
MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

POLSKA AKADEMIA NAUK 
Instytut Hiatorli Kultwy Materialnej 

INFORMATOR ARCHEOLOGICZNY 

BADANIA 
ROK 1988 

WARSZAWA 1992 



Informator przygotowano na podstawie materiałów nadesłanych przez: 

INSTYTUT HISTORII KULTURY MATERIALNEJ 
INSTYTUTY l KATEDRY WYŻSZYCH UCZELNI 

MUZEA 
KONSERWATORÓW ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH 

P.P. PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW 

REDAKTOR: MAREK KONOPKA 

Rysunek na okładce,przedstawia orła z diademu ze skarbu 
rozproszonego w Srodzie Śląskiej i uratowanego przez 

służby konserwatorskie. Datowany na wiek XN. 

Adres redakcji: PL 00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6 

Wydawnictwo: Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
ul. Mazowiecka 11. 00-058 Warszawa 

Skład i redakcja techniczna: ARBOR Sp.j., 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 6a/ 41 

Publikacja wykonana z dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki 
oraz Komitetu Badań Naukowych 



OD REDAKCJI 

Informator Archeologiczny ukazuje się po kilkuletniej przerwie, której przy
czyną były zmiany organizacyjne i finansowe. Sądzimy, że zaległości tym spowodo
wane uda nam się szyoko namobić dzięki zastosowaniu nowoczesnych możliwości 
w)rdawniczych, jakimi dys_ponujemy obecnie w Polsce. Nawiązujemy bezpośre
dnio do tradycyjnej formuły "Informatora", a w następnycym roczniku w rubry
ce adresowej dodany zostanie nr obszaru i stanowiska AZP. Prawie pełny mamy 
rocznik 1989, w większości nadeszły sprawozdania do rocznika 1990. Prosimy 
wszystkich zainteresowanych o uzupełnienie danych do rocznika 1990 i 1991 
w jak najkrótszym czasie. Należy je nadsyłać na nowy adres: 

OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW 
AL. UJAZDOWSKIE 6 

PL 00-461 WARSZAWA 

W dwudziestym drugtm "Informatorze" zgromadzono sprawozdania z wyko
palisk prowadzonych na 2 73 stanowiskach w Polsce i 23 za granicą. 

Wynikiliczbowe sezonu '88 przedstawiają się następująco: 

INSTYTUCJE PIM N B H L RZ WŚ PŚ NŻ RAZEM 

IHKM 3 5 7 3 - 2 7 2 l 30 
MUZEA 3 15 18 6 9 24 18 11 5 109 
UNIWERSYTE1Y 2 15 l 5 l 10 9 6 2 51 
KZA.WOAK. BBiDZ l 7 6 5 3 4 13 11 3 53 
PP PKZ l l l 2 2 4 2 8 6 27 
INNE - l - - l - - l - 3 
RAZEM 10 44 33 21 16 44 49 39 17 273 

Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłanie sprawozdań i liczy na dalszą 
współpracę przy kontynuacji wspólnego wydawnictwa całego środowiska arche
logtcznego. 

Marek Konopka 
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EPOKA KAMIENIA 

PALEOLIT I MEZOLIT 

Baraki Stare, gm. Zaklików, 
woj. tarnobrzeakie, 

Uniwersytet Marli Curie-Skłodows
kiej w Lubilnie 

at. 14 

Badania prowadził mgr Jerzy Libera. Finansowało BBLDZ w'I'amobrzegu 
oraz UMCS w Lubllnle. Pląty sezon badań. Kompleks zespołów mezoli
tycznych l śladowe osadnictwo z późnego neolitu łub wczesnej epok! 
brązu. 

Celem badań było wyeksplorowanie dwóch skupisk cz~śclowo poprzednio rozpoznanych. 
Wykop II · przebadano powierzchnię dalszych 59 m , rejestrując zabytki w poziomach 

lluwlalnych, na głębokości 80·100 cm od powierzchni. W układzie horyzontalnym uchwycono 
południowy oraz wschodni zasięg krzemlenlcy. Wyeksplorowano 1293 zabytki krzernlenne: 
rdzenie l formy techniczne (31), narzędzia (81), wióry (207) oraz różnej wielkości odłupki, 
okruchy. 

Wśród narzędzi wyróżniono wióry retuszowane stromo oraz pólstromo (27), skrobacze (17), 
odłupki retuszowane (l), drapacze (9), rylce (7), półtylczaki (5), trójkąty (3), oraz pojedyncze • 
trapez, fragment tylczaka l grocik trójkątny. Wśród rdzeni wystąpiły okazy małe l rn1krołltyczne 
odłupkowe ze zmienioną orientacją. 

Prawie cały zespół- poza grocikiem trójkątnym- należy łączyć zosadnictwem mezołltycz
nym, z fazą wczesną oraz środkową · być może w całości z kulturą komornlcką. Dokumentują 
to niektóre rylec klinowe l węgłowe, półtylczak zbliżony do typu Komornica, fragment formy 
tylcowej, drapacze typu tamowlańsklego oraz trójkąt rozwartokątny. Być może również z tą 
kulturą, lecz z jej fazą późną należy łączyć traR_CZ, większość skrobaczy oraz klika ryłcowców. 

Wykop l - przebadano powierzchnię 4 m2 , stwierdzono podobny układ stratygraficzny 
nawarstwień, mający swoje przedłużenie w wykople II. Uzyskano tylko 46 zabytków, w tym 4 
narzędzia: skrobacz, odłupek, l wiór retuszowany, fragment nieokreślony • bez możliwości Ich 
datowania. Stwierdzono wyraźny zanik skupiska od strony zachodniej. 

Badania atanawlaka zakończono. 

l Brańsk, woj. blalostockle, st. 22 • patrz epoka brązu. 
Dąbrowa Biskupia, woj. bydgoskie, st. 21 ·patrz neolit. 
Dudka, gro. Wydmlny, woj. suwalskie, st. l • patrz neołlt. 

Grabina, gm. Łąck, 
woj. płockie, 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Płocku 

at. 5 

Badania prawadziU mgr Krzysztof Gowln l mgr Małgorzata Ryblcka. 
Finansował WKZ w Płocku. Pierwszy sezon badań. Stanowisko wleło· 
kulturowe od pałeołltu schyłkowego po wczesną epokę brązu. 

Stanowisko odkryte w trakcle AZP, położone jest na Pojezlerzu Gostyńsklm, na stoku 
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rynny pochodzenJa rzecznolodowcowego, której dno zajmują jeziora: Górskie l Clechomskle. 
Partie stanowiska nie pokryte rośltnnośclą podlegają deflacJI. 

Założono dwa wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 15 m2 . Uzyskano 395 wyrobów 
krzemlennych oraz 155 fragmentów ceramiki. Ponadto uchwycono zarys trzech obiektów, 
z których jeden zawierał ceramikę l krzemlenie łączone z kulturą amfor kulistych, drugi 
ceramikę z wczesnej epoki brązu l różnakulturowy zespół zabytków krzemiennych, trzeci -
odsłonłęty tylko częściowo- jest prawdopodobnie pozostałośclą konstrukcJI szałasu. 

Zabytki krzemlenne l ceramiczne z warstwy występowały do głębokości 20 - 25 cm w po
złomie Iluwialnym. Ułamki naczyń glinlanych łączone są z wyżej wymienionymi kulturami oraz 
z kulturą pucharów lejkowatych. KrzemJenie reprezentują osadnictwo z paleolitu schyłkowego 
(kultura śwtderska?), późnego mezolitu (postrnaglemoskle ?) oraz neolitu- wczesnej epoki brązu. 

Badania będą kontynuowane. 

l Kaczórki, gm. Krasnobród, woj . zamojskie, st. 2 - patrz brąz. 
Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska, woj. piotrkowskie, st. 3 - patrz okres halsztacki. 
Mikołajów, gm. Osiek, woj. tarnobrzeskie, st. l - patrz okres halsztacki. 

No~a Biała, gm. . 'J --·•• 

WOJ. nowoaądeckie, 
Polska Akademia Nauk Instytut His
torU Kultury Materlalnej,Zakład Ar
cheologu Małopolski, Zakład Zoolo
gu Systematycz:-~ej 1 DoświadczalneJ 
w Krakowie 

at. 2 (j-kinia w ,.... -•· · 

Badania prowadzllJ dr dr Paweł Vatde-Nowak l Adam Nadachowskl, 
uczestniczyli dr Mleczysław Wolsan, mgr mgr Anita Mayer, Zbigniew 
Bocheński. Ahrnad Gaud, Wacław Kocha n . Finansował WKZ w Nowym 
Sączu. Czwarty sezon badań. Paleolltyczne obozowisko JasklnJowe. 

Eksplorację podjęto wewnątri komory jaskini, w m. A-D l.Prowadzono ją począwszy od 
poziomu - 200 cm l przerwano ze względów technicznych l bhp na głębokości 300 cm. 
Uzyskano kolejne Informacje dotyczące stratygrafil osadów, zwłaszcza zaś do odkrycia pozos
tałości kulturowych, bez wątpterna starszych od wszystkich rozpoznanych dotychczas dowo
dów zasledlenla jaskini. Odsłonięto trzy poziomy kulturowe. Jeden z nich dostarczył wyrobów 
kamlennych typowych dla kultury szelecklej z początku górnego paleolitu. Dwa zalegające 
niżej odnosić można do kultury mustierskiej. W materiale paleontologicznym wyróżnić należy 
szczątki nosorożca włochatego, renlfera, leminga l szczekuszki. W żadnej z sekcji wykopu nie 
oslągnlęto skalnego dnajasklnJ. 

Badania będę Kontynuowane. 

l Nowy ŁowicZ, gm. Kalisz Pomorski, woj. koszalińskie, st. 2 - patrz okres wpływów rzymskich. 
Płoski, gm. Wąsosz, woj. leszczyńskie, st. 3 - patrz okres lateński. 

Potoczek, gm. Potok Wielki, 
woj. tarnobrzeakie, 

Uniwersytet Marli Curie-Skłodows
kiej w Lubilnie 

at. 4 

BadanJa prowadził mgr Jerzy Libera. Finansowało B B IDZ w Tarnobrze
gu oraz UMCS w Lublinie. Pierwszy sezon badań . Obozowisko ze schył
kowego paleolitu, ślady osadnictwa mezolitu l z końca neolitu lub l 
okresu epoki brązu oraz osada z JII-IV okresu epoki brązu. 

Stanowisko odkryte zostało w 1984 r . w trakcle AZP. Zlokal17..owane jest nad Sann'!. 
prawobrzeżnym dopływem Wisły, na północnym skraju Kotliny Sandomierskiej, na krawędzi 
terasy nadzalewowej, wyniesioneJ ok. 4-5 m ponad dno doliny. Z wykopu o powlerzchnJ 48 m 2 

uzyskano Inwentarz krzemlenny (3063), ceramiczny (340 fr.) oraz kostny (10 fr). Zabytki 
zalegały na różnej głębokości, w zwartym układzłe krzemlenJcowyrn, nJeznacznJe zaburzonym 
przez materiały ceramiczne. 

Stratygrafia wykopu przedstawia się następująco: warstwa oraniny (do ok. 25 cm); piasek 
pomarańczowy - Iluwium (25-45 cm); piasek ciemnożółty (poniżej). Materiały zabytkowe, 
krzemlenne oraz ceramiczne stwierdzono w oranJnle oraz Iluwium, w części północnej wykopu 
do głębokośct60 cm, w południowej- do 120 cm (spąg jamy). 

Analiza typologiczna wykazała dominację Inwentarzy krzemlennych przynależnych kultu
rze śwtderskiej. Wśród rdzenJ stwierdzono kilka okazów dwupiętowych mazowszańskich. 
Ponadto odkryto kilka dwuplętnlków oraz dużą serię wtórów z widoczną dwuplętowośclą . 
Z narzędzi szereg form wskazuje na podobne datowanJe: rylce węgłowe t klinowe, drapacze 
krótkie, nJcktóre o skośnych draplskach, kilka liściaków mazowszańskich o średnio wyod-
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rębnionym trzonku, przekłuwacze, niektóre półtylczak1, wykrojce Oeden w typie haroburside
goJ oraz duża seria wtórów różnorodn1e retuszowanych odbitych z rdzeni dwuplętowych. 

Z osadnictwem mezolitycznym należy łączyć dwa zbrojnlkl janislawiclde ze złamaną pods
tawą, trapez zwykły, być może skrobacze oraz klika rdzeni mlkroUtycznych, ponadto rylcowtec. 
Prawdopodobnie jest to fragment zespołu kultury janislawtcldej. 

Z końcem neoUtu lub I okresem epokJ brązu należy łączyć grocik trójkątny z podciętą 
podstawą oraz dwa fragmenty ceramiki zdobionej odciskami sznura. 

Pewien procent materiałów krzemlennych stanowi pozostałość po osadnictWie kultury 
łużyckiej, stosunkowo bogato udokumentowanej w postaci Ucznych fragmentów naczyń m. ln. 
form jajowatych z rzędem dołków wypychanych na zewnątrz, z brzuścem zdobionym rzędem 
odcisków paznokcia. Również z tą fazą osadnictwa należy łączyć Uczne okruchy polepy 1 być 
może nieUczne kości (małych gryzoni?). Materiały ceramiczne wystąpiły w obrębie całego 
wykopu, przy największym jednak nasyceniu w części południowej, gdzie odkryto głęboką 
workowatąjamę zawierającą materiały schyłkowo palecUtyczne oraz ceramikę kultury łużycldej. 

W materiale krzemlennym dorninuje surowlec narzutowy bałtycki, przy dużym udziale 
krzemlenia goścleradowsldego l śwteclechowsldego, zaś minimalnym wykorzystaniu surowca 
czekoladowego. StWierdzono także pojedyncze okazy z krzemlenia ożarowsldego oraz prawdo
podobnie radiolarytu. 

Badania będą kontynuowane. 

Puazczykowo, 
woj. poznańskie, 
at. 21 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków, 
Pracownia Archeologiczno - Konser
watorska, Oddział w Poznanlu 

Badania prowadził mgr Józef Marclnldewtcz (autor sprawozdania mgr 
Andrzej Krzyszowskl). Finansowało Biuro Projektów Budownictwa Ko
munalnego w Poznanlu. Pierwszy sezon badań. Obozowiska: mezoUty
czne z l okresu kiJmatu atlantyckiego, kultury pucharów lejkowatych. 
punkty osadnicze: z okresu wczesnego średniowiecza (faza E), pó~nego 
średniowiecza l okresu nowożytnego. 

Stanowisko odkryto w czasie badań powierzchniowych wiosną 1986 r. przez PAK PP PKZ 
O /Poznań. Położone jest ok. 200 m na wschód od ullcy Wszasowej, na krawędzi drugiej terasy 
zalewowej uformowanej w kształcie cypla morenowego - w odległości ok. 150 m od współ
czesnego koryta rzekł Warty. Teren ten jest płaski. lekko eksponowany, gleba piaszczysta, 
obecnie zajęty ugorem. Założono l wykop główny (Wl/88) o powierzchni 700 m2 oraz 6 
wykopów sondażowych (S 1-VI/88) o powierzchni 75 m2 

- łącznie więc wyeksplorowano 
powierzchnię 775 m2. Zastosowano planlgraflczną metodę eksploracji - zbierając umowną 
warstwę grubości 3-5 cm l następnie każdy "lu~ny" materiał ruchomy (poza obiektami nleru
chomyrnl)lokallzowano trójwymiarowo w obrębie ćwiartek ara. 

W drobno ziarnistym żółtawo-płaszezystym podłożu caleowym zanotowano 50 miejsc z prze
barwieniami, w większości w postaci szarawej próchnicy (mocno spłaszczonej), o kształtach 
nieregularnych zarówno w poziomie, jak l w profilu, bez materiału archeologicznego. Więk
szość z nich nie kwaUllkuje się do kategortl archeologicznych obiektów nleruchomych, prócz l 
obiektu· śmietniska(?) z okresu nowożytnego (XIX w.). Z obrębu całego stanowiska uzyskano 
2425 szt. materiału ruchomego, w tym 2096 przedmiotów krzemiennych, 14 7 fragm. ceramlkJ 
naczyniowej, l monetę, 52 fr . szkła butelkowego, 3 fr. kości zwierzęcych, 126 fr. muszli. Na 
podstawie wstępnej klasyfikacJI materiału ~ród.łowego w zakresie . funkcji l chronologu na 
omawlanym stanowisku odkryto w sekwencji kulturowej: 

• obozowisko: kultury janislawlcklej l kultury pucharów lejkowatych, do których zakwallfi· 
kowano 2096 przedmiotów krzemlennych (na obecnym etapie opracowania w większości bez 
możliwości rozgraniczenia materiałów), wśród których 80-90 % stanowią formy debltażowe, 
nlellczne rdzenie l narzędzia (m. In. drapacze, skrobacze, trapezy, drobne trójkąty janl
sławtclde), 27 fr. ceramlkJ kultury pucharów lejkowatych, w większości pochodzących z jedne
go naczynia· nieozdobiony puchar lejkowaty; 

• punkt osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza XII-Xlllw. 2 fr. ceramiki; 
• punkt osadniczy z okresu pó~nego średniowiecza XV w. • 11 fr. cerarnlld; 
• punkt osadniczy (osada?) z okresu nowożytnego (głównie XlX • pocz. XX wieku) · repre

zentowany przez l nieruchomy obiekt (śmietnisko?), zaś w zakresie ~ródeł ruchomych przez 
107 fr. cerarnlkJ, l monetę (aktualnie nlerozpoznana), 52 fr.szkła butelkowego, 126 fr.muszli 
• większość materiału pochodzącą z jednego obiektu. 

Dokumentacja terenowa l materiał archeologiczny przechowywane są w Pracowni Archeo
loglczno-Konserwatorsldej PP PKZ 0/Poznań. 

