o wymia
rach 6,00 x 1,20 m. Wykop zaczynał się w odległodcl 4,16 m od kurtyny północnej zamku. 

Południowy odcinek muru zachodniej ~ciany ryzalitu, na długo~ci około 6,50 m, to zachodnia 
ściana XIV - XVI-wiecznej wieży północnej odkrYtej we wcze~niej eksplorowanym we 'wnętrzu ryzalitu 
wykopie. 

W wykopie pod warstwami nasypowymi, pochodz~cymi głównie z destrukcji murów, odsłonięto na głębo
kości 0,35 - 1,50 m poziom użytkowy terenu, który otacza ryzalit z okresu jeso funkcjonowania 
tj. z XVII- XVIII w. 

Strop tej warstwy o spadku w kierunku zgodnym z nachyleniem stoku wzgórza z~owego wskazuje, że 

pierwotnie krawędi ta była bardziej stroma nit o~ecnie. Niżej ·zalegały warstwy piaszczysto-glinia
ste stanowi~ce najpewniej fragment nasypu ziemneso, obserwowanego dotychczas w północno wschodniej 
i wschodniej czę4ci założenia, a zwi~zanego z wczes~ faza fortyfikacji zamku. 
Pełnlono również nadzory archeolosiczne nad pracami odgruzowawczymi m.in. w bastei przybramnej 
1 w budynku bramnym. 
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Zabytki ruchome ~ dokwnentacja znajduj" się w PM PKZ Oddzi!lł w Lublin~e. 

Badania będ'l kontynuowane. 

JAROCIN 

woj. kaliskie 
Stanowisko 2 

JAROSUW 
woj. przemyskie 

JASTRZ~BIĄ, gm. Łowicz 

woj. skierniewic~ie 

Stanowisko 2 

KAZIMIERZ B~SKOPt 
woj. koni!lskie 

KXSZEWY, <JIIl• Tuliszkóy
woj. konidskie 
Stanowisko 38 - dWór 

patrz 
pó~ne -redniowiecze 

patrz 
pó~ne średniowiecze 

patrz 

pótne 4redniowiecze 

P'ltn 
wczesne #redn~ow~ecze 

Muzeum Okręgowe 
w- Koninie 

Badantami kte:row~ła d:r l.ucja, Pa~Ucka,-110~1\k. Uczestniczyli 
Jolanta Arab&kA t Zdzisław Lo:rex /autor spnawozdania/. 
Pinansowało Muz~ ~kręqowe w ~oninie. Trzeci sezon badań . 

. ~)wór ohl:>onny 2 połowi XVI w. 

Kontynu~ano badania na południe od wykopu przel<:rojowe~o z 3~8~ p. d~Ż'IC do określenia, 
rozplanowania obiektu. Wytyczono 3 wykopy o łacznej powierzchni 170 m • Odsłoni~to dalsze odcinki 
murów zewnętrznyc~ [grubodć 1,2 •l i gcianę działow~ /gr. 1,0 m/ skrzydła południwo zachodnie, 
fragment muru zewn~trznego skrzydła południewa zachodniego, oraz okragłej wieży t•rednica 5,4/ 
umiejscowionej w załomie murów tych skrzydeł. 

Uzyskane duże ilości materiału w pos~ci ceramiki, me~li oraz bogato zdo~onych kafli 
uściślaj" wcześniej$ze datowanie obiektu na 2 połowę xvr w. 

!la podstawie dotychczasowych ballad rysuje się możltwogć, że dwór był zbudowany na planie 
krzyża z wieżami w załomach. 

Materiały i dokumentacja znajduj" się w Muzeum Ol<r~gowym w ~ninie , 

Badania będll kontynuowane, 

KISIAlU, gm, TY kocin 

woj. białostockie 
Stanowisko 1 

Muzeum Okręgowe 
w Białymstoku 

Balla,nta prowądzi,ły: ·mgr EUbteta D11,n l;elczyk ora,z Joanna 
Borowska. Finansował KKA w Białymstoku, Drugi sezon bada~. 

Osada z około połowy xvr w. 

Stanowisko położone jest na wschód od wsi, na wydmie przerywanej współczesnymi procesami 
eolitycznymi na kilka pagórków, Badania stanowiły kontynuacj~ prac prowadzonych w ubieg łym ro~u. 
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ebjęły one z•c~odni~ czę6~ chaty i piwnicy, 

Pod warstw~ n~w1anego piasku oraz warstw~ szarobrunatneqo piasku, zawieraj4cego materiał 

ceramiczny, na głęboko~ci 80-90 cm odsłonięty został zarys poszukiwanego obiektu. W jego obrębie 

znaleziono dno naczynia oraz fragment żelaznego nota. Do głębokodcl 70-80 cm pod chat~, której 

po ziom stanowiła 20 cm warstwa polepy, odsłaniaj~ca piwnicę. W jej wypełnisku wystqpiły liczne 

fragmenty ceramiki, oraz garnek i połowa misy zdobiona poziomymi żłobkami. W północno-zachodnim 

narożniku chaty oraz w sąsiedztwie zachodniej jej czędci odkryto skupiska przepalonych kamieni 

/ paleniska/. 

Około 100 m na wschód od stanowiska 1, przypadkowo odkryty został szkielet. Badania sonds

iowe pozwoliły na uchwycenie czę~ci jamy grobowej. Brak wyposażenia uniemożliwiło dokładniejsze 

j ego datowanie. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 

Badania nie będą kontynuowane, 

KOŁOBRZEG 

woj. koszalińskie 

Stare Miasto 

KOSCIELNA WIES, gm, Osięciny 

woj. włocławskie 

KRAKOW 

ul. św. Bronisławy 

patrz 

p6tne ~redniowiecze 

patrz 

pd~ne ~redniowiecze 

PP Prscewnie Konserwacji Zabytkdv 

Pracownia Ąrc~eologiczno~Konserwatorska 

Oddział w Kraleowie 

Badania prowadzili mgr mgr Krystyna Kruczek i Jacek Kwarciak, 

Finansował :. Zarzad Rewalocyzacji Zespołdw- Zabytkowyc~ !1\iasta 

Krakowa. Pierwszy sezon badań, Kaplica Iw. Małgo~zaty ~~ w. / 

Kaplica św. Małgorzaty zbudowana jest z drewna na planle regularne~ od~oboku. Istniej~ 

przesłanki o istnieniu na tym terenie starszych obiektów. W zwi~zku z kontecznodci~ konserwacj~ 

obi ektu postanowiono przeprowadzi~ sondażowe badania archeologiczne, któryc~ celem było odn~le
zienie reliktów wc~cśniejszej zabudowy. 

W 1982 r. sprawowano n~dzdr archeologiczny pr ac ziemnych prowadzony~h w otoczen~u k~plicy. 

Nie stwierdzono śladów żadnej zabudowy. Obecnie postanowiono wykona~ we wnętrzu k~plicy wykop 
k rzyżowy na osiach N-S · E-W. 

Wykonano dwa wykopy wzdłuż osi kaplicy E-W. Tuż pod posadzk~ natrafiono na warątwę grobową 

/ 19 grobów/ z pochówkami usytuowanymi na osi wschód - zachód Lgiowami na zac~ddl, N~e stw~erdzono 

~ laddw trumien. W warstwie grobowej o~s~. 1,0- 1,7 ~znajdowało si~ dużo ka~en~ ~wapna, 

co ~wiadczyć może, że jest to zbioro~ pochówek epidemiczny. Znaleziono kilka fragmentów cera~ki 
pozwa lających datowa~ tą warstwę na XVII w. Z historii Krakowa wiemy, że wielka epidemia miała 

mie jsce w połowie XVII w. i zapewne z tym okresem należałoby wi~zać powstanie tutejszego cment~
rzysk.a. 

Pod warstwą grobow~, w czędci zachodniej kaplicy, na gł~boko~ci lOQ ~ wystqpił calec. 

l~ c zę śc i wschodniej zd warstva ta opadała do głębokodci 180 cm. Na tej głębokodc'- zaobse.rwowano 

wkop w c a lcu, o rzucie zbliżonym do wycinka koła; jego głębokod~ osi~gała 390 cm. Wypałnisko 

prz ecina wkop młodszy o bardzo regularnym kształcie, również V rzucie prz~naj~cy wyclnek koła, 

•'·pd n iony jednolitym składem /less, za~rawa, węgielki drzewne, cegła palcówka[, Ni ewykluczone, 

"~ i cst to negatyw jak iejś starszej konstrukcji murowanej. Nkop starszy byłby w tej sytuacj i 

w '... ~'P'-'m do '..rykonania lica muru. W wypełnisku wkopu •negatywowego• znalezi ono jedyni e 2 fragmenty 
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ceramiki prahistorycznej - n11 wtórnym złożu. z powodu braku zabytków datowanie wkopów jest niemo

żliwe. Obecno4ć cegły palcówki 4wiadczy jedynie o tym, te nie SI\ to wkopy pra~ziejowe. Rekonstru
kcja wkopu •negatywowego• sugeruje, że mogłaby to byó okr~gła budowla murowana, o śTednicy około 
4 - S m. -

Materiał kostny został przekazany do Instytutu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Materiał zabytkowy i dokumentacja znajduj!~ się v PAX PKZ Kraków. 

Badania będl\ kontynuowane. 

KRAKOli - KAZIMIERZ 
ul. Kupa 18 

Bożnica I zao.ka 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 

Pracownia ~eheoloqiczno-Konserwatorska 

Oddział w Krakowie 

Badania prowadzili mqr Marian MYszka i mgr Jacek Kwarciak. 

Pinanaovał Zarz11d ~aloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa 

Pie~zy sezon badań. Otoczenie bożnicy wzniesionej w latach 
1638 - .1644. 

Prace llrcbeoloqiczne o~anJ;cz11ły się do nadzoru wykopów budowlanych wykonywanych przez eki

pę PKZ w zvi11zku z remontem obiektu, Nadzorem objęto 3 wykopy o ł11cznej powierzc~i ponad 60m2 . 

W żadnym z nich nie dokopano do stropu calca, 

Ke wszystkich wykopach niltrafiono na relikty murów będ!lcych pozost11łogci11 zabudowy otacza

j11cej bożnicę w XIXv. Odsłonięte mury mo*na identyttkowa~ z budynkami znan~ ze ~r~eł kartogra

ficznych i ikonograficznych. 

WYkopy przecinały nawarstvtenia noweźytne, przewatnie zasypiska współczesnych wkopów oraz 

piwnic. Najstarsze warstwy, do których dokopano można na podatawie ceramiki datow~~~ na XVII w.; 

zajmovały zniko~ powierzchnię nadzo~ych wykoPdw. 

Materia~y i dokUIIIelltacjll z nadzoru aJ>cheologicznego zn~jduj11 się w Pl'.K PKZ Kralqlw, 

KRAKOli - MZ:OUI!:I\Z 

ul. Jakuba i 

ul. M. Fornalskiej 17 

Muzeum ~cheolog~czne 

"'ICJ:>IIkO".J;e 

IIAdĄn~-~~ p1>C!IWI,dZJ;U: lll9ll J!:lnl:l Z!ll;tz l; lllgll J11nusz Pllluch 

[autorzy spr!lwozdanill[. Nadzór nault,owy spr~wow~ła mg~ 
Teresa RAdwańska. Finansowało Muzeum Ąrcheo1ogiczne w Kra
kowia.. Okres nowożytny. 

Kontynuowano badani< r11townicze na terenie dawnej dzielnicy Kazimierz, obejmuj~cej obszar 

~redniowiecznego miasta Kazimierza. Nadzorowano wYkopy budowlane poło~one na te~enie posesji nr 9 

przy ul. Jakuba· /w północno wschodniej czędci Kazil'lierza[ oraz na terenie posesji n;u J. 7 przy ul, 

M. Fornalskiej /południowo zachodnie obrzeże drednioviecznego Miasta[. 

Ul. Jakuba 9- w wykopie budowlanym /o wymiarach: długodć ok. 40 m, szerokod~ 16- 22 m/ , 

usytuowanym po zac~odniej stronie ulicy, stwierdzono nowożytne nawarstwienia oraz pozostałogci 
jam z ułamkami naczyń glinianych, zalegaj11ce na stropie drobnoziarnistego, ~lastego piasku o. za

barwieniu szaro-żółto-brunatnym. Strop calca zalegał na głębokodcl ok, 80 cm poniżej obecnej po

wierzchni ulicy, tj. na wysoko~ci 203,10 - 203,40 m n.p.m. 
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01 . M. Fornalsk!ej 17 - w wykopie budowlanym [o wymiarach 17,5 x 17,5 m/ rozpoznano warstwę 
kulturow4 o mi~tszo§ci ok. 70 ~ [zawier~j~c' pojedyncze ułamki naczy~ nowożytnych/, zalegajĄc' 

bezpo~rednio na stropie żółtej gl!ny calcowej. Strop warstwy wykazał do•6 wyratny spadek w kierun
ku południowo-zachodnim, w stronę Wisły /od 202,95 m n.p.m. w północno-wschodnim narożniku wykopu, 
do 201,73 m n.p.m. w narożniku południowo-zach~dnim[, Nad nię występiły przemieszane warstwy nasy
powe /o grubości 220 - 240 cm/ zwięzane prawdopodobnie z porzędkowaniem terenu w XIX i XX w. 
i z zakładaniem bulwarów na lewym brzegu Wisły. Z analizy odsłoniętych nawarstwie~ można przypusz
czać, że teren ten znajdował się poza obręb~ dredniowieczne90 Kazimierza, tj. po południowo-za

chodniej stronie jego murów. 

Materiał zabytkowy i dokumentacja z bada~ przechowywane sę w Dziale Krakowa Przedlokacyj

neg·o Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

KRAKOW - KLEPARZ 
ul. Worcella 1 Pawia 

Muzeum Archeologiczne 

w Krakow!e 

Badanta prowadził ~r Janusz Palucn. Nadz~r naukowy spra
wowała ~r Tere&a Radwa~ska. Finansowało Muzeum Archeolo
giczne V Krako~ie. ekres nowoiytny. 

Kontrolowano wykop instalacyjny. Stwierdzono nawars~~enia nowożytne , C~lec w ~~tac1 
utworu piaszc~ystego, sypkiego, barwy jasnej, zadG~towano n~ pozto~e 212,~6 M n.p.m, ~ 

212,31 m n.p.m. na głębokogci ~7Q - 185 od obecnej powte»zcbni chodnika. 

Materiał zabytkowy w postaci drobnych ułamków naczyrt ~ dokumentacj~ z bada~ złożono w Dzia~ 
le Krakowa Przedlokacyjnego Muzeum AxcheBlBgicznego w Krakow~e, 

KRAKOW - STĄRE MIASTO 

KRAKOW - STARE MIASTO 

Pl. ~w. Ducha l - Teatr 

1m. J. S ~ackiego 

KkAKew - WAWEL 
Rejon I , VI.fC, Vl'",..I, X, Xlt, XI"V 

KRAKOW - Zwierzyniec 
Kodcidł Salwatora 

KROSNO 

J.>ĄtJ1% 

~zeąne ~~edn~~~ecze 

patrtz 

wczesne •redniowiecze 

patrz 
wczeane -redniowiecze 

patrz 
wczesne ~redn~gw~ecze 

PP Pr11c:ownh KonselN!Icjj; Zllbytlt.4w· 

P~ac:o~11 ~ch~log~c:zn?~Xonse~atorslt.a 

Oddział w P~eszow~e 

Badania o cnarakte~ze usługowym prowadził d» ~cb~~ Proks~. 

Pałac biskupów prz~skich L~, XV w.f, 

Badania archeologiczne przeprowadzono przy murach obronnych Krosną w rejonie dawnego pal~cu 

biskupów przemyskich. Prace miały charakter ustugowy, a wykonano je dla celów budowlanych w zwięz~ 
ku z planowaną budową przewiązki między skrzydłami Pdłnocn~ 1 południowym pal~cu. Odsłonięto na
rys kamiennego muru obronnego wraz z czworoboczną basztę, zbadano również warunki ~ głębQkośd jego 
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posadowienia. Stwierd~ono, ~e odkryte elementy zostały zbudowane w X~ i XV wieku, a wi~~ać je 
można z działalnodct~ inwestycyj n~ Jt:azimterz~ lfiel1Ue9o i llładysłaWII Ja9iełły, Odsłonięto również 

fragment quru pocbodz,cego zapewne z,,XV%-wieozneqo dworu obronnego fundowanego przez biskupa prze

myskieCJo Stanisława Tarłę. 

Opracowanie wyników badart przekazano do Muzeam OkręCJOWeCJo w Xrodnie. 

I,OBił-2, CJDI· Wołów 

Jll:odciół dw. Jakuba 
Wojewódzki Odrodek ArcheoloCJiczno-Konser
watorski we Wrocławiu 

Badania prowadziła 1119r Ewa Łużyniecka. Pinansował WOAK we 
Wrocławiu. Dru9i sezon badań . Kogciół św. Jakuba. 

Ba~nia w kodclele llw, Jakuba, połotone90 na terenie klaa~toru cysterskie9o w Lubi~żu, 
~ały wy j adnid lokalizację murów romartsklej dwi~tyn~ wymienianej w tródłach. Jej po~stałości, 
ZCJOdnie z zasad~ zachowania miejsca dwięte9o powinny zale9ać w obrębie obecne9o barokowe9o koś
cioła o tym samym wezwaniu. w 1985 r. wykonano wykopy na zewn~trz kościoła 1 w jego wnętr~u, nie 
natrafiono jednak na relikty starszej z~udowy, W 1987 r. założono kolejne wykopy w prezbiterium, 
transepcie 1 nawie barokowej ~t~tyni oraz wytyczono sondaż na zachód od kościoła. W wykopie 
III[87 [o wym, 2,0 x 2,0 i 9łębokości 2,0 ~usytuowanym przy południowej ścianie prezbiterium 
stwie~dz~no występowanie przemieszanych ~arstw nasYPowycb oraz warstw rwi,zanych z osadnictwem 

przedcysterskim. Odsłonięto także fun~nt obecnej śwt~tyni nie stwierd~aj~c w nim starszych 
elementÓW. W prezbiterium ~&łOŻOnO ·także wykO~ rv{87 przy Pótnocnej. jegO ŚCianie /wymiary 3, 0 X 

2, O 1 głębokolld 2, O m/. Odsłoni q to jednorodny'· barokowy fundament świ~tynt, natrafiono także na 
przemie~zane warstwy nasypowe ze zntazczón~ piec~ ceglarskim. 

w transepcie wytyczono trzy wykopy. W wykopie VL87 [o wymiarach 3 1 0 x 1,5 1 głęb. 3,0 m/ 

usytuowanym przy wachodniej dcianie od~łonięto barokowy fundament obecnej gwi~tyni. Został on 
~ w calec zalegaj~cy na głęb. 2,5 111 ponitej obecne90 poziomu posadzki kogcioła . Do fundamen
tu przylegały warstwy pr~emieszanej ~iemi usypane prawdopodobnie podczas budowy barokowej świ~ty
ni. Przy zachodl_liej ścianie transeptu założono wykop VI/8,7 [o~· 3,0 x ~.s 1 9łęb. 3,0 Ifl/. 
calec w tym wykopie znajdowal · się na głęb. 2,5 m poniżej posadzki, wyżej zalegały p~zemieszane 
warstwy nasypowe przylegaj~ce do wzniesione9o z ce9ieł nowożytnych fundamentu kogcioła. W wykopie 
vxrL87 Lo wym. 3,0 X 1,5 i głęb. 1,0 m/ natrafiono na barokowy grobowiec zalegaj~cy na głęb. 0,8m 
niżej po~io~ posadzki. 

w nawie usytuowano dwa wykopy, założone przy pólnocnej ścianie gwi~tyni. W wykopie VIII/87 
[o wymiarze 3,0 x 11 5 i głęb. 3,0 111[ odsłonięto fun~nt barokowej ~etany kościoła, była ona 
wkopana w calec znajduj~cy się na głęb. 2,0 m. Wyżej zalegały przemieszane warstwy nasypowe. Po
dobny układ stratygrafic~ny wyst~ił w wykopie IX(S7 /o wym. 3,0 x 2,0 1 głęb. 2,5 m/. Ci~głog6 
wars~ zotała przerwana przez wkop, na dnie którego natrafiono na trumnę z nowożytnym pochówkiem. 

lfYkop X/87 założono na zewn~trź kogcioła, w odległogoi 5,0 m od zachodniej ściany prezbi
ter~um Lposiadał on wymiary 5 ,0 x 1,5 m 1 głęb. 1,5 m(. Odsłonięto w nim fundament przybudówki 
nowożytnej oraz pochówki zal, laj~ce poniżej fundamentu, wkopane w calec /na tym terenie znajdował 

się wówczas ~entarz/. 

w trakc~e omaw~anych prac nie natrafiono jednak na relikty romańskiego ko~cioła gw. Jakuba. 