Badania będą kontynuowane. 
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Skarżyako-Kamienna, 
woj. kieleckie, 
Zeapół atanowiak "Rydno" 

PALEOLIT I MEZOLIT 

Państwowe Muzeum Archeologiczne, 
Polska Akademia Nauk, Instytut 
Historii Kultury Materialnej, Zakład 
Epoki Kamlenia w Warszawie 

BadanlamJ w terenie klerowal mgr Andrzej J. Tomaszewski (PMA) przy 
współudziale mgr Hallny Króllk (IHKM) l mgr Elżbiety Danlelczyk (PMA) 
pod nadzorem naukowym prof. dr hab. Romualda Schllda (IHKM). 
FlnansowallHKM PAN. Pierwszy sezon badań po przerwie od 1984 r. 
Stanowiska związane z eksploatacją hematytu w pótnym paleolicie. 

Badanta w regionie dawnego Nowego Młyna miały charakter ratowniczy, a podjęto je ze 
względu na postępujące niszczenie stanowisk związane z przemysłową eksploatacją plasku. 
Skoncentrowano się na strefie oddzielającej trzy wielkie piaskownie na obszarze lii tarasu 
Kamiennej. Prowadzono systematyczne dolkowanie nie zniszczonego terenu (wykonano 1400 
dołków oraz założono wykopy (31 l 27,5 m2 ) na 2 z 5 ujawnionych przez dolkowanie koncen
tracji wytworów krzemlennych- Rydno 1/88 l Rydno 11/88. 

Krzemlenlce, których centra odlegle są od siebie o około 25 m, mają postać płytkich 
owalnych obiektów przesyconych hematytem. 

Krzemienica Rydno (1/88) (nie wyeksplorowana w całości) dostarczyła ponad 2000 zabyt
ków krzemiennych, głównie odpadków produkcyjnych l półsurowca, obok nielicznych rdzeni 
l narzędzi (drapacze, rylce, tylczaki). Większość krzemleni nosi ślady przypalenia, podobniejak 
znalezione z nlml drobne fragmenty kości. 

W krzemienicy Rydno 11/88 pozyskano około 700 zabytków. Narzędzia są tu llcznlejsze, 
a dominują wśród nich zdecydowanie rylce, którym towarzyszą rylczakl. 

Wykorzystywano głównie surowlec czekoladowy, a na mniejszą skalę krzemleń śwleclecho-
wskl, bałtycki narzutowy oraz kwarcyt. 

Oba obiekty zaliczyć można do technokompleksu z tylczakami łukowymi. 
Materiały przechowywane są w PMA l TJ-JKM PAN. 
Badania będę kontynuowane. 

Tanowo, grn. Police, 
woj. azczecińakłe, 
at. 3 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

Badanla prowadził dr Tadeusz Gallńskl. Finansowało Muzeum Narodo
we. Trzeci sezon badań. Osadnictwo późnopaleołltyczne, mezolltyczne 
l neolityczne. 

W badanlach wzięli udzał studenci Instytutu Prehlstorll UAM w Poznanlu, Katedry Archeo
logii UMK w Toruniu, oraz młodzież szkół średnich. Przekopano powierzchnię ponad 40 m2 

w części zachodniej stanowiska (wykop 11/88) oraz około60m2 w części wschodniej (wykopy 
III/88, IV88). 

Wykop 11/88 
Osadnictwo zlokalizowano metodą siatki metrowej. Jest ono oddalone od skuplenia wyko

pu 1/85/86 o około 15 m w kierunku północno-zachodnim. Stratygrafia przedstawlala się tu 
analogicznie . Zabytki występowały na głębokości od 15 do 70 cm od powierzchni. W rzucie 
poziomym skuplenie było nieregularne w zarysie rozprzestrzenlalo się na około 8 m. Material 
krzemlenny jest analogiczny jak w wykople 1/85/86 l reprezentuje atlantycką fazę kompleksu 
Duvensee. Ponadto dość llcznle wystąpiła ceramika, niejednorodna pod względem technologi
cznym. Obok ułamków naczyń neolltycznych znajdują się również, jak się wydaje, fragmenty 
cerarnlkl typu Ellerbek. 

Wykop lll/88 
Od wykopu 1/85/86 oddalony o przeszło 60 m. w klerunku wschodnim. Usytuowany był 

u podnóża stoku wału . Zabytki krzemlenne występowały w rozproszeniu. Eksplorację przerwa
no. 

Wykop IV/88 
Położony na platformie wału, powyżej wykopu 111/88, w odległości 12 m. Odsłonięto sku

plenie zabytków krzemlennych mezolitycznych. 
Jego ekaploracja nie zoatała zakończona, będzie kontynuowana w roku naatępnym. 



lnformnwr Archeologiczny 1988 

Troniny, gm. Pątnów, 
woj. aieradzkie, 
at. 5 

Muzeum Archeologiczne l Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr Krzysztof Cyrek. Finansowal WKZ w Sieradzu. 
Drugi sezon badań. Obozowisko l pracownia ze schyłkowego paleolitu. 

5 

Stanowisko jest położone w strefie krawędziowej l na cyplu terasy nadzalewowej lewego 
brzegu Warty. Zajmuje obszar ok. 0,5 ha, sUnie przeobrażony procesami wydmowymi. W związ
ku z tym część stanowiska jest przykryta warstwą plasku dochodzącą do l m miąższości 
l właśnie w tej części zlokalizowano 2 wykopy o powlerzchnJ 44 m2 , co powlększyło przebadaną 
dotychczas powierzchnię do 155 m 2• Odkryto 4 jamy kulturowe, w tym l palenisko z kamlenną 
obstawą 16 krzemienie. Wśród zabytków krzemlennych wyróżniono 28 rdzenil zaczątkowców, 
24 narzędzia, a ponadto kłlkadzlesląt fr . ceramiki kultur: trzctnleckleJ, łużycklej 1 przewor
sklej . Wśród narzędzi wyróżniono 10 rylców, 2 drapacze, 2 liściak!, l tylczak, 3 odpadki 
mikrorylcowe oraz 6 retuszowanych wtórów l odłupków. Zaobserwowano wiele składanek oraz 
składzik doborowych wiórów krzemiennych. 

Jest to stanowisko z wyraźnymi elementami kultury świderskleJ z niewielką domieszką 
elementów kultur eplmadleńsklch. Pobrane w tym sezonie próby węgla drzewnego pozwolą być 
może sprecyzować schyłkowopaleolityczną chronologię tego obiektu. 

Badania archeologiczne i geomorfologiczne bęaą kontynuowane. 

l Wlerzblca "Zcle", woJ. radomskie - patrz neolit 

Wojnowo, gm. Kargowa, 
woj. zielonogónkie, 

Polska Akademia Nauk, Instytut 
HistorU Kultury Materialnej, Zakład 
Archeologii Wielkopolski w Pozna
nlu, Departament of Soclology and 
Anthropology, Iowa State Unlverslty 
(USA) 

at. 2 

Badania prowadził doc. dr hab. Michał Kobuslewlcz (IHKM) oraz prof. 
dr John Bower (ISU). Finansowały IHKM PAN oraz WKZ w Zielonej 
Górze. Drugi sezon badań. Obozowisko z okresu schyłkowego glacjału. 

Stanowisko położone jest na krawędzi piaszczysto-żwiroweJ terasy, około 100m na wschód 
od przesmyku między jeziorami Wojnowskim l Bablmojsklm. Wykopy założono na terasie oraz 
na terenie leżącego pontżej torfowiska, łącząc je wykopem stratygraficznym. Wykop na terasie, 
~dący kontynuacją wykopu z poprzedniego sezonu objął 57 m. Uzyskano z niego 1251 
zabytków zwykłych oraz 131 narzędzi l rdzeni. Odsłonięto również zarysy kilku obiektów 
mieszkalnych l gospodarczych o wypelnlskach silnie przebarwionych ochrą oraz ognisko. 
Z wykopu torfowego uzyskano nieliczny material krzemlenny (w tym l liściak ahrenburskl) 
oraz dużą Ilość węgli drzewnych, które przeznaczono do datowania metodą Cl4. Wśród 
narzędzi dominują drapacze, rylce oraz liściaki różnych typów. Rdzenie są typologlcznle 
bardzo zróżnicowane l generalnie silnie wyeksploatowane. Material wykazuje wyraźne związki 
z tzw. technokompleksem z liściakami. 

Materiały przechowywane są w ZAW IHKM PAN w Poznanlu . 
Sezon obecny był prawdopodobnie oatatnim aezonem atacjonamych badań na tym 

atanowiaku. 

Zwoleń, 
woj. radomakie, 
at. "Strzelnica" 

Polska Akademia Nauk Instytut His
torii Kultury Materialnej Zakład 
Epoki Kamienia, Państwowe Muze
um Archeologiczne w Warszawie 

Badania prowadzili: prof. Romuald Schlld, dr Zofia Sulgostowska, mgr 
Halina Królik (IHKM PAN) oraz mgr mgr Andrzej J. Tomaszewski l Elż
bieta Danlelczyk (PMA). Finansował WKZ w Radomiu. Szósty sezon 
badań. Środkowopaleolityczne stanowisko łowieckie. 

Prace kontynuowano w wykople I oraz w dwóch nowych wykopach III l IV założonych za 
wschodnim nasypem strzelnłcy, w celu określenia nieznanego dotąd wschodniego zasięgu stanowiska. 

Wykop J. Przekopano powierzchnię 19 m2 na arze III (ćw. A l C), do głębokości przeclętnie 
2,5 m. Materiały archeologiczne znajdowano podobnie jak w Jatach ubiegłych w warstwach 
aluwiów, żwirów l utworów serii piaszczysto-gliniastej. 

Wydobyto 114 zabytków. Wśród 63 kości pojedynczych l skupleń materialu kostnego na 
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uwagę zasługuje cios mamuta oraz dobrze zachowane kości konia. Wśród 51 zabytków 
z krzemienia , przeważnie czekoladowego, wystąplło: odłupków • 34, łusek • 9, narzędzi - 8 
(4 zgrzebła, 2 odłupki łuskane, l ostrze liściowate, l odpadek-prądniczek) . 

Wykop 111 o powierzchni27m2 dostarczył 19 zabytków. 7 z nich to materiały kostne a 12 
wyroby krzemlenne - podobnie jak w wykople l l IV głównie z surowca czekoladowego. 
Zanotowano 4 odłupki, 5 łusek l 3 narzędzia (2 wióry łuskane l fr. obustrońca). 

Wykop IV o powierzchni 18 m 2 nie został przekopany do calca. Wydobyto 45 kości l Ich 
skupleń (m.In. ciosa mamuta) oraz 10 krzemieni, w tym 7 odłupków l 3 narzędzia (zgrzebło, 
wiór zębaty l narzędzie nleokreślone). 

Powiązania stratygrafil wykopów l, 111 IlV nie są ostatecznie ustalone. 
Nowym elementem jest dalszy niż przypuszczano zasięg stanowiska na wschód. 
Badania będ4 kontynuowane. 
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l Baraki Stare. gm. Zakllków, woj. tarnobrzeskie, st. 14- patrz paleolit l mezolit. 
Biskupin, gm. Gąsawa, woj. bydgoskie, st 2a- patrz epoka brązu. 

Bolechawice -Zielona, 
gm. Zabierzów, 
woj. krakowakie, 
at. 9 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadziły dr Ewa Rook l mgr Anna Ruszar (autorka sprawoz
dania). Finansowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Drugi sezon 
badań. Osada kultury ceramJki rytej. 

Kontynuowano badania w środkowej partli stanowiska. 
W związku z planowaną budową domu na jednym z pól położonych w centrum stanowiska 

założono wykop kontrolny o długości 20 m. W wykopie, poza niewielką Ilością materiału 
krzemlennego 1 cerarnJcznego, nie stwierdzono Istnienia obiektów archeologicznych. 

Następny wykop usytuowano w rejonie jamy nr l oraz chaty nr II odkrytych częściowo 
w roku 1987. Odsłonięto kolejne zarysy słupów, potwierdzające 1stnienie chaty nr II 1 okreś
lające jej szerokość na około 5,3 m. Długości domu nie udało się na razie ustalić. 

Przekopano także pozostałą część jamy nr l, wiążącej się z chatą nr l. W jarnJe tej 
znaleziono bardzo dużą Ilość zabytków ruchomych, skoncentrowanych w partli górnej l środ
kowej obiektu. 

Matarial ruchomy, poza jamą nr l, nie był zbyt liczny. Były to wyroby krzernJenne, 
obsydlowane, radiolarytowe, fragmenty naczyń glinianych, polepy 1 drobnych węgielków drzew
nych. Matarial ten wiąże się w calości z kulturą cerarnJkl wstęgowej rytej, przy czym po raz 
pierwszy wystąpiły drobne fragmenty skorup z ornamentem nutowym. 

Materiał został złożony w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Badania powinny być kontynuowane. 

Brańak, 
woj. białoatockie, 
at. 15 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Blałynstoku 

Badania prowadził mgr Jerzy Maclejczuk, konsultacja naukowa dr Zofia 
Sulgostowska. FinansowaJ WKZ w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. 
Grób kultury cerarnJkl sznurowej. 

Stanowisko położone Jest na stoku niezbyt rozległej dollny Nurca, ok. 500 m na zachód od 
Brańska l ok. 105m na południe od drogi Brańsk- Wysokie Mazowieckie. 

Zostało ono odkryte przez Zbigniewa Romanluka z Brańska l zgłoszone KZA w Białym
stoku. Stwierdzono niszczenie stanowiska przez wybieranie żwiru, a w wykople natrafiono na 
fragment czaszki, nóż krzemlenny 1 fragment pucharka kultury ceramJkl sznurowej. 

Badania o charakterze ratowniczym rnJały na celu uchwycenie zarysu niezniszczonej części 
jamy grobowej oraz uchwycenie zarysu śladów pożnlejszego osadnictwa zarejestrowanego 
w trakcle penetracji powierzchniowych. Przebadano łącznie obszar o powierzchni 36 m2 . Nie 
stwierdzono na stanowisku warstwy kulturowej. W warstwie próchnicy wystąpił jedynie nieli
czny materiał nowożytny. Jama grobowa została prawie całkowicle zniszczona przez współ· 



czesny wkop a w uchwyconej jej niewielkiej części o zarysie owalnym natrafiono na klika 
fragmentów ceramiki kultury ceramiki sznurowej. 

Materiały l dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 
Badania zakończono. 

l Brańsk, woj. białostockie, st. 22- patrz epoka brązu. 

Brody Pomorskie, 
woj. gdańskie, 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

st. 20 

Badania prowadził mgr Olgierd Felczak. Finansowało Muzeum Archeo
logiczne w Gdańsku. Czwarty sezon badań. Osada wielokulturowa: 
kultura ceramiki wstęgoweJ rytej, kultura pucharów lejkowatych l wczes
na epoka żelaza. 

Celem badań było rozpoznanie wschodniego odcinka osady. Założono 7 wykopów (od 27 do 
33) o łącznej powterzchnl269 m2 • 

Zarejestrowano 6 obiektów nleruchomych, reprezentowanych przez jamy typu gospodar
czego lub odpadowego. Zalegały one w obrębie warstwy kulturowej bądź w przypadku jej 
braku, bezpośrednio w żółtym plasku. W wypełnlskach jam dominował materiał ceramiczny, 
a także, szczególnie w dwóch największych, występowaly kosteczki zwierzęce oraz grudki 
polepy. 

Pięć obiektów stanowi pozostałość po osadnictwie kultury pucharów lejkowatych, jeden 
zaś należy wiązać z wczesną epoką żelaza. Należy podkreślić, że wschodnia badana część 
osady, charakteryzuje się mniejszą gęstością występowania ceramiki w stosunku do centrum 
stanowiska. Wyróżnia się także Inną funkcją odkrytych obiektów, którą można łączyć z gospo
darczą działałnośclą użytkowników osady. 

Analogłeznie jak w ubleglym roku, większość pozyskanych materiałów należy datować na 
fazę III B kultury pucharów lejkowatych według periodyzacJI stosowanej przez Zespół Badań 
Kujaw. 

Badania będą kontynuowane. 

l Brześcle, gm. Sławno. st. 13 - patrz okres halsztacki. 

Brzezie, gm. Wiślica, 
woj. kieleckie, 

Pracownia Badań Archeologicznych l 
l DokumentacJI KonserwatorskleJ 
przy MSP "Siódemka" w Łodzi st. 6 

Badania prowadzili mgr L. Wiewióra, mgr A. Staroń, dr L. Wojda. 
Finansował WZIR Oddział w Busku Zdroju. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. 

Stanowisko znajduje się na 7.achodnlej terasie nadzalewowej w dollnie rzeki Maskalis 
w odległości ok. 500-600 m na północ od ostatnich zabudowań wsi Brzezle. 

Badania mlaly charakter prac ratowniczych w związku z niszczeniem reliktów osady przez 
rowy meliorac~ne. Lącznle przebadano metodą wykopów szerokopłaszczyznowych powierz
chnię 193,5 m . 

W wyniku eksploracJI odkryto 6 obiektów należących do kullury ceramiki wstęgowej rytej. 
Wymienione obiekty, to jamy o charakterze gospodarczym. 

Lączole znaleziono 983 fr. ceramiki, 4 rozcieracze kamlenne oraz 35 odłupków, wtórów 1 fr. 
rdzeni krzemiennych. 

Materiały l szersze sprawozdanie znajdują się w WOAK w Kielcach. 
Badania będ~t kontynuowane. 

l Cerklewnlk, gm. Dobre Miasto, woj. olsztyńskie, st. 5 - patrz epoka brązu. 

Chaławy, gm. Brodnica, 
woj. poznańskie, 
st. 15 

Muzcum Archeologiczne w Poznanlu 

Badania prowadzili: mgr Danuta Prlnke l dr Andrzej Prlnke. Finan
sowało Muzeum Archeologiczne w Poznanlu. Czwarty sezon badań. 
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Osada z późnego odcinka fazy lu bońskiej kultury pucharów lejkowatych 
oraz ślady osadnictwa schyłkowoneolltycznego 1 kultury łużyckiej . 
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Celem badań było rozpoznanie charakteru l Intensywności osadnictwa we wschodniej 
części stanowiska oraz próba wyjaśnienia kwestll domniemanego charakteru obronnego obiektu. 

Wykopy (nr 70-87) założono, kontynuując ubiegłoroczną oś badań. Na powierzchni ok. 5 
arów wystąpiło w dużym rozproszeniu 9 obiektów: 7 jam l dwa dołki posłupowe; pochodzi 
z nich ponad 70% materiału zabytkowego. Łącznie pozyskano 2791 fr. krawędzi, 69 uch, 59 
fr. den, 96 fr . ceramiki zdobionej oraz 79 wyrobów krzemlennych (surowiec narzutowy, 
bałtycki: brak okazów retuszowanych), 607 grudek polepy l 233 fr. ceramiki Innych kultur. 
Ponadto znaleziono fr . szpul1 gltnlanej, 2 przęśllkl, 2 fr. siekier kamiennych, l fr. topora 
kamiennego, 4 fr. płyt szlifierskich, 2 rozcieracze oraz kilkanaście przedmiotów kamlennych ze 
śladami obróbki. 

Zestaw Istotnych taksonomłeznie materiałów uzasadnia dotychczasową klasyfikację chro
nologiczno-genetyczną badanego obiektu, potwierdzając jego późnolubońską metrykę. Nadal 
nie uzyskano danych, które pozwoliłyby na wyjaśnienie obecności na stanowisku niellcznych, 
starszych, elementów stylistycznych, odkrytych w ub. sezonach. Ustalono natomiast zasięg 
osady od strony wschodniej. Założono także szereg sondaży w strefach pozbawionych walorów 
naturalnej obronności (północny l wschodni skraj osady) w celu stwierdzenia ewentualnej 
obecności konstrukcji zabezpieczających osadę. W obu przypadkach poszukiwania zakończyły 
się wyntklem negatywnym. 

Badania będą kontynuowane. 

Cieazanowice, Muzcum Archeologiczne w Łodzi 
gm. Gorzkowice, 
woj. piotrkowskie, 
at. 4 

Badania Prowadziła mgr Ewa Nlesiołowska-Śrenlowska . Finansował 
WKZ w Piotrkowle Trybunalskim. Pierwszy sezon badań. Stanowisko 
z przełomu neolitu l wczesnej epoki brązu. 

Stanowisko zostało odkryte w 1985 roku przez mgr Mleczysława Szukałę podczas badań 
AZP, na terenie planowanego zbiornika wodnego nad rzeką Luclążą. Spowoduje to jego cał
kowite zalanie l dlatego zostało wyznaczone do badań ratowniczych. 

Stanowisko usytuowane jest na częściowo rozwia nym wale wydmowym w szerokiej dollnie 
rzeki Luciąży. W 1987 r. przeprowadzono badania sondażowe, a w 1988 r . przystąpłono do 
badań systematycznych. Wykopy założono w czole wału wydmowego od strony zachodniej, 
cz~śclowo zniszczonego przez okolicznych mieszkańców przy wybieraniu plasku do ce lów 
gospodarczych. Natrafiono na warstwę kulturową zwlą7.aną z młodą glebą kopalną. Odkryto 
zarys dużego obiektu z paleniskiem w środku l dość znaczną liczbę zabytków krzemiennych, 
skupionych głównie w pobllżu paleniska. Wśród zabytków zdecydowaną większość stanowiły 
zabytki krzemienne, w tym głównie rdzenie l półsurowiec. Narzędzia są nieliczne. Wydobyto 
również kilkanaście fragmentów ceramiki zdobionej omamentern sznurowym. 

Materiały zabytkowe przechowywane są w zbiorach MAIE w Łodzi. 
Badania będą kontynuowane. 

Dąbrowa Biskupia, Uniwersytet lm. Adama Mickiewicza 
woj. bydgoskie, Instytut Prahistorii Zakład Prahlsto-
at. 21 rU Polskl w Poznanlu 

Badania prowadził mgr Plotr Chachllkowskl. Finansowało BBIDZ 
w Bydgoszczy. Ósmy sezon badań. Obozowisko ludności schyłkowopa
leolllyczncj/ mezolitycznej, osady kultury pucharów lejkowatych (KPL) 
z fazy III B l IIIC, grób ludności kultury późnej ceramiki sznurowej. 

Badania stanowiły kontynuację eksploracji obiektu z lat 1980, 1983- 1987. Są one częścią 
badań mikroregionu osadniczego KPL, w którym obok systematycznej prospekcjl powierzch
niowej, prowadzone są wykopaUska na osadach. Prace ujawniają unikatowe dane z zakresu 
organizacji osad oraz Ich zaplecza (por. stan. 16 w Nowym Dworze w tymże tomie). 

W 1988 r. wykopaliska skoncentrowano w rejonach zwartego zagospodarowania osiedli 
kultury pucharów lejkowatych z fazy 1118 (osada "starsza" - ok. 2900- 2800 p.n.e.) oraz z fazy 
IIIC (osada "młodsza"- ok. 2500-2450 p .n .e.). Ogółem zbadano powierzchnię 200m2 . Odkryto 
łącznie 68 obiektów wzlemnych. Z tej 11czby 42 to jamy po słupach, 25 to jamy gospodarcze 
KPL o zróżnicowanym przeznaczeniu (zasobowe, produkcyjne, śmietniskowe l o bllżej nie
określonej funkcji), l - to jama grobowa ludności kultury późnej ceramiki sznurowej . 
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Rozpoznano w 1988 r.: osiedle ·starsze·- strefę zwartego zagospodarowania bezpośrednie
go zaplecza centrum osady, w postaci kUkunastujam zgrupowanych dookolnle wokół obiektu 
81/90 (por. jego charakterystykę w sprawozdaniach z lat 1984- 1986), oraz, osiedle •młodsze· 
- dalszy fragment układu podornowego w formie zwartego kompleksu jam gospodarczych oraz 
naziemnej budowli mieszkalnej (•chaty•) o funkcji zagrody. Pozyskano bogaty zespół tródeł, 
które umożliwłają charakterystykę cech kulturowych każdej z osad (m.In. ujawniają różnorod
ne formy zachowań gospodarczych). 

W ocenie genetycznej uwarunkowań powstania osad, należy odwołać się do wzorców 
enolltycznych kultur Połudnla, głównie stref Małopolski (osada •starsza·) l Wołynia (osada 
•młodsza•). 

Badania przyniosły także dodatkowe efekty, a mianowicle odkrycie unikatowego zespołu 
grobowego ludności kultury pótnej ceramiki sznurowej (ok. 1800- 1750 p.n.e.), ujawniającego 
fuzję tradycji kręgu przykarpackiego oraz kręgu ugrupowań nadłabskich. Wyposażenie grobu 
stanowiły: 2 naczynia, topór kamienny, ozdoba - wislor wykonana z bursztynu oraz liczny 
zespół wytworów kamiennych, w tym m.In. 20 groelków strzał do łuku. 

Materiały l dokumentacja są przechowywane w Zakładzłe Prahistorii Polskl Instytutu 
Prahistorii UAM w Poznanlu. 

Badania będlł kontynuowane. 

l Dębczyno, woj. koszallńskle, st. 53 - patrz wczesne średniowiecze. 
Drążgów Kolonia, gm. Ułęż. woj. lubelskie, st. l - patrz okres wpływów rzymskich. 

Dudka, gm. Wydminy, 
woj. •uwal•kie, 

Polska Akademia Nauk Instytut His· 
torU Kultury Materialnej Zakład 
Epoki Kamlenia w Warszawie .t. l 

Badania prowadził dr Witold Gumlńskl przy współudziale mgr Jana 
Fledorczuka. Finansował WKZ w Suwałkach. Czwarty sezon badań. 
Osadnictwo z różnych okresów neolitu, głównie typ Zedmar, także ślady 
osadnictwa mezolitycznego. 

Badaniami objęto obszar 39 m2 . Od południowego wschodu poszerzano środkową część 
wykopu I (21 m 2

) w rejonie górnego załomu brzegu wyspy. W leżących pod darnią dwóch 
podwarstwach torfów czamych znajdowano liczne zabytki neolityczne z ceramiką należącą 
głównie do ugrupowania Zedmar. Pontżej torfów czarnych l leżących pod nimi plasków, 
w smugach żwiru z brunatnym tońem natrafiano na dalsze nieliczne ślady osadnictwa pre
borealnego (C-14: 7760+- 150 be, Gd-4305) w postaci wiórów l odłupków krzemiennych, kości 
zwierzęcych l narzędzi kościanych (fr. dłuta l ostrza). Nowym elementem w wykople I Jest 
odkrycie najego południowozachodnim skraju skupiska kamleni przy niemal zupełnym braku 
Innych zabytków w tym rejonie. 

W północnej części wyspy (70 m od wykopu l) otworwno wykop III ( 18 m2 ) , który przecina 
brzeg w obrębie niewiciklej zatoczki. W brzegowej CZ<;ścl wyspy w torfach czarnych (miąższości 
ok. 70 cm) występują Hczne zabytki neolityczne dzielące się stratygraficznle. W leżącym od 
góry torfie czarnym spłaszczonym występuje ceramika z domieszką mineralną ornamentowa
na sznurem. Pod nim w torfie czarnym gruzełkowatym znaleziono zabytki kultury amfor 
kulistych- pół rozgniecionej niezdobionej amfory l tuż obok bursztynowy guz z V-kształtnym 
otworem. Ntżej w dwóch podwarstwach czarnych silnie spłaszczonych torfów występowałajuż 
tylko ceramika typu Zedmar z domleszkarni organicznymi lub organiczno-mineralnymi. No
wością jest tu natraflenie na kości ludzkie: kalota czaszki, fragmenty Innej, kilka zębów, fr. 
kości udowej. W plaskach pod torfami znajdowano już tylko pojedyncze zabytki kościane 
l krzemlenne (m.In. wysoki trapez. długie kościane ostrze). W odcinku wykopu III obejmującym 
właściwą misę pojezierną przekopano warstwy organiczne do głębokości ok. 2,5 m, znajdując 
w nich 2 okazałe zabytki. W torfie gruzełkowatym z początku okresu su bbcrealnego masywne 
narzędzie z kości długlej z rylcowatym końcem, a w torfie detrytusowym z okresu borealnego 
lub wczesnego atlantyckiego - starannie wykonaną krótką motykę z rogu jelenia z wyżło
bionym znakiem ·x· na górnej powierzchni przy otworze. 

W obecnym sezonie uzyskano 19848 kości ryb l zwierząt. 3247 fr. neolitycznej ceramiki 
(głównie typu Zedmar, ale także nleHczną kultury nlemeńsklej, kultury pucharów lejkowatych, 
kultury amfor kulistych l schyłkowoneolityczną sznurową), 1165 zabytków krzemiennych, 131 
kamiennych, 51 kościanych l rogowych (motyka, kilof, odcięte parostki poroży, ostrza, dłuta, 
wislorki z zębów w tym l z nacięciami, kość zdobiona rzędem nacięć na krawędziach), 2 
bursztynowe (wspomniany guz l fr. krążka z szerokim otworem l nacinaną krawędzią), 10 
fosylnych l parę drewnianych. Pobrano monolity profilu do badań paleobotanicznych (mgr D. 
Nalepka z IB PAN w Krakowie). 

Badania będlł kontynuowane. 
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l Gąski, gm. Gnlewkowo, woj. bydgoskie, s l 18 -patrz okres wpływów rzymskich. 
Grabina, gm. Łąck, woj. płockie, st. S - patrz paleoUt l mezolit. 

Gródek nad Bugiem, 
&m· Hrubieszów, 
woj. zamoj•kłe, 

Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorsld w Zamościu 

at. lC 

Badania prowadził mgr Jacek Buszewlcz. Finansował WOA-K w Za
mościu . Drugi sezon badań. Osada kultury pucharów lejowatych, ślady 
osadnictwa kultury amfor kulistych l kultury cerarniki sznurowej . Grób 
lubelsko-wołyńsklej kultury ceramiki malowanej. 

11 

Kontunuowano prace ratownicze podjęte jesienią 1987 r. Odkryto wtedy grób kultwy 
lubelsko-wołyńsklej ceramiki malowanej wyposażony w liczne naczynia l wyroby krzemienne, 
ponadto odsłonięto zawalisko pieca u podstawy którego znaleziono czaszkę ludzką. Wszystko 
to zalegało w wykople 2/87. 

W wykople 3/87 częściowo odsłonięto szczątki spalonej chaty (w typie trypolsklej "płosz
czadkl") zawierającej liczne naczynia kultury pucharów lejkowatych, duże fragmenty cerarniki 
trypolsklej oraz różne zabytki kościane l krzemienne. 

W 1988 roku przebadano łącznie S wykopów o powierzchni 140m2 • Dwa wykopy usytuo
wano na nieprzebadanej części chaty. W jednym z wykopów (4/88) odsłonięto kUka rozbitych 
naczyń, a w jednym z nich natrafiono na zwęglone ziarna zboża. Próbkę ziaren oddano do 
analizy radlowęglowej . 

W Innych wykopach ulokowanych w pobliskich partlach osady odsłonięto liczne l różno
rodne obiekty, wśród których na szczególną uwagę zasługuje jama 3B/3/88 o głębokości 86 
cm l średnicy ok. l m, w dennej części całkowicle wypełniona fragmentarni naczyń kultwy 
pucharów lejkowatych l kultwy trypolsklej. Z tego skupiska wyklejono co najmniej 10 form 
naczyniowych oraz wydobyto próbkę węgla drzewnego, którą oddano do analizy radiowęgloweJ 

Podczas wykopalisk pozyskano liczny materiał zabytkowy, w tym wiele narzędzi kościa
nych l krzemiennych, m. In. klika siekier krzemlennych (wśród nich małą czworościenna 
siekierę z paslastego krzemlenia wołyńsklego, zaliczaną do kultury amfor kulistych) oraz 
połówkę topora kamlennego typowego dla kultury cerarniki sznurowej . 

Grzybów, gm. Staazów, 
woj. tarnobrze•kie, 
at. l 

Biuro Badań l Dokumentacji Zabyt
ków w Tarnobrze u 

Badania prowadzlll mgr mgr Ewa l KrzysztofGarbaczowte. Finansowała 
KIZChS "Siarkopol" w Grzybowte . Czwarty sezon badań. Grobowiec 
kultury pucharów lejkowatych. Ślady osadnictwa z wczesnej epoki 
brązu. Cmentarzysko kultury przeworsklej . 

Przebadano obszar o powierzchni 100m2• 
Konstrukcje kamienne. 
Odsłonięto dalsze fragmenty konstrukcJI kamiennych, co umożliwtło częściowo zinter

pretowanie Ich funkcJI. Odkryto drugi kopiec, znacznie zniszczony. Na jego dnie zachowały się 
stczątkl kostne oraz fragmenty cerarniki kultury pucharów lejkowatych. Powyżej odsłonięto 
grocik sercowaty oraz naczynie z wczesnego brązu. 

Połączenie odkrytego w tym roku kopca wraz z fragmentem obstawy z kulturą pucharów 
lejkowatych pozwala na dokładniejsze datowanie części konstrukcJI kamiennych, odsłoniętych 
w ubiegłych sezonach: pierwszego kopca orazjego obstawy. W pobliżu grobowca natrafiono na 
bruk kamienny, którego funkcja oraz chronologia nie zostały jeszcze określone. 

Cmentarzysko ciałopalne. 
Odkryto 7 kolejnych grobów ciałopalnych popielnicowych oraz jamowych. Z grobów wydo

byto m . In. czernione popielnice, przystawki, umbo, grot, nożyce, nożyk sierpikowaty, 2 
ostrogi, Igłę . Na uwagę zasługuje czerniona popielnica na wysokieJ nóżce (grób 28), ozdobiona 
trzema plastycznymi Ustwarnl, ośmioma uchami oraz omamentern "zygzakowatym". 

Uchwycono zarys warstwy ciałopalenia od strony północno-wschodniej l wschodnieJ. 
W warstwie tej odsłonięto zarys owalnej jamy o kształcie zbliżonym do zarysu pochówków 
zwierzęcych, odkrytych w poprzednich sezonach. W obiekcie tym, ograniczonym w dolnej 
partu kamleniami wyeksplorowano fragmenty przepalonych kości. 

Materiały oraz dokumentacja znajdują się w Biurze Badań l Dokumentacji Zabytków w 
Tamobrze~u. 

Badanfa będ~t kontynuowane. 
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Hyża, gm. Zamoać, 
woj. zamojakie, l Wojewódzki Ośrodek Archeologlcz· J 

no-Konserwatorski w Zamościu 
at. l 

Badania prowadzU mgr Wiesław Koman. Finansował WOA·K w Za
mościu . Drugi sezon badań ratowniczych. Osady z neolitu l epoki brązu, 
oraz ślady osadnictwa okresu wędrówek ludów l średniowiecza. 

Prowadzono badania ratownicze, które poprzedzone zostały sondażami w 1986 r.; wówczas 
odkryto grób kultury strzyżowsklej. Obecne prace koncentrowały się w północno-zachodniej 
części stanowiska. Celem Ich było określenie stopnia zniszczenia tej strefy osady oraz rozpo· 
znanie dalszychjej partu. Założono 8 wykopów o łącznej powierzchni ok. 105m2 • 

W czterech wykopach (nr 4, 5, 6, 7) wytyczonych równolegle względem siebie a usytuowa
nych na krawędził stoku dollny rzeki Łabuńkl odsłonięto skraj wyblerzyska piaskowni, która 
Istniała tutaj klikanaście lat temu. W Jej zasypisku dochodzącym do 2 m głębokości rejestro
wano dużą Uość przemieszanego materialu ceramicznego z epoki neolitu, brązu, okresu 
wędrówek ludów oraz średniowiecza, a także materiały nowożytne. Ponadto w wykople nr 6, 
w jego części oddalonej od piaskowni natrafiono na dwa, niewieikle obiekty jamowe o owalnych 
zarysach uchwyconych na głębokości 50 cm. Ich średnice dochodziły do l m a miąższość 
sięgała 30 cm. Jeden z nich zawierał materiał ceramiczny kultury lubelsko-wołyńsklej cerami· 
ki malowanej, a drugi fragment naczynia kultury amfor kulistych (?). W wykopach nr 2, 3, 3A, 
biegnących po stoku doliny, odkryto pięć małych obiektów o charakterze płytkich j am, słabo 
czytelnych zarówno rzucie poziomym, jak l na profilach. Dwie z nich w ogóle nie zawierały 
materiału zabytkowego, natomiast w trzech pozostałych stwierdzono po klika fr. ceramiki 
z wczesnego okresu epoki brązu. Ponadto w wykople nr 3A natrafiono na głębokości 20 cm na 
duże skupisko ceramiki. Wyróżniono w nim spore fragmenty naczyń oraz drobne fragmenty 
ceramiki wczesnej epoki brązu 1 okresu wędrówek ludów l średniowiecza . Materiały te były 
przemieszane l zalegały na złożu wtórnym. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że północno-zachodnia część stanowiska 
została zniszczona przez Istniejącą tu ongiś piaskownię. W wyniku zasypania jej wyblerzyska 
l niwelacji terenu, dalszemu zniszczeniu uległa strefa osady z nią sąsiadująca . Z tego powodu 
warstwa kulturowa zawiera silnie przemieszane materiały. Dalsze partle stanowiska nie wyka
zują takl~o zniszczenia l rokują Interesujące efekty w trakcle przyszłych badań wykopallskowych. 