Badania będ~ kontynuowane 



LUBIŃ 

woj. leszczyńskie 
Stanowisko l i la 

LUBLIN - Stare Kiasto 
ul. Grodzka 11-23 
blok XIV 

ŁEXNO, gm. Węgrawiec 

woj. pilskie 
Stanowisko 3 

WW!CZ 

woj. skierniewickie 
Rynek Kościuszki, koleg~ata 
Stanowisko 11 

MALBOR,l( - Zamek 
woj. elbl<\skie 
Karwan') - dawna zbrojownia 1 wozownia 

MIELNIK - Zamek 
woj . białostockie 

MII<ORZYCB, gm. Bełchatów 

woj. piotrkowskie 

- 2)0 '"l 

patrz 

wczesne ~redn±ow±ecze 

patrz 
pd~ne ~redn~~ecze 

patrz 
wczesne ~redniowiecze 

patrz 
pd~ne średnJ;o~ecze. 

~~~t~~ z 
p6~ne ~rednioviecze 

pat;~~ z 
wcze~ne ~redn~QyJ;ecze 

lfl)jeW<izltt. ~na811'(Ątop ZAt!Xt.l<-411· 
w Piotrkowie Trybunalskim 

Badania prowadzili doc. dr bab. Leszek Kajzer i Witold 
Gozdalski. Finansował WKZ w Piotrkowie Trybunalskim, Drugi 
sezon badlll'l. Murowany dwór obronny Poraitdw-Kikorskich 
/z około 1600 r./. 

Przedmiotem badart był murowany dwór ooronny, zachowany w stanie odkrytej słabo jui czytel
nej, ceglanej ruiny. Celem prac było dokortczenie zeszłorocznych wykopdw .badawczych, oSi<\qnięcie 
posadowienia murów i sprawdzenie czy dwór powstał na miejscu starszego założenia obronnego, czy 
na~ •surowym korzeniu•. Wyeksplorowano około15m3 gruzu, sporz~dzono dokumentacj~ rysunkow~ 1 fo

tograficzni\, zgromadzono niewielki zbiór zabytków ruchomych, głównie ułamków naczyń glinianych, 

szkła okiennego i naczyniowego. 

Dwór w Kikorzycach, znany z opisów U. Warduma z 2 połdvy XVIt w. i XtX-w1ecznego-"4elega
cji" X. Stronczyrtskiego, powstał w trakcie jednej akcji budowlanej, w latach około 1600 r. 

Był pierwszą inwestycją na tym terenie i zbudowano go niewątpliwie na tzw. surowym korzeniu. 
Składał się z korpusu o wymiarach 12,8 x 20,0 m i dużego, dostawionego od strony wschodniej, ryza
litu o wymiarach 6,5 x 16,0 m. Wzniesiono go z cegły na kamiennym fundamencie, Budynek ulokowany 
na dnie doliny niewielkiego cieku, posadowiono na drewnianym ruszcie, na którym następnie narzu
cono bruk - płaszcz wykonany z kamieni eratycznych. Na tak przygotowanym cokole wzniesiono cegla
ny budynek i dopiero potem otoczono go dookolnym rowem - fosą. Ziemię wydobytą z fosy użyto do 
pania dolnych partii ścian dworu, formując przy okazji, nieznacznie wywyższony ponad okoliczny te

ren, kopiec. Relacja o. Werduma, z końca trzeciej ćwierci XVII w., który oglądał obiekt w trakcie 
swych podróży po Polsce, zawiera informację o ~becności w dworze dwóch szczytów, co pozwala sądzi~, 
że trzon dworu i ryzalitmiały~iezależnie od siebie więtby dachowe. Ruchomy materiał zabytkowy 
zgromadzony w trakcie ba~ terenowych /z 1986 i 1987 r. / może być datowany na XVII 1 ~~I w. 
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Koniec XVIII w. przyniósł utrat~ funkcji mieszkalnych siedziby Mikcrskich, a stan dworu około 
połowy XIX w. odnotowała "delegacja• K. Stronczyńskiego. 

Materiały zabytkowe do czasu opracowania znajdować się będa w Katedrze Archeologii uni
wersytetu Łódzkiego. Sprawozdania i dokumentacja przekazane zostały do archiwum Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim. 

Badania zostały zakończone. 

MUTOWQ, ~. Szamotuły 
woj • poznańskie 
Stanowisko 2 

NOIIĄ BIĄł.!V. gm, NO>!Y T11119 
woj, nowcsadeckie 
Stanowisko 2 

OBJEZIE.RZII, gm. Cb.oj n~ce 
woj. bydgoski~ 

patrz • 
okres halsztacki 

~at11z 

paleolit i mezolit 

Uniwersytet Ł4dzK! 
Katedra Archeo~ogi~ 

Badania prowadziła Pomorska Ekspedycja Archeologiczna Uni
wersytetu Łódzkiego. Sprawozdanie opDacowała · dr Małgorzata 

Kowalczyk-Kmiecińska. Pinansował Uniwersytet Łódzki i WRZ 
w ~dgoszczy. Omentarrysko szkieleto~ ~l-XVIll w.[. 

w· t~a.kcle"kopan~- wykoP4w· wcdQciagowyc~natraf1ono na pochówki ludzkie. w wyniku prac za
bezptecza.jacych. odsłonięto 24 groby szkieletowe. Przeważały-pochówki w trumnach drewnianych. 
W w.tększodci p11zypadków szkielety usytuowane zostały na linii W-E z głowa w kierUnku północno
zachodnim, odm.tennodć stanowiły groby z głowa skierowana w kierunku przeciwnym. Pochówki nie 
tworzyły rzędów. ze względu na brak wyposażenia grotów, znaleriono tylko 2 ułamki ceramik~ oraz 
silnie skorodowana monetę, utrudnione jest ustalenie dokładnej chronolo~ii Cmentarzyska. Pakt 
odmi~ego usytuowania głowy może dwiadczyć o różnoczasowedoi grol:>ów. Pochówki z głowa w kierun
ku północno-wschodnim br!Y wkopane v groby, gdzie szkielety miały głowy skierowane na północny 
zachód. Stad drugie, których jest przewsga,wydaja się być starsze. Pragmenty ceramiki datować 
.ożna DĄ XVll~ w., a złożona w ustach ~neta, najprawdopodobniej br~zowa datuje grób nie wcze§

niej, jak na polowę XVII w., ponieważ vtedy zaczynaj~ występować na ziemiach polskich takie mo
nety. Jak stwierdzono w wywiadzie oraz w aktach parafialnych w XIX w. nie można liczyć się z u
żytkowaniem w tym miejscu jakiegokolwiek cmentarzyska. W ten sposób górna granica nie mogłaby 
przekraczać XVIII w •. Należy zastrzec, iż s~ to uwagi wstępne, raczej hipotetyczne i dopiero zas

tosowanie dokładniejszych ~tod może okre,lić precyzyjniej. 

OPINOGORA 
woj. ciechanowskie 

Badania prowadził mgr Maciej Czarnecki. Finansował WKZ 
w Ciechanowie. Pierwszy sezon. Barokowy dwór Krasińskich. 

Badania ratownicze prowadzono w zwiazku z planowanym zagospodarowaniem wzgórza dworskiego, 

Odkryto pozostało~ci fundamentów fasady, zachodniej deisny szczytowej, alkierza .północno

zachodniego oraz fragmentarycznie - alkierza północno-wschodniego i podziałów wewnętrznych. 

W części zachodniej ujawniono płytk~ piwnicę. Pundamenty o szerokogoi wahajacej się od 0,4 do l m, 
wykonane z kamienia, miejscami z użyciem cegły, spojone zaprawĄ wapienną. Materiał c e ramiczny 

XVIII-wieczny. 



PIOTRKOW TRYBUNALSKI 
Rynek Trybunalski ll 
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PP Pr~cownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Bad~!! Archeologicznych -

Oddział w Kielcach 

Badani~ prowadził mgr Edw~d Owiertak {przy współpracy 

mgr ini . arch. Joanny Owiertak/. Finansował Orz~d Miejski 

z ramienia Społecznego Komitetu Rew~loryz~cji Starego 

Miasta w Piotrkowie Tryb. Miasto lokacyjne. 

Celem badali przy południowej pierzei rynkowej było: l. zlokalizowanie ~~ pier

wotnych linii zabudowy rynkowej. 2. Wyja~nienie czy ~cienia rynkowe występowały wczedniej przed 

obecn~ lini~ pierzei. 3. Ochwycenie poziomów użytkowych ~ku Trybun~lakiego. W wyniku prac wyko

paliskowych stwierdzono, że jedynymi reliktami podcieni s~ ich fragmenty zachowane w obecnej li

nii zabudowy pierzei południowej . N wykopie /3 x S m' odsłonięto pozostało~ci sklepionycb koleb

kowo piwnic z zej~ciem od strony rynku, wychodz~cych przed lico kamienicy na odległodć 4 m, su

geruj~ce istnienie przed kamienicami rynkowymi konstrukcji typu przedproża. Ich powstanie moż~ 

wstępnie okre~lić na XVI w. W wyniku silnego zniszczenia warstw kulturowych przez występuj~ce uz

brojenie wodoci~gowo-, kanalizacyjno-gazowe natrafiono jedynie, na głęboko.ci ~0~70 cm poniżej 

obecnego poziomu rynku, na fragmenty warstwy rynkowej datowanej na XVII i XVIIl w. 

Badania będ~ kontynuowane . 

POMIELIN, qm. Zalewo 

woj. olsztyńskie 

Stanowisko l 

POZNAN - stare Miasto 

ul. Gołębia 2 

PULAWY 

woj . lubelskie 
rezydencja Czartorysk~ch 

r 

patrz 

okres wpływów rz~kic~ 

~trr 
pd~ne •redn~owtecze 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Katedra Archealogii 
w Lublinie 

Badli. .. J.a prowadziła dr Irena Kutyłowsk~. Finansował WKZ 

w Lublinie. Drugi sezon badań. Orz~dzenia wodoci~gowe 

/XVII w.f. 

Badania prowadzone w parka puławskiej rezydencji miały n~ celu ~rze4ledzenie urz~dzeń wod
nych zwi~zanych z funkcjonowaniem od XVIr w. grawitacyjnego wodoci~gu. 

W wykopie 1/87 odsłoni~to w cało~ci sklepiony p;zepust w kolistym urz~dzeniu wodnym n~ te

renie dolnego ogrodu u podn6ża pałacu. Pierwotna rozpięto~ć łuku sklepieni~ wrnosiła 1,5 m wyąo
ko~ć 0,9 m. 

W wykopie 2/87 starano si~ uchwycić relikty dużego b~senu we wschodniej -partii górnego 

ogrodu. Mimo, że wykop miał ponad lO m dł?godci, ze względu na system korzeniowy zabytkowych 

drzew nie było możliwe przedledzenie nawarstwień poza terenem basenu . 

W wykopie 3187 założonim w obrębie basenu z XVII w. , w dolnym ogrodzie, odsłonięto ceglano

kamienny fundament o wymiarach 4 , 0 x 4,0 m pod marmurowy pomnik Tankreda i Kloryndy. Pomnik ten 

pochodzi z warszawskich Łazienek, obecnie przechowywany jest w Chińskiej Ąltanie puławskiej re

zydenc~i . N Puławach po~tawiono go w końcu XVIIr w. po z~ikwidowaniu ozdobnego b~senu z fontann~. 

Dokumentacj~ znajduje się w Katedrze Archeologii OMCS w Lublinie. 



PUŁTOSK - miasto 
woj. ciechanowskie 

P~ZECŁĄW 

woj. rzesz~k1e 
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pat~z 

~redn1~1ecze 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
PrĄcowni~ Arcbeologiczno-Ronserwatorska 

Oddział w Krakowie 

8adania p~owadził mgr Marian Myszka {przy WSpÓłudziale 
~gr. Wiesława K~ca[. Finansował WSK - PZL Mielec. Pierwszy 
sezon badań. Nowo~ytne fortyfikacje [XVI - XVII w.f przy 
pałacu. 

P~ace vykopaliakęwę w ~»zecławiu ~iazane .były z odnowa pałacu Rejów. wykopy, których celem 
było ustalenie przebiegu fo~tyfikacji znanych z prBjektu Tyl~na z Gameren z ~690 r., założono 
zgodnie z prog~amem op~acowanym przez prof. dra ~. ~gdanowskiego, Wykonano wykopy I - IV o łĄcz
nej powie~zchni 80m2 • 

W wykopac~ r 1 ~V uc~cono przebieg fosy, która ~ p~awdopodobnie wraz z wałem ziemnym 
broniła dost~pu do pałacu od południa i zachodu. Od s~ony południowej szeroko~ć fosy wynosiła 
17,5 m, zag od zacbodniej -~Q m. Dno fosy nie zos~ało osiagnięte z powodu wysokiego poziomu wo
dy gruntowej, który zalewała wykopy. Posa została przekopana prawdopodobnie w XVI w. 1 wydaje się 
że nie mą Żadnego zwiazku . z projektem Tylmana z Gameren. W zasypisku !osy występuje nieomal wy
łacznie ceramika z XVI 1 ~ połowy xvrr w. Dostała si~ tam zapewne wraz z ziemia poebodzaca ze zni
welowanego dziedzińca, która użyto - być meże w xrx w, od zasypania fosy. 

Na bastionie pÓłnocno-zachodnim założono wykop rii. Zachowała się w nim warstwa humusu 
naturalnego, co pozwala na rekonstrukcję poziomu pierwGtnego. Północna czę~ć wykopu przecięła na
syp o grubodci około 4 m, na który skł~daja się warstwy gliniaste 1 piaszczyste zawier~~ce spa
leniznę, przepalon~ polepę, gruz ceg~~y - pochodz~ce prawdopodobnie ze zniszczonego dworu drew

nianego ·Ligęzów z XVI w, Ceramika z tych warstw jest czę~ciowo przepalona i można j~ datować na 
XVI i ewentualnie l połowę ~r w. w nasypie bastiouu natraf~~o na zagłębi?DY obiekt obronny 
z podłoga i o ~etanach umoonionyc~ deskami, Sprecyzowanie jego funkcji ~ga da~szych badań wy
kopaliskowych, Wykop rr załotony przy ~c~anie oficyny nie przyniósł żadnyc~ istotnych odkryć. 

Mate~iały 1 dokumentacja z ~adart Po opracowaniu w PKZ K~ak6w zostan~ przekazane inwesto-
rowi. 

PUSZCZYKONG 
woj, poznańsk~e 
Stanowisko 35 

PP Prac~ie ~onse~acji Zabytków 
P~acownia Awcheologiczna 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr mgr Józef Marcinkiewicz i Piotr 
Wawrzyniak /autor sprawozdania{, Finansowało Biuro Projek
tów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu. Pierwszy Li ostatni/ 

sezon badań. Zagroda wiejska [2 połowa XIX w,L 

Stanowisko położone jest w qłębi terasy nadzalewowej rzeki Warty, przy drodze prowadzącej 

z miejscowo~ci Puszczykówkc-Niwka do miejscowodci Mosina, nieopoda~ [około 750 m na północny za

chód[ szpitala kolejowego w Niwce, 

Przebadano cało~ć stanowiska systemem niewielkich wykopów o wymiarach 5 x 2 m /wyj~wszy 
wykop nr 4a - 2 x 2 ~[. łacznie eksplorujac 174 m2 powierzchni. Odsłonięto 44 obiekty o różnora
kiej funkcji- rozwalisko chaty {?f, paleniska bad~ relikty pieców, piwniczki, jamy gospodarcz• 
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odpadkowe, dołki posłurowe, kopcowiska [?{, 

Nydobyto znaczn~ ilo~ć ruchomego materialu trodłowego, w tym około 9200 ułamków naczyń 
glinianych, 800 ko~ci zwierzęcych, li~zne egzemplarze ceramiki budowlanej {kaLle, cegły, płytki 
ceramicznej, przedmioty z żel~z~, ~talt kolorowych i szkła. 

Mate~ialy i dokumentacja z badań przechowywana jest w PA PP PKZ O{Poznań. 

Badania zakończono, 

P'x'ZDR'i 
woj. konińskie 

MuzeUJII Olulęgowe 
v Ilontnie 

B~dania prowadzili mgr 1\rzysztof Gorczyca ~ mgr 3dzef 
Kapustka, Uczestniczył mgr Robert Czern~~ z Muzeum Regio
nalnego w Pyzdracb, Finanso~ło MuzeUJII Okr~gowę ~Koninie, 

Pierwszy sezon badań. Miejski mur obronny, 

Fragment muru, uważanego dotychczas za fragment liliejakiego lll\lru ob"onnego, 1'0ZC1.1\ga się 
na odcinku 34 111 na osi N-E od ulicy Kaliskiej w stronę skarpy warcianej, Mur w obecnym stąn~e jest 
mocno zniszczony. Od strony południowej jest czędciowo odsłonięty i posiada ~redoil\ wysoko~d . -
ok. 3 m. Od północy jest na ca!ej długedci zasypany i spełnia funkcję muru opo"cwego, Zbudowany 
jest z cegły rÓżnej wielkodci i pochedzl\cej z rdinycb okresdw historycznych, a v przyziellliu takie 
z kamieni i brył rudy darniowej. Wnętrze wypełnione jest gruz~. 

Przeprowadzone badania sondażowe miały na celu ~zpoznanie grubo~ci •u»U, uchwycen~e stoPY. 

fundamentowej i ewentualnego narożnika na końcu muru; a prz-. wszystkim,'• ustal<U\ie chronolog,_;l,, 

S,ondaż I założony pod murem w odległo~ci 7, 4 • od vsehodniego końc'l muru, Powierzchnh 
3m2 • Stwierdzono, że fundament posadowiony jest na gł. 0,30 m v Wl\skoprzestrzenn~ yykop1e na 
serii warstw o ł~cznej miąższo~ci 1,2 m, Wszystkie ~rstvy zavieraly viqk&Zl\ luh mniejszl\ ilo4d 
gruzu ceglanego i zaprawy oraz ~lady spalenizny, Materiał uzyskany z tych warstw molna datowad 
na XVI - XVII wiek. 

Sondaż II założony pod murem v odległodcl 25 m od ~Chodniego ko~ca muru, Powterzchnia 
m

2• Fundament posadowiony bezpodrednio na gliniastym calcu na głęboko~ci 0,4 m, Wkop ~undamen
towy w~skoprzestrzenny. Mater~ał z zewn~trz muru nowotytny, 

Sondaż III założony na wschodnia końcu ftUrU, Powierzchnia 3 2 
m • 

- l, l m. Obecnodei narożnika nie stvierdzono, Koniec ~u jest oblicowany ze wązystkich stron. 
Na głęboko~ci 0,5 m zarejestrowano lr.aaiennl\ 5dsa~zlr.~ fund~~ o yysokode,_ 0,7 m, wto~ wasko
przestrzenny. Warstwa budowlana vystl\Piła na poziomie stropu odsadzki, Fundament wkopany jest 
i czę~ciowo posadowiony /0,4 m/ na serii warstw gliniastych zawierajl\cych materiał z xvr - XVI~ v. 

Należy przypuszczać , że tzw. miejski mur obronny jest prawdopodobnie murem oper~ zbu
dowanym z cegły rozbiórkowej w wieku XVII. 

Materiały i dokumentacja znajduj'\ się w Muzeum Okręgowym v Koninie. Po opr•cowaniu będl\ 
przekazane do Muzeum Regionalnego w Pyzdrach. 

Badania zakończono. 

RACIBORZ 
woj. katowickie 
Zamek - Ostróg 

patrz 

p6tne dredniov1ecze 
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PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pr~cownia B~dań Architektonicznych 
Oddział w Kielcach' 

Badania ~Dowadził mgr Edward Cwiertak, Finansowało Muzeum 
Okręgowe v Radomiu. Piaty sezon badań, Byłe kolegium pijar
skie [XVT~[XVr~r- xrx w.[ 

W ramach nadzorów· archeologicznych przy pr~cacb budowlanych, ad~ptujacych zespdł pijarski 
n~ siedzibę Muzeum Okręgowego w ~domiu, kontynuowano prace wykopaliskowe w rejonie zachodniego 

skrzydła zespołu. W wyniku badań ujawniono relikty zakrystii, która w 2 połowie XVIII w. łaczyła 

skrzydło zachodnie z kodciołes~~ pijarskim znajdujacym siq v celltli'UIII obiektu. Odsłonięto cały sys
tem komunikacyjny od zamurowanych wejgć w skrzydle zachodnim, prowadzacycb zarówno n~ parter jak 
i piętro ~raz pomieszczenia zakrystii z resztkami ceglanej posadzki. Układ ten został czę~ciowo 

zakłÓCOilY W trakcie rozpoczętej V końcu XVIft w, budowy trójn~wowego ko~ciola, 

Ostatecznie w latach 1797-1824 zrealizowano murowany kodciół jednonawowy połaczcny poprzez 

zakrystię ze skrzydłem zachodnim, Jadnoczegnie w piwnicach akrrydla zacbodniego odsłonięto relikty 
fundamentów kamienicy, wczedniej mieszczańskiej [tzw. Kamienica ForestowskaL i drewnianej zabudo
wy gospodarczej. Zlokalizowano równiet pozostałodcl murow~ego z cegły systemu odw~dniajacego 

piwnice skrzydla z~chodniego datowanego na 2 polowę XVIII i l polowę xrx w. 

Badania będa kontynuowane w zaletnodoi od problemów wynikłych w trakcie budowy, je~ tet w 

momencie prac ziemnych przy obnitaniu poziomu użytkowego dziedzińca wewnętrznego, 

RAOZl$JOW 

woj. włocławskie 

AAJSR:O, 9111· Opat6wek 
woj. kaliskie 

patrz 
p~tne lredniowiecze 

Biuro Bad~ń 1 Dokument~cji Zabytków 

w Ko.liszu. 

B~dania prowadził , mg~ Marek O~qdzk~ ~~zy wppó~pracy mgr. 

Tadeusza O, ~orbacza [autorzy sprawozdaniaL. ~onsultantem 
prac by-ł doc. dr hab. Leszek Kajzer. FinansQ'fd WKZ w Ka

·liszu, Pie~zy sezon badad, Rel~kty dworu nowożytnego 

DtV:J~x~xv~~~ w-,f 

St~nowisko znajduje siq około 200 m na pdtnoc od zwartej zabudowy miejscowości, na grun