Badanaa powinny być kontynuowane ze względu na stałe zagrożenie atanowiaka. 

l Jakuszowlce, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, st. 2 · patrz okres wpływów 
rzymskich. 
Kaczórkl, gm. Krasno bród, woj . zamojskie, st. 2 · patrz epoka brązu. 

Kannanowice, gm. Wlłwolnica, 
woj. lubelakie, 
at. 35 

Uniwersytet MarU Curie-Skłodowskiej 
w l,ubllnle, Katedra Archeolo 11 

Badania prowadziła mgr Jolanta Nogaj-Chachaj. Finansowal WKZ w Lu b
linie. Drugi sezon badań. Cmentatrzysko kultury pucharów lejkowatych. 

Badania miały na celu określenie zasięgu cmentarzyska l rozpoznanie jego charakteru. 
Prace wykopałiskowe obj~ obszar ok. 200 m2 . Wykopy założono w najbardzlej zagrożonej 
zniszczeniami części stanowiska, w odległości ok. 7 m na północ od miejsca badań w 1987 
roku. 

Na głębokości 10-20 cm od powierzchni gruntu natrafiono na konstrukcję kamienną, 
w kształcie prostokąta, o wymiarach 15x3 m, zorientowaną dłuższą osią według klerunku 
W-E. Boczne jej ściany budowały bryły wapienia o dużych rozmiarach, ściśle przylegające do 
siebie. Płaszcz konstrukcji tworzył rumosz wapienny, uszczelniony dodatkowo lepiszczem 
z gliny. Wewnątrz konstrukcji wapiennej odkryto 9 grobów szkieletowych. Każdy z nich posła· 
dał oddzielną komorę kamienną . W większości zmarli zwróceni byli głowami ku zachodowi. 
W dwu przypadkach odnotowano szkielety ułożone głowami w klerunku południowym l za
chodnim. Zarejestrowano również dwa pochówki podwójne. Grób nr 11 zawierał szkielety 
dwóch osobników dorosłych, ułożonych naprzemlennle, jeden na drugtrn. W groble nr 20 
pochowano dorosłego osobnika, natomiast w ścianie bocznej odkryto szkielet dziecka ułożony 
na boku. Był to jedyny grób wewnątrz konstrukcji kamlennej zawierający wyposażenie. Sta
nowUa je dwuucha amfora z rytym ornamentem zygzaka pod wylewem złożona przy stopach 
dorosłego osobnika oraz flasza z kryzą l z uchem urnleszczona przy czaszce szkieletu. 

Na uwagę zasługuje układ trzech grobów: nr 11, 13 l 17. Każdy znlch posładał oddzielną 
komorę grobową. Groby nr 11 l 13 zostały zbudowane ponad grobem nr 17, usytuowanym na 
głębokości 70 cm. Obok zespołu tych grobów natrafiono na ślady ogniska. 
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Poza obrębem konstrukcJI kamiennej, w odległości ok. 2 m na północny-wschód od niej 
odkryto pojedynczy grób z zachowaną w bardzo dobrym stanie komorę grobową. Zmarły 
ułożony był na wznak, z głową słderowaną ku zachodowi. Przy Jego głowie, po prawej stronie 
znaleziono amforę z ornamentem plastycznych wąsów przy uchach l sznura jednodzielnego 
przy wylewie oraz flaszę z kryzą. Pomlędzy dużą konstrukcją kamlenną a pojedynczym grobem 
zaobserwowano ślady wkopu. 

Z jam grobowych pobrano próby do datowania metodą C 14. 
Materiały l dokumentacja znajdują się w Katedrze ArcheologU UMCS. 
Badania będą kontynuowane. 

Kichary Nowe, gm. Dwikozy, 
woj. tarnobrzeakie, 
at. "Pole Bolenia" 

PolskaAkademla Nauk Instytut His
torU Kułtury Materialnej w Warsza
wie, Zakład Metodologu Badań Ar
cheologicznych 

Badania prowadztła mgr Hanna Kowalewska-Marszałek przy udziale 
mgr Doroty Cyngot. Finansowały: BBIDZ w Tarnobrzegu oraz IHKM 
PAN. Drugi sezon badań. Cmentarzysko neoł1tyczne kultury pucharów 
lejkowatych. 

Celem prac było odsłonięcle l zadokumentowanie calości "bruku" kamiennego, rozpozna· 
nego częściowo w 1987 roku. ustalenie jego funkcJI l chronologll oraz określenie charakteru 
całego stanowiska. 

Wykop, założony w środkowej części stanowiska (na polach H. Bolenia l B. Rąba) pokrywał 
się częściowo z wykopem 1/87, obejmował84m2 powierzchni! odpowiadał zasięgowi występo
wania "bruku" (określonemu poprzednio przy pomocy sondowania). W jego obrębie odsłonięto 
szereg zaciemnień l skupisk kamiennych, będących ·jak się wydaje - pozostałościami dużego 
obiektu o charakterze sepulkralnym. Na obiekt ten składaly się: nie Istniejący już dziś nasyp 
z bll7..ej nieokreśloną konstrukcją po jego stronie północnej, zwarty "bruk" kamlenny oraz 
znajdujące się w pobliżu "bruku" groby Ueden z nich przebadano w sezonie 1987, cztery dalsze 
w 1988 r.). Badania obiektu prowadzono w pasie pomiędzy dwoma profilami, prostopadłymi do 
jego dłuższej osi. 

"Bruk" o powierzchni ok. 10 m2 tworzyły okruchy kamlenne różnej wielkości, najczęścieJ 
niezbyt duże, choć było wśród nich również klika większych płyt. Układ kamleni był chaotycz· 
ny, leżaly one jedne na drugich, tworząc pokrywę o miąższości do kUkudziesięciu centyme
trów. 

Dwa spośród czterech badanych grobów byly silnie zniszczone; zawleraly one pojedyncze 
kości l ślady konstrukcJI kamiennych. Trzeci grób był grobem jamowym, przykrytym poje· 
dynczą płaską płytą kamienną; w jego wypclnisku znaleziono trzy rurkowate paciorki, wyko
nane z muszli lub wapienia. Czwarty grób był rodzajem skrzynki kamlennej zbudowanej 
z niewielkich, płaskich płyt. tworzących ściany boczne, bruk na dnie oraz pokrywę. W obu 
grobach znaleziono pochówki dzieci. 

Materiał archeologiczny, niezbyt bogaty, stanowiło kilkadziesiąt drobnych fragmentów 
ceramiki związanej głównie z kulturą pucharów lejkowatych (m. In. fragmenty flaszy z kryzą], 
nieliczne wyroby krzemlenne l pojedyncze kości zwierzęce. Znaleziono również zdobiony przęś
lik gliniany, dwa wyroby obsydianowe oraz liczne paclorki z kości, muszł11 wapienia(?). 

Badania pozwalają przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że badany obiektjest zniszczo
nym grobowcem megalitycznym związanym z kulturą pucharów lejkowatych. Nawiązuje on do 
konstrukcji tego rodzaju znanych z Wyżyny LubelskieJ . Na terenie Sandomierszczyzny byłby to 
natomiast pierwszy tego typu obiekt. 

Materlaly z tegorocznych badań są przechwywane w Zakładzie Metodologu Badań Archeo
logicznych IHKM PAN w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 

Kobylanki, gm. Skulak, 
woj. konińakie, 
at. 2 

Muzeum Okręgowe w Koninie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Gorczyca. Finansowało Muzeum Okrę
gowe w Koninie. Pierwszy sezon badań. Osada pucharów lejkowatych. 

Stanowisko położonejest ok. 1000 m na SSE od zabudowań wsi na piaszczystym, wydłużo
nym na osi NS wyniesieniu. Obejmuje jego kulminację l zachodni stok opadający łagodnie ku 
rynnie wytoplskowej. Powierzchnia, na której zaobserwowano występowanie materiału, wynosi 
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ok. l ha. Badania miały charakter wstępnego rozpoznania charakteru l chronologll osady. 
Łączna powierzchnia wykopów wynoslla 300m2 . 

Zbadano całkowicle najbardzleJ na północ wysunięte skuplenie materiału dokumentujące 
najprawdopodobniej odrębną jednostkę osadniczą w ramach osady. O jej charakterze trudno 
obecnie wyrokować, jako że z obiektów nieruchomych uchwycono Jedynie 2 dołki posłupowe l 
l jamę (gł. 1,05 m, śr. 1,5 m) workowatą. Znaczna ilość jednorodnego chronologicznie mater
Iału oraz obecność polepy wskazuje przypuszczalnie na dłuższy okres l bardzlej stały chara
kter zamieszkiwania tego domostwa. Całość założenia na podstawie występowania warstwy 
kulturowej (max. miąższość 20 cm) l rozrzutu materiału ok. 200m2 . 

Budowla mieszkalna (dołki posłupowe) znajdowała się w częsćl północnej założenia. Ok. 
7 m na południe znajdowała się prawdopodobnie część gospodarcza Uama l koncentracja 
materiału). 6 m na północny zachód od jamu l 3 m na zachód od dołków zarejestrowano 
przypuszczalnie ślady pracowni kamieniarskiej w postaci skupiska rozcieraczy, płytek szllfier
sklch, fragmentów żaren oraz zwykłych otoczaków ze śladami obróbki rozrzuconych na po
łudnie od dużego kamienia. 

Materiał mocno rozdrobniony wystąpll w dużej Ilości. Uzyskano 17200 fragmentów cerami
ki, 504 wyroby krzemlenne (w większości z krzemlenia czekoladowego), ok. 500 drobnych 
bryłek polepy, 300 sUnie rozdrobnionych kości, 21 wyżej wymienionych artefaktów kamien
nych oraz fragment ostrza steklerki kamiennej . 

Zbadana część osady jest wstępnie datowana na fazę IIIA grupy wschodniej kultury 
pucharów lejkowatych l wiązać ją należy z tzw. styl.lstyką jezuicką. 

Materiały l dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie. 
Badania będą kontynuowane. 

l Kościelna Wieś, gm. Ożyclny, woj. wrocławskie - patrz późne średniowiecze. 
Kraków- Kurdwanów, st. 8 l 12 - patrz okres wpływów rzymskich. 

Knków-NowaHuta-Wycląu, 
at. 5 

Muzcum Archeologiczne w Krakowie 
Oddział w Nowej Hucie 

Badania prowadził zespół : dr Małgorzata Kaczanowska, mgr Paullna 
Polcska, dr Jacek Rydzewskl (kierownik badań). Osada wielokulturowa 
kultury leńdzielsklej ceramiki promienistej, łużycka, trzctnlecka. Pier
wszysezon badań ( n1e Ucząc badań ratowniczych wiatach 1950- 1953). 

Prace w Wyclążu miały na celu rozpoznanie osadnictwa prahistorycznego w południowej 
części długlego cypla terasy nadzalewowej Wisły, na obszarze nie objętym badantami ratowni
czymi w latach 1950 - 1953. Analtza materiałów pochodzących z tych badań pozwalała 
przypuszczać, że w omawlanej części stanowiska należy spodzlewać się śladów osadnictwa 
ludności kultury łużycklej oraz śladów osadnictwa z okresu lateńskiego. W związku z tym 
badany teren pokryto siatką nicwielkich wykopów sondażowych (5 x 2 m], które rozmieszczono 
równolegle (N-S) l poprzecznie (W-EJ do osi cypla terasy. Lączole przebadano powierzchnię 
100m2 . Na stanowisku występuje na ogół gruba, nasycona bogatym materiałem warstwa 
kulturowa, dochodząca do głębokości l m, co wpływa na tempo prac l przesądza zarazem o 
metodzłe prowadzenia badań w latach następnych. Odkryto 31 obiektów, w tym chaty (KCPJ, 
jamy zasobowe (KL, KCP, KLJ l groby (KT, KŁ), z czego większość przebadano tylko częściowo ze 
względu na nicwieikle wymiary wykopów sondażowych. 

W wyniku badań stwierdzono: 
l . Nikłe ślady obecności grup ludzkich zwtą7.anych z fazą nutową kultury ceramiki wstę

gowej rytej. Są to pojedyncze fragmenty naczyń delikatneJ roboty, znalezione na wtórnym 
złożeniu w młodszych jamach. 

2. Ślady osadnictwa encolltycznego zwązanego z horyzontem odpowiadającym schyłkowi 
rozwoju grupy Wycląże-Złotnlkll kształtowaniu się kultury ceramiki promtenistej (tzw. grupa 
Wycląże-Kslężnice] . Z tą fazą osadnictwa na stanowisku związany jest materiał z obiektów 
Uamy zasobowe] l z warstwy kulturowej. 

3. Ślady osadnictwa ludności kultury ceramiki promienistej, odkryte w zachodniej części 
badanego terenu, w postaci obiektów mieszkalnych (2 chaty) l jam zasobowych. 

4. Jeden z przebadanych obiektów zawierał naczynie kultury mlerzanowicklej. 
5 . Ślady osadnictwa ludności kultury trzclniecklej, raczej z późnej fazy tej kultury. Najpra

wdopodobniej należy tu zaliczyć podwójny grób szkieletowy oraz materiał z kilku obiektów 
Uamy zasobowe] l z warstwy kulturowej. 

6. Ślady osadnictwa ludności kultury łużyckiej, przede wszystklm llll okresu epoki brązu. 
Należy tu zaliczyć dwa groby popielnicowe (amfory guzowe) oraz materiał z obiektów osado
wych l warstwy kulturowej. Reprezentowana jest też, tak w materiale z obiektów jak 1 z 
warstwy kulturowej, późniejsza faza tej kultury ze schyłku epoki brązu. 

7. Wśród materiału pochodzącego z warstwy kullurowej stwierdzono obecność nielicznych 
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ułamków ceramiki celtyckiej (fragment naczynia grafitowego l ułamek cleńkośclennego naczy
nia toczonego na kole). 

8. Jeden z przebadanych obiektów zawierał ręcznie lepioną ceramikę kultury przewarsklej 
z okresu pótnorzymsklego. 

9. W materiale z warstwy kulturowej stwierdzono także obecność pojedynczych fragmen
tów obtaczanej ceramiki wczesnośredniowiecznej. 

Badania będ4 kontynuowane. 

l Kraków- Opatkowlce, st. S 16.- patrz okres wpływów rzymskich. 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badaniami kierował Wojelech Borkowski. Poszczególne odcinki prowa
dzlll mgr mgr Iwona Jaworowska, Witold Mlgal, Sławomir Sałaclńskl, 
Marek Zalewski. Poza tym udział wzięli : Regina Dzlkłlńska, Małgorzata 
Hajduk. Finansowało PMA w Warszawie. Dziesiąty sezon badań. Kopal
nie krzemlenia pasiastego. Neolit - wczesna epoka brązu. Kultury -
amfor kulistych 1 mlerzanowlcka. 

Prace koncentrowały się w trzech miejscach: w rejonie stanowiska osadniczego tzw. "Kału 
Cebuli", na powierzchni kopalni 7-610 oraz rozpoczęto badania kopalni 10-1441. Badania 
w rejonie stanowiska osadniczego były kontynuacją prac z poprzednich sezonów. Pozostałe 
dwa obiekty badane były w tym sezonie po raz pierwszy. 

Prace wykopaliskowe w rejonie leja krasowego miały na celu rozpoznanie charakteru 
l Intensywności osadnictwa w pobliżu tego obiektu, będącego zarazem najbardzlej zbliżonym 
do pola górniczego miejscem

2 
gdzie możliwe było korzystanie z wody. Wykopy sondażowe 1-9 

o łącznej powierzchni 62 m zlokalizowane zostały na południe l zachód od centrum leja. 
Pozwollły na uchwycenie l wydzielenie strefy osadnictwa wokół niego. Jej wyraźne ślady 
rozciągały się w promleniu ok. 30 m od centrum leja tworząc koncentracje pracowni. W obrębie 
wykopów uchwycono materiał pochodzący z faz obróbki kształtującej l wykańczającej . Przewa
żają w nim zdecydowanie odpady z produkcji siekier l dłut. Interesującym znaleziskiem są 
fragmenty ceramiki występujące w towarzystwie krzemlenia pasiastego, które należy łączyć 
z tzw. "strefą leśną". 

W rejonie szybu 7-610 eksplorowano hałdę gruzu wapiennego otaczającego studniska 
szybu. Wyrobłska tej kopalni przebadane były w latach ubiegłych . Badaniami objęto część 
hałd w klerunku zachodnim od centrum szybu. 

Badania miały dostarczyć zarówno materiału dokumentującego fazy sypania hałdy jak 
również danych odnośnie obróbki krzemlenia w położonych tam pracowniach krzemlcnlars
klch. Wykop o wymiarach S na 1S metrów przecinał hałdę po osi rnaglstraH przecinającej 
w poprzek całe pole górnicze. W trakcle badań udało się rozwarstwić gruz pochodzący z róż
nych faz pracy w kopalni (drążenie szybu, eksploatacja wyrobisk). Przebadano dwie rozdzie
lające się stratygraficznie l planlgratlcznle pracownie krzemlenlarskie (w sumie ok. 120000 
zabytków). Jedna z pracowni stanowiłajednocześnie rodzaj obozowiska górniczego. Natrafiono 
na ślady dwóch ognisk oraz oątektu - prostokątnej jamy zagłębionej w calcu na około 20 cm. 
Dużym zaskoczeniem okazało się także odkrycie pozostałości trzech naczyń - amforek, kultury 
amfor kuHstych. Jest po pierwsze znalezisko masowe tej ceramiki w kontekście wyizolowanej 
pracowni krzemleniarskiej na terenie kopalń krzemionkowych. Znaleziono także dużą Ilość 
uszkodzonych narzędzi górniczych, typowych dla głębokich kopalń krzemionkowych. 