~ch stanowiacych własno$~ ob. Lucjana Wszędobyła, Położone w przykrawędnej part~~ do~iny ~łego 
cieku wodnego. Zajmuje teren. niewielkiej ,.yspy o kształcie zbliżon~ do lekko spłaszczonego owalu 
[około 45 x 35m/, powstałej w wyniku odcięcia mokra fosa. Połe,czone to zostało z podwyższeniem 
powierzchni pierwotnej mater iałem uzyskanym podczas kopania tej przeszkody, Oś dłutsza wyspy prze

biega mniej wif;lcej wzdłuż 111. i W-E, 

Radania miały charakter sondażowo-rozpoznawczy . Wzdłuż osi W-E stanowlska wytyczouo ci ag 

7 wykopów /nr I-VII/ o wymiarach 4,5 x 2,0 m katdy, poprzedziel~ych 0,5-metrowymi murkami profi

lowymi. Eksploracja objęto tylko wykopy oznaczone ne II, IV i VII. 

w wykopie II natrafiono na popożar~ pozostałodcl budynku mieszka~nego, Była to wa~stwa 
silnie spieczonego rumoszu ceglanego i przepalonego drewna fgrubodci ol<oło od 40 do 90 cm/. za

wierała dodć znaczne iladci ruchomego materiału zabytkowego, z przewaga fragmentów ceramiki na

czyniowej i kafli piecowych. W spagu zwałowiska natrafiono na silnie wytarty 1 zadniedziały sze

lag koronny /tzw. boratynkf;l/ Jana Kazimierza [1648-1668[ z 1664 r. 
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Wykop IV ujawnił obecnodć bruku [?[ i lutnego fundamentu /?[ z kamieni polnych. Zbyt małe 
~wiatło wykopu nie zezwala jednak na tym etapie rozpoznania na bliższe okre,lenie funkcji 1 przez 

naczenia tego elementu zespołu dworskieqo. 

w wykopie VII stwierdzono pozostałodoi faszynowania stabilizuj~cego wschodni skraj stano

wiska w postaci dranicy umacnianej drobnymi i drednimi kamieniami polnymi . 

Podczas prac pozyskano m.in. 728 fr. ceramiki naczyniowej w tym: 240 wypalonej w atmosfe
rze redukcyjnej , 358- utleniaj~cej, 130 ułamków z polew~, 218 fr. kafli piecowych w tym tylko 

4 ułamki garnkowych , 39 fr. szkła - 21 naczyniowego i ~8 taflowego, destrukty kości zwierzęcych 
oraz 13 silnie skorodowanych przedmiotów telaznych,głównie gwotdzie i okucia. Wstępne datowanie 

ruchomego materiału zabytkowego zamyka się w przedziale XVII-XVIII w., z tym, iż iledeiowo zde

cydowanie przeważaj~, jak się wydaje, ncbilia z XVIII w. 

Materiał i dokumentacja znajduj~ się w Biurze Bad~ i Dokumentacji Zabytków w Kaliszu . 

Badania powinny być kontynuowane. 

RESZEL 
woj. olsztyńskie 
Stanowisko 2, 3 

RZESZOW - Starówka 

patrz 
pd~ne dredn~owiecze 

PP Pracown~a Konserwacj:l. Zabytków 

Pracownia Ąrcheolog~czno-Konserwatorska 

Oddział w ~eszowie 

Badania p~8wadził mgr Ąnton:l. Lubelczyk, P~erwszy sezon badań. 

Zabudowa miejska [XVrt~ - XX w,[, 

W zwi~zku z planowan~ budow~ ci~gu ciepłowniczego oraz w celu stw~erdzen1a budowy i prze

biegu umocnień drewniano-ziemnych z XVII w. przeprowadzono w ~987 r, badan!a archeologiczne na 
obrzeżu Rynku w Rzeszowie. wykonano 20 wykopów arcbeologicznycb o wymiarach 5 x 2 ~ 4 x 2 m, 

w których stwierdzono nawarstwienia nowożytne oraz relikty zabudowy od XVIII do XX w, Nie udało 
się natomiast, oprócz tzw. "Bramy Wodnej", uchwycić pozostało~ci po XV~I-to wiecznych umocnieniach 
drewniano-ziemnych . 

Badania będ~ kontynuowan.e w 19 88 roku. 

RZ~CEWO gm. Puck j 
woj. gdańskie 

Badania p~adz~ł~ ~~ Olga G~e~lach. F~nanscwał 04rod~ 

Wypoczynkowo- Szkoleniowy· CEPELXĄ w Rzacew~e, P~e~szy se~ 
zon badart. Załoienie rezydencjonalne k, XVl-XVI~ w, 

Arcbeo!ogiczne badania wykopaliskowe na terenie założenia pałacewa-parkÓWego w ~ucewie 
p rowadzone są zlecenie Ośrodka Wypoczynk~-Szkoleniowego CEPELIA. Mają one charąkter ratowniczy, 

gdyż teren ten,w skład którego wchodzi bezpodrednie otoczenie ··rx-wiecznego pał~cu orąz przyległy 
folwark , ~ się wkrótce miejscem intensywnych prac budowlanych. 

Prace wykopaliskowe w sezonie ~987 r. prowadzone by~y na cyplu położonym na wschód od 

,l:iedzińca folwarcznego. Cypel ten, po części fornowany sztucznie zbli~ony jest kształtem do 

trójką ta równoramiennego, ma u podstawy ok. 90 m długości, boki zaś długości ok. 70 m, krawędzie 
,._~·p l .l stromo opadają. w kierunku za.toki. 
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W wyniku prac ar~heologicznych odsłonięto liczne relikty architektoniczne. w cządci wschod

niej odkryto fragment piwnicy przykrytej pierwotnie sklepieniem kolebkowym: analiza materiału za
by~kowego pozwala datować ten obiekt na l poł, XVII w. W czę~ci północnej odsłonięto fragment bu
dynku, którego odcinek muru obwodowego wraz z k~nem, dciany działowe oraz czędć posadzki cegla

nej datowaó można na koniec XVI w. ~ Pocz~tek XVII w. Na nadsypanym północnym stoku cypla odkryto 

fragment muru obwodowego da towĄnego na ken.iec XVII: w. 

• W odkrytym materiale zabytkowym dominuję fragmenty wyrobów garncarskich: naczyń, kafli , 
fajek . Kolejnę grupę stanowię wyroby z metalu , następnę szkło , zebrano też liczny zwierzęcy ma
teriał kostoy, 

SĄNDOMIERZ 

woj . . tarnobrzeskie 

Stanowisko Collegium Gostorni~um 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Tarnobrzegu 1 PP Pracownia Konser

wacji Zabytków Qddział Kielce. 
P~acown~a Projektowa w Sandomierzu. 

Badania prowadzili mgr Marek Florek - archeolog, autor 

sprawozdania i int . Marek Kwieciński - architekt. 
Finansowało Kuratorium O~iaty i Wychowania Urzędu Wo
jewódzkiego w Tarnobrzegu. Pierwszy sezon badań po przer

wie od 1971 r. Osada wczesnośredniowieczna, relikty kot

cicła p,w. ~w. Piotra /XII- XVtii w . ~ cmentarz yko~

cielny, budynek COllegium Gostomianum LXVII w,/ 

W ~ z rozpoczęciem r~ntu XVIt- wiecznego budynku dawnej szkó~y jezuickiej /tzw. Col
legium Gostomianum/ wznowiono bad~n~a wykopaliskowe Przy obiekcie . Poprzednie, prowadzone w la

tach 1969 - ~971 przez IKKM PAN koncentrowały się na reliktacti ke~c~oł~ pod wezwaniem §w. Piotra. 

Badania miały na celu : rozpoznanie nowOżytnych nawarstwień w bezpo~rednim s~siedztwie budynku 

Collegium, uchwycenie poziomów użytk?wych dziedzińca, odsłoni~cie murów rozebranego w XIX w. 

skrzydła południowego oraz weryfikacja tródeł ikonograficznych odnośnie wyględu elewacji Colle
gium i lokalizacji średniowiecznych murów obronnych. Dane te oyły niezbędne . do celów projekto
wych. 

Założono 4 wykopy badawcze : 2 na dziedzińcu bezpotrednio przy elewacji zachodnie j i 2 od 

strony północnej budynku - jeden bezpośrednio przy jego elewacji, w miejscu domniemanego otworu 

wejściowego, drugi w miejscu przypuszczalnego przebiegu muru obronnego. Ponadto prowadzono nad

zór archeologiczny nad odsłanianiem murów i piwnic skrzydła południowego CClleg~um oraz obserwa
cje odkrywek i sond górniczych. 

W wykopach na dziedzińcu odsłonięto fundamenty zakrystii i przybudówek dostawionych do 

prezbiterium kościoła w XVII - XVIII v, craz znajdujęcy się poniżej nich cmentarz przykościelny . 

W warstwach kulturowych zalegajęcych powyżej grobów wyróżniono szereg poziomów związanych z ko
lejnymi fazami funkcjonowan ia kościoła św . Pictra oraz Collegium Gostomianum. cmentarz przestał 
funkcjonować w momencie wzn ' s ienia budynku, jego wschodni skrĄj został zniszczony przez wkop 

fundamentowy pod Collegi um. W pozostałych wykopach stwierdzono istnienie nawarstwień zwięzanych 

z funkcjonowaniem Collegium i jego przebudowami . Nie wyróżniono natomiast warstw starszrch od 

poczĄtku XVII w., co wydaje się być konsekwencjĄ znacznych niwelacji ?Qprzedzajęcych wzniesienie 

budynku. Nie natrafiono także na pozostałodoi murów obronnych, które wg rycin z XVII w. powinny 

dochodzić do budynku Collegium. W wykopach budowlanych prowadzonych pod nadzorem archeologicznym 

odsłonięto mury fundamentowe i piwnice skrzydła południowego, 

Dokumentacja i materiały w BBiDZ w Tarnobrzegu . 

Badania i nadzory będ~ kontynuowane. 



SANDOMIERZ 
Pl. Poniatowskiego 

SANOK 
woj. kro~nieńskie 

ul. Zamkowa 20 
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PAtrz 
pdłne 4rednioweicze 

Muzeum Kistoryczne 
W SIUlOku 

Bad~ni~ prowadził~ mgr Mari~ z~elińsk~. Finansowal WXZ 
w Kro~nie. Pierwszy sezon bad~ń. osad~ ~elokulturowa 

[R~llstatt [?[, wczesne ~redniowiecze, pótne ~redniowie

cze[ i cmentarzysko = XV-XVIII w:! 

Stanowisko położone jest na lewym brzegu Sanu na terasie n~dz~lewowej o wys. JQl m n,p.m. 

Przebadano 242 m2• Odkryto 32 pocbówki i grupy P.,c!tówków, niektdre z resz~ trumien, W qrob~Ch 
brak było wyposażenia oprdcz rytualnie włożcnych v usta monet. Najstarsz~ był denar ~az~erz~ 
Jagiello~czyka wybity po 1456 r., a najmłodszymi tzw. "boratynki" Jana ~~zim~erza z lat 165i-1668. 
Pochdwki należy łączyć z istnieniem cmentarza przy cerkwi lokalizowanej v tym miejscu w trddłac!t 

pisanych z XV w. Poza grobami odsłonięto 11 obiektów. Niektdre były wkoPAmi nowożytnymi. W wypel
niskach 6 obiektów wystąpił materiał archeologiczny datcwany na wczesne i pótne 4redniawiecze. 

Kształty, wymiary, obecno§ć paleniska i 4lady pasłupowe ~wiadcz~ o mieszk~ln~ charakterze 2 o
biektów, pozostałe zapewne pełniły funkcje gospodarcze. Najstarszymi obiektami okazały się 2 j~ 
zawierające materiał ceramiczny datowany na okres halsztacki [?[. 

Prace nie zostały zakończone. Przewiduje się przebadanie terenu n~ ktd~ nąleźałoby się 

spodziewać osadnictwa pradziejowego i wczesnc~redniowiecznego nie ukłóconego pdt.n:t.ejszym1 po"' 

ch6wkam1. 

SOBOTA, gm. Bielawy 

woj. skierniewickie 

Stanowisko l 

B~uro- Badali J, Dcik;umentącjJ, Z~bytków 

v Skierniewic~c!t, ~onserwato" Zabytków· 
Archeologicznych 

Badania prowadził mg~ Andrzej ~osiorek. Konsultow~l doc. d" 
bab. Leszek Kajzer. FJ,n~nsow~ł ~Z w Skiernievicac!t. Trzeci 
sezon badań. Kopiec ~worski ~elikty w:t.eży ~redn~owiecznej 
1 dworu renesansowego[~ 

Kontynuowano prace z lat 1985-86. Założono wykop V o wymiarącb 2,5 x 35 m z podziałem ~ 

odcinków: A-G, w centralnej czę4ci oraz na południowym stoku kopca, wyeksp1o~wano 3 odc~nki 
o ł~cznej powierzchni 37,5 m2 , odsłaniaj~c- pod pełudniowo-vscbodn~~ 'cianą ząmeczku fra~t 
fundamentu renesansowego dworu. Zbudowany on był z cegły w wątku polskim, o wymi~r~ch 260-285 

x 126-135 x 85-110 i posadowiony ma 3-ch warstwach kamieni polnych. Długo•ć całego muru wynosi 

7 m. Z obserwacji wynika, że dwór był dobudowany do 4rednioviecznej wieży, 

Na zboczu - odcinek wschodni - zaobserwowano skupisko cegieł i kąmieni złączonych żdłtąwą 

zaprawą wapienną. Być może jest to fundament jakiegod bliżej nieokretlonego ob:l,ektu [mur obwodo

wy ?/. Kopiec usypany jest z kilku warstw mocno zbitej gliny przemieszanej z w~rątwami torfu, 
który zaobserwowan.o również w fosie. 

Materiał ruchomy występował w postaci fragmentów ceramiki, kafli, szkła. Ponadto znalezio

no - w pobliżu muru - 2 monety /półgrosz koronny Aleksandra 3agiellończyka i szeląg litevski Jana 
Kazimierza z 1661 r./ 

Dwór datuje się~a l ćwierć XVI w. 

Materiały i dokumenty znajdują się w Archiwum BBiDZ w Skierniewicach. 



STARE MIASTO 

woj. konińskie 

kodciół św. Piotra 1 Pawła 

SYPNIEWO 
woj. ostrołęckie 

SZCZECIN - Stare Miasto 
PodziUJICze 

SZREI'ISK 
waj. ciechanowskie 

SMIGIEL 

Ul. Oqrodowa 34/45 

woj. leszczyńskie 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 

wczesne dredniowiecze 

patrz 

wczesne ~redniowiecze 

patrz 
wczesne dredniowiecze 

Wojewódzki Odrodek Archeologiczno-Kon
serwatorski w Lesznie 

Bedania prowadzili mgr Zbigniew Karolczak i Wiesław Dębski. 

Finansował wqAK w Lesznie. Nowotytne piece garncarskie, 

Badania o charakterze ratowniczym podjęto w zwiazku z zakła~iem instalacji kanalizacyj
nej. Stanowisko w miejscowej tradycji ustnej nazywane Garcząrąmi, ~łożone jest w południowo
wschodniej czędci Smigla, w rejonie ulic Ogrodowej i Zielonej. Prace prowadzono w wykopie insta
lacyjnym, eksplorujac założone ponadto dwa wykopy badawcze oraz dwa sondaże o łacznej powierz
chni 55m2 • 

Podczas prac odkryto dwa piece garncarskie tego samego typu, podobnego kształtu 1 zbli;o
nej wielkodci. Były one zorientowane· na linii NE-SW, odległe od si~ie o 5,6 m. Piece kształtu 
ósemkowego, podadały następujace wymiary: piec pierwszy 5,4 ~ 2,4 m, drug1, natomiast 5,3 .x 2,2 m. 
Składały się z dwóch połaczonych ze soba komór - mniejszej paleniskowej o:a2 większej - wypało

wej. W ścianie zachodniej komory paleniskowej każdego z nich znajdował się otwór wejdciowy, szero
kości około 0,7 m. Komory paleniskowe miały następujace wymiary wewnętrzne: pieca p~erwszego 
1,4 x 1,4 m, drugiego 1,8 x 1,6 m. Komory wypałowe posiadały wymiary wewnętrzne: pieca pierwsze
go 3,0 x 1,8 m, drugiego 3,3 x l, S m. Komora wypa~owa kaidego z n~ch ?rze4z1elona ~yła p~onoW,, 

łukowa~ kra~ z trzema otworami, tworz4c- w niej dodatkowe, soczewkowate wn4t~ze wielko~ci: w 

piecu pierwszym 1,~ x 0,4 m, drugim 1,05 x 0,7 m. $ciany posadowiono na podłożu uprzednio zniwelo

wanym, czę,ciowo równ~eż na fundamencie kamiennym .[piec drugi[. Ząchowały się one do wysoko~ci 
0,5 - 0,6 m. Wzniesiono je z cegieł o formacie: 29,0[3n,o x 14,0[14,~ x 6,0[7,0 cm w piecu pier
wszym oraz 28,0 x 14,0 x 8,0 cm w drugim. Sciany grubości 20,0 - 30,0 cm od zewnatrz obłQŻQno 
plastycza gLin~. Każdy z plecy zawierał dwa pozie~ podłóg. Zachowana pochyŁo-~ ~cian pozwoliła 
na przybliżon~ rekonstrukcję wysokości ich kopuł w granicach od 1,6 do 2,2 m. 

Odsłonięta stratyfikacja ·pozwoliła na wyróżnienie w jej obrębie dziewięciu uwarstwień, 
wi~ż~cych się z użytkowaniem pieców oraz czterech jam, które uznano jako prQdukcyjne - odpądkowe, 

Gliniasty calec wystapił 1,3 - 1,5 m poniżej współczesnego poziomu użytkowego. 

Badania dostarczyły kilka tysięcy fr. ceramiki naczyniowej i budowlanej - dachówek, pły
tek posadzkowych oraz fr. kafli. Kilka fr. · naczyń jest prawdopodobnie łużyc~ich, kilkana~cie po

chodzi z naczyń p6tnośredniowiecznych, pozostałe s~ nowożytne. 

Kilkaset fr. kafli reprezentuje okres przejściowy z renesansu w barok. Dotyczy to zarównó 

kafli płytowych, jak i miskowych. Niektóre z nich sa szkliwione. S~ one zdobione stylizowany or• 

namentem roślinnym oraz figuralnym {półpostaciami dworzan i dam, również postaciami jetdtców na 
koniach/. Wystąpiły też matryce do odciskania wzorów. Podczas badań odkryto też kilkanaście fr. 

fajek zarówno napych6w, jak i cybuchów, 11 sztuk monet z których na uwagę zasługują: szkocka 
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moneta Kar-ola~~ z ~~7Q r,, jeton n~~eckl z ~~88 p,, trojąk Zr~untą ~~~. Wydobyt~ ~ter~ał po
zwala datowa~ piece na ~~ ~ XVII w, 

Produkcja garncarska na tym terenie rozwijała si~ po przełom XVIIILXIX v, 

Badanta zakończono. 

roa~ 

ul. Dominikańska l-9 
ul. Kopernika 11-13 

Zespół Staromiejski 

TRZEMESZNO 

woj. bydgoskie 
Stanowisko l 

WARSZAWA 

ul. Miodowa 22/24 

patrz 

pótne dredntowiecze 

patr-z 

wczesne 4rednlo~ecze 

PP Pracownie ~onserwącji Zabyt~~ 
Pracownia Archeologiczno-Konse~atorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadzili ~r mgr Ąqnteszka ~ Lautor sprąwozda~ 

nia[, Marek Mierosławski, Harek Czarnecki. Flnansowała PWST, 
Drugi sezon badań. Olicyna teatralna •collegium ąQbillum" 
/1794 r./ 

Prace badawcze koncentrowały si~ w rejonie skrzydła zacho~iego oficyny teatralnej, w zało
żonych czterech wykopach 08, 10, 11 i 12 odsłoni~to fundament oficyny, który zbudowany był w wyko

pie wąskoprzestrzennym, z cegieł w układzie blokowym, łącz~nych zaprawa vapienn~, szeroko~ci 0,75 m 
głęboko§ci 2,60 m. 

Posadow1ony na naturalnej warstwie iłu stanowiącego calec. 

W wykopach 08 i 10 zadokumentowano zachowane fragment~rycznie fundaaenty kru~ganków, które 
były dostawione do zacbodniej 4ciany oficyny teatralnej. Ponadto w wykopach tych odsłoni~to ceg~ 
lany kanał 4ciekowy. Jest on związany z ogólnym systemem kanalizacji Warszawy w XIX w. 

w celu uzyskania pełneg~ przebiegu linii fundamentów oficyny teatralnej odsloni~to korony 
murów narożników dwóch aneksów od strony wschodniej: mniejszego w n~rożu skrzydła pałacu Collegium 
Nobi~ium i oficyny oraz wi~kszego znajdującego si~ nieco daiej w kierunku pdlnocnym. 

Badania dostarczyły bardzo niewielkie ilodci zabytkowego materiału ruchomego, który pocho
dził głównie z warstw nasypowych. 

Materiały znajdują si~ w PAK PP PKZ O/Warszawa. 

Badania nie będą kontynuowane. 

WŁOCŁAWEK 

WOJSZE, qm . Czerwin 

woj. ostrołęckie 

Stanowisko 1~ 

patrz 

pó~ne 4redntowiecze 

patrz 

okres wpływów rzymskich 



'WROCŁAW 

pl. Społeczny 

- :.! .. -

Woj ewódzki O~rodek Archeologiczno-Kon
serwatorski we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr Halina ~ledzik-Kamińska, Ludwik An

drzej Kamiński. Prace ko~sultowali prof. dr hab. Józef Kat
mterczyk, prof. dr hab. Edmund Małachowicz. Finansował woAK. 
Pierwszy sezon badań . Fragmenty fortyfikacji nowoży~ych, 
dlady osadnictwa ~redniowiecznego. 

N wyniku przebudowy układu komunikacyjnego v rejonie ulic Mazowieck~ej, R. Traugutta, z. Kra
sińskiego, J. Słowackiego polegaj~cej na lokalizacji nowego węzła drożnego w obrębie rozległego 
pl . Społecznego odkryto relikty murowanych fortyfikacji nowożytnych, a powstałych po inkorporacji 