Przed rozpoczęciem prac wykopaliskowych w rejonie szybu 10-1441 przeprowadzono na 
wytypowanym obszarze badania geotlzyczne metodą elektraoporową (ekipa PPFT IHKM PAN 
z Warszawy pod klerunkiem mgr T. Herblcha). W wyniku badań określono granicę maksymal
nej głębokości szybu (3 - 4 m od poziomu dna leja) oraz wykluczono możliwość Istnienia 
jakichkolwiek zasypanych jednostek po wewnętrznej stronie poła górniczego w części sąsia
dującej z Interesującym nas obiektem. W trakcle prac archeologicznych eksplorowano jedynie 
najblższe otoczenie szybu - hałdy gryzowe l pracownie krzemlenlarskle. Badanie studniska 
szybowego pozostawłono na sezon następny. 

W trakcle eksploracji zdołano rozpoznać sposób układania hałdy gruzowej zarówno z etapu 
drążenia studniska szybowego jak l z pracy w niszach wydobywczych. W obrębie hałdy 
gruzowej l bezpośrednio pod nią odkryto trzy wydzłełające się znakomiele pracownie krzemle
nlarskle. W części zachodniej wykopu pracownia zdeponowana została w spągowej części 
hałdy 1 bezpośrednio pod nią. Materiały krzemlenne sugerują, że mamy do czynlenia z obróbką 
ostrzy siekier czworościennych. ale zdeponowaną pod hałdą pochodzącą z fazy drążenia szybu 
1441 l związaną zapewnie z szybem 1443. W części północnej wykopu odkryto wkop naru
szający częściowo pierwotny układ hałdy, wypełniony materiałem pochodzącym z cyklu produ-
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kcyjnego siekier dwuściennych. Przebadano cały obszar sąsiadujący bezpośrednio z szybem 
10-1441 w warstwie do głębokości ok. 55 cm osiągając na całym obszarze calec. 

Zabytki znajdują się w magazynach PMA oraz w Krzemionkach. 
Badania leja krasowego zamykają rozpoznanie tego stanowiska, podobnie w rejonie 

szybu 7-610. Nie będą już kontynuowane. W przyszłym roku kontynuowane będą badania 
szybu 10-1441 · ekaplo.rowane będzie studnisko szybu i nisze wydobywcze. 

Łańcut, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
woj. rzeszowskie, 
at. 3 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Gruszczyńska. Finansowało Mu
zeum Okręgowe w Rzeszowie. Siódmy sezon badań. Osada kultury 
ceramiki wstęgowej rytej. 

Osada położona jest w północnej części miasta na lessowym wzgórzu, nad rzeczką MI· 
kośką . Badania miały charakter ratowniczy (planowana budowa osiedla mieszkaniowego). 

Przebadano obszar o powierzchni 5,5 ara. Wyeksplorowano 20 jam oraz 36 śladów po 
słupach, które stanowią ślady zarysu 4 naziemnych chat słupowych (zbadanych częściowo). 

Materiał zabytkowy stanowi w większości ceramika, zaliczana do średniej l późnej fazy 
ceramiki wstęgo~ rytej. Ponadto znaleziono 26 zabytki krzemienne, wśród których wyróżnia· 
no: odłupki, wióry, drapacze, przekłuwacze. Większość z nich wykonana jest z krzemlenia 
wołyńskiego 1 świeclechowsklego. Odkryto również trzoneczkawaty grot z obsydianu, nlewielk1 
fragment kamlennego topora oraz 2 rozcieracze kamienne. 

Materiały l dokumentacji; z badań złożono w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Badania będą kontynuowane. 

l Ławny Lasek, gm. Pleckl, woj . olsztyńskie, st. 3 · patrz okres wpływów rzymskich. 

Łącko, gm. Pakość, 
woj. bydgoskie, l 

Uniwersytet In . Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii Zakład Prahisto
rii Polsk1 w Poznanlu at. 6A 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem doc. dr hab. Aleksandry 
Cofty-Bronlewsklej. Finansowały Uniwersytet Jagielloński l Lódzkl. 
Drugi sezon badań . Obozowisko z fazy I ("AB") kultury pucharów 
lejkowatych. 

W związku z odleslenlem znacznych obszarów wokół stanowiska podjęto prace uzupeł
niające. W Ich efekcie odkryto kolejne obozowisko z fazy AB kullury pucharów lejkowatych. 
Przebadano 50 m2 . Zarejestrowano kilkaset fragmentów ceramiki ( w tym klika tylko z orna
mentem) oraz około 130 krzemleni (około 20% z nich to wytwory z krzemlenia czekoladowego). 
Odkryto także dołki pasłupowe l Ja mę. 

To nowoodkryte obozowtsko znajduje się w odległości około 50 m w klerunku na północ od 
badanego w 1973 r. stanowiska 6. Nadano mu numer 6A. Materiały przechowywane są w ZAP UAM. 

Ze względu na wagę poznawczą tego zespołu, badania będą kontynuowane. 

Łubcze, gm. Jarczów, 
woj. zamojskie, 

Muzeum Regionalne lm. J. Petera 
w Tomaszowie Lubelskim 

at. 24 

Badania prowadziła mgr Jolanta Baglńska. Finansowało Muzeum Okrę
gowe w Zamościu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe 
kultury ceramiki sznurowej. 

Cmentarzysko kurhanowe w ł:.ubczu odkryto w trakcle AZP wiosną 1987 roku. Cmentarzy
sko położone jest na północnej krawędzi dollny Rzeczycy. Szereg kopców usytuowanych na 
znajdującym się tam garbie terenowym clągnie się od Wereszczycy do Hublnka. Stanowisko 
nr 24 to dwa kopce, z których mniejszy (nr l) objęty został badaniami mającymi na celu 
ustałenie jego chronologii l przynależności kulturowej. Nasyp kopca średnicy ok. 10-12 m 
bardzo słabo rysował się na powierzchni. został on prawie calkowlcle zniwelowany podczas 
orki. Na koplec naniesiono kwaterę o wymiarach 15 x 10 m, którą następnie eksplorowano 
poszczególnymi ćwiartkami. 

W centrum kurhanu (w ćwiartce północno-zachodniej) znajdowała sięjama grobowa o v.y
mlarach 310 x 220 cm l formie trapezu z zaokrągloną narożami, orientowana po osi W-E. 
Pochówek wyposażony był w dwuuchą amforę zdobioną pod wylewem niedbale rytymi pozlo-
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mymi kreskami, wtór, fragment wtórowca, grocik sercowaty, trzy nlewtelk1e odłupki oraz 
siekłerę - wszystkie wyroby z krzemlenia wołyńsklego, a także toporek kamienny. Wyposażenie 
znajdowało się na głębokoścl90 cm. Nie zachowały się szczątki kostne. Nie zachował się także rów 
przykurhanowy, który prawdopodobnie uległ już rowraniu wskutek prawie całkowitego zniwelo
wania nasypu. Formy zabytków pozwalają na stwierdzenie, że był to "starosznurowy" grób 
należący do środkowoeuropejskiego horyzontu kultury cera.mlkl sznurowej. Całość można dato
wać na ok. 2200 p.n.e .. 

Dokumentacja l materiał zabytkowy znajdują się w Muzeum w Tomaszowie Lubelskim. 
Badania będą kontynuowane. 

l Łublenko, gm. Tarnowlec, woj. krośnieńskie, st. l - patrz wczesne średniowiecze. 

Marianowo, gm. Śleain, 
woj. konińskie, 

Muzeum Okręgowe w Kontnie 

at. 17 

Badania prowadził mgr Krzysztof Gorczyca. Finansowało Muzeum Okrę
gowe w Koninie. Pierwszy sezon badań. Osada kultury pucharów lejko
watych. Smolarnia nowożytna. 

Stanowisko położone jest na terenie osady Szyszynek, na zachód od drogi polnej do 
Wandowa. Obejmuje kulminację nlewlelklego, płaszezystego wzniesienia. Na północ l wschód 
od niego występują oczka WYtoplskowe, a na południe l zachód zmeliorowane łąki. Badania 
miały charakter ratunkowy ze względu na głęboką orkę. Założono 2 wykopy o łącznej powierz
chni BO m2 . 

Stwierdzono, że orka zniszczyła całkowicle warstwę kulturową. Materiał wystąpił tylko 
w warstwie ornej l w obiektach. 

Wynikł pozwalają przypuszczać, że uchwycono fragment spalonej chaty. Za taką Interpre
tacją przemawiają odkryte obiekty- 6 dołków poslupowych l 2 jamy, a także bardw duże Ilości 
silnie przepalonej polepy l liczne ślady wtórnego przepalenia na fragmentach ceramiki. Szcze
gólnie jedna z jam dostarczyła znacznej Ilości polepy z odciskami elementów konstrukcji ścian, 
domieszki w postaci liści, plew, ziaren zboża Itp. a nawet z pobiałką na powierzchniach. 

Ogółem uzyskano 1060 fr. ceramiki, 33 wyroby krzemienne, 1760 brylek polepy, 10 
wyrobów kamlennych jak rozcieracze, płytki szllfiersk1e Itp. oraz 2 przęśliki gllnlane. 

Osadę można wstępnie datować na fazę lVA grupy wschodniej kultury pucharów lejkowa
tych. W jednej z jam znaleziono również 3 fr. ceraml.k1 charakterystyczne dla grupy mąte
wskleJ 

W partu północnej stanowiska odsłonięto część nowożytnej smolarni. Obiekt miał formę 
kolistej niecki o średnicy 2 m, wyłożonej kamleniami l wylepionej gliną silnie wypaloną 
1 nasącwną substancjami smołowatymi. Niecka wypełnlona była dużą Ilością zwęglonego 
drewna. Pod nią znajdował się lejowato zwężający się wkop o gł. l m wypełniony żwirem 
spojonym produktami smolarni. Połączony był on kolistym otworem (śr. 30 cm) z dnem niecki. 
Od północy do niecki znajdowała się Jama o gł. l m (zbadana częściowo), z której wybierano 
spływającą na dno leja smołę. 

Obiekt na podstawie uzyskanej ceramlk1 można datować ogólnie na czasy nowożytne (XVIII w?). 
Z tego samego czasu pochodzi również znaleziony na terenie chaty kultury pucharów 

lejkowatych wkop nowożytny zawierający szkielet krowy. 
Materiały l dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie. 
Badania będą kontynuowane. 

l Mlkowlce, gm. Namysłów, woj. opolskie, st. l - patrz epoka brązu. 

Nowy Dwór, Uniwersytet lm. Adama Mick1ewlcza 
w Poznanlu Instytut Prahistorii 
Zakład Prahistorii Polsk1. 

gm. Dąbrowa Biskupia, 
woj. bydgoskie, 
at. 16 

Badania prowadził mgr Plotr Chachllkowsk1. Finansował Uniwersytet 
Warszawski. Pierwszy sezon badań. Osada ludności kultury pucharów 
lejkowatych z fazy me -warsztat (warsztaty) kamlenlarsk1. 

WykopaUska prowadwne były w ramach programu badań nad rozwojem mikroregionalnych 
form organizacJI przestrzennej osadnictwa kultury pucharów lejkowatych na Kujawach (por. stan. 
21 w Dąbrowie Biskupiej). 

Stanowisko obejmuje niewielkich rozmiarów, piaszczystą wyniosłość zlokaltzowaną na 
zapleczu krawędzi dollny Parchanll. 
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Wykopaliska poprzedzono rozpoznaniem zasięgu I Intensywności występowania ogółu przed
miotów na powierzchni metodą InwentaryzacJI powierzchnioweJ, mikroplanłmetl)'cznej . Objęto 
nią powierzchnię 2400 m2 • Ustalono, Iż powierzchnia osady wynosi od ok. 850 m2 do ok. -
maksymalny zasięg- 1800 m2 . Badania wykopaliskowe skoncentrowano w rejonie naJintensyw
nieJszego rozprzestrzenienia materiału kamlennego (skal nlekrzcmionkowych). Zbadano łącznie 
90 m2 . Odloyt:o 6 obiektów wzlernnych. Z tej Uczby 5 to "jamy" po słupach, l to 1ama" 
gospodarcza- miejsce obróbki kamienia. Zespół źródeł ruchomych tworzy ogółem 1765 przedmio
tów, w tym: 171 fr. naczyń, 26 wytworów krzemiennych I 1568 wytworów kamiennych. 

W efekcie rozpoznano zwarty układ źródeł poprodukcyjnych kamieniarstwa. Były to w prze
ważającej Ilości odpady korowe dużych rozmiarów. Rejestrujemy w tym przypadku proces wstęp
nej obróbki głazów l otoczaków oraz formowania odpowiednich, kształtem l rozmiarami, 
półwytworów narzędzi kamiennych. Przetwarzano tutaj eratyki fennoskańskie, wśród których 
dominują różnogatunkowe gnejsy l granity. Odnotowano także obróbkę diorytu, piaskowca, 
pegmatytu l sjenitu. Zdecydowaną większość przejawów działalności kamieniarskiej udokumen
towano w wyraźnym zgrupowaniu (na paw. ok. 140 m2 ), uzasadniającym hipotezę Istnienia tutaj 
"specjalistycznego" miejsca (miejsc) przetwórstwa kamlenia - warsztatu. Wiarogodność Identyfi
kacJI funkcJI wzmacnia złożona struktura asortymentu pozostałości, w której obok odpadów 
z produkcJI zarejestrowano także półwytwory oraz narzędzia służące do obróbki (tłuki l pod
kładki). Było to miejsce pracy związane ze wstępną obróbką eratyków, eksploatowanych najpew
nieJ w rejonie pobliskieJ krawędzi wysoczyzny, I wytwarzaniem półwytworów narzędzi (głównie 
żaren I rozcieraczy). Należy sądzić, Iż badany obiekt reprezentuje ośrodek kamieniarski, który 
zaspokaJał zapewne lokalne potrzeby surowcowe mikroregionalnego systemu osadniczego. 

Materiały I dokumentacja są przechowywane w Zakładzłe Prahlstorll Polski Instytutu 
Prahistorll UAM w Poznanlu. 

Planuje się kontynuację badań. 

l Nowy Łowicz, gm. Kalisz Pomorski, woj. koszalińskie, st. 2 - patrz okres wpływów 
rzymskich. 

Odry, gm. Chojnice, 
woj. bydgoskie, 

Uniwersytet Łódzki KatedraArcheologU 

st. 2 

Badania prowadziła dr Elżbieta Grzelakowska. Finansowano z proble
mu RPBP III 35. Trzeci sezon badań. Osada kultury pucharów leJkowa
tych oraz kultury pomorskieJ. 

Na stanowisku 2 w Odrach odsłonięto 75 m2 powierzchni. Wykopy zlokalizowano na 
południowy wschód od przebadanych w 1986 r. 

Podczas prac natrafiono na obiekty z dwóch faz osadniczych: neolityczneJ oraz z wczesnej 
epoki żelaza (okres lateński) z materiałem kultury pomorskieJ. Do bardzleJ Interesujących 
obiektów kultury pucharów lejkowatych należała jama o wymiarach 2,6 x 2,2 m, zagłębłona 
około 60 cm poniżeJ dna współczesnej warstwy ornej. Obok nieJ znajdowało się 5 nieregułamie 
rozmieszczonych śladów dołków posłupowych. W wypełnlsku jamy natrafiono na niewielką 
Ilość materiału zabytkowego (ułamki ceramiki, fr. wióra krzemiennego, małe grudki polepy, 
węglelkl drzewne). W chwili obecneJ trudno pewnie określić funkcję tego obiektu. 

Z drugą fazą osadniczą wiązało się kolistego kształtu palenisko o średnicy ok. l m, 
wyłożone brukiem kamiennym oraz nieregularnych kształtów Jamy odpadkowe. 

Opatowice, gm. Radziejów, 
woj. włocławskie, 

Uniwersytet lm. Adama Mickiewicza 
Zakład Prahlstorll Połski w Poznanlu 

at. S 

Badania prowadził doc. dr hab. Aleksander Kaśko. Finansował WKZ we 
Włocławku. Szósty sezon badań. Osady kułtury pucharów Jejkowatych 
l kultury amfor ku!Jstych. 

Badania finalizujące eksplorację stanowiska skupiły się w strefie rubieży osiedla kultury 
pucharów lejkowatych. Celem Ich była rejestracja granicy zasięgu wyblerzysk w zachodnieJ 
części stanowiska, których skuplenie w tym rejonie zarejestrowano w 1987 r. 

Założono jeden wykop (XXII/88) o powierzchni 20m2. Udokumentowano w nim fragment 
regularnej granicy pola wydobywczego (wyblerzysko- obiekt l 04) oraz 3 obiekty o charakterze 
dołków pasłupowych (101·103). Zarejestrowano ogółem ok. 220 fragmentów ceramiki oraz 
niewielką Ilość wytworów z krzemlenia l kamienia. Wśród ceramiki dominował materiał kultu
ry pucharów lejkowatych, który na podstawie cech technologU należy odnieść do fazy V. 

Badania zakończono. 
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Opatowice, 
gm. Radziejów, 
woj. włocławakie, 
at. 7 

l 
Uniwersytet lm. Adama Mickiewicza 
w Poznanłu Instytut Prahistorii 
Zakład Prahistorii Polskl 

Badanta prowadzU mgr J. Czebreszuk. Finansował WKZ we Włocławku. 
Drugi sezon badań. Osady ludności kultury pucharów lejkowatych, 
amfor kulistych oraz ślad osadnictwa ludności schyłkowoneolltycznej. 
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Zbadano 150 m2. Uzyskano około 4 tyś. fr. ceramiki w (tym około 500 zaliczono do tzw. 
"wydzielonych"), ponad 250 wytworów z krzemienia, 360 z kamienia, ponad 200 fr. polepy 
l niewielką Uość kości. 