Slaska przez Prusy. 

N czasie prac ziemnych zwiazanych z budowa przejdcia podziemnego na osi byłej ul, Dob~zyń~ 
skiej, na głęboko~ci 4,5 m od współczesnej nawi~zchni jezdni, w Wykopie o pow~erzchni ~50 rn2 od~ 
słoni~to drewniano-ceglany ruszt wykonany w technice muru pruskiego, Zbudowany został z drewnia

nych belek o przekroju 0,20 x 0,20 - 0,35 x 0,35 m, utworzone z prostopadle poł~czonych belek pro

stokatne pola tego rusztu przeci~tnie o wymiarze 1,00 x 2,00 m wypełniała cegła zw~azana zapraw~ 
wapienna. Ruszt drewniano-ceglany został przykryty nawierzchni~ z desek [szeroko~ć deski 0,30 m, 
grubodć 0,03 m/, przybit~ gwotdziami ciesielskimi o· długodoi 0,30 m, a zacnowan~ czę4ct~. 
Zniszczenie rusztu w części północnej wykopu na odcinku 27m2 pozwol~ło zaobserwQwać, "e zacnodnia 
krawędt wspiera się na belkach o drednicy do 0,70 m, pionowo osadzonJch w gruncie, W pdtnocnej 

ścianie wykopu na dlugodci 9,00 m przylegaj~cej do zniszczonego odcinka drewniano-ceglanego rusztu 
odsłonięto lico kamienno-ceglanego muru. N czędci dolnej na poziomie rusztu został on zbudowany 
z ciosów piaskowca, za~ powyżej z cegły. Wysoko~~ za9howana zniszczon6go muru wynosi 2,2 m. 

Odkryto relikty zewnętrcnego pasa fortyfikacji Nroc~w~a położonych między bastionem - Ber
nardyńskim a Ceglanym. Zachowany relikt kamienno-ceglanego muru zalega tylko pod _jezdni~ ul, Dob

rzyńskiej. Natomiast na terenie przy+egaj,cym do ulicy, a zajętym pod wznies~one na przełomie XIX 
XX w. budynki mieszkalne, elementy fortyfikacji zostały zniszczone do poziomu zalegania drewnia

no-ceglanego ruSztu. 

W wyniku obserwacji stratygrafii stwierdzono, że na drewolano-ceglanym ruszc~e stanowiacym 
niewatpliwie podłoże murowanych umocnień /grz,ski grunt[, zalegała warstwa nĄmuliskowa ·mi~ższośct 
około l m zawierajaca szczatki ryb. Na tej podstawie wni~skujerny, te drewniano-ceglana konstrukcją 
zalegała na dnie fosy, która okalała murowane umocnienie, a do którego należy odkryty fragment 
zewnętrznego lica piaskowcowo-ceglanego muru. 

N sasiedztwie byłej ul. Kujawskiej stwierdzono obecnodć Uadów oaadn~ct•>a z Xl;V - XV w, 

Materiały łródłowe oraz dokumentacja znajduja się w Wojewódz~m Ośrodku ~cneologiczno-Kon
serwatorskim we Wrocławiu~ 

Badania będą kontynuowane. 

ZAGORZE ~L~KIE, gm. Walim 

woj. wałbrzyskie 

Zamek "Grodno" 

patrz 

pó~ne ~redn~ow~ecze 



!ARY 

woj. zielonogórskie 

Stanowiska 3, 6, 7 
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PP Pracownie ~onserwacj1 Zabytków 

Pracownia Archeologiczna 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził ~r Edward Rrause [autor sprawozdania/ przy 
współpracy Roberta Pikuły i Andrzeja Leszczewicza. Finansował 

WKZ w Zielonej Górze. Czwarty sezon badań. Zamek /z końca 
XVII w./, pałac [z XVIII w./ oraz kopiec krajobrazowy Lz XVIII 
w. / a pcd nim grodzisko wczesnośredniowieczne /z VI~ILIX-

XI w.[ 

Kontynuowano badania wykopaliskowe kompleksu zamkowo-pałcewego w tarach, Gł~y nac~sk prac 

położono na badania stanowisk 3 1 7. Celem badati na stanowisku 3 było rozstrzY9D~ęcie, ozy obecna 
"góra" krajobrazowa w parku XVIII-wiecznym kryje w sobie pozostalości grodziska wczesnodredntovie
cznego, którego istnienie tam podejrzewano bez materialnych dowodów. Wykopy na stanovisku 7 wytyczo
no wewnątrz pałacu Promnitzów przy elewacji wschodniej w celu rozpoznania układu 1 stopnia zachowa

nia warstw 1 wyjaśnienie przyczyny załamania tej elewacji. Na stanowisku 6 dokończono badania wy
kopu ubiegłorocznego . Wykop 9 A-D wytyczono na stanowisku 3, miejscu gdzie podej~zewano, że zacho

wały się warstwy wczesnośredniowieczne, tj. na poludniowym stoku i u podstawy kopca, Powierzchnia 
wykopów wynosiła 50 ma, a średnia głębokość 3,5- 4 m. 

W wykopacH 9 A-C pod nawarstwieniami nowożytnymi odkryto pozostałości częśc~ zewnętrznej 
wału drewniano-ziemnego o konstrukcji skrzyniowej wzmocnionej k~ieniami. Nie »azpoznano niestety 
szerzej konstrukcji wału ani też jego przbiequ, paniewat warstwy wczesnodredn1ow1eczne przykryte 

s~ grubym nadkładem piasku i żwiru z XVIII w. oraz gruzu z XIX i XX w. S~ majdan g~odziska znaj

duje się pod kilkumetrowej grubości nasypem żwiru tworzącym kopiec krajo~razowy. 

w wykopach 10 AB - 13 na stanowisku 7 odkryto P.,zostalo~ci f)llldamentóv ~redn.t,owieczeych. 
murów. Owe pozostało~ci były najprawdopodobniej przyczyną załamania elewacji skrzydla wschodniego 

pałacu. Łączyć je można z miastem ~rednioviecznym. Tak vtęc na rozebrĄDych. ~ach. miasta zbudowa
no w XVIII w. pałac. 

Ze ~ródeł rucho~ch znaleziono ok. 5600 sztuk zabytków w tym ok. 3 1 7 tys, uł~ów naczyrt 
glinianych, 1,6 tys, kodci zwierzęcych oraz 100 zabytków fgwotdzie, 2 ~nety, ap~zączk1 ~o pasa, 
fragmenty poroża ze Hadami ohrdbki, przęllliki gliniane[". z ceramiki ok. połowa to ułamki wcze&-

nośredniowieczne z VIIILIX - XI!; w. z grodziska. Pozostale ułamki pech.odzą gł6wn1e z XVIJ;I: 1 XIX w·. 

Rezultaty czterech sezonów badawczych sa następujące: zlokalizowano grodzisko 1 osadę wcze
snośredniowieczną , z ktdra można łączyć plemię i gród •zara•;stwierdzono, że zameX pdtnodrednio
wieczny zbudowany był na surowym korzeniu; zamek zasadniczo aie posiadał pcdzamcza, p~zynajmniej 

W końcu XIII- XIV/XV w.; pałac xvttl-wieczny z~udowano przynajnn~ej w czę-c~ na -redniowiecznych. 
konstrukcjach miejskich; pozyskano pokatny z~idr uł~ów naczyń [31,600 aztuX[ z różnych. pozio.óv 

i układów stratygraficznych od wczesnego średniowiecza do czasów obecnych, który po opraCoWĄDiu, 

co nastąpi w !990 r., może mieć bardzo ważne znaczenie dla dalszych badań na Dolnym Sląsku, 

Zabytki i dokumentacje z badań znajdują się obecnie w· Pracowni Archeolog~czn~j PP P~Z 
0/Poznań . 

Badania wykopaliskowe zakończono. 
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ŻYWI EC 

woj. bi elskie PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Prac ownla Archeolo9iczno-Konserwatorsk a 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Teof~l Dębowskt, Fin~nsował Urząd 
Miejski w tywcu, Siódmy sezon bada~. Zamek. -

Ustalono szeroko§~ RPstu [ 6,2 m{ odkrytego w 1~86 r. w wykopie XV~l przed br~ zamkowa. 
Na południe od tego obiektu wykonano wykop xvrrr o ~ar~cn 15,0 x 2,5 m, w któ~ stwi~dzono 
istnienie obmurowanego lotyska cieku wodnego współczesnego mostowi k~ennemu i d~towanego n~ ko
niec XVTII w. Most i obmurowany strumtert istniały do połowy XXX w,, następnie całod~ zasypano na
dając . terenowi przed zamkiem obecny wygląd. Pod namuliskiem naniesionym przez strumie~ znajdowała 
się starsza fosa z brzegiem umocnionym drewnianymi palikami. Funkcjonowała ona od połowy XVI do 
połowy XVIII w. 

w czasie wykopalisk uzyskano kilka tysięcy zabytk~ pochodzących głównie z drugiej połowy 
xvr i z XVII w.'Na uwagę zasługuje spory udział zabytków szklanych, 

Materiał zabytkowy zostąnie przekazany Muzeum Regionalnemu w Żywcu, 

Badania wykopaliskowe zostały zatortczone, 
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Ruiny miasta bammadydzk~eqo 
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ĄLGXEIIIA 

PP Pracownie ~onserwacj1 Zabytków 
Oddział w ~akovie 
Polsko-Algierska Misja Arcbeologiczno
Jtonaerwatorska 

~ badaniac~ brali udział: mgr Eligiusz Dworaczyński /szef 
ekipy polskiej, autor sprawozdania[, mgr inż. arch. Marek 
Łukacz, mgr inż. arch. Tomasz Liniecki, mgr Halina Rojkow
ske, dr Acbour Radjat /szef ekipy algierskiej/, Boualem 
Bouchema - archeoloq i Ali OUemeur - architekt, Prace fi
nansowała Aqence Nationale d'Archeologie et do Protection 

des Sites et Monument& Bistoriques. Pierwazy sezon badań. 
Ruiny miasta z XI i XII w. 

W tlad za poroz~enie~ zawartym pomi~dzy PP P~Z i Pańa~a Ągencja Archeologii i Ochrony 
Zespol~ 1 Obiektów Zabytkowych, została powołana Polsko-Algierska Misja Ąrcheologiczno-~onserws
torska, której zadaniem jest przeprowadzenie inwentaryzacj~ badań i konserwacji ruin miasta 
himmadydzkiego z XI - XII· w. ~aU. Beni RaiiiM.d, poł~żonego w Górach Bodna, należacych do Athsu 
Saharyjskiego, Badenia archeologiczne na terenie miasta prowadzone były w kilku kampaniach od 
poczatku XX ~. przez Francuzów i Algierczyk6~ [Beyli6, Golvin, Bourouibef, w rezultacie wykopalisk 
odkryto ruiny trzech pałaców: .Manar, Dar al llabr i d'as Salam, ""'c.z~tu i kilku J.nnych obiektów 
jak: cysterny, mosty, mury obronne 1 bramy, 

W okresie od 16 patdzierntka do 16 grudnia 19B7 r. praca Polsko-Algierskiej Misji Archeolo
giczno-~onserwatorskiej skupiała się wokół trzech tematów: meczet, mur obronny i stratygrafia pio
nowa miasta widoczna w wykopie wykonanym podczas budowy dragi:-

Prace b~dawcze miały na celu rozpoznanie stanu konstrukcyjnego odkrytych przed wielu laty 

mur~ i filarów, ich inwentaryzację i rozwarstwienie za pomaca odkrywek architektonicznych i sonda
ży archeoloqicznych. Badania wykazały trzy wyratne fazy budowy meczetu i pozwoliły okr~dlić zakres 
rekonstrukcji dokonanej przez poprzedników, a opartej na niepewnych przesłankach. Opracowano wstęp
ny projekt zabezpieczenia murów i ekspozycji obiektu. 

Mur obronny 

Fakt bez~dlnego niszczenia zabytku przez ~ejscowa ludno-ć przez zabudowę obszaru miasta 
betonowymi domami, wpłyn11ł na wybór muru obronnego, jako drugiego obiektu do badań i restauracji. 
-wydobycie" muru z ziemi spod warstw zasypowych oraz nadbudowanie jego korony miało na celu uczy
telnienie granicy obszaru zabytkowego. Prace badawcze i restauratorskie przeprowadzono na odcinku 
ponad 70 m w miejscu najbardziej zagrożonym. 

Stratyqra·fia· pionowa miast~ 

w rezultacie wykonanych przed kilku laty prac ziemnych, zwi~zanycb z budow~ dr01i przez 
teren miasta zabytk~ego, przecięte zostały nawarstwienia kulturowe na wielu~etmetrowej długodci. 
N okolicy meczetu, na odcinku ponad 70 m, na ~etanach wykopu widoczna jest pełna stratygrafia 

pionowa miasta. Wystaj~ce ze dcian wykopu mury i posadzki, ulegaj'l permanen~ej destrukcji, konie
cznym więc było ,~·><onanie szczegółowej dokumentacji rysunkowej i fotograficznej stanu obecnego. 
Analiza układu nawarstwień i reliktów architektury Pozwoliła stwierdzić, iż wykop zniszczył częś~ 
sporej łatni hammadydzkiej, akładaj~cej się z kilku bo9ato zdobionych pomieszczeń, ogrzewanych 
garacym powietrzem za pompcli systemu kanałów pod posadzkami i w dcianach, Ponadto zniszczeniu u
legła częd~ zabudowy miejskiej, fragmenty uliczek i placu przed meczetem. 



w trakcie czyszc~enia ~etan wykopu i koPania sondaży archeologicznych znaleziono sporo 

fraqmentd~ ceramiki~ gł6wnte hammadyd:kiej • ~ 1 XXt w. Poniżej warstw ~ czasdv funkcjonowftnia 

miasta odkryto kilka wkopdw ze starsz, cera.tk- berbersk,. 

Badania będ~ kontynuowane. 

IIOVI\E 

Sektor Zachodni 

BULCARlA 

Uniwersytet warszawek~ 

Ekspedycja Archeologiczna 

Badania prowadziła prof. dr hab. Ludwik• Press przy wspÓł

udziale pr~~ . dr. hab, Jerzego Kolendy, prof. dr. hab. Andrze

ja Kunisz.a, mgr. Piotra Dyczka, mgr. Włodzimierza Gacuty, 
dr.hab. Tadeusza Sarnowsklego oraz doc. dr. hab. Juliusza 

Zo~eckiego ~d~ Andrzeja Ladom1rakiego, mgr. Mateusza tmu

dzii{sklego z Uniwersytetu WrocławskiŚ_go. Architektem ekspe

dycji był doc. dr ini. arch. Ryszard ~ssalski /współpraco

wał mgr inż. arch. Waldemar Klinger/. Fotografem ekspedycji 

był Tadeusz Biniewski. Dwudziesty szósty sezon wykopalisko

wy. Rzymska twierdza Legionu I Italskiego i miasto pdtnoan

tyczne od pierwszego wieku n.e. do okreeu p6tnorzymskiego. 

$lady osadnictwa trackieqo oraz gredniow1eczne~o. 

Prace prowadzono na odcinku IV - valetudinarium, na odcinku XI - principia, na odcinku II 

- przy murze zachodnim twierdzy 1 miasta . 

W 1987 - r. na odcinku IV odsłaniano północne skrzvdło szpitala wojskowego. Przeprow•dzono 

również prace w skrzYdłach: wschodnim i zachodnim. ~ontynuowano badania budowli przedszpitalnej. 

· Odsłonięto fragment posadzki nalei~cy do budowli wzniesionej wczetn!ej nJi szpital. Była 

ona wykonana z d~iych płyŁ ceramicznych /rozmiary 36 x 31 cm/ położonych na bialej i rdiowej za

prawie. Na trzech płytach zachowały się mocno wytarte odciski stempla Legionu I Italskiego, praw

dopodobnie tym samym stemple~. Uchwycono kolejny fraąment muru należącego Oo budowli przedszpł

talnej. Miał on szeroko•~ 0,9 M i by~ wykonany z dużych prostopAdło~ciennych ka~eni /piaskowiec 

i wapień/, poł~czonych ~aprawą wapienn~ W trakcie wznoszenia szpitala zarówno podłogi ceramicz

ne, jak również mur zostały cz~~ciowo rozebrane lub też zniszczone. Fragmenty płyt~ kawałki ka

mieni oraz brałY zaprawy zostały znalezione w rumowisku budowli przedszpltalne~. Przypuszczalnie 

budowla ta była wzniesiona przy uwzględnieniu spadku terenu. w valetudinarium, które było bu~owl~ 

dużo wi~ksz~, podłogi w pomieszczeniach i korytarzu są na tym samym poziomie. ~ czę~ci pólnocnej 

jest on ok . 1,~ m wyższy niż naturalny poziom grunŁu. Spowodowało to konieczno~~ przeprow~dzenia 

przez budowniczych ~zpitala, prac niwelacyjnych. w pd l..r>ocnej czę~ci odcinka rv ich Hadem s- na

sypy ziemne. W przekrojach widoczne s• warstwy budowlane, zwl~zane z poszczeqólnyml et~pami wzno

szenia szpitala. W nasypach znaleziono równtei fragmenty naczyń ceramlczny~h~ szklanych, fraqmen

ty urn trackich oraz monety Domlcjana, Wespazjana i Trajana. 

Pomieszczenia szpitalne w skrzydle północnym ułożone sĄ w tzw. trójki Koenena - duże po

mieszczenia przylegajn z obu stron do w~skiego przedsionka /układ ten zaobserwowano takie w skrzy

dle południowym oraz czę,ciow~ zachodnim/. W kampanii w 1987 r. odsłonięto dwie takie trdjkt. 

W trakcle pr~ylegającym do dziedzińca szpitalnego są to pomie~ 7.czen1a: 15 b, JS a, 16 oraz 17 c, 

a w trakcle przylegaj~cym do via sagularis: 20, 19, 29. w pom s zczeniach tych, '"k równi eż w ko

rytarzu mi~dzy traktami podłogi były wykonane z warstewek drobnego żdłtego piasku. Zaobserwowano, 

że warstwy podłogowe s~ rozdzielone dwoma wyra1nymi warstwami spalenizny. Na ~elanach niektórych 

pomieszcze~ zachowały się in situ duże kawałki tynku pokrytego czerwon~ farb~. Drobniejsze kawał

ki leżały odwrócone na powierzchni podłogi . Hatraftono. pr ·tobnie jak w kampanii w 1985 r., na fra -
gmenty tynków zagiętych pod pewnym klt,tem. Najprawdopodob ~ są one pozostałodcia~l po niszach 
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okiennych. Porwala sią to domy~l•ć, ~e ~ dużych po~eszczeniach znajdowały się dw• okna, leŻĄce 

blisko narożników. w p~zedston~aeQ nie stwierdzono istnieni• okien. Natomiast, jak zauważono np. 

w pomieszczeniu 15 a, pod do~an~ znajdował się skład ceramiki. W pomieszczeniu tym przy południo
węj gcianie znaleziono fragmenty dzbanków, miseczek i prawie ko~oletnie zachowanego mortartum oraz 

dwóch lamp oliwnych. 11 podłodze zauwd.ono dlad po kołku, być może jest to pÓzo_s~ło4ci po pćłce. 
N-korytarzu, prry północnej dcianie pomieszczenia 17 c, natrafiono na kolejne fragmenty zagiętych 
tynków. Może to suqerowa6, ~e okna w wysuniętej ku gdr~e 4rodkowej czędci skrzydła powtarzały rytm 
okien w traktach bocznych. 

Pomieszczenia narożne, leż~ce u zbiegu trakt~ odbiegaj~ od znąnego układu, s~ kwadratowe, 
posiadaj~ szersze wejdcia. 11 opisywanej kampanii eksplorowano jedno z taklch po~eszczeń - nr 14. 
Natrafiono w_n1m na nienaruszone rumowisko dach6we~- tegul 1 1mbex'dw, czędciowc w układzie, pow
tarzaj~cym strukturę dachu. Pozwala to s~dzić, że pomieszczenie to przykrywał dacb koszowy, praw" 
depodobnie pomieszczenia te nie posiadały okien. 11 rumowisku znaleziono m.in. autonomiczn~ monetę 
~arakalli wybit~ ~ Nicopolis ad Iatrum. Natomiast ped nim, dobrze zachowane dzbanki typu oinochoe. 
W czę~cio~ przeszukanym w starożytno~ci rumowisku zalegaj~cym w pomieszczeniu 16, znaleziono .du
ży fragment misy z br~zu, fragment naramiennika pancerza oraz uchwyt z br~zu, Na jednym jego ;,;ort
cu wyobrażono głowę lwa, za~ na drugim scenę o charakterze kultowym. 

Jak się okazało, leż~ce naprzeciw pomieszczenia 14, pomieszczepie ·43, miało wbrew pierwot
nym hipotezom również kształt kwadratu, Uchwycono mury tego pomieszczenia - częściowo w negatywie. 
Podłogi jego zostały zniszczone przez naturalne procesy erezyjne. 

w skrzydłacruwschodnim i zachodnim, przeprowadzono metod~ sondaży badania maj~ce na celu 
uściślenie planu szpitala. Wcześniejsze hipotezy robocze znalazły całkowite potwie~dzenia, Uchwy~ 
ceno mur działowy jednego z pomieszczeń należ~cych do trójki Koenena w skrzydle zachodĄim oraz mur 
działowy między pomieszczeniami 31 i 35 w skrzydle wschodnim, gdzi~ ·układ icb odbiega od ogólnego 
schematu. W fundamencie wspomnianego muru działowego, znaleziono, przylepiony do k~enia dena~ 

Wespazjana, zaś w progu między pomieszczeniami monetę Septymtusza Sewera. 

Z pó~niejazych okresów osadniczych, zach~ły się ~-niektóryc~miejsc~ch północnej czę~ci 
odcinka IV, pozostałości murów ł~czonych ziemi~. Mury te jedynie czę4ciowo powtarzały bieg wcześ
niejszych murćw szpitalnych, 11 zwi~zanych z tym etapem osadniczym warstwach znaleziono, naczynia 
ceramiczne [ miski i dzbanki[ pochodz~ce z przeł~u lll i IV w. n,e., fra~enty inskrypcji nagrob
nej oraz dużych rozmiarów k~tel koryncki, 

11 paru miejscach natrafiono na j~ zawieraj~ce fra~enty ceramiki Ltrapeznej• /Xll- XFV w,[ 

t czasów nam najbliższych pocbodz~ duże wkopy zawierajace m.in. łuski karabinowe . 

Znaleziska: detale architektoniczne {kapitele, bazy, fragmenty trzonów kol~. fra~nty 
belek architrawów, postumenty/, monety srebrne i br~zowe m.in. oo~cj~na, Tr~j~na, Hadriana, Marka 

Aureliusza, Septymiusza Sewera, Aureliana i Justyniana, lampy oliwne, fragmenty naczyd z br~zu, 

ceramiki naczyniowej, zasobowej i budowlanej /m.irr. cegły i dachówki ze stempl~~ Legionu t ttal~ 

skiego oraz Legionu I Minerwie Pia Fidel h/, fibu.le, fragmenty grzebieni ko~cianych, fr11gmenty 
bransolet szklanych oraz naczyń szklanych • . 

Na odcinku XI prace prowadzono w południowej, centralnej i północnej czędci zespołu komen
dantury. w południowym skr: ·dle budowli odsłonięto prawie w całodoi dwa kolejne pomieszczenia 
klubowo-biurowe oraz powierz~hnię przed fasada kaplicy sztandarów, Zachowała się na niej po~adzka 
z dużycb płyt wapiennych: jeden stopień schodów wio~cych do kaplicy oraz czworokatna konstrukcja 
z dachówek wypełniona popiołem - by6 może miejsce palenia ofiar. W różnych miejscach południowego 

skrzydła budowli znaleziono liczne fragmenty posagów z brazu. 

11 centralnej czędci komendantury kontynuowano badania nad masywnym fundamentem oddzielaj~
cym główny dziedz l niec budowli od poprzecznego hallu. Znaleziono tutaj bazę pos~qu Marsa Victora 

z czasów Heliogabala. 

W północnym skrzydle budowli przebadanY został rzad filarów monumentalnego port~ku okalaj~
cego główny dziedziniec. Podobny portyk szerokodoi ok . 6 ~, biegł prawdopodobnie również wzdłuż 
zachodniej strony dziedzińca. 11 pierwszej fazie istnienia komendantury podcienia boczne dziedzińca 
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brly ~ęższe 1 wynosiły ok. 1,8Q m, Moneta znaleziona w podsypce najst~szej posadzki datuje czas 

powscania budowli na okres flaw1jsk1. Monumentalizacja architektury w zespole principia przycho

dzi prawdopodobnie dopiero za Sewerów, za~ ostatnie zmiany budowlane następuj4 dopiero w drugiej 

p~towie III w. w filarze z tego okresu, koło veidcia do principia, została użyta wtórnie inskry

pcJa budowlana z ostatnich lat panowania Marka Aureliusza. 

Na odcinku 11 kontynuowano badania solidnego kanalu ~ciekoweqo pod via saqularis. Jego dno 

bylo wymoszczone kamieniami ułożonymi na calcu. Przykryto go dużymi, nieregularnymi płytami z pia

skowca . 

Prowadzono także badania w zachodniej czędci kwadratu XVI 342 w celu wyjaśnienia stratygra-

f! l. 

ASZMUNEIN 

Bazylika 

EGIPT 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 

Oddział Badań i Konserwacji we współpra

cy z Bgipsk4 Organizacj4 Starożytnodci. 

Badania prowadzili mgr inż. arch. Marek Barański [autor 

sprawozdania[, mgr Zbigniew Polak. Prace misji trwały od 

10.12 . 1987 do 28.02.1988. Pierwszy sezon badań. Bazylika 

wczesnochrze~cija~ska z V w. n.e. 

Obok prac konserwatorskich przeprowadzono badania archeologiczne maj4ce rozstrrygn~ć pro
blemy datowania budowli jak rdwnież stwierdzić możliwogć występowania reliktów wczedniejszycb 

- hallen istycznych budowli. Badania s4 kontynuacj4 prac wykopaliskowych prowadzonych w latach 

40-tych przez Uniwersy tet Aleksandryjski. 

Prace koncentrowały się w południowo-zacbodniej częgci bazyliki. Otwarto dwa scndaże. 

Wykop B usytuowano pomi~dzy stylobatem kolumnady a zacbodnim murem bazyliki. W tym sondażu 
osiągnięt o ziom 4,4 m poniżej szczytu stylobatu . Wykop następnie przedłużono na zachód aż do 

muru narteksu. w tym wykopie osiągnięto poziom 3 m poniżej zachodniego muru bazyliki. 

Wykop C założony został pomiędzy stylobatem kolumnady nawy głównej a południowym murem.ba

zy1ik1. Osiągnięto tu głębokogć 3,2 m poniżej ~zczytu stylobatu kolumnady. Wykop ten przedłużono 

na północ otwiera ) ~c sondaż w nawie qłdwnej. W tym miejscu, w murze fundamentu znaleziono fraqment 

marmurowego pos4gu przedstawiającego prawdopodobnie Apolla . . Jest to rzymska kopia greck.iego ory

ginału . Pod fundamentem znaleziono również konstrukcję ceglan4 składaj~c~ się z dwóch warstw ce

gieł łączonych zaprawa Struktura ta przykryta była~ ~l cegieł przemieąząnycb z ce

ramiką , co ~wiadczyć n~ze, że wyższe jej warstwy zostały rozebrane w okresie budowy bazyliki. Mo

żemy przypuszczać, że struktura ta była fundamentem pod posąg lub mały ołtarz. 

Po zakończeniu prac wykopaliskowych wszystkie wykopy zostały zasypane, zaś miejsca przysta

jące do fund amentów wypełniono piaskiem celem zmniejszenia zawilgocenia fundamentóW. w trakcie wy

kop3li sk znaleziono kilka figurek terrakotowycb. Stronie egipskiej przekazano 20 obiektów pozys
kanych w czasie wykopalisk. 



DEIR EL NAQLtrn 

- 251 -

Pol3ka Stacja ~cheologii Sródziemno
mo~skiej Oniwersytetu Warsz~wskiego 
w Kairze. 

Badania prowadzili: kierownik: dr Włodzimierz Godlewski, 

członkowie Misji: doc. dr hab. Ewa Wipszyck~-Brąvo, mgr 

inż. arch. K~zysztof Kamiński, mgr K. Babraj, Hanna Kozid

ska-Sowa, studentka archeologii, Grzegorz Wyrzykowski, fo
tograf. Badania wykopaliskowe odbyły się jesieni~ w okresie 

od 25.09 do 28.10.1987 r. 

~ontynuowano badania rozpoczęte w 1986 r. na obszarze założenia monastYcznego znajdującego 

się w pobliżu nowożytnego klasztoDU Deir el Ma1ak w oazie Fajum. Prace wykopaliskowe koncentrowa

ły się na terenie eremu nr 2 w połudn.iowej czędci całego kompleksu, który zosto.ł całkowicie od

słonięty. Erem nr 2 składa się z rozległego dziedzińca, trzech zespołów mieszkalnych, kuchni oraz 

pomieszczenia gospodarczego. W zespole mieszkalnym ~8, najlepiej zachowanym w całym eremie, odsło

nięto dekoracje malarskie. W trakcie badad odkryto ponad 50 dokumentów pisanych, w języku greokim, 

koptyjskim i arabskim oraz okładkę skórzan~ kodeksu z dekoracj~ wyciskan~. Dokumenty: listy, do

kumenty gospodarcze, rysunki, fragmenty tekstów literac.kich, s~ zapisane na papirusie i (papierze 

i można je datowa6 n~ podsta~ie paleografii na VII - XI~! w. 

Obok dokumentów znaleziono również fragmenty tkanin, wyroby ze szkła i metalu oraz zespół 

tygli do wytapiania metalu, ceramikę stołow~ i użytkow~. 

Erem nr 2 powstał najprawdopodobniej na przełomie Vl _i Vl~ w. i funkcjonował aż do XIII w. 

Na terenie komu, kryj~cego relikty zwartej z~udowy monastycznej, wykonano jeden sondaż 

w części północnej w celu weryfj.Jcacji stwierdzonej w sezonie p_oprzednim anomalii magnetycznej . 

Została ona spowodowana warstw~ silnej spalenizny, ponieważ-t~-czę~~ klasztoru spłonęła w X~I! 

- XIV w. Odsłonięte relikty zabudowy s~ zachowane do wysoko~ci 1,5 m. 

DELTA WSCHODNIA Centorurn Studiów i , Badań Ligabue /LSRC/ 

w Wenecji przywspółpracy Polskiej Sta

cji Archeologii Śródziemnomo~skiej uw 
w Kairze i Muzeum Archeologicznego 

w Poznaniu 

Badaniami kierował prof. Rodolfo F~ttovich, w badaniach 

udział wzię!i dr San~ Salvatori, dr Mario Polia oraz 

dr Marek Chłodnicki [autor sprawozdania/. Finansowało 

Centrum Studiów i Badad Ligabue /LSRC/ w Wenecji. Pierwszy 

sezon badań ~ badania powierzchniowe. 

W patdzierniku i Ustopadzie 1987 r. zostały przeprawądz.one badania powierzchniowe na tere

nie wschodniej ·oelty Nilu, na ot>szarze na zach.6d od kan~łów Bahr Muweis i ·El Sufiya, / pomiędzy 

3o0 so• i 31°00' szer. geogr. pn. oraz 31°30' i 31°00' dł. geogr, wsch. Głównym celem badad było 

rozpoZnanie osadnictwa predynastycznego i wczesnodynastycznego na tym terenie oraz wybrąnie stą

nowisk datowanych na ten okres do d~lszych badart wykopaliskowych. W trakcie p~ac dokumentowano 

również stanowis! " z półniejszych okresów. 

z badanego prze~ ekspedycję terenu znane było w literaturze archeologicznej 34 telle. 

w trakcie badąd ustalono, że 3 z tych telli nie s~ stanowiskami archeologicznymi, lecz wył~cznie 
formacj~ geologicznymi, 4 telle zostały całko~icie zniszczone przez współczesn~ zabudowę a 6 

telli zostało już zniwelowanych i przeznaczonych na pola uprawne. 
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Ekspedycja prowadziła badania równiet na 14 dalszych tellach, dot4d nieznanych. Jak się 
okazało, również w~ród nich 2 nie by!y stanowiskami archeologicznymi. 4 telle były zachowane w 

stanie szczątkowym 1 prawdopodobnie v ci4qu kilku najbliższych lat zni~n4, ZDiwelowane 1 prze

kształcone w teren uprawny. 

Nie prowadzono badart na znajdujących się na terenie koncesj~, Mendes ! Thumis oraz czterech 

dalszych tellach zbadanych wYkopaliskowo przez Egips~~ Służbę Starożytno~ci. 

31 stanowisk zebrano 1 sklasyfikowano materiał archeoloqiczny lcer~ka, narządzia krze

mienne, żarna 1 ich fragmenty, fragmenty szkła i . br~zu, monetyL. Na 7 stąnowiakach stwierdzono po
zostałośc i osadnictwa pótnopredynastycznego i wczesnodynastycznego, z których najlepiej ząchowane 

sa: Tell e l-Farkha i Tell el-Daba', podczas gdy pozostałe były w prze~żaj~cej części zniszczone 
przez dzisiejsze cmentarze muzuł·ma.rtskie lub upraw~ gruntów. 

Znikome ślady pozostały z osadnic;wa pótniejszego od Starego Państwa ~ wcześn~ejszego od 

okresu grecko- rzymskiego. Jedynie na kilku stanowiskach zanotowąno obecno4ó ceramik~, któ~~ praw

dopodobnie można ł~czyć z okresem pdtnodynastycznym. Najliczniejsze były ślady osądn~ctwa z okre
su grecko-rzymskiego. Zanotowano je na 24 tellach Lvył~czaj~c Mendes ~ T~~sL, Datować je można 
od okresu ptolemejskiego [np. Tell Umm el-Lahm południOwY[ po rzymski [np. Tell el-Lugga, Tell 
el-Dahab czy c~ntarzysko Tell Abu Sbi'eisa/ i bizantyńsk~ fnp. Tell el-Kh~rbą[. 

Badania wykopaliskowe będa kontynuowane w Tell el-Parkha. 

MINSHAT ABU OMAR 

/wschodnia Delta/ 
Państwowe ~o~o~ Sztuki Egipskiej w MO

nac~wq ~e wspdłp»acy ze Stacją Ąrcheo
logii Śródziemnomorskiej UW w Kairze 
i MuzeUJII Ąpcheolog,tcznYl'l w Poznaniu. 

Ekspedycj~ kierował prof. dr Die~i~h W11dung Z PZSz~, nato
miast tokiem prac terenowYC~ kie~ął doc, dr hąb. Lech 

Krzyżaniak ·!autor s~ra~ozdaniąl. Obok niego ze strony pol
skiej udział wzięli: mgr Joanna Aksamit LarcbeologL oraz 
Waldemar i wanda Jerkawie Ldokumentąli~ciL. Finansowały 
PZSzE. Osmy sezon badad vykopa11skowycn, Cmentarzysko z koń
ca okresu predynąstycznego 1 nekropol~a z okresu rzymskiego. 

Głównym obiektem badań wykopaliskOwYch było cmentarzylOkO z kotlca okresu predynastycznago 

/ok. 3300 - 3100 ~ .n.e.[, eksplorowano także znajduj~ce s,tę ną tym stanowi.lłkU groby z okresu rzym
skiego /l - 4 w. n.e./. 

Na cmentarzysku z kodca okresu predynastyeznego odkryto dalszych ~B grobów, co powiększyło 
ich łaczn~. zbadan~ d"~~d 1lo~ć, do 39.6. Typy grobów naw;l.~zywąły do form pochówków znanych już na 
tym cmentarzysku. Dwa opo~ród nich miały formę prostokata Lw rzuc~e poz;l.omymL i składały się z dwu 

oddzielnych komdr : głównej, przeznaczonej na zwłoki ludzkie i niektóre dary grobowe /np. naczynia 

kamienne/ oraz komory przeznaczonej na pomieszczenie kilkunastu dużych nacz~ ceramicznych z regu

ły wypełnionych zawartodcia paleniska ofiarnego; na górnej czę~ci brżuśca niektórych tych naczyd 

znajdowały się znaki garncarskie. Dba groby zbudowane były z suszonej cegły. Daty radiowęglowe 

uzyskane dla tego typu grobów odkrytych w czasie poprzedniej kampanii wskazuj~, że s~ one co naj- l 

mniej współczesne lub wcze~niejsze od podobnych form grobów znanych dot~d z górnego Egiptu 1 re

jonu memfickiego. W grobach tego typu niew~tplivie pochowano członków ówczesnej ellty społecznej. 

Na cmentarzysku z okresu rzymskiego odkryto dalszych kilkaset pochówków o formach podobnych 

do grobów odkrytych tutaj już wcześniej. Wśród nich na uwagę zasługuj~ dwą, w których zmumifiko

wane zwłoki ludzkie posiadały maskę podmiertn~ wykonan~ ze stiuku oraz po kilka płytek złotych 

ka żda, umieszczonych w oczodoł~ch, jamie ustnej i nacięciach na jamie brzusznej wykonanych w cza
s ! ~ procesu mumifikacyjnego, 



MINSKAT ABU OMĄR 

/wschodnia Oeltat 
rąństwowe Zbiory Sztuki Egipskiej 

w Monacb~um we współpracy ~e Stacj~ 

Archeologii Śródziemnomorskiej ow 
w Kairze 1 Muzeum ~cbeologicznym 

w Poznaniu. · 

Kampania prac dokumentacyjnych Lkierownik: próf. dr Dietxich 

Wildung z PZSzEL ~ wierceń archeologiczno-geologicznych 

Lkierownlk: doc. dr bab, Lec~ Kxzyżani~k, autor sprawozda
nia[. Finansowały PZSzE, 

Obiektem prac dokumentącyjnyc~ było wyposażenie grobowe {naczynia cer~czne i kamienne, 

wyroby miedziane i ozdoby osobiste[ pochodzące głównie z nekropoli datowanej na schyłek okresu 

predynastycznego, · badanej wykopaliskowo od 1~78 r . Opracowywano {fotografia, rysunek, opis[ tylko 

te zabytki, dla których nie zdołano sporządzić dokładnej dokumentacji w toku kampanii badań wYko
paliskowych w 1984 i 1986 r. 

Celem progrĄmu wierceń archeologiczno-geologicznych było zlokalizowanie i wst~pne rozpoz

nanie osady predynastycznej odpowiadającej lokalnej nekropoli, W dwu cz~~ciach du~ego wzniesie

nia piaszczystego - geziry, położonego w~ród aluwialnych pól Delty, wykonano kilkadziesiąt odwier

tów do głęboko~ci 8 m, usytuowanych wzdłuż wybranych osi; wykonywano je przy pomocy świdra z gło

wicą o •rednicach od 8 do 17 cm. ~południowej czę~ci geziry natrafiono w ten sposób na bogata 

warstw~ osadniczą /ceramika, szczątki zwierzęce, ozdoby osobisteł zalegającą na głęboko$ci 0,5 

- 2,0 m i datowaną na czasy Nowego Państwa. Natomiast w południowo wschodniej cz~-ci geziry na

trafiono na pozostałości rozległej osady z końca okresu predynastycznego zalegające na głębokoś
ci 3,0 - 5,0 m w postaci ogromnej soczewki o miąższogci do 2 m. Stwierdzono w niej liczne fragmen

ty naczyń ceramicznych, wyroby kamienne, oraz szczątki zwierzęce i roślinne. Pod grubą warstwą 

iłów rzecznych, na gł~bokości 7 m natrafiono z kolei w tej części geziry na cienką warstwę frag

mentów naczyń ceramicznych o nierozpoznanej, jak dotąd, chronologii, Jest to ceramika o prostej 

technologii; na jej wiek rzució ~że dwiatło datowanie próbek iłów zaleg~jącyc~ n~d ta warstwą. 

QASR EL-SAGHA . Inslrytut Ąrc~eologii OJ we współpracy 

z Niemieckim Instytutem Archeologicz

nym w ~a.irzea 

Pracami kierowaŁ doc. dr hab . Joac~m Sliwa, uczestniczyli 

mgr Andrzej Matoga i dr ~zysztof Ciało~icz. Szdsty sezon 

prac wykopaliskowych. Osada okresu Sredniego Państwa i II 

Okresu Przejściowego. 

Badania wykopaliskowe prowądzone s~ na terenie osądy ząłożonej w okresie !redniego Pa~stwa 

[przypuszczalnie w czasach XII dynastii[ w rejonie depresj~ fajumskiej na północnym brzegu jezio

ra ~~eris Lobecnie w odleg >~ści ok. 8 km od brzegu jeziora Birket Qarun[. Obiekt pos iada regular

ną zabudow~ wykonaną zgodnie ze ściśle ustalonym i przemydlanym projektem. cały zespół na planie 

prostokąta posiada wym. 116 x 82 m, otoczony jest masywnymi murami obronnymi o grubodcl 2,20 m 

Lbyły one przedmiotem szczegółowych badań w poprzednich sezonach/. Materiał budowlany stanowi ąu

szona cegła piaskowa owym. 34 x 17 x 10 c~ 

Zadaniem kampanii 1987 r. było rozpoznanie zabudowy mieszkalnej w centrum osady/miasta. 

Wybrano w tym c e __ rejon z~okalizowany na wschód od ulicy transwersalskiej, st~nowiącej główną 

arteri~ komunikacyjną omawianego załoźecia. W trakcie 4-tygQ9niowej kąmpanii przebad~no wszystkie 

pozostałości architektoniczne zachowane w tej części obiektu /obszax o wym. 8~ x 5~ m/. Pozwollło 

to stwierdzić, że zabudowa wnętrza osady w tym rejonie składała się ze ściśle ust~lonych jednos 

tek, zamieszkiwanych niegdyś przez liczebnie takie same grupy ludzi /ok. 30 - 40 osób/. Każda 

~ jednos~ek tego typu składała si~ z prostokątnego dziedzi~ca o ~miaxach S x 12,5 ~ l przyle -
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glych do niego pięciu w~skich pomieszczeń o wym, 8 x 2 m każde. Na powie~zchni każdego dziedziń

ca zlokalizowane były po dwa piece o drednicy 1,~0 - 2,00 m, służ~ce do przygotowania pożywienia 

wypieku chleba , Osada użytkowana była do końca II Okresu Przej~ciowego. 

Badania będ~ kontynuowane. 

GRANA , okręg Melide 

Galie la 

RISZPANIA 

Uniwersytet Lódzki 

Katedra Archeol09ii 

Badania prowadziły ekspedycje Instytutu Archeologii Uniwer

sytetu Santiago de Compostela 1 Katedry Archeologii Uniwer

sytetu Łódzkiego. Pierwszy sezon badań. Osada obronna kul

tury Castro /II w. p.n.e. - II w. n.e./, Sprawozdanie przy

gotowała dr Małgorzata Kowalczyk-Kmiecińską. 

Tematem współpracy obu uniwersytetów sa studia mikroregionalne nad rozwojem osadnictwa. 

Za podstawę takich studiów w Galicii wybrano kulturę Castro koncentrując s~~ na okresach halsztac

kim, lateńskim i .rzymskim. Przedmiotem ząinteresowań grupy badawczej jest również geneza tej kul