Zarejestrowano 11 nowych obiektów w większości pozbawionych szerszego kontekstu 
dołków pasłupowych (9), pojedyńczą "jamę" gospodarczą oraz wyblerzysko plasku. Wśród 
fródeł ruchomych najbogaciej reprezentowane jest osadnictwo kultury pucharów lejkowatych, 
z którymi wiąże się około 2/3 materiałów ceramicznych. Sezon ujawnU, Iż w ramach omawia· 
nej kultury mamy do czynlenta z dwoma okresami zasiedlenia. przypadającymi na podfazy III B 
IIVA wg kujawskiego schematu periodyzacJI. 

Przede wszystkim z osadnictwem kultury pucharów lejkowatych należy łączyć znane już 
z poprzedniego sezonu wybłerzyska plasku. Tegoroczne obserwacje ujawniły wieJoetapowość 
Ich powstawania, widoczną zarówno w poziomie Jak l w płonie (skomplikowany układ "wkopów 
na wkopach"). Stwierdzono, że poszukiwanymi surowcami był drobnoziarnisty piasek, rzadzieJ 
spłaszczona gllna, omijano natomiast żyły żwtru. 

Mniej liczne są pozostałości osadnictwa ludności kultury amfor kulistych (z którymi wtą7..ać 
należy wzmiankowaną wyżej "jamę"). Pozyskano bogaty zestaw zdobionych fragmentów cera· 
miki uzasadniający zaliczenie omawlanej osady do faz Ilb-IIIa wspomnianeJ kultury. 

NajmnieJ śladów pozostawtło po sobie osadnictwo schylkowoneolltyczne, o którym można 
Jedynie powiedzieć, Iż reprezentuje -ogólnie pojętą - tradycję "epłsznurową". 

Badania będą kontynuowane. 

Opatowice, gm. Radz:iejów, Uniwersytet lm. Adama Mlcklewtcza 
woj. włocławakie, w Poznanłu Zakład Prahistorii Pol-
at. 34 ski. 

Badania prowadził doc. dr hab. Aleksander Kośko. Finansował WKZ we 
Włocławku . Drugi sezon badań. Osady kultury pucharów lejkowatych, 
kultury amfor kulistych oraz z początków epoki brązu. 

Osady zajmują północno-wschodni stok wzgórza morenowego (tzw. Wzgórze Prokoplaka). 
Badania skoncentrowano na obszarze wschodniej zachowanej części stanowiska, eksplorując 
powierzchnię ok. 220 m 2• 

Zarejestrowano 48 obiektów kultury pucharów lejkowatych l amfor kulistych. Pierwszą 
z wymienionych kultur reprezentuje zwarty układ podomowy, w obrębie którego rozpoznano: 
przyziemie trapezowatej chaty słupowej (wymiary 10-11 x 4-3 m), l obiekt gospodarczy 
(piwniczka?) oraz l domniemany obr7.ędowy. Odkryto nadto kilka jam o bliżeJ nieokreślonej 
funkcji. Z KPL należy nadto wiązać warsztat kamieniarski. Drugą ze wzmiankowanych kultur 
reprezentuje zapewne l obiekt, który na skutek zniszczenia trudno precyzyjniej Identyfikować 
funkcjonalnie. 

Pozyskano bogaty zbiór fródeł ruchomych, który tworzy ok. 3800 fr. ceramlkl, ok. 160 
wytworów z krzemienia, ok. 190 z kamlenia oraz duże Ilości polepy. Pobrano Jlczne próbld. 

Wstępna analiza fródeł pozwala na następującą konkretyzację chronologii wzmiankowa
nych etapów zasiedlenia stanowiska: KPL- faza JliB, KAK- faza Ilia, osadnictwo "z początków 
brązu"- "horyzont" Chłopłce-Vesele. 

Badania zakończono. 

Opatowice, gm. Radziejów, 
woj. włocławak.ie, 

Uniwersytet lm. Adama Mlcldewtcza 
w Poznanłu Zakład Prahistorii Polsld 

at. 36 

Badania prowadziła mgr Marzena Szmyt. Finansował WKZ we Włoc
ławku . Pierwszy sezon badań. Osady kullury pucharów lejkowatych 
l kultury amfor kulistych. 

Stanowisko położone jest w północnej części wzgórza morenowego (tzw. Wzgórza Prokoplaka J. 
Eksplorację wykopaliskową poprzedziło rozpoznanie napowierzchniowe (metodą szcze-
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gółowej Inwentaryzacji powierzchniowej) terenu stanowiska, którym obj<;to 600m2 . Zarejestro
wano wówczas koncentrację źródeł ruchomych o domlnującym udziale ceramlkl kultury amfor 
kullstych przy obecności materiału kultury pucharów lejkowatych występujących na prze
strzeni ok. 350 m 2 • 

Wykopy (w llczble 6) ulokowano w jej centrum. na powierzchni 150 m2. W Ich obrębie 
zarejestrowano ponad 12 tyś. fragmentów ceramlld, ok. 500 wytworów z krzemlenta l ok. 280 
z karnłen1a, a poza tym niewielką ilość polepy l stlnle rozdrobnionych kości. Odkryto 44 obiekty 
nleruchome, w tym prawdopodobnie l obiekt mleszkalny kultury amfor kulistych (zbadany 
częściowo), l wyblerzysko, 14 bllżej nierozpoznanych jam oraz 27 dołków posłupowych. 

W zasiedleniu obszaru stanowiska wyodrębnić można dwa etapy. Pierwszy z nich związany 
jest z osadą kultury pucharów lej kowa tych z fazą IV A. Łączyć z nią można część jam l dołków 
posłupowych. Etap drugi przypada na fazę Jib-Uia kultury amfor kulistych a odnieść doń 
należy uchwycony fragmentarycznie obiekt mieszkalny l wspomniany obiekt "rowkowy". 

Badania będę kontynuowane. 

Opatowice, gm. Rachiejów, 
woj. włocławskie, 
at. 42 

Uniwersytet tm. Adama Mickiewicza 
w Poznanlu Zakład Prahlstorll Polskl 

Badania prowadziła mgr Marzena Szmyt. Finansował WKZ we Włoc
ławku. Czwarty sezon badań. Osada kultury pucharów lejkowatych, 
ślad osadnictwa kultury amfor kulistych. 

Sezon zakończył rozpoznawanie osady kultury pucharów lejkowatych z fazy IVB. 
Założono 2 wykopy (XXV-XXVI) o łącznej powlerzchn130 m2 . Jeden z nich ulokowano w części 

zachodniej stanowiska, w rejonie eksplorowanego przez ostatnie dwa sezony obiektu mleszkalne
go kultury pucharów lejkowatych (obiekt 21 ), llnallzując eksplorację jego południowo-zachodnic
go narożnika. Drugi natomlast usytuowano w części wschodniej, gdzie udokumentowano 
fragment badanego wcześniej regularnego układu dołków pasłupowych (koszar?). 

Zarejestrowano ok. 240 fragmentów ceramlkl l niewielką llość wytworów krzemlennych. 
Odkryty materiał potwierdza wcześniejsze ustalenta co do chronologll osady. 

Badania zakończono. 

Parcha tka, 
gm.Kazimierz Dolny, 
woj. lubelskie, 
at. 12 

Uniwersytet MarU Curie-Skłodowskiej 
w Lubllnle Katedra Archeolo U 

Badania prowadziła mgr Jolanta Nogaj-Chachaj. Finansował WKZ 
w Lublinie. Drugi sezon badań. Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Badania miały na celu określenie zasięgu osady l rozpoznania jej charakteru .. Przebadano 
powierzchnię 155m2 . Wykopy zlokalizowano w centralnej części osady, niedostępnej w 1987 r. 
Odkryto 5 obiektów (cztery jamy gospodarcze oraz złemlankę wraz z rumowiskiem pieca). 

W oblekeJe nr 12 - jama gospodarcza o kształcie workowatym l głębokości 90 cm -
natrafiono na kubeł z uchem ansa Iunata oraz trójkątny grocik z krzemlenia wołyńsklego. 
Jama nr 13 była bardzo zniszczona. Wyposażenie tego obiektu składało się z kubka z uchem 
w kształcie głów baranich oraz dużych, dobrze zachowanych fragmentów trzech naczyń 
zasobowych. 

W miejscu, gdzie w trakcle badań powierzchniowych zaobserwowano największe zagę
szczenie materiału ceramlcznego l krzemiennego, założono wykop o wymiarach 10 x 5 m .. 
w którym pr7.eprowadzono planlgrafię rozrzutu zabytków. W części południowej wykopu natra
fiono na rumowisko pieca, kształtu owalnego, o średnicy l m l głębokości 50 cm (obiekt nr 15); 
w jego części przydennej zarejestrowano obecność śladów odcisków konstrukcji drewnianej. 
Natrafiono także na dobrze zachowaną górną część amfory z plastycznymi wypustkaml na 
szyjce naczynia, zdobione fragmenty wylewów Innych naczyń, przęśliki oraz fragmenty siekier 
krzemlennych. 

Materiały l dokumentacja znajdują slę w Katedrze Archeologu UMCS. 
Badania będę kontunuowane. 

l Podrzecze, woj. leszczyńskie, st. 3 - patrz okres wpływÓw rzymskich. 
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Pocanłce, lfll· Potęcowo, 
woj. ałupakłe, l Uniwersytet lm. Adama Mickiewicza l 

w Poznanlu 
at. 4 

Badania prowadzili mgr Jacek Wierzbleki oraz Witold Świderskit Plotr 
Pleszak. Czternasty sezon badań. Finansował WKZ w Słupsku l RPBP 
III.35. Osada ludności kultury pucharów lejkowatych z elementarni 
osadnictwa ludności kultury pomorskiej. 
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Kontynuowano badania w południowej części osady (strefa 2). Przebadano obszar 162,5 
m 2 • Zarejestrowano 231 obiektów (w tym 6 kultury pomorskiej), przy czym w większości były 
to jamy posłupowe (124); ponadto uzyskano 6937 fr. ceramiki, 998 krzernlenll458 kamleni ze 
śladami obróbki. Wśród szczątków roślinnych wystąpiły pojedyncze ziarna zbóż, oraz Uczne 
szczątki orzechów laskowych. W materiale kostnym zdecydowanie dominują ułamki kości 
śwlnl (4 razy więcej niż kości owcy/kozy l bydła łącznie), a kości Zwierząt dzikich stanowią 
tylko ok. lO% całego zbioru. 

Na obszarze strefy 2 w ciągu ostatnich trzech lat badań odsłonięte zostały pozostałości 
przynajmniej 6 chat słupowych w kształcie wydłużonego trapezu o dł. 12-14 m, przy czym 
szersza ściana szczytowa (w której znajdowało się zapewne wejście) miała wielkość 4-6 m, 
a druga ściana szczytowa od 2 do 3 m. Przed wejściem do domów występowały duże zgrupowa
niajam gospodarczych. Także palenJska urnleszczone były na zewnątrz. 

Badania wykopaliskowe w środkowej części osady (strefa 5) objęły obszar 62.5 m2• Odkryło tu 
69 obiektów nleruchomych, glównle jam posłupowych (33) l gospodarczych (20). Ponadto uzyskano 
3876 fr. ceramiki, 757 krzemleni oraz 377 obrabianych kamieni. Także l tu wśród szczątków 
kostnych dominują zdecydowanie (choć z mniejszą przewagą niż w strefie 2) pozostalości świni. 
Większy jest natomiast udzlał zwierząt dzJklch- aż prawie 27 %. Jak się wydaje badania odsłoniły 
pograntcze strefy mieszkalnej (chaty słupowe, ze słupami umocowanyml w rowie fundamentowym) l 
gospodarczej Uamy ze spalonym zbożem) osady, a właściwie jej centralnej partU. 

Badania będ~t kontynuowane. 

l Popowlany, gm. Tykocln, woj. białostockie, st. 2 - patrz okres halsztacki. 
Potoczek, gm. Potok Wielki, woj., tarnobrzeskie - patrz paleoUt l mezoUt 

Praęcbel, 
lfm· Rudnik n/Banem, 
woj. tarnobrzeakłe, 
at. 10 

Biuro Badań l DokumentacJI Zabyt
ków w Tarnobrze u 

Badanta prowadził mgr Marek Florek. Finansował BBlDZ w Tarnobrze
gu. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe, grupa lubaczowaka 
kultury cerarniki sznurowej(?). 

Zakończono eksplorację kopca nr 3, którego l ćwiartkę rozkopano w 1987 roku. Pod 
nasypem zbudowanym z przernleszanego plasku stwierdzono Istnienie dookolnego rowka 
o szerokości 25-35 cm, zagłęblonego w calec ok. 15-20 cm. Wewnątrz przestrzeni ograniczonej 
rowkiem, na pozlomle pierwotnego humusu zaobserwowano szereg nieregularnych plam l za
ciemnień. Nie natrafiono na jamę grobową bądż Inne pewne ślady pochówku. Poza znalezio
nym w roku ubiegłym l fragmentem ceramiki kultury cerarniki sznurowej, koplec nie zawierał 
żadnego wyposażenia. 

Uzyskano wyniki nie pozwalają na pewne określenie chronologu l przynależności kulturo
wej kopca nr 3. Obecność rowka okalającego nasyp, znale~lony l fragment cerarniki kultury 
ceramiki sznurowej, wymiary oraz lokalizacja stwarzają możliwość wiązania go z grupą luba-
czowską kultury cerarniki sznurowej. · 

Materiały z badań złożono w Muzeum Okręgowym w Sandornlerzu, dokumentację w BBlDZ 
w Tarnobrzegu. 

Badania Zakończono. 

l Puszczykowo, woj. poznańskie, st 52 - patrz paleoUt l mezoUt 
Reda, woj. gdańskie, st. 2 - patrz okres lateński. 

Rojków, 1m. Zapolłce, 
woj. ałeradzkłe, 
at. l 

Muzeum Archeologiczne l Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badaniami kierował mgr Andrzej PeUslak. Finansował WKZ w Sieradzu 
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l MAIEW w Łodzi. Pierwszy sezon badań. Osady kultury pucharów 
lejkowatych l z wczesnego okresu epoki brązu. 

Stanowisko odkryto w trakcle AZP w 1984 r . W 1988 r . stwierdzono niszcznie obiektu 
pracami zlernnyrn1. Podjęto wtedy decyzję o przeprowadzeniu badań wykopaHskowych. 

Osada umiejscowiona jest na zachodnim skłonie płaskiej, rozległej wydmy w strefie fródeł 
małego cieku wodnego, prawobrzeżnego dopływu Grabi. Na podstawie rozmieszczenia materiałów 
na powierzchni wielkości obiektu szacuje się na 1,5 ha. Wyróżniają się bardzo wyratnie skuplenia 
zabytków. W 1988 r. przebadano częściowo jedno z takich skupień. Na powierzchni 350 m2 

odkryto pozostałości domu oraz towarzyszące mu bardzo liczne zabytki (fragmenty ceramiki, 
przedmioty kamlenne l krzemienne, fragmenty kości zwierzęcych, polepę). Materiały te prawie 
w calości reperezentują osadnictwo kultury pucharów lejkowatych z fazy wlórecklej. Drugim 
komponentem kulturowym są ślady z wczesnego okresu epoki brązu. Nieliczne zabytki związane 
z tą fazą odkryto w towarzystwie materiałów kultury pucharów lejkowatych. Jednakże, jak 
wyntka z rozmieszczenia ceramiki na powlerzchn.l osady kultury pucharów lejkowatych l z 
wczesnego okresu epoki brązu tylko fragmentarycznie nakładają się na siebie. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym l Etnograficznym w Łodzi. 
Badania będą kontynuowane. 

l Romartów, gm. Wltonla, woj. płockie, st. l • patrz okres wpływów rzymskich. 

Rzucewo, gJn. Puck, 
woj. gdańakie, 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

at. l 

Badania prowadziła mgr Danuta Król. Konsultacja paleogeografiezna ·dr 
hab. Roman Golęblewsld. Konsultacja badań · prof. dr hab. Tadeusz Wiś
lański. Finansował WKZ·w Gdańsku. Konsultacja z badań z lat 1927·29, 
1983·87. Osada kultury rzucewsklej . 

Stanowisko położone jest ok. l km na północny - wschód od zabudowań wsi Rzuccwo, 
bezpośrednio nad Zatoką Pucką. Prace skoncentrowano w środkowej części osady. Założono 
dwa wykopy o łącznej powierzchni 2 arów. Wyróżniono 40 obiektów w tym: trzy chaty słupowe 
l 15 palenisk. Powierzchnia wykopów l warstwa kulturowa z materiałem kultury rzuccwsklej 
zniszczona została w znacznym stopniu przez pófnlejsze wkopy. Palenlska wydzielono w obrę
bie chat l poza chatami: dwa z wyróżnionych palenisk zbudowane na planie prostokąta 
wyróżniono w obrębie chat. 

Wypelnlsko chat stanowił piasek czarny, siłnie przemieszany z węglem drzewnym. Ściany 
chat były zbudowane ze słupów o średnicy ok. 10-20 cm. 

W materiale zabytkowym wydzłełono materiały krzemlenne w tym: drapacze gładzone, 
grociki, skrobacze, zgrzebła, 4 siekiery, łuszcznle, fragmenty wtórów, odłupków (między Inny
mi z krzemlenia pasiastego): materiały kamlenne w tym: 19 siekier, dwa fragmenty toporów, 
rozcieracze, płyty szlifierskie, materiały ceramiczne w tym: fragmenty mis, amfor, naczyń 
rynlenkowa~ch, naczynia miniaturowe, bryłki bursztynu. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku . 
Badania będą kontynuowane. 

l Samborowlce, gm. Plelrowlce Wlk., woj . katowickie, st. l l Al AZP- patrz epoka brązu 

Samlxxowice, 
~· Piet.rowice Wielkie, 
woj. katowickie, 
at. 49 

Muzeum Śląskie w Katowicach 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Kurgan-Przybyłska . Finansował 
WKZ w Katowicach. Drugi sezon badań . Osada neolityczna. 