tury, jak i jej dalsze transformacje w głąb ~redniowiecza. Charaktery.styczn~ cechą tej kultury s~ 

obro nne osady różnej wielko§ci sytuowane na naturalnych wyniesieniach·. Jednyll z punktów wielolet

niego programu jest realizacja badań wykopaliskowych grodziska Grana położonego 7 km na północ od 

miasta Mel lde ~ dol •n1 e Furelos, w centralnej czę~ci Galicii przy zastosowaniu ~tod pozwąlaj~

cych poznać s tratyg ra f \ ~ J strukturę uwarstwień kulturowych i sedymentów naturalnych, w celu us

tanowienia dokład nc1 c hro nologii i funkcji obiektu. 

Wykopy wytyc zono w Jednym ciągu tak, aby uzyskać wstępne info~cje o . wszystkich podstawo

wych częgciach osiedla . Cały dąg podzielono na działki 4 x 4 111 Lw sum:t:e 15 dzidek/, z czego 

zbadano 5 na zachodnim krańcu wytyczonego ciĄgu. Odałoni~to fra~nt zevn~t~znego muru obronnego 

formowanego bez użycia zaprawy z do~ć nieregularnego materiału kamiennego z miejscowych zło~y. 
z wewnętrz .· j zabudowy odkryto fragmenty budowli pełniących funkcje zarówno mieszkalne jak i gos

podarcze. Ustalono wstępnie dwie fazy istnienia osiedla z budynkami o zarysie zarówno owalnym, 

jak i prostok~tnym . Bardzo interesującym okazało się palenisko, a w pierwotnej fazie piec ze deia

na mi o konstrukcji kamiennej i glinianym klepisku, Materiał zabytkowy stanowiły f~ąqmenty naczyń 
g l i nianych zarówno lepi onych ręcznie, jak i obtaczanych na kole, przę~liki gliniane, pąc~orki ze 

szkliwa, złoty kolczyk oraz toporek kamienny, najprawdopodobniej wtó»nie użyty. Całość materiału 
po zwa~a datować odsłon ięte warstwy na wieki od II p.n.e. do II n.e. 

Równolegle z pre~amt wykopaliskowymi prowadzono badania archiwalne i h~stor~ogr~t~czne 

w ce lu potwierdzenia l uo wykluczenia związków między strukturami osadniczymi funkcjonującymi v 

okresie okupacji r~kiej, w ~redniowieczu i wsp6łczesnodc~ na terenie badanego mikroregionu. 

Rozpoczęto tei badania palinologiczne celem rekonstrukcji ~rodowiska natura1n~go i jego 
.lmia n w czasie. 

Badania będą kontynuowane. 
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Stacja Archeo~og.t,i S;r;ódzie:nnomor.skiej 
On~wersytetu WArszawskiego 

Badania pDowadz1U.: prof , dr Stefan Kozł.owsk.l [kiero~ik 
ekspedycji L, doc, dr, 1'11\b. 1\nd;t'Zej Ke111Phty, dr KArol Szym
czak , dr ~BZIU:>d ~zurowski 11191: 1119r Andrzej jlieióhe i w. 
Borkowski , ~dan~a finansowała Stacja przy wsp6łudz~ale 
State Organization ef 1\ntiquities and He;r;~tage I~:aku. 
Trzeci sezon badart. Osad~ 1 cmentarzysko z okresu neol~tu 
przedceramicznego oraz osadnictwo 4~dkowoasyryjskiego 
okresu. [Sprawozdanie opracowano przez ~ed, X~ na pods~~w1e 
raportu w języku anglelskimL. 

Celem badań była rekonstrukcja urbanistycznej st~uktury najp6~niejszej fazy osady, przeko
panie domostw [l, 2, 3, 4 i 6[, cmentarza a także tellu asyryjskiego. Dotychczasowe badania PoZ
woliły odtworzyć układ przestrzenny wczesnoneol:l;tycznej osady, Zajmowała ona obszal.' n11 osi ro;:•sw 
250 długi i llQ m szer~ki. Na tej powierzchni odk~to 12 dOmostw o rzucie kol~stym 1 prostokatnym. 
Od strony południowej osady odsłonięto cmentarzysko pochówków szkieletowych. 

Domostwa oznaczone nr l - 12 pochodziły z 3 taz neo~~tu przedceramicznego. Budowane były 
na planie koła i owalu lub prostokata. Średnica domów OW!Ilnych od ·s ·do 8m, ~ciany wznoszono z tu
fu, niekiedy umocnionego kamieniami. Wewnatrz niektó~:ych odsłonięto słupy konstrukcyjne o dredni
cy BO - 120 cm, 

W domach nr 6 i 10 odkryto szk~elety ludzkie, być mgże . były to grobowce . w niektórych od

kryto również dlady palenisk zbudowanych z kamieni a tak.że odsłoni~to wkopy gro~ ze szczatka
mi ludzkimi dzieci i młodych osobnik.ów,np. w domu nr l Ą. Znaleziono również szczatki zwierz~ce 
fauny stepowej i lednej oraz udomowionych. 

Szczególnie interesującYmi odkJ:YCiami było znalezienie ~l rze~b kamiennych w tyJ!\ 3 ca,łych, 
połamanych i 5 zniszczonych. W sumie w ciagu wszystkich sezonów zn~lez~ono 17 rzetb tworzących 

unikatowa, kolekcję sztuki mezopotamsk;ł.ej,d~towanej podobn~e j~k całe st-nowisko na koniec 8 i po
czatek 7 t~siaclecia przed n,e, 

W~ród rzełb zidentyfiko~ano ptaka, wydrę[?/, fragment f1qurk1 kobiecej, o~~z przedstawie

nie talliczne z twarza ludzka1 nie majace dotad analogii w sztuce neolitycznej, Pobrano 30 próbek 
do bada d C 14. 

cmentarzysko poło~one na 9Ran~cr o~ad~ pochodzi z pótnej fazy i odkryto na nim 14 grobów 

z pochówkami szkieletowymi /w pozycji embriona[ bez wyposażenia. 

środkowoasyJ:Yjski tellobejmuje powierzchniq 330m2, częściowo został zniszczony przez 
cmentarzysko postasyryjskie szkieletowe bez wyposażenia . W tellu odsłonięto n~ nim fundamenty 

czworokątnych pomieszczed na planie 3 x 2 m. Fundamenty z kamieni zachowane były do 50 cm wyso
kości i szerokości 80 cm. Pozyskano również kolek:ję naczyń wzbogacających znacznie wiedzę o ce

ramice okresu środkowoasyryjskiego. 

Badania dostarczyły bardzo ważnych tlanych co do urbanistyki i gospodarki przedceramiczne

go osiedla a odkJ:Yte rzetby stawiaja go na czołowym miejscu w~rdd stanowisk z poczatkdw neolitu 

na ~!wiecie. 



KAllERO 
Prowincja Chartum 

SUDAN 

Stacja Arcbeologli Śródziemnomorskiej uw 
w Kairze we współpracy z Muzeum Archeo

logicznym w Poznaniu 

Ekspedycj~ kierował doc. dr bab, Lech ~zyżaniak /autor spra

wozdania/, a w badan~acb udzlał wzięli: doc. dr bab. Michał 
Kobusiewicz {Zakład Archeolog!~ Wielkopolski ~ PĄN[, dr 

MarekChłodnicki/Muzeum -Archeologiczne w Poznaniu/, dr Maria 

Kaczmarek [Oni;.ersytet Pozna"-ski/ 1 4 woluntariuszy /z OSA, 

Francji 1 RFN[. Dzlesi~ty sezon badań. Finansowała SAS uw 
w Kairze. Osada i cmentarzysko neolityczne orraz cmentarzysko 

meroickie. 

Kontynuowano badania osady naolitycznej i zwi~zanego z ni~ cmen~pzyską. 

Eksplorowano dwie czę~ci-middeny osady. W jej północnym middenie założono wykop o powierz

chni 10m2 /2 x S m/, który eksplorowano kwadratami o boku l m przy pomocy war-stw mechanicznych, 

do głęboko§ci O,S m /calec/. Ziemię z wykopu przesiewano, a elementy zawartogci warstwy osadni

czej ważono· /ceramika, szcz~tki zwierzęce/ lub liczono [wyroby kamienne[, W południOwym middenie, 

na ogólnej pow. erzehoi 37S m2 , założono siatkę lS małych wykopów sondażowych o powierzchni l m2 

/ l x l m/ każdy, położonych wzdłuż trzech osi odległych od siebie o S m: wykopy znajdowały się 

w odległości S m od siebie. Eksplorowano je przy pomocy warstw mechanicznych, ziemię przesiewano 

a zawartość warstwy ważono lub liczono. Po oddzieleniu ceramiki, wyrobów kamiennych 1 szcz~tków 

zwierzęcych ziemię z wykopów szlamowano [wet flotation[, w rezultacie czego uz7skano 52 próbki 

makraszczatków botanicznych /zwęglonych/. 

w celu dalszego rozpoznania cmentarzyska neolitycznego usytuowanego w cent~alnej cz~~ci 

stanowiska-pagórka, pomiędzy middenami, założono tam wykop o powierzchni 712m2 , Eksplorowano go 

kwadratami o boku 2 m, do głęboko,ci 0,8 m. W wykopie odkryto 18 pochówków neolitycznych: na 3 

inne, ~1ln1e zerodowane graby o takiej chronologii natrafiono poza wykopem, na powierzchni stanowi

ska . ~~§ród pochówków odkrytych w wykopie, większo~ć nie zawierała wyposażenia. Trzy groby zawie
rały szczególnie bogate wyposażenie, w skład którego wchodziły -m.in. kamienne głowice buław, bran
solety i naramienniki z ko4c1 słoniowej oraz kogciane groty harpunów, Jamy tych bog~tych vrobdw 

by ły silnie zabarwione na czerwono, niewątpliwie przez sproszkowan~ ochrę, która mogła zostać uży

ta do pomalow"nia np. pojemnika na zwłoki. Jeden z grobów odkrytych w wykopie należy datować na 

okres mercieki 1 jest on niew~tpliwie cz~ści~ cmentarzy~ka z tego okresu, kt64e odk.ryto n• tym 

.stanowisku w toku poprzednich kampanii~ 
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STARA OONGOLA 
Stanowiska: ~~o~ciół ną p~nie ~·~za•, 

·~om o• k/el Ghadaa, •Wytwdrn~a ce~a

milci" LJ:Drrt:t Rf 

Po!slca St~cja ~cheolog11 Ś~ódziemno
mo~slciej Uniwersytetu ~ąrszawslciego 
v Kaittze 

W badaniach udziaŁ wzi~li: dr Stefan Jakobielalei /ZAŚ PAN/ 
lcterownilc wykopaliale ~ autor apr~wozdaniaL, dr Włod~imierz 
God ewalei i mgr ~zysztof Pl~slcota /Muz. Na~d. w Warszawie/, 
mgr inź. arcbc. Ja~shw Dobrowolslc1, fotograf mgr Tomasz 
Szmagier [ASP Warszawa/ oraz Ranna Kozi~alca-SOwa [studentka 
Uniw. Warszawskiego[ a także P.,zez Jcrdtszy okres: antropolog 
dr Maria Kaczmarek fUĄM PoznańL i konserwator mgr Ewa Peran
dowsica LASP Warszawaf. Dwudziesty pierwszy sezon prac: 18 
styczeń - l marzec 1987. 

xodciół ng Planie Krzyża /Stgnowisko CCL 

Rozpoczęte w ubiegłym sezon~e badania na zewnatrz budowli w tym roku P9 stronie północno 
wschodniej, ustalono gabaryty przypór i charakter terenu na zewnatrz kościoła, Po st~nie wschod
niej odsłonięto dwa groby [T.lS 1 T,l6[ z proatolcatnymi naqroblc~~l90 x 75 CDV zawierajace po
chówki mężczyzn 1 kobiety. Po obu stronach ramienia wschodniego ko~cłata znajdowała się mała ne
kropola ?zędciowo badana już l 1973 r. Groby w jej czędei północnej .wydaja się pochodzić z koń
cowego okresu użytlcowanh, budowli, tj, XII - XIIJ: w. 
Główne prace miały na celu uzupełnienie dokumentacji dwóch wczedniejszych budowli zachowanych 
pod fundament~ "Ko4cioła na Planie ~zyża•, a mian?Wicie "Kościoła o Posadzce K~ennej" /EC[ 
i tzw. ~udowli x• /BXL, li rezu~taeie WYkonanych tu szedciu so~daży uzyskano udcidlenia przebiegu 
fundĄmentdw obu budynków w tym stopniu, że można w pełni rekonstruować plany obu założeń . 

"Budowla x• -o planie prostokata 33 x 24 a- datowana na XI połowę~ w. tj, okres wprow~dzania 
chrzedeijaństwa do królestw~ Makuri1, została wzniesiona z cegły wyp~~anej. Ten niezwykle cieką
wy budynek, k~rego charakterystyczna cecb4 wnętrza jest cen~alne pomieszczenie o form~e krzyża, 
zawiera w układzie prze•=ennym czędci wschodn.iej i z~chodn.iej elementy planu przyjęte pótniej 
w rozwoju architektury s~kralnej v Nubii jako rozwiazania typowe, Budowl- miała niew~tpliwie 

charakter kommemoratywny zwiazany z pochówk~ dwóch mężczyzn w kryptach pod apsyd~ - zapewne 
znaczaeych postaci dla procesu chxystianizacji Makurii. •Budowla x• o wyra(nych cechach tradycji 
bizantyjskiej wzniesie~ została, jak się wydaje z fundacji królewskiej. 

Wykopal~slca kontynuowane na tya stanowisku ~oprowadziły do odkrycia w poziomie fundamen
tów ·~o4cioła na Komie o• LDCL z X w. innej starszej budow~i sakralnej o kamiennym fundamencie. 
Ten kodciół /EDC/, datowany na okres wezesnpchrze~cijański /Vll-Vlll w.[ został zbudowany na 
planie ~dratu z poszerzon' cz.dola wschodnia zaw~eraj~ca ~stoforia i apsydę o łuku wysuniętym 
ku wschodowi poza bryłę budynku. Taki typ planu,niewatpliwie wskazujacy na hiz~ntyjskie pochodze
nie1napotkąno na nubijskiej architekturze ~ raz pierwszy. Budowla EDC pełniła być może funkcję 
Jco~cioła k~asztornego dla ' asi-dujaceqo z _nie od północy ~nasteru /DM[, którego dalsze pomiesz
czenia Ldwie cele 1 fraqmen~ podwórca gospodarczego/ zostały w tym sezonie odsłonięte i udokumen

towane. Prow~dzono badania antroPoloqic&ne. pochówkdw na chrzedcijańskiej nekropoli usy~uowanej 
wokół ko4eioła oc. ~rzebadano 30 ~bdw z czasu użytkowania kodciota oraz dokonanych w okres ie , 

"kiedy hodowle na &omie D były ju* w ruinie• 

Rozpoczęto metodyczne wykopaliska obszaru wytwórni cer~cznych ~ północny zachód od mia
sta. Na Komie ~-l odkryte dwa piece o leomorach spalania zachowanych do vysokotci 2,75 m 1 ~red
nicach ponad 2 m. Oba datować można na peczatek okresu chrze~cijańskiego /Vll w./, Uzyskano róż
norodny mate~iął ceramiczny z wysypisk wokół i wewn~trz pieców fgłównie fragmenty naczyń stolo

wychf, któ~y znacznie wzbogaca repertuar znanych form i dekoracji. 
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wykop~l 1ska w Starej Dongoli b~d~ kontynuowane v 1988 r. /aŁycze~ -~rzec/. 

1\MES 

S tory Co u n ty 

/ l own/ 

Ducha n~n Slte /J) Sr 153/ 

USA 

Polska Akademia Nauk 

Instytut Historii Kultury Materialnej, 

Zakład Archeologii Wielkopolski 

Departament of Soclology and Anthropo

loqy, Zowa State Univeraity, Anes /Iowa 

Badania prowadzi~1: ~rot. dr John Bower 1 doc. dr hab. Mich 

Kobuslewicz. Finansowała strona ameryka~ska. Drugi sezon ba

dań. ll.VI - 20.VII . ~987 . Stanowisko z epoki kamienia z okre 

sów archaicznego 1 kultury Woodland. 

W ramach międzynarodowej umowy o współpracy naukowej między lHKH PAN a Iow~ State Unlver

sity /USA/, kontynuowano badania stanowisk kultur łowiecko-zbierackich v p6łno~no-4rodkowym rejo

nie Stanów Zjednoczonych. P~owAdzono eksploracje wykopaliskowe wielowarstwoweqo stanowtską Bucha

nan Site /JJ, Sr. l5l/ lei~cego w pobliżu miejscowogci ~s w stanie Iowa. Na podstawie sondaży 

z lat poprzednich załoiono trzy wyko~y oznaczone literami A, 8 1 c. 

Wynikiem badarl było odkrycie w warstwach górnych wszystkich trzech wykopów /dq 80 cm/ bo

gatych pozostało~ci obozowisk ludnoAci kultury Woodland /ok. 1000 A. D. / w postaci wyrobów kamien

nych, ceramiki i . bardzo licznych szczĄtków fauny. w wykopie 8 na glębokogci 180 cm oraz 255-270 c~ 

r . ra ftono na poziomy z okresu archaicznego /ok. 6000 B.P . / zawierające ogromne bogactvo wyrobów 

krzemlennych a także koAci zwierzęcych 1 szcz4tk6w roślinnych. Także w wykople c na gł~bokoAcl 

t• 0- 180 cm eksplorowano liczne pozio~y archaiczne z dużą ilo~ciq wyrobów kamiennych, kodci, 

ZĄtków zwierzęcych 1 ro~llnnych doskonale zachowanych. ~szystkie warstwy dostarczyły licznych 

węgli do datowa~. 

D<ldania bE;dł\ kontynuowane w J989 r. 
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Muzeum Regionalne PTTX w Kępnie 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Badania prowadztł mgr Jerzy WOjciechowski. Finansował 

wxz w Kaliszu. Czwarty sezon bada~. Cmentarzysko ciało
palne kultury łużyckiej z V EB, 

·= ym !>86 przebadano ogółem obszar o powierzchni trzech arów, eksplorując 

~l ci ~p l ne popielnicowe t jamowe. Czę'ć z pochówkó~ Popielnicowych była 
F>O~ i e 3 ła. zach.cwane , . formie ezczlltkOWej obwarowania kmn.tenne. 

i: z lę brĄZOWĄ, zwoje drutu brĄzowego, <i!fZechotkę gltnianĄ. Wtększo€6 

ła • c ra ikę m.in.: czerpaki, misy, dzbany . 



REALIZACJA ARCIIEOLOGICZIIEGO ZDJJ:CIA POLSKI 
w 1987 ·r. 

Mtmo z~ększenia się kosztów za prace przy realizacji ewidencj i stanowisk archeolog1cznycn 
metodą AZP przez wprowadzenie w połowie roku nowych stawek, iloś~ przeba.danycb. obszarów w skali ogól
nopolskiej ogJ.ągnęła przeciętną 'realizacji dotychczasowych w skali roku . Według nadesłanych przez 
KZA sprawozdań rocznycn wl987 r. przebadano 526 obszarów. 
w ciągu roku sprawozdawczego przyjęto do centr~lnego archiwum dokumentacje \ z 509 obszarów powstalą 
w różnych latach badań1 a do końca kwietnia br . dodatkowo 221 obszarów, tak więc st an archiwum na ko
niec kwietnta 1988 r. wynosi 3.181 obszarów. Liczba ta zawiera ilości zdublowane w przypadkach. ob
szarów granicznych, w rzeczywistości jest ich. mniej około 200. Ze względu na rozliczanie poszczegól
nych województw z prac AZP, ten tryb sumowania j~dnostek jest v trybie roboczym uzasadni'Ony. 

z prowadzonej centralnie kartoteki wykonamttwa AZP w układzłe wojewódzkim wynika , że Z3leg
łości w przekazywaniu dokumentacji z badań sięgają liczby 689 obszarów [bez woj. łódzkiego, które 
przenosi' kartografowanie stanowisk z map ult.l:adu· 6'5· na siatkę układu AZP[ t obejmują wciąż rdżne la
ta realizacji. Do najwtększycll. dłużn.ik6w należ·l'. wojewó~ ::wa: ciechanowskie - 76 obszarów, les zczyl1-
skie - 6'5 obszarów, łomżyńskie - 43 obszary, elbląstie - 42 obszary, radomskfe t .s.:tedleck.te ~ Po 32 
obszary. W wielu województwach prowadzonę ·SI\ ponadto prace nad poprawianiem dokumentacji, w tiórych 
wyniku :wymieniane &1\ egzemplarze dokumentacji znajdującej słę vODZ na lepsze, skorygowane t uzupeł
nione. Zestawienie ilościowe dokumentacji tworzącej centralny zbiór AZP za ostatnie dwa lata wykazu
je z reguły tendencje zwyżkowe w ramach. poszczególnych województw. BUdz~t jednak. n:t.epok.ójr 'aa.osobnto
ne przypadk:t nieprzekazywania vogóle dokumentacji do ODZ, przy jednoczesnym wzroście zadłużenia . 

Przykładem może .by~ województwo chełmskie, które utrzymuje tę SaMI\ tloś~ 43 obszarów od 1986 r. przy 
jednoczesnym po~ększantu długów z l obszaru w 1986 r. do 16 na koniec 1987 r. KOn~ec pterws%ego 
kwartału jest ostatecznym terminem rozliczanta się w ODZ z wykonawstwa AZP roku poprzedniego. Nie
zdyscyplinowany sposób- przekazywanJ:a dok\DIIentacji, Ci'lgłe wprowadzanie zmian t poprawek, które można 
było dokona~ przed przekazaniem materiałów do ODZ, znacznie utrudnia pracę Centralnego Archiwum AZP. 
Okres· 8 pełnycn lat realizacji AZP [a 10 lat od wdrożenia tdet[ wykazał jak.te znaczen:t.e dla poziumu 
wykonawstwa ewidencji ma centralne kierowanie. Bieżąca anal~za wykonawstwa bada6 pozwala ujednolt
ct~ zapts i operowa~ tym samym zakresem poję6 w skali kraju. Zgramadzóny materiał nl:e tworzy jedy
nie katal.ogu stanowisk , zaczyna przekształca~ się w bazę tntormacjt łr6dłowej. 
li roku sprawozdawczym przygotowano i rozpowszecbntono v drodQWłsku archeologicznym skład osonowy zes
połów konsultacyjnycn powołanycnwk.ażdym wojev6dztwte do spraw AZP wraz z o~entem zasad dztała-
n:ta. Dało to j.uź pozyt.r-me re2ultaty, z:moM.l:tzował.o czł:onk.6w zespołów- d.o cz:(łsts.zych Pos·:tedzeńf co 

jest widoczne v naPtywaj~tcych. do ODZ ~otokoł6w. 

W zwt~tzku z zawieszeniem w 1984 r. szkolert apra~aj~tcycn do uzyskanta licencji na pr~dze
nie 'prac AZP, wprowadzono inną formę uhtegani.l sto: o uprawn:t.eniła. Raz w roku [styczel1-luty[ m6gą od
b~ ~ię ro~wy kwaltfikacyjne przeprowadzone z kandydatem PrZeż komisję przyODZ ~ Rozmowy te poprze
dzone m~sz" by~ uczestnictwem kandydata v ekipie terenowej AZP wskazanej przez wła~ciwego KZA t pi
semną op~ JU:erowntka ek.tpy terenowej AZP. Dokumentację z · badal! obszaru, w kC:órycn kandydat wsPcsł
uczestntczył należy przedstavt~ komtsji w trakcie rozmóv kwalifikacyjnycn. Pierwsze tego typu rozmo
wy odByły stę w pocz<ltltu 1988 r. O licencję ;u,tegało się 22 osoby, uzyskało j'l 20. osób. Tak wi'ęc ogól
nie liczile licencję posiada 460 osób, z których około ~O nie pracuje v archeologii. rloś6 osób posta
dającycl\. ltcencję ·zwt~tzanycli. z miejscem pracy zawodowej v obrębie poszczególnych województw przedsta
wia stę nagtępująco: 

l. Btała ~odlaska a ;osób 10. Gorzów .J. osoba 
2. Białystok 5 osób. lJ.. Je lenta Góra l osoba 
3. Bielsko Btała 4 osoby J.2. Kaltsz 6 osób 
4. Bydgoszcz 7 osób 13. Katov:tce -13 osób 
5. Chełm s osób 14. K.telce 3 osoby 
6. Ctec!ian6w l osoba 15. KOnto 7 osób 
7. Częstochowa 2 osoby l 6'. Koszaltn. osoby 
a. Elhl~tg osoby 17 , Kraków - 41 osób 
9. Gdańsk - 18 osób 18. Krosno 2 osoby· 



- ?. , -

19. Legnica 7 osób. 35. Siedlce osoba 
20. Leszno 2 osoby 36. Sieradz .s. osoby 
21. Lub.li n - 21 osób 37. Skierniewice osoba 
22 . Łomża l osoba 38. Słupsk osoba 
23 . Łód~ - 33 osób 39. Suwałki osoby 
24 . Nowy Sącz l osoba 40. Szczecin - l4 osób 
25. Olsztyn 5 osób 4 1. Tarnobrzeg 3 osoby 
26". Opole - 1 5 osób 4 2. Tarnów 5 osób 
27. Ostrołeka osoby 4 3. Toruń - 15 osób 
28. Piła 3 osoby 44. Wałbrzych l osoba 
29. Piotrków Tryb. - osoba 45. Włocławek 3 osoby 
30. Płock osoby 46. Wrocław - 24 osoby· 
:n. Poznań 31 os6b 47. Warszawa -lO l osób 
32. Przemydl 3 osoby 48 . Zamo~ć 9 osób 
33. Radom osoby 49. Zielona Góra osoby. 
34. Rzeszów osób 

Osoby , które posiadaj~ ltcencję, a nie bior~ od lat czynnego udziału w pracac~ realizacyjnych AZP, 
powinny być ponownie przeszkolone przez KZA lub na jego wniosek skierowane na rozmowy kwalifikacyj 
ne do ooz. 

Jednocześnie zwraca się uwagę, że niektóre województwa zatrudniaj~ - jak wykazała ostatnio lektu
ra rocznych sprawozdań - na kierowników grup badawczych osoby nie posiadaj~ce licenc3i. Osoby te 

nie mog~ być wpisywane na kartach KESA jako autorzy badań, niezależnie od tego gdzie pracuj~ /mu
zea, PAK PKZ, czy spółdzielnia "Universitas"/. Nie mog~ też mieć żadnych praw autorskich w stosunku 
do dokumentacji AZP, bo nie można powierzać tm

1
zgodnie z zasadami, obowi~zków kierownika. 

Danuta Jaskanis 

... . . .. 
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WYKAZ OBSZAROW" AZP PRZEBADANYCH W 1987 r. 
---- - ------------------1~;~---------------------------------------------------~~~~~;;-------

ti'oj ew6dztwo o bazarów 
Numery obszarów AZP 

finansująca 

----------------------------~--------------------------------------------------------------------
B IAl.A PODLASKA 14 56-85, 57-87, 57-8 8 , 58-88 BBDZ 

60-85 , 62-84, 62-8fi, 62-83' 

6 3- 82 , ó3-86 , 64-86, 67-90, 

68- 90 , 69-84 

------------------------ ------------------------------------ ----------------------------
BIAlWSTO K 20 

BIELSKO-BIAŁA 

BYDGOSZCZ 7 

CliELli 

CIECHANÓW 

CZESTOCHOWA 25 

!:LB[.ł.G 7 

GOA~SK 5 

GORZOt~ 13 

WI!:LKOPOLSKI 

J ELENIA GORA 8 

25- 90 , 29-90, 28-91 29-90 

.3- 91. JJ-53, 34 83 :.-e 
37- 8.:. , 4 0-63, 4, -?3 -8 ~ 

44 -8~. 44- . 9, 4•-83 -a o 
s o-e . l l -30, s "l -8 

1- 53 , J8- ' OE-53 11 -4 

l - .;oł, ::. l-

.t - :!" , 34-· Ot 3!.. 35 

12- 36, 43-:4, 4]-37 

'2- 8 8 ' ~ 3 9' 7<;-36 

77- 86. 78-91, 8 2-88 

41-5ó, 42-66 

85-4 3 , 8 5-46, 86-46 , 

86-52, 86-53, 87- 47, 

89-46 , 89-47 , 89-49, 

90-4 6, 90-47, 9:t-50. 

91 - 5 3 , 91 - 54, 91-55, 

92- 51' 92-52, 92-53, 

93-53 

1 -3 

7b-8 

86-47, 

88-47 , 

8 9-50, 

91-51·, 

92-50, 

92-54, 

13-58, 15- 49, 20-53, 20-54 , 

23-51, 26-48, 27-48 

13-45, 13-46, 14-44, 15-43, 

16-44 

39-07, 40-07, 

42-0fi , 43-14, 
46-06, 46~7. 

48-17 

79-13,, 80-13, 

82-18, 82-19, 

40-15, 41-14, 
43-15, 45-06, 

46-12, 47-17 ' 

81-16, 82-16, 

83-18, 83-19 

K.ZA 

OJ"" 

KZA 
o~ 

WK?. 

BBD2 

·z 

wxz 
ODZ 

MA-WICi 

wxz 

liK Z 

--------------------------------------------------------~---------~------------~--------------
KALISZ 9 63-41, 65-36, 68-35, 69-34, 

69-36, 70-34, 70-35, 70-36, 

75-38 

1fłCZ 

ODZ 

-----------------------------~----------------------~-------------------------------------------
KATONICE 7 93-43, 93-54, 94-42, 94-43 

94-54, 95-43, 102-51 

KZA 

-------------------------------------------·----------------------------....----



KIELCE 

KONIN 8 

KOSZALIN 19 

87~58, 

91-63, 

100-61 

88-59, 

91-64, 

90-61,, 

92-67, 

90-62, 

96-57 ,' 

51-38, 52-40, 5~-41, 55-46, 

55-47. 58-45, 62-45, 63-41 

08-24, 10-24, 11-24, 12-24, 

14-16, 15-15, 16-15, 16-25, 

17-17, 20-25, 22-17, 22-18 

23-18, 23 - 19', 24-18, 27-20, 

27-22, 27-24, 28-22 

WOA!t 

MOK-KZA 

KZA 

ODZ 

IS PAN 

-------------------------------------------------.--------------------------------------------------

KROSNO 

LEGNICA 

LESZNO 

LUBLIN 11 

ŁOM ZA 26 

l.ODt 

3 . 

OLSZTYN 14 

OPOLE 6 

OSTRQl."j:KA 9 

100-54, 100-61, 101-55, 106-57 

108-71, 109-69, 109-77, 110-6~ 

111~73, 1J.2-77, 

116-83, 117-82, 

115-78,116-82, 

117-83 

83-19 

z ak oń c z o : n o 

74-79, 16-84, 78-78, 80-78; 

so-s2, so-85 1 81-so, 81-81, 

81-82, si-as,' .82-83, 

25--81, 25-82, 26-82.- 27-80, 

27-81, 27-82, 31-77. 32-17, 
· 33-73, 33-74. 33-75", 33-76, 

34-12. 34-73, 34-74. ł2-77, 

35-78 ; 36-73, 37-79, 38-76, 

38-81, 41-7~. 42-76, 42-78 , 

43-76, 43-77 

z a k o ~ c z o n o 

115-59 , 115-60, 116-60 

16-62, 17-61, 17-62, 19-57, 

22-53, 22-54, 24-62, 25-65, 

26-65, 28-52, 31-62, 33-59, 

33-60, 33-61 

82 - 39 , 86.-33, 87-32, 88-,.34 , 

92-40, 93-40 

32-72, 34-68, 34-72 , 40-67, 

41-67,. 41-75, 42-66 , 51-70, 

51-11 

ODZ,MA- KZA 

NKZ 

WKZ 

WKZ 

ODZ 

KZA 

ODZ 

BDZ 

ooz 

BDZ 

~z 
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--------------------------.-----------------------------------------------------------------------
Pit.A 18 30-27' 30-29, 31-19, 31-21 WKZ 

31-22, 32-19, 32-20, 32-21, ODZ 

33-19, 38,..25, 39~25, 42-32~ 

43-21, 43-22, 43-24, 4j-3o, 

44-21, 44-'30 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
P!OTRKOW 20 67-54, 67-56", 6"8-54, 69-54, liKZ 

TRYBUNALSKI 69-59, 70-51, 70-53, 70-5ł, 

70-59, 71-51, 72~51, 73~55, 

74-56", 75-60, 76"~0, 77-55, 

77-56, 79-52, 80-52, 81~51 

------ ------------------------------------------------------~----------------------------------
PU>C K Hi 45-52, 46-52, 48~53, 48-54, liKZ 

49-51, 50-51, 50-53, 51-51, ODZ 

52-53, 52;.fi1, 53-59, 53~0, BDZ 

53-61, 55~56, 60-48; 60-49 

--------------------------------~-----------------------------------------------------------------
POZNAJ'I 

PRZ EMYSL 

RADOM 

RZESZOli 

SIEDLCE 

SIERADZ 

SKIE:RN IEWICE 

SZ.UP SK 

28 

9 

45-31, 47-29, 48-22, 48-23, 

48-35, 49-:n, 49-35, 50-35, 

52-34, 53-32, 54-23, 5«-28, 

5ł-30, 55-21, 55-22, 55-25, 

55-28, 56-21, 56-29, 57-29, 

57-33, 57-34' 58-21, 58-22! 

58-23 ~ 59-21, 60-30, 61-28 

104-82, 110-81, 111-80 

68-70, 69-69 

98-75, 

.100-79, 

103-79 

49-75, 

51-75, 

98-76, 99-77, 100-77, 

l.Ol-74,103-75; 103-78, 

50-73, 

51-77. 

so-74, 
56-75 

51-74' 

nie realizowano bada~ nowych obszarów AZP 

2 56-60, 56~1 

13 05-29, 06-29, 10-35, 10-36, 

11-35, 15-28, 18-30, 19-28, 

19-29, 19-30, 20-28, 20-29, 

20-:io 

WltZ 

001 

MOR-UA 
ODZ 

lfi(Z 

~ ICZA-Marszava 

lfi(Z 

ts Pllll 

-------------------------------------------------------------------------------------.------------
SUWl\ŁKI s 13-87. 14-87. 15-86. 15-87' 

19-81 
W1tZ 

ODZ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZECIN 23 23-07' 2.4-07. 25-07, 26-06, W1tZ 

26..07. 28~3, 32-o8 ,' 33-o8, ooz 
34~07, 

l 
35-11, 38-o6,, 38..07, IS PAII 

39-051. 39..06' 39-07, 3'9-09, 

39-10, 40-05, 41-06, 41-07. 
42-06, 43-Q2, 43-03 

---------------------------------------------------------------------------------------------------



TARNOBRZEG 

TARN01f 3 

TORtnil 

lllll.BRZYCir :u; 

85-74' 
!11-72, 

9'5-72 

85-75, 86-74, 87-74, 

94-74, 94-75, 94-76, 

~00-64, 102-64,103~64 

30-4 7 l 35-41, 36-h. 36-52. 

37-51' 37-52 

86-22, 86-25, 8·7-22, 88-20, 

88-ll, 89-20, 89-2f, 89-22, 

89-27, 91-~4. 92-22, 93-22, 

94-2:1, 94-22, 95-24, 96-24 

ODZ 
BBDZ 

ZBDZ, ODZ 

lOt Z 

BBDZ 

--------------------------------------------------------=--·-·-
s 

WŁOCŁAWEK .17 . 

WROCŁAW 16 

ZAMOSC 16 

53-591 

54-61 

41-47, 

43-so, 

46-52, 

S0-51, 

52-49 

71-23, 

73.,26, 

78-32, 

82-27. 

86-89, 

. 94-93, 

95-92, 

96-92, 

' 53'-6"0, 

42-48, 

44-48, 

48-43, 
l 

51-46; 

11-24. 

76-29, 

78-33, 

83-26, 

86-90, 

94-94, 

95-93, 

97-83, 

54-6"0, 

42-49, 43-46,_ 

45-51, 45-52, 

48-44, 50-46, 
' 51-49:, 51~5~, 

72-23, 72-2ł·, . 

76-30, 78-25, 

79-24, 79-26, 

83-27, 85-30 

93-94, 94-92, 

95-81' 95-91' 
9S-94, 96-85, 

97-84, 97-92 

ooz, ta, 

SPDDK 

liKZ 

IIOA!t 

ODZ 

. IIOAK 

WKZ 

--------·---------~-----------------------------------·------·----·----

ZIELONA GORA 41 55-09, 55-10, 55-ll, 55-12, BDZ 

55-13,, 56-D9, 56-10, 56-11' ODZ 

56-12, 56~13,, 57--()'9, 57-10, 

57-11' 57~2,, 57~13, 57-14, 

57-~s. 57-~6., 57-11' 58-i.l,: 

58-12,, 58-..lJ, 58 ... 14,_ 58-1·5,_ 

58-16, 58-17} 58-19, 68+21, 

59-19, 59-20, 59-ll, 62-17, 

62-18, 63-17, 63-18, 66-07' 

66-08, 67-01; 67-oil, 68-10, 

68~11 

--------------------------=-----------------------------------·------------
· raz ... : 526 Opr. D.J. i E,D. 
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WERYFIKACJA I INWENTARYZACJA SREDNIOWIECZNYCH I NOWOtYTNYCH HOT SZKŁA 

zapocz"tkowana w 1974) X:· przez Jtatedrę Archeoloq11 {obectU.e Instytut Prahistorii{ Onhrer

sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu badanta nad dziejami hutnictwa szkła we wschodniej Wielko

polsce z czasem przerodziły się w planowe przedsięwzięcie badawcze swoim zasięgiem obejmujące całą 

Polskę północno-zachodnią, a także poqranicze dląsko-wielkopolskie. Stało się to głównie za spraw" 

powołanego do życia w 1983 r . Zespołu do Badart nztejdw Szkła w Polsce północno-zachodniej /przy 

Komitecie do Spraw Muzeów i Zbiorów Szkła ICOM{ i nawiązania ścisłej współpracy z Ośrodkiem Doku

mentacji Zabytków w Warszawie, który pokrywa wię~szość kosztów związanych z badaniami. W skład Zes

połu wchodzą dwie ekspedycje archeologiczne: •po~rska", Pracowni Dziejów Szkła Instytutu Archeo

loqii i Etnografii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i "wielkopolska", Instytutu Prahis

torii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznan.iu. Oba te Instytuty takie wspieraj" finansowo swo

je ekspedycje. 

z Zespołem współpracuj" historycy, językoznawca, geograf, chemik, petroqraf, kreślarze i 

fotografowie, którzy opracowuj" i przeprowadzają kwerendy archiwalne, zbierają informacje pisane, 

wykonują ekspertyzy specjalistyczn9, " udzielaj" konsultacji oraz przygotowują dokumentację graficz

n" i fotograficzną wyników badart. · 

w założeniach perspektywicznych planowanych badań Zespołu ujęte są dwa podstawowe cele: 

1/ weryfikacja i inwentaryzacja !lredniowiecznych i nowożytnych hut szkła na obszarze Polski północ

nozachodniej; 2/ opracowanie dziejów hutnictwa szkła na tym terenie. 

Celem pierwszoplanowym, obecnie realizowanym jest szczegółowa inwentaryzacja hut; od li

czebności bowiem ic i\ wykrywania w terenie /w stosunku do istniejących w przeszłollct/ uzależniony 

jest stopień wiarygodności i prawomocność korteowego wyniku badań, jakim ma być odtworzenie procesu 

kształtowania się i rozwoju średniowiecznego i nowożytnego hutnictwa szkła na Pomorzu i w Wielkopol
sce .. 

Badania weryfikacyjno-inwentaryzacyjne hut są dość złożonym przedsięwzięciem, na które skła

da się szereg praco- i czasochłonnych czynności. MO~a je ują~ - tak, jak większość tego rodzaju 

poczynań archeoloqicznych /archeologiczno-historycznych/- w dwie grupy: 1. czynności gabinetowe 
przygotowawcze; 2. czynno§ci terenowea 

l. Czynności gabinetowe przygotowawcze, to przede wszystk~ /a/ kwerendy archiwalne 1 bibliograficz

ne w celu zqromadzenia i nformacji dotycz~cych szklarstwa woqóle, a hut w szczególności, a także ma
teriałów toponomastycznych związaRych z działalności~ hutotezą oraz fb/ analiza materiałów karto

graficznych polegaj~ca na sczytywaniu map w różnych skalach /głównie 1 : 25000 i 1 : 100 000/, 

przede wszystkim dziewiętna'stowiecznycb i rejestracja występuj"cych na nich nazw miejscowych ! .·po

lowych utworzonych od słowa •huta• /np. Rutka, Huciako, a~e też Chutka, Chuctsko, Stara Buta, Sred

nia Huta , Nowa Buta / i od słowa •szkło• /np. Szklarka, Szklana, Szk1arnła, Szk1ana Huta, Szklana 
Góra/. 

Całość tak uzyskanych materiałów opracowuje stę kompleksowo i następnie nanosi na specjal
nie przygotowane kwest! lariusze stanowi~ce podstawę dalszycn prac, mdędzy tnn~ wytyczania re

jonów badań i ustalania taktyki poszukiwań terenowych. 

2, Badania terenowe prowadzone są w myśl ogólnych zasad archeoloqtcznej eksploracji powierzchniowej 

prcystosowanej de specyfiki stanowisk łutniczych, z uwzględnieniem niektórych elemen,tów metodyki 

opracowanej dla potrzeb ~rcheoloqicznego Zdjęcia Polski. Podstawowe znaczenie dla szybkiej lokali

zacji huty mają wywiady środowiskowe - Połączone z demonstrowaniem informatorom charakterystycznych 

materiałów hutniczych - stanowiące wyjdeiewy i nieodłączny składnik naszyob prac ~erenowych. 

W przypadku uzyskanta negatywnego wyniku poszukiwań, ponawia się je w następnym sezonie 
badawczym. Badania terenowe prowadzone są wiosną i jesieni~. 

W celu okredlenia potencjalnych iródeł surowcowych; z których korzystały odkryte huty, w 

sąsiedztwie niektórych z nich przeprowadza się - przy współpracy geografa /geomorfoloqa/ - badania 
z l óż piasku. 
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Dokumentację terenową /opisow~, graficzn~ i fotograficzn" BP.OrZ~dza się w mydl ogólnych 
zasad sformułowanych dla Archeologi~znego Zdjęcia Polski. 

Badania weryfikacyjno-inwentaryzacyjne przeprowadzono do 1986 r. wł~cznie na of>sza.rze 
dzi~więciu następuj4cych województw: . 

- · bydgoskiego, gda~skiego, koszalińskiego, słupsk~ego /ekspedycja "pomorskar/1 
- kaliskiego, konińskiego, poznallskiego, wrocławskiego, zielonogórskiego [ekspedycja 

"wielkopolska" L. 

łĄcznie zweryfikowano. w terenie około 19) pW11<1!<5wi odktywajŻ!c 132 huty szkła rP.-:>rze - 747 

Wielkopolska - 58[, B hut żelaza /Pomorze - 27 Wielkopolska - 6/ t l smolarnię [Pomorze{. 

Pozo sta.łośct po hutach szkła manifestuj~ się na powierzchni terenu z reguły bardzo rozdrob
nton~ materiałem, którego tlodć jest znacznie zróżnicowana - od pojedynczyciL .przeclmiotów do kilku-

nastu; k~lkudziesięciv., lub nawet ktlkueet, Przewo.żaj4 pozostałości produkcyjne z różnych. etapdw 
wytoP.,. masy szklan'ej t formowani.& wyrobów v postaci spieków zestawu surowcowe·go, zakrzePtej masy 

szklanej, próf>eiC szkła - tzw. łezek, ułamków nieudanych praeclmiotów , frzadriej narzędzi szkla.rskicf> 
/np. fragmentów piszczeli, nożyc, donic/, a także ułamku gotowych .wyrobów oraz drobne elementy kan~ 

atrakcyjne urz!ldzell produkcyjnych buty. 

Tam, gdzi~ zarejestrowano większ4 tlodć zróżn~cowanego materiału tródłovego, na podstawie 
rozrzutu określonych rodzajów pozostałości produkcyjnych ustala się przyf>ltżone położenie płecdw 

szklarskich t zasięg huty . 

Ponieważ z wielu stanowi.sk hutniczych znane są głównie pozostałolici produkcyjne .,. nl.ewielkim 
tylko stopniu daj4ce sl.ę dokładnie datować, przybliżo04 chronologię zdołano usta.ltó. dla 102 hut 

szkła, tj. dla 77,3 \ ogólnej ich liczby. W tym na pófne średniowiecze /XIV/XV v./ przypadaj~ za
ledwie 2 obiekty /około 2,0 \[ zlokalizo•ane w rejonie Gdańska, a na XVI wiek tylko jeden /około 
1, O \{ z Pomorza. Natomiast zdecydowanie dominują - z_a.równo na Pomorzu:, jak i w litelkopolsce - huty 
datowane na XVII - XVIII v., których zarejestrowano 66 [64,7 \{_. Stosunkowe duia liczba obiektów 