Badania były kontynuacją prac z 1987 r. Odsłonięto łącznie obszar 1,5 ara, zakładając dwa 
wykopy o powierzchni l O x lO m (wykop IV) l o powlerzchnl2 m x 20·m + 2 m x 5 m (wykop V). 
Wykop IV był rozszerzeniem wykopu l z 1987 r., natomiast wykop V założono około 50 m na 
południowy wschód od wykopu IV, w miejscu przejścia łagodnego wypłaszczenla w opadający 
ku dollnie Troi cypel, na którym leży stanowisko. Łącznie odkryto 9 obiektów archeologicz
nych, w tym l dołek posłupowy, 5 Jam tworzących skupisko, l duża l l mała jamy o trapezo
watym przekroju. Materiał z obiektów łączy się z kulturą pucharów lejkowatych 1 kulturą 
lendzlelską. W większości są to wyroby krzemlenne l fragmenty naczyń. Wystąpiły ponadto: 



Infonnntor Arcłuwloglczny 1988 23 

fragmenty kamlennych toporków, odłupek radiolarytowy, przęś!Jkl gllnlane, a także głlnlany 
paciorek. 

Uzyskany materiał krzemlenny charakteryzuje się stosunkowo dużą lłośclą rdzeni (w więk
szości wypadków wiórowych, jednoplętowych), Wiórów l odłupków tak zwanych technicznych 
(zatępce, podtępce, odnawkl). Surowlec krzemlenny to miejscowy krzemleń narzutowy. 

Pozyskany materiał l dokumentację złożono w Dziale Archeologu Muzeum Śląsklego w Ka
towicach. 

Zamierza aię prowadzić dalaze badania. 

Sandomierz, 
woj . tarnobrzeakie, 
at. Wzgórze Zawichojakie l 

Polska Akademia Nauk Instytut Hlstor11 
Kultury Matertalnej w Warszawie Zak
ład Metodologu Badań Archeologtcznych 

Badania prowadziła mgr Hanna Kowalewska-Marszałek przy udziale 
mgr Doroty Cyngot. Finansował Urząd Miasta w Sandomierzu oraz 
IHKM PAN. Ósmy sezon badań. Osada neo!Jtyczna cyklu lendztelsko-pol
garsklego: ślady osadnictwa z wczesnego okresu epoki brązu. 

Celem prac było rozpoznanie zasięgu stanowiska w klerunku zachodnim (po zewnętrznej 
stronie kopanych w ubiegłych latach rowów) oraz dokończenie eksploracji o b. 32 l 33. Planowano 
też uzupełnienie prac archeologicznych badaniami geograficznymi, zmierzającymi do rekonstru
kcji dawnego środowiska naturalnego 1 zachodzących w nim przemian w najbliższym otoczeniu 
wzgórza - zadanie to nie mogło Jednak zostać wykonane w sezonie 1988; odłożono je Więc na lata 
następne. 

Założono trzy odrębne wykopy: 1/88 - usytuowany w środkowej części wzgórza, bezpośre
dnio na zachód od rowy zewnętrznego (ob. 4); 11/88 - obejmujący część działki XL!b kopanej 
w sezonie 1986; III/88- na krawędzi obrywiska po stronie zachodnieJ wzgórza. Łączna powie
rzchnia wykopów wynosiła 90,25 m2 ; głębokość nie przekraczała l m . Eksplorowano pozos
tałości 7 jam oraz dużego, elipsoidalnego zaciemnienia. 

W wykople 1/88 odsłonięto część rozległego, nicekowatego zagłębienia, wypełnionego wars
twą czarnobrunatną - prawdopodobnie resztkami dawnej próchnicy - zawierającą materiał 
archeologiczny (analogiczne zaciemnienie we wschodniej części stanowiska kopano w 1986 
roku). Na zachód od niego znajdowały się 3 jamy- niewielkie owalne zaciemnienia z Jednolitym 
wypełnlsklem, zawierające głównie materiał ceramiczny. Czwarty z odkrytych w tej części 
obiektów (ob. 68), odsłonięty tylko częściowo l dotychczas nie eksplorowany, jest- być może
początkowym odcinkiem kolejnego rowu, położonego na zachód od pozostałych. 

W wykople 11/88 wyeksplorowano pozostawione w 1986 roku połówki jam 32 133. W obrę
bie wykopu III/88 badano Widoczną w profilu obryWiska dużą jamę gruszkowatą. która 
okazała się obiektem z wczesnego okresu epoki brązu. 

Wykopy dostarczyły mniejszej niż w latach popi"zedn1ch Ilości matei"Ialu. Przeważała w nim 
zdecydowanie ceramika, w swej głównej masie związana - podobnie jak poprzednio - z cyklem 
lendzlełsko-polgarsklm. Materiał krzemlenny obejmował, podobnie jak poprzednio, głównie 
wyroby z krzemlenia czekoladowego l śwleclechowsklego. Materiał organiczny (kości zwierząt) 
pochodził głównie z jamy "wczesnobrązowej". 

Badania uzupełniły Informacje o zachodniej części stanowiska. Potwlerdzlło się występo
wanie obiektów cyklu lendzlelsko-polgarsklego po zewnętrznej stronie dużych rowów, Ich 
zagęszczenie Jest jednak niewielkie. Interesująco przedstawia się o b . 68 - domniemany frag
ment kolejnego, trzeciego już, dużego rowu. Nadal trudno jest natomiast ustalić granicę 
zachodnią osady cyklu lendzlelsko-polgarsklego. 

Materiały z tegorocznych badań są przechowywane w Zakładzie Metodologu Badań Archeo
logicznych IHKM PAN w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 

l Sltanlec-Błonle, gm. Zamość, woj. zamojskie, st. 4 -patrz okres wpływów rzymskich. 

Słonowice, Polska Akademia Nauk Instytut Hl-
gm. Kazimierza Wielka, storll Kultury Materialnej Zakład Ar-
woj. kieleckie, cheologll Małopolski Pracownta Ar-
at. "G" cheologlczna w Igołornl 

Badania prowadził dr Krzysztof Tunla. Finansował WOAK w Kielcach 
l IHKM PAN. Siódmy sezon badań. System neołltycznych umocnień 
obronnych l osada ze starszego okresu epoki brązu. 

Celem wykopalisk w Słonowicach było rozpoznanie przebiegu zachodniej partli umocnień 
neolitycznego założenia obronnego, odkrytego na stanowisku "G" w 1979 r. W obrębie wykopu 
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nr XV o poWierzchni 3,25 ara natrafiono na słabo Widoczny obiekt, mogący być przydenną 
częścią rowu otaczającego od zachodu centrum wspomnianego założenia. W starszym okresie 
epok! brązu teren stanowiska objęty został osadnictwem kultury trzclnleckJej . W trakcle 
wykopallsk pozyskano bogaty zestaw materiałów tego zespołu kulturowego. Zlokalizowano ok. 
30 obiektów o różnym charakterze oraz znaleziono dużą Uość zabytków ruchomych. Natrafiono 
na nie zarówno w obiektach Jak l w praWie półtorametrowej warstWie czarnoziemu zalegającego 
nad stropem lessu. Wśród materiału dominuje ceramika i kości ZWierzęce. Odkryto też ktlkadzle
sląt okazów narzędzi kościanych i kamlennych oraz kUka wyrobów brązowych, m . In. sierp. 

Materiały przechowywane są w zbiorach Pracowni Archeologicznej 11-IKM PAN w Igołoml. 
Badania będę kontynuowane. 

Smarglin, gm. Dobre, 
woj. włocław•kie, l 

Uniwersyte t lm. Adama MlckJewlcza l 
Instytut PrahlstorU Zakład Prahlsto
rU Polskl w Poznanlu •t. 22 

Badania prowadził mgr J. Czebreszuk l mgr P. Makarowlcz. Finansował 
Uniwersyte t JaglellońskJ. Drugi sezon bacfań. Osada l cmentarzysko (?) 
ludności kultury pucharów leJkowatych oraz osada ludności z In tersta
dium epok neolltu l brązu . 

Wykopy rozszerzyły poWierzchnię poznaną w sezonie 1983 w klerunkach północnym, 
zachodnim l wschodnim. Łącznie zbadano obszar 163,5 m2 pozyskując około 2200 fr.cerarniki 
( w tym 180 zaliczono do tzw. "wydzielonych"), nieliczne zbiory wytworów z krzemienia, 
kamlenia oraz około 100 fr. polepy. Zarejestrowano ponadto 57 nowych obiektów w tymjeden 
grobowiec bezkomorowy (?), jedną konstrukcję słupową (typ wiaty) oraz jedno palenisko. 
Powstałe obiekty kwalifikować należy do grupy dołków posłupowych. 

Większość materiałów wiąże się z ludnośclą kultury pucharów lejkowatych. Odkryto dwie 
fazy jej osadnictwa, poświadczone przez obserwacje stratygraficzne. Fazę pierwszą reprezentu
je zarejestrowany w nikłej części hipotetyczny nasyp grobowca bezkomorowego o niekonwe
ncjonalnej jak na tradycje kujawskie konstrukcji: nasyp (z utworów rzecznych)· otoczony 
palisadą. Na podstaWie ogólnej oceny chronologll tego typu obiektów badany groboWiec należy 
wiązać z fazami 11-IIIB Kultury pucharów lejkowatych. Faza rnlodsza, z którą łączyć można 
zdecydowaną większość fródeł ceramicznych posiada natomiast charakter osadowy. Wiązać ją 
należy z fazą V kultury pucharów lejkowatych. 

Ostatni "wczesno brązowy" etap zasiedlenia udokumentowano w tym sezonie nader skrom
nie. Nadal można łączyć go z tradycją "eplsznurową" (por. sprawozdanie z 1983 r.) . 

Nie zamierza •ię tymcza.awo kontynuować badań. 

Smarglin, gm. Dobre, 
woj. włocław•kie, 
.t. 59 l 

Uniwersytet lm. Adama MlckJewlcza 
Instytut Prahlstorll Zak.ład Prahlsto
rU PolskJ w Poznanlu 

Badania prowadził mgr J. Czebres:IUk l mgr P. Makarowlcz. Finansował 
Uniwersytet Jagielloński. Trzeci sezon badań. Osady ludności pucharów 
lejkowatych oraz lnterstadlum neolitu l brązu . 

Badanta objęły obszar 140 m 2 l łącznie z sezonami poprzednimi zamknęły rozpoznanie 
poWierzchni centrum stanoWiska. 

Łącznie zarejestrowano około 1100 fr . cerarnlkl (w tym 63 tzw. "wydzielone"), około 100 
krzemieni, 65 kamieni, około 100 fr. polepy l niewielką Uość kości. Odkryto 4 obiekty nieru
chome o trudnej do sprecyzowania funkcJI. 

Na fazę kultury pucharów lejkowatych przypadło około 3/5 materiałów- o cechach charak
terystycznych dla horyzontu klasycznopucharowego (naJprawdopodobnleJ faza II wg schematu 
kujawskiego). Wiążą się z nią ponadto dwa obiekty o charakterze nlewlelklch "jam". Pozostałe 
obiekty reprezentują osadnictwo z lnterstadlum epok neolitu l brązu. Badanta w pełni po
twlerdzlly wysuwaną wcześniej hipotezę co do jego specyfik! kulturowej - syntezy elementów 
miejscowej (kujawskiej) kultury amfor kulistych (ze schyłku fazy lila?), z cechami "zachodni
mi", z kręgu pófnej kultury grobów jednostkowych (o wyrafnym udziale tradycji kultury 
pucharów lejkowatych - charakterystyczne wątkJ wykonane radełkJem). 

Badania zakończono. 

""'· Go•tynin, 
woj. płockie, 
.t. 4 

l Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Płocku 

Badania prowadzlll: mgr Małgorzata Ryblcka l mgr Krzysztof Gowln. 
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Finansowal WKZ w Płocku. Drugi sezon badań. Osada kultury pucha
rów lejkowatych (faza lubańskal oraz obozowisko z wczesnej epoki 
brązu . 
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Kontynuowano badania w części wschodnieJ stanowiska. Otworzono wykop o powierzchni 
220m2 , przylegający zachodnim proftlem do obszaru przebadanego w 1987 r. Materiał zabytkowy 
zarejestrowano w spągu warstwy próchnicy - o grubości od 20 do 40 cm - l tuż pod nią. 
Otrzymano około 700 fragmentów ceramlld, 8 wyrobów krzemiennych, siekierkę, fragment 
toporka oraz polepę. W części północno-środkowej wykopu, tuż pod warstwą próchnicy, 
wystąpiły zarysy 6 obiektów (5 Jam l Jeden dołek posłupowy). Wyeksplorowano Jedynie spągi 
obiektów; wskazuje to na znaczne zniszczenie tej części stanowiska. Wystąpiły w nich frag
menty naczyń kultury pucharów lejkowatych, polepa oraz węgtelkJ drzewne. 

Podobnle Jak w poprzednim sezonie zarejestrowaną ceramikę kultury pucharów lejkowa
tych można łączyć z fazą lu bońską tej kultury. BliżeJ określają chronologię osady w Stefanowie 
materiały ceramiczne o widocznych nawiązaniach w formie l zdobnictwie do kultury ceramiki 
promienistej. Na tej podstawie stanowisko kultury pucharów lejkowatych w Stefanowie można 
łączyć z pó!ną fazą lubońską tej kultury. 

Oprócz omawlanych już materiałów zarejestrowano, w części południowo-zachodniej wykopu, 
około 200 fragmentów ceramiki, które można łączyć z wczesną epoką brązu. Bliższe określenie 
Ich chronologiJ będzie prawdopodobnie możliwe po przeprowadzeniu dalszych badań . 

Materiały znajdują się w Muzeum Mazowieckim w Płocku . 
Badania będę kontynuowane. 

Strachów, 
woj. wrocławskie, 
at. 2 l 

Polska Akademia Nauk Instytut Hl
storiJ Kultury Materialnej Zakład Ar· 
cheologll Nadodrza we Wrocławiu 

Badania prowadziła dr Anna Leclejewlczowa. Ftnansował 11-IKM PAN. Dwu
nasty sezon badań. Osady kultur neolitycznych: cerarnild wstęgowej rytej 
l pucharów lejkowartych. Siad osadnictwa kultury lendzlelsko-polgasklej. 

Badania miały charakter weryfikacyjny, objęły250m2 powierzchni stanowiska. Odsłonięto 
dalszą część wcześnieJ badanego domu słupowego l związane z nimjamy gospodarcze; ustalo
no, Iż pochodzą one z środkowego okresu rozwoju osady szarecklej fazy kultury ceramiki 
wstęgowej rytej . Odkryto pozostałości Innego, podobnego domu l towarzyszące mu trzy jamy 
z najpó!nlejszego okresu rozwoju tej fazy; w Ich Inwentarzu ruchomym znaleziono m . ln. 
naczynia z ornamentem kłutym. Świadczą one o narastaniu w stylistyce zdobnictwa tego 
czasu zmian prowadzących do powstania kultury ceramiki wstęgowej kłutej. Przebadano do 
końca duey obiekt - prawdopodobnie ślad naziemnej budowli typu szałasowego oraz polożoną 
w pobliżu Jamę zasobową. w których stwierdzono pierwsze na tym stanowisku materiały grupy 
zarzycklej kultury lendzlelsko-polgarsklej. Odsłonięto fragment kolejnej jamy zasobowej kultury 
pucharów lejkowatych l ustalono, że środkowa część stoku badanego W7.górza była w owym czasie 
niezbyt lntensywnle użytkowana. 

Materiały zabytkowe znajdują się w Zakładzie Archeologii Nadodrza IHKM PAN we Wrocławiu. 
Badania wykopaliskowe ukończono. 

ŚWierszczów Kolonia, 
~-Hrubieszów, 
woj. zamojskie, 

l Uniwersytet Marli Curle-Skłodows- J 
klej Katedra Archeologii w Lubilnie 

at. 28 

Badania prowadzili mgr Anna Zakościelna (autorka sprawozdania) l doc. dr 
Jan Gurba. Finansował WOAK w Zamościu l UMCS w Lubllnle. Pierwszy 
sezon badań. Stanowisko wielokulturowe: neolit. epoka brązu, młodsza faza 
okresu wędrówek ludów. 

Stanowisko odkryte zostało wiosną 1988 r. w trakcle prac przy fundamencle domu mieszkal
nego. Położone jest w partli krawędziowej dollny Huczwy, na skraju wierzchowtny lessowej 
o ekspozycJI południowo-zachodniej. Badania ratownicze objęły powierzchnię 265 m2 • Zanotowa
no następujący układ warstw na stanowisku: 

I - współczesny nadkład powstały w czasie budowy drogi przecinającej stanowisko l domu 
mieszkalnego - ziemia silnie przemieszana z pozostalościami tych prac, miąższości 50 - 70 cm 
w różnych partlach wykopu; 

II - warstwa czarnoziemu niezaburzonego współcześnl.e, miąższości 20 - 30 cm, w partli 
stropowej będąca warstwą kulturową stanowiska, w której licznie występują zabytki archeo
logiczne; 
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III - warstwa podglebia o miąższości 30 50 cm, przechodząca w czysty less, ze śladami 
Intensywnej dzałalnoścl gryzoni; 

IV - calec lessowy. 
W wyniku prac wykopaliskowych zarejestrowano materiały fazy nutowej kultury ceramiki 

wstęgowej rytej z elementami nawiązującymi do typu Szarvas Erpart, fazy klasycznej grupy 
mallcklej, kultury Chłoplce-Vesele, kultury strzyżowsklej, kultury trzclnJeckleJ, kultury łużyc
klej oraz z okresu przełomu V l VI w. n. e . Materiały większości wymienionych jednostek 
wystąpiły jedynie w warstwie kulturowej . Odkryto natomiast pozostałości piętnastu obiektów, 
w tym: trzy jamy osadowe KCWR, dwie jamy osadowe ze złożonymi w nich pochówkami 
ludzklml, najprawdopodobniej ludności grupy mallcklej, jedną jamę kultury pucharów lejko
watych, cztery jamy z I okresu epoki brązu, pochówek ludzki bez wyposażenia, być może 
również związany z tym okresem, złemlankę z podkowiastym piecem kopułowym z przełomu 
V t VI w. n. e., oraz trzy jamy osadowe - bardzo ubogie w zabytki - o nieustalonej chronologii. 