/33 szt., 32,3 \{pochodzi z XIX- XIX/XX w. Z kolet atanow~ka, których z powodu niewystarczaj,cej 
tlo~ci ma tertatów nte można było datować w ramach stuleci l 30 .. szt.; 22,7 t wszystkich hut szkła/, 

najprawdopodobntej funkcjonawały v czasach nowożytnych • 

• 

Zbiory i dokumentacja naukowa badad znajdują się w' archiwum Instytutu Archeologii i Etnografii UMK 

w Toruniu i Instytutu Prahtatortt UAM v Poznaniu. Badanta będą kontynuowane. 

Jerzy Olczak 
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Janowiec, w. lubelskie, Zamek, nż ...................... .. .......................... . ........... 224 

Janów Pomorski, qm. Elbl4g, w. elbl4skie, w~ .................................................. 146 

Jarocin, w. kaliskie, st. 2, pś /nż/ .......................................................... 185 

Jarosław, w. przemyskie, pś /nż/ .............................................................. 196 

Jastrzębie, rym. Łowicz, w. skierniewickie, s~. 2 . ....................... . ............ : . •...... 

Jed.wabno, qm. Luhicz, w. torur\skie, st. l, w~ ... . .. ~...................... .. .................. 14 7 

Jegliniec, qm. Szypliszki, w. suwalskie, st. l, wś /rz/ .............................. • ....... • 148 
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Kadero, Prowincja Chartum /Sudan/, b z • ••• •.•••• .•• ••••• •...•••••• ••.•••••••••••• · • • • • • • • • • • • • . 25 7 

Kala Beni Rammad /Algieria/, b z •.••••••..••••••••••.••••••••••••.••• ..••..•••• ••.••.•••••.• • •. 2H 

Kalisz Pomorski, w. szc2ec1l'iskie, st . 7, pim ••• .. ... .. •• .. ... .. ... ..•••• ... .. •• .. •• .... . .• .. •• • •• .. ..... ... ... 9 

Kalisz Zawodzie, Grodzisko, wd ....... ................. · ................ ................................ ...... ................. .. 149 

Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca, w. gdadskie, s -t. l, rz . /hl .................................................. 118 

Kamieniec, gm. Zbrosławice, w. katowickie, st. 2, wd /h/ ...................................... ·149 

Karmanowice, 1 , gm. W4,wolnlca, w. lubelskie, st. 35, n .. .... ................ ............................... .... .. · 26 

Kartoszyno, gm. Krokowa, w. gdadskie, st. 10, l ............................... _ ... _ ......................... ........ 100 

Kazimierz Biskupi, w. konil'lskie, wd /nż/ ••••• ,. •••••••••••.••••••••••• •· •••••••• • .• • •• •. • • •• • • 151 

Kątki, gm. stary Targ, w. elbląskie, st. l, l /h/ ........•............•..•........... v •••••••• 100 

Kichary Nowe, qm. Dwikozy, w. tarnobrzeskie, st. •pole Boleni:a"', n · .~ ............ : · ... ... .. . . ... . 26 

Kiszewy, gm. Tuliszków, w. konińskie, st. 38 -dwór, nż •.•••••••••••••••••••••••.• ., •••.••• ••• 125 

Klślaki, gm. Ty.kocin, w. białostockie, st. l, ni .................... :···· ....................... 225 

Koczewo Młynek, gm. Przodkowo, w. gdańskie, st. 2, "' !hl . •. . •.. .......... ..•.•....•.•.•.•.... 152 

Kolonia Grzybów- Podlesie, qm. Staszdw, w. tarnohrzeŚkie, st. l, h /n, b{ .................•.. 84 

Kolonia Husynne, gm. Hrubieszów, w. zamojsfde, st. 6, n /b{ . . .. . .. . .. . ... . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 28 

Kolonia Raciborowice, gm. Bialopole, w. chełms~e, st. 3, n /D, rz, ~/ .....•......... ... .•... 28 

Kołobrzeg, w. koszalil'lskie, Stare Miasto, pił /ni/ •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 196 

Koszalin, st. l "Góra Chełmska", h /wd i pś/ •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 153 

Ko,cie1na Wie~, gm. Osięciny, w. ~łocławskie, pś [nż[ ......................................... 197 

kowalewko, gm. Oborniki, w. pozna6.skie, st. 3, b /hl . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. 60 

Kozłów, w. kieleckie, pś . . • • • • • . • • • • • • • . • • • • • . •• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • 198 

Koz.6wki, w. ostrołęckie, st. 8, pim . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . • •. • • . . •. . . • . • . . . . .. . . . . . . . . . . .. . • . lO 

Kotle, gm. Szamotuły, w. poznańskie, st. 1, pim {b, wś[ •••••••••.••• : . • • • . • • • • •• • • • • • • • • • ..• • • • • lO 

Kraków, ul. ~w. " Bronisławy, Kaplica dw. Małgorzaty, nz ....... _. •••••••••••••••••••••••••••••••• 226 

Kraków- Kazimierz, ul. Jakuba 9, ul. M.Fornalskiej 17, nż •••••••• ••• ••.••••••••• • •••••••.••• • 227 

Kra.ków - Kazimierz, ul. Kupa 18, Bożnica Izaaka, nż •••• • •••••••••••••• •••••••••• .•••••• •• ••••• 227 

Kraków - !Ueparz, ul. worcella i Pawia, nż •••••••••••••• ••••••• ••••••••• •• • ••••••••••• •••••••• 22.8 

Kraków - Nowa Huta - Krzesławic e, st. 41, n /1/ • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29 

Kraków - Stare Miasto, wś /p~, nż/ •••• : . ••••••••••.•.•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 157 

Kraków- Stare Miasto, Pl. św. Duchal-Teatr im. J.Słovacktego, wś /nż/ : •••••••••••••••.•••• 156 

Kraków - Tyniec, Opactwo oo.Benedyktyn6w, Klasztor, wd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 155 

Kraków - Wawel, wś /pś, nż l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 

Kraków - Zwierzyniec, Kościół Salwatora, wś {nŻ/ ••••••••••• : •.•••••••••••••••••••••••••••••••• 156 

Krasnobród- Zagdra, qm. KrasnobrcSd, w. zaJDOjskł_e,. st. 4., b . ... ... ... ... . •. .. . ....... .. . ...... 60 

Kręczk6w, 11. Borów, w. W"r"ocłavskie, st. 1, b . . .. . .. . .. . . . . .. . . . • .• . . . .. .. . . .. . • . . .• . .. ...... . . . . .. 61 

Krosno, Pałac Bisk;up6w, wś /nŻ/ ..•••••••••••.•••••••.•••••••••••••••..•.••.••••.•.•.•.•••••••• 228 

Krzemionki, gm. Bodzech6W, w. kieleckie, n /6/ • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 29 

Lembarg, gm. Jabłonow:o PoiDOrskie, v -. torUJiskier st. 6, wd .••. • ......•...•....•.•...••.•....•.. 158 

Le~na Jana, gm. Smętowo Grantczne, w. qdańslci.e, st. 2, h. [n[ . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . 84. 

Led no, gm. Brusy, w. bydgoskie, st. 2, rz /l[ .............. : . ............................... ... .. 119 

Lubrąż, gm. Wołów, Kodciół !Iw. Jakuba, nż .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 229 

Lubiń, w. leszczyńskie , st. l i la, wś /pś, nż/ ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••• 159 

Lublin, Stare Miasto, . ~. XIV , ul. Grodzka U-23, pd /nż/ •••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••• 199 

t.ańcut, w. rzeszowskie, st. 3, n . . . . . . .. .. . . • .. • • . • • . . . . . . . . . • . . . . . . • • . • . . . • . . . . . . . . .. . . . . . •. . • .. . • 30 

l.awki, giD. Ryn, v. suwalskie, - st. 4, rz ..... . ............ .... .................. . ........... .... 120 

ł.awny Lasek, qm. Piecki, w. olsztyrtsk.1e, st. m, rz ...... ... .... ,. ................. ; ............. . 120 

Lekno, gm. Wągrowiec, w. pilskie, st. 3, wd {pś, nż/ .......................................... 160 

Łopatki, w. sieradzkie, st. 11, b {pllrl{ •• • •• • •• • • • •• • • •• • • • • •• • •• • •• • • • . •• • •• • •• • •• • •• • • • •• • • 61 

I.opatki., w. sieradzkie, st. 12 , b • . • . • •• • • • • •• • •• • •• • •• • •• • •• ••• • •• • •• . . • • •• • • • • • • • • • • •• . •• • •• 62 

I.owicz, w. skierniewick:te, Rynek Kośctuszki, st. 11, pll {nż/ •••••••••.•••••••••••••• ! ......... 199 

Lód t, ul. Checianowicka 105, st. 1, w!! ••••.•• ••••••••••••••• ••.••••.••••••••••••.••• •••••••• •• 

Machnd11iek, qm. Ulbówek, w. zamojskie, at. 7, rz ................................................ 121 

~l"ciejowice, w. siedleckie, st. 1, b fh/ • . .. . .• . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. ... . .. . •. . . . . . . . .. . . . . . . . . 62 
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Macoszyn Duży, gm.Wola Uhruska, w. chełmskie, st. 4, h /pirn, r z/ .. . .. ......... . .. . ..... . ... . 

Madeły, qm. P11tn6w, w. sieradzkie, st . l, b /h/ ... ....... . .... ... ... . .. .. .... ... ... .... . . . . . . 
Malbork - Zamek, w. elbl llskie, Karwan, pd /nŻ/ .......... .... .......................... .. .... . 
Mała Wie,, qm . Xonopnica, w. sieradzkie, st. 14, rz 

Masłomęcz, qm. Hrubieszów, w. zamojskie, st. 1~. rz 

M~kolice, qm . Wola Krzysztoporska, w. piotrkowskie, st. 3, h. /pim , b/ .....• • .. ... . .........•. 

Mechni.ce, gm. Kępno, w-. kal.tskie, st. l, b /hl .... ... ... .. . . .... . ..................... .... . .... . 
Mielnik, w. białostockie, Zan-ek, w~ /pd, nż/ ............................................... .. 

Międzylesie, w. wałbrzyskie, st •. 3 .. .. ...... .. .... ............ ......... ............ .......... 
Mikołajów, qm . Osiek, w. tarnobrzeskie, st. l, 2, 4, 14, rz /n, b, b/ .... ..... ............ . . . 

Mikorz-yce, gm. Bełchatów, w. pt otrkowsk.:te, nż .... .... ...... ........ ..... .. . · • · ................ . 

Mi.kovice, gm.. NamysłÓW', v . opolskte, st. 1, O ................................... , .......... . . 

MJ.~anówek{PaJ.ęcin, w. warszawskie, rz /l/ ............... .......... ; ............ .. ........... . 

Miłaczew, grn . Kleczew, w. kontńsk.ie, st. 7, n /"h.-?[ ........................... .. . ...... ....... .... . 

Minsbae Abu omar, Delta Wschodnia [Egtpt/, bz ............................................... . 

Mirzec, w • .k.ieleck.i·e, st. l, rz ............................................ . ... .. ..... .. ..... .. ............. . 

Mokre, gm. Zamo~ć, w. zamojskie, st . ·l, wił /b/ ......................... .................. . . .. 
Krocza, v. bydgoskie, st. 2, h. /rz/ ................. .' ...................................... .. 

Mszano, gm. Brodnica, w. torullskie, st. 14, ptm [n, b/ .................. . ................. .. : 

Mutowo, qm. Szamotuły, w. poznańskie, st. 2, b [l, rz, nż/ ................................... . 

Nadkole, gm. Łochóv, ,... siedleckie, st. 1, rz /h?{ .......................................... . 

Nadole, gm. Gnierlno, w. gdartakie, st. 3, b /h/ ............................................ .. 
Nemrik /Irak/, bz • • • • • • • . • • • • ..•••••••••••••••••••• : ••.•••••.•••• ••••• ••••••••••••••.••.••.•. 

Niedóv, gm. Zgorzelec, w. jelenJ.ogórakie, d ................. ...... ......................... . 

Noaocice, qm. Głogów, w. legnickie, st. 9, b /h/ ................ . ... _. ............ .' . ....... .. 
Nosocice, qm . Głogów, v. legnickie, st. 16, rz /n, b/ ............... : ............ .. ......... . 

Noaocice, gm. Głogów, w. legnickie, at. 17, n /b, n/ ...................... .................. . 

NOsocice, qm. Głogów, w. legnickie, st. 18, n /b, h, w~/ .. ...... ..... : . . ... ...... ......... . .. 
Novae /Bułgaria/, Sektor Zachodni, bz . ....................................................... . 

Nowa Biala, gm. Nowy Targ, w. nOWOB!Ideckie, st. 2 , - pf:Ja fb, n"! 
Nowa Słupia - Łazy, w. 'kieleckie, st. 1, rz {wd/ ............................................ .. 

Nowy Młyn, w. włocławskie, st. 6, n /'f>/ .................... ........ , ........................ . 

Nowy Raduszec, gm. Krosno Odrzańskie, w. zielonogórskie, at . 6._rz {b/ ••• •.•••••••..•••••••.• 

ObjezJ:erze, qm. Cb.ojn:tce, w. bydgoskie, nż ............ . .............. ..- ................................... . 

Obkas, gm. Jtamień Krajedski, vś ••••••••••••••••••••••••••.•.•••• • • i ...................•...... 

Oblin, gm. Maciejowice, w. siedleckie, at. s, rz flf ....................................... .. 
Obra, qm. WOlsztyn, v. zielonogórskie, at. 13, Wll /pś, nż/ ........................ .. ........ . 

Odry, gm. Czersk, w. bydgoskie, at. l, rz .................................................. .. 

Odry, gm. Czersk, v. bydgoskie, st. 2, l .. . ..... . .... ...................................... .. 

Olchowiec, gm. Obsza, w. zamojskie, at. 8, n ....... .... ....... .. . .. .. ..... .. ......... .... ........... . 

OpatowJ:ce, qm. Radziej6><, w. włocłaVBkte, st. 3, 1, 34, 42, n [pś/ ... .. · .................. .... . 

Opinogóra, v. e.techanOW"skie, nż ............. . .............. . ........................... . ......................... . 

Orenice, gm. Pi11tek, w. płockie, pd •.•••••• : • • •• •• •••••••• .••• .•.• •••• .•• •••.•.••...•••••••... 

. Orle, gm. Krocza, v. bydgoskie, st. l, h /wiJ/ ..... .' ......................................... . 
Osłonki, w. włocławskie, st 1, n {b., ~, rz, v~/ .... . .... . ............... . ..... .. ... . . . . . .......... . 

Ostrów Lednicki, qm. Łubowo, w. peznadskie, st. 1, st. 2, w>! ......... . ...... .............. .. . 

Pałcz, cp.. Ostelsko, w. bydgoskie, st. 2, n . ..... .. ........................ .... ............ .. 

Parcha tka, qm. ltazi.m.ierz Dolny, v. lubelskie, st. 12, n .... . .................. .... . . . ....... . 

~archatka, gm. l(azi.m.ierz Dolny, w. lubelsUe, st. 13, wd . ....................... ... ......... . 

Parczew, w. bialskopodlaskie, st. 6, b ........ .. ........ ....................... ............. . 

PawU.cby, qm. KsJ.ężopol, w. zamojskie, st. 2, w!! /n, b/ ...................................... . 

Pawłowo, qm. Czerniejewo, w. poznańskie, st. 16, rz /n, w!!, p~{ ••••••••••••••.••.•••••• • .•.•. 

Piotrków Tryb., Rynek Trybunalski ll, ni ....... .......... ...... . ........................... .. 

Piotrów, qm. Zadziul, w. sieradzkie, st. 12, b [d[ .......................................... · 

Piotr6w, gm. Zadziln, w. sieradzkie, st. 13, d ............ . ...... . ......................... .. 
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Pławanice, qm. Kamień, w. chełmskie, st. 11, l. .......... ... ~ ........................................ ... ......... 102 

Płock - Radziwie, p§ /h/ .... · ..... ....•........... ..........•. . . ...... • .. • ... • · · .. · · .........• 202 

Podebłocie , qm. Trajanów, w. siedleckie, st. l, ri ..................................... · ·· · ·· ... ... ....... 170 

Podebłocie, gm. Trojanów, w. siedleckie, st. 3, wd /b/ . ............•...................... .... . 170 

Podgaj, gm. Aleksandrów KUj., w-. włocławskie, st. 32, n .••• •• ••• _. •. ••• • •• • ••• •• ••• • •• • •. . . • •• 38 

Podlodów, gm. Łaszczów, w. zamojskie, st. 59, b [lL ••••• • •.• • ..•....•. . ... • .............•..•• . 67 

Pod.rzecze, w. les-zczyrtskie, st. 3, b /rz/ .................................... _.. . .. . . .. . . .. .. • .. . .. . .. . .. .. .. . . . . .. 68 

Poganice, gm. Potęgowo, w. słupskie, st. 4, n /1/ ••••••• •••••••• : .. • •• • •• • •• • • . • •• . •• . •• • •• • • 37 

Pomielin, gm. Zalewo, w. olsztyńskie, st. l, ·rz {l, nż/ .. H ....................................... 127 

Popowlany, gm. Tykocin, st. l , h································· : ·. ··········'··············· 88 
PoznaJI, Stare Miasto, ul. Gołflbia 2, p§ /nż/ ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• : . 203 

Prostynia, gm. Kalisz Pomorski, w. szczeciósk.ie, st. ~6, p.illl .... ·~ ......... •• .. .. • • .. • . . • • • • • • .. .. .. • .. •• 12 

Przecław, w. rzeszowskie, n.ż .............. : ........... -. · ... · .. · .... · ..... _ ... · .. · · · • · . · • · • • • • · • • · · · · • 233 

Przemy§!, ul. Pstrowskiego, w~ • ••• .• •••• ••••••••••••••••••• : •• •.•• ••••• •• • • •. • •• • •. • • •• • • • • • • • 171 

Przemygl , Wzqórze Zamkowe, pd ..... .. ....... .... ................................................. . . 

Przędze!, gm. Rudnik n{Sanem, w. tarnobrzeskie, st . 10, n .............. ..... .............. o ........... o 

203 

39 

Puck, w. gdańskie, st. 13, d .................... . ........ ·····. · ....... , .. . .................. 172 

Puławy, w. lube:lskie, rez. c .za.rtorysktch, nż ....... o• • .... ........................... . ............. ... .. 232 

Pułtusk. - miasto, w. ciechanowskie, p~ lnżl ......................... ...................... .................... 102 

Puszczykowo, w. poznańskie, st. 8, l /n, dL .......... ....... ................................ 203 

Puszczykowo, w .. pozna6.skie, st. 32, wd ...... ............................................................. . .. 172 

Puszczykowo, w. pozna.ti.skie, st. 35, nż ........ ... , ...... •o .. ............................................... 233 

Pyzdry, w. kc.nińskie, nż ••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 234 

Qasr el-Sagha [ Egipt{, bz •.••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••. 253 

Raciborowice I<olop:ta, gm. Białopole, w. ch.e.ł:msJtJ.e, st. rr, n •.• o ........... o...................... ... 40 

Racibórz, w. katowickie, Zamek-ostróg, plf /wś, nż[ •••••••• ••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• 2(t4 

Racot, gm. Ro~cian, w. leszcz~skXe, st. ~8, n /dl ......... , . . . . . .• . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 41 

Radom, b. ·Kolegium Pijarów, nż ............................................................... 235 
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