Materiały przechowywane są w KA UMCS. 
Badania będę kontynuowane. 

l Tanowo, gm. PoUce, woj. szczecińskie, st. 3 - patrz paleołlt l mezołlt. 
Toruń, st. 23 - patrz okres wpływów rzymskich. 

li 
P.P. Pracownic Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska Oddział w Warszawie 

Badanta prowadziła mgr Hanna Lech. Finansował WKZ w Radomiu. 
Ósmy sezon badań . Kopalnia krzemlenia *czekoladowego* z okresu 
neolitu l wczesnej epoki brązu. Występują elementy schyłkowo-paleo
lityczne. 

Kontynuowano prace związane z określeniem pola górniczego w południowej l południowo
wschodniej części stanowiska. Równocześnie prowadzono prace w środkowej części kop.,lnl. 
Założono 6 wykopów archeologicznych o powierzchni 375 m2, odnotowując w nich 11 kolej
nych szybów bądt Ich fragmentów. W środkowej części stanowiska założono wykop 1/88 
o powierzchni 75 m2 bezpośrednio przylegający do wykopu II z 1987 r . Celem prowadzonych 
tu prac była eksploracja drugiej części obiektów 53, 61 . Poza łlcznym materiałem krzemlen
nym wydobyto z odkrytych tu szybów dalszych 13 narzędzi rogowych. Porostałe 2 narzędzia 
rogowe odkryto w szybie nr 74 w wykople 11/88. W bieżącym sezonie wykopaliskowym wyeks
plorowano w całości szyby nr 53, 61 oraz częściowo szyby nr 73, 74 uzyskujac Ich zarysy. 
Natomiast w wykople V /88 nie stwierdzono żadnych obiektów. 

Z rozmieszczenia wykopów l występujących w nich obiektów określono granicę południową 
stanowiska oraz zasięg pola górniczego . Uzyskano llczny zbiór zabytków krzemiennych. 

Dokumentacja z badań oraz materiał krzemlenny znajdują się w PAK PP PKZ O/Warszawa. 
Badania w terenie zakończono. 

l Władysławowo, woj. gdańskie, st. 4 - patrz wczesne średniowiecze. 
Wrześnica, gm. Sławno, woj . słupskie , st. l b- patrz wczesne średniowiecze. 

Muzcum Archeologiczne we Wrocławiu. 

Badania prowadziła mgr Olena Prus. Finansował WKZ we Wrocławiu . 
Dziewiąty sezon badań. Osady kultury lendziełsklej l kultury pucharów 
lejkowatych. 

Badania stanowiły lll, końcowy etap prac wykopaliskowych, którego podstawowym celem 
było rozpoznanie południowo-zachodniej części stanowiska. Badania 11 etapu ukończono 
w 1986 r. Umożllwiły one przeprowadzenie rekonstrukcJI przebiegu obwarowania zamykające
go osadę od strony północnej, wschodniej l południowo-wschodniej. Etap lli zmierzał do 
rozpoznania ogólnego rozplanowania osiedla l określenia kierunków jego rozbudowy. 

Odsłonięto 4 ary powierzchni. Wykop o długości 60 m wytyczono na osi wschód-zachód. 
Przebadano 16 obiektów wzlemnych (w tym Jedno domostwo półzlemlankowe). Obiekty 

zarysowały stę na poziomie calca tuż pod warstwą orną, na głębokości ok. 0 ,35 m. Obecności 
warstwy kulturowej nie stwierdzono. Uległa ona zniszczeniu, podobnie jak l stropy większości 
Jam w wynlku orki l procesów denudacujnych. 

W trakcle eksploracji wypełnlsk jam wydobyto ok. 2000 ułamków różnych naczyń, przęśłl
kl, toporki, siekierki, dłutka l rozcieracze kamlenne oraz narz<;dzla l odpady produkcyjne 
krzemienne. 
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Wst~tpna analiza materiału zabytkowego wykazała, że nie wszystkie odsłonięte w tym 
sezonie obiekty należy łączyć z kulturą lendzlelską. Jest to pierwszy przypadek w dzie
więcioletniej historii badań osady w Zarzycy, że natrafiono na materiały Innej kułtury archeo
logicznej. Stwierdzono bowiem, że na osadę kultury lendziełsklej nawarstwiły się obiekty 
osadnicze kultury pucharów lejkowatych. W zachodniej partli wykopu zaobserwowano wyraż
nie zależności stratygraficzne mJędzy jamamJ. Jama zawierająca materiał kultury pucharów 
lejkowatych wkopana została w jamę kultury lendzlcłsklej, Jest także rzeczą pewną, że osada 
kultury pucharów lejkowatych posładała pierwotnie znacznie mniejszy zasięg nlż osiedle 
kultury lendzlełsklej. Materiały kultury lendzielsklej prezentują środkową fazę rozwoju tej 
kultury na Dolnym Sląsku. Materiały kułtury pucharów lejkowatych wykazują wyraźne cechy 
jej fazy lubońsklej. 

Badania zakończono. 

Muzeum Archeologiczne I Etnogra
ficzne w Łodzi 

BadanlamJ kierował mgr Andrzej Pellslak. Finansował WKZ w Sieradzu 
l Muzeum Archeologiczne l Etnograficzne w Łodzi. Pierwszy sezon 
badań. Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko odkryte zostało w trakcle AZP w 1984 r. W czasie powtórnej penetracji w 1987 r. 
stwierdzono zagrożenie obiektu pracamJ zlemnyrnJ l postanowiono przeprowadzić wykopaliska. 

Osada położonajest w strefie źródeł niewielkiego cieku. prawobrzeżnego dopływu Grabi, na 
północnym skłonie wydmy, w odległości ok. 300 m od zabagnionych źródlisk. Ocenłono jej 
wielkość na ok. 0,2 ha. 

Przebadano obszar 425 m 2. Odkryto pozostałości jednego domu słupowego, jedną jam~t 
osadową oraz dość liczne zabytki (fragmenty naczyń, przedmJoty krzemlenne l kamienne, 
polepa, bardzo drobne fragmenty kości zwierzęcych). Materiały występowały w dwóch skupi
skach. Jedno stanowił wspomniany dom l towarzyszące mu zabytki. Drugie, gdzie odkryto 
jamę osadową uchwycono w odległości ok. 30 m. To skuplenie zniszczone było CZ!fśelowo przez 
plaśnlcę. W wykopach sądarzowych pomJędzy skuplenlamJ oraz obok skupleń nie było już 
zabytków. 

Można przypuszczać, że osada składała się z jednego, lub może dwóch domów. Jej powierzch
nia użytkowa wynosiła przypuszczalnie ok. 1000 m2 • 

Poza wcześniej wspomnlanyrnJ zakłócenlamJ, stwierdzono daleko Idące zniszczenie spowodo
wane działaniem procesów stokowych wzmożonych przez nowożytną orkę. Ich przejawem było 
zruszczenie warstwy kulturowej I znaczne przemJeszczenJe się zabytków wzdłuż skłonu wydmy. 

Ceramlka pozwala datować stanowisko w ramach fazy wtórceklej kultury pucharów lejkowatych. 
Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym l Etnograficznym w Łodzi. 
Badania zakończono. 

Żalęcino, gm. Dolice, 
woj. szczecińskie, 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Szczecinie 

at. 4 

Badania prowadził dr Marek Chłodnlckl. Finansował WKZ w Szczecinie. 
Czwarty sezon badań . Osada kultury ceramlkl wstc;gowej rytej, obozowi
sko kultury pucharów lejkowatych, osada kultury łużyckiej , cmentarzysko 
z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko 4 w Żalęclnle badane było już przed wojną światową. W łatach 1976 l 1978-1979 
prowadzone były badania ratownicze. Wobec postępującego niszczenia stanowiska przez wybie
ranie plasku podjęto w 1988 r. ponownie prace ratownicze. Badania koncentrowały się wzdłuż 
kraw~tdzl plaśnlcy na odcinku o długości ok. 100m l szerokościS-IO m (łącznie objęły one ok. 6 
arów powierzchni). Objęły one głównie obszar, z którego została wcześniej zepchnięta warstwa 
złem! w celu ułatwienia eksploatacji plasku. Prace te spowodowały zruszczenie warstwy kulturo· 
wej l części stropowych obiektów. Badania przyniosły liczne fragmenty ceramlkl kultury ceramJkl 
wstęgowej rytej znajdujące się w zepchniętej zlemJ l pozostałości jednego obiektu tej kultury. W 
warstwie kulturowej na terenie nie zruszczonym odkryto nJellczne fragmenty ceramJki kultury 
pucharów lejkowatych. Z kulturą łużycką możemy wiązać sześć odkrytych obiektów zawierają
cych nlellczne fragmenty ceramiki Uama zasobowa l obiekty o nieokreślonej funkcji) . Z cmenta
rzyska z okresu wpływów rzymskich zachował się jeden grób z nienaruszonym pochówkiem. 
Wyposażony był onjedynle w brązową zapinkę z wysoką pochewką, znalezioną przy skroni zmarłego. 
Z dwóch pozostałych grobów zachowały się jedynie resztki wkopów grobowych podczas gdy pochów
ki zostały zniszczone na skutek eksploatacji plasku. 

Badania powinny być kontynuowane. 
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l Baraki Stare, gm. Zakllków, woj. tarnobrzeskie, st. 14- patrz paleoUt l mezollt. 

Błecz, gm. Brody, Polska Akademia Nauk Instytut Hl-
woj. zielonogórskie, s torU Kultury MaterialneJ Zakład Ar-
at. l cheologll Nadodrza we WrocłaWiu 

Badania prowadził mgr Andrzej KoslckJ. Finansował ZAN we WrocłaWiu. 
Badania ratownicze. Grób szkieletowy (?) kultury unletycklej, cmenta
rzysko ciałopalne l osada z okresu wpływów rzymskich. 

StanoWisko położone jest na płaszezystym wzgórzu w południowo - zachodnim krańcu wsi; 
systematycznie niszczone przez wydobywanie plasku od ponad stu lat. 

Podczas InspekcJI terenowej przeprowadzonej Wiosną, w jednym z wykopów natrafiono 
najprawdopodobniej na pozostałości grobu szkieletowego należącego do grupy lubelskieJ kul
tury unletycklej. 

Inspekcja ujawniła zniszczony grób popielnicowy !grób 101 kultury luboszycklej z fazy II. 
Wyposażenie grobu poza popleinicą składało się z: noża żelaznego, mocowania uchwytu 
(Wiaderka?) z żelaza, zapinki kuszowatej z podWiniętą nóżką z brązu, dwóch nitów żelaznych, 
dwóch gwoMzl żelaznych, fragmentu grzeblenia kośelanego trójwarstwowego o łukowatym 
uchwycie, fragmentu przęślika glinianego, bryłek stoplonego szkJa, fragmentów naczynia z 
brązu o grubości ścianek około 0,8 mm l bryłek brązu . 

Penetracja pozostałych wykopów doprowadziła do odkrycia w części wschodnieJ stanowi
ska reliktów pieca służącego do wypału wapna. Od strony północnej przylegała do niego 
wkopana do głębokości 120 cm jama, która być może służyłajako magazyn w~gla drzewnego
pallwa do pieca. Konstrukcja pieca posadoWiona była w nieckowatym zagłębleniu na głębo
kości 130 cm od poWierzchni. Na dnie wyłożonym kamleniami zalegała warstwa zawierająca 
bryłki kredy jeziornej. 

Z wykopu nowożytnego, który uszkodził częściowo omawlany piec wydobyto przepalone 
kości ludzkie l przepalony wtórnie w ogniu przęślik gllnlany. Są to pozostałości po groble, 
najprawdopodobniej jamowym (grób 111 należącym do kultury luboszycklej. 

Ze względu na zagrożenie atanowiaka. ł dużę wartość poznawczę łnapekcje oraz ewen
tualne prace ratownicze będ11 kontynuowane. 

Biakupłn, gm. G~~&awa, 
woj. bydgoakłe, 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w WarszaWie 

at. 2a 

Badania prowadziła mgr Anna Grossman. Finansował PMA w Warsza
Wie. Pląty sezon badań (oraz S sezonów w latach 50-tych). StanoWisko 
Wielokulturowe - kultury amfor kulistych, kultura lwteńska (tzw. kraal) 
l wczesne średnioWiecze. 

Badania prowadzono w centralnej, południowej l wschodniej części stanoWiska. W po
łudniowej l wschodnieJ części miały one na celu sprawdzenie l ustalenie przebiegu wczesno-
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brązowego rowu badanego tu w latach 50-tych głównie wąsklml wykopami sondażowymi. 
W części centralnej należało sprawdzić przebieg rowu, którego początek uchwycono w 1987 r. na 
zachodnim stoku wzniesienia (rów ten nie był zarejestrowan)' podczas badań w latach 50-tych). 

Założono 11 wykopów o łącznej powierzchni 346 m2 . Na dwóch wykopach w części 
centralnej stanowiska, zarejestrowano odcinek ok. 11 metrowej długości wraz z zakończeniem. 
Łączna długość tego rowu przebiegającego w poprzek wzniesienia ( w połowie jego długości) 
wynosi ok. 19 metrów. W przekroju ma on kształt dość regularny wąskiego stożka o ściankach 
lekko rozchylających się ku górze l zaokrąglonym dnie. Głębokość wschodniego zakończenia 
dochodziła do ok. 180 cm od powierzchni ziemi, (głębokość odsłonłętego w 1987 r. zachodniego 
zakończenia rowu dochodzlł.a do ok. 140 cm od powierzchni ziemi, jednak znajduje się ono 
w strefie stokowej, gdzie procesy denudacyjne są Już dość Intensywne). Materiał zabytkowy 
w postaci fragmentów ceramiki kultury lwieńsklej l fragmentów kości zwierzęcych znajdowany 
był wyłącznie w wypełnlsku rowu, głównie przy dnie. 

Około 4 metrów na północny wschód od wschodniego zakończenia opisanego rowu odsło
nięto początek następnego odcinka rowu różniącego się od dotychczas badanych. Zakończenie 
to ma dość regularny, w przybliżeniu prostokątny kształt (dotychczas zakończenia były za
okrąglone l węższe) zaciemniony wyrażnie na obrzeżeniu co sugerowałoby, że ścianki rowu 
mogły być wzmocnione. Wypcłnlsko rowu stanowiły warstwy o zróżnicowanej barwie l licznych 
śladach spalenizny (dotychczas wypełniska rowu na Innych odcinkach miało barwę niewiele 
różniącą się Intensywnością od otoczenia). Układ warstw l materiał zabytkowy sugerują, że 
badany obiekt na tym odcinku został jednorazowo zasypany co najmniej w 3/4 głębokości. 
Znalezione bardzo liczne fragmenty ceramiki kultury lwleńsklej różnią się od dotychczas 
znajdowanej na tym obiekcie ceramiki tej kultury. Są to ułamki naczyń głównie cienkościen
nych o bardzo starannie wygładzonej a nawet wyświeconej powierzchni ornamentowanej 
listwami plastycznymi l poziomymi rytymi liniami na szyjce l poniżej. Są to cechy ceramiki 
znajdowanej na cmentarzyskach (clenkośclenność, wyświecenie powierzchni, bogatsza oma
mentyka). Dotychczas znajdowana, również w roku bieżącym, ceramika kultury lwicńsklej na 
Innych odcinkach rowu to ułamki naczyń przede wszystkim grubościennych, o nie zawsze 
starannie wyrównanej powierzchni, bardzo licznej domieszce gruboziarnistego tłucznia (spę
kania na powierzchni) l ornamentyce w postaci grubych listew plastycznych lub rytych, 
poziomych Unii na szyjce. W materiale zabytkowym znajdowały się liczne szczątki kości 
zwierzęcych, niektóre ze śladami opracowywania (nacięcia), kościane szydło lub półwytwór 
Igły (?), krzemienie, ości rybie l muszłe szczeżui . 

Przebieg opisywanego zarysu rowu w klerunku pólnocno-wschodnim wskazuje, że jest to Inny 
rów niż zarejestrowany w tej części stanowiska w latach 50-tych. Być możejest to system dwóch 
jednoczasowych rowów lub pojedyncze rowy wielokrotnie użytkowanego jednego obiektu. 

Niezbędne jest sprawdzenie, czy nie Istnieje rów równoległy do badanego w br. Na jego 
Istnienie wskazują uchwycone w 1987 r. dwa zarysy rowów w profilu wykopu na zachodnim 
stoku wzniesienia, z których jeden został przebadany na całej swej długości wykopami o nie
wielkiej powierzchni obejmującej niemal wyłącznic zarysy badanego rowu. Problemy tego nie 
można było rozstrzygnąć. 

Badania we wschodnieJ l południowej części stanowiska uchwyciły głównie zarysy wyko
pów z lat 50-tych oraz krótkie odcinki wczesnobrązowego rowu między nimi. Mają one tutaj 
niewielką głębokość do 80 cm od powierzchni ziemi 1 szerokość do 140 cm. W wypełnlsku 
znajdowano ułamki grubościennej cerarniki kultury lwleńsklej l fragmenty kości zwierzęcych. 
W południowo-wschodnieJ części uchwycono fragmenty dwóch równoległych do siebie rowów 
(wewnętrzny rów głębszy l szerszy) rejestrowanych tu już w latach 50-tych. 

W południoweJ części stanowiska, poza zarysami wczesnobrązowego rowu, odsłonięto 
Jeden obiekt osadniczy · wczesnośredniowieczną jamę wędzarską należącą do zespołu takich 
jam badanych w tej części stanowiska w latach 50-tych. Innych obiektów nie odkryto. 

Materiały l dokumentacja znajdują się w PMA w Warszawie. 
Badania aę kontynuowane. 

Bocheniec, gm. Małogoazcz, 
woj. kieleckie, 

Muzcum Archeologiczne w Krakowie 

at. S 

Badania prowadził mgr Andrzej Matoga przy udziale mgr Bartłomieja 
Koniecznego. Finansował WOAK w Klefcach. Drugi sezon badań. Osada 
kultury łużycklej ze schyłku epoki brązu l początku okresu halsztackiego. 

Kontynuowano Rrace w południowo wschodniej części stanowiska. Przebadano obszar 
o powierzchni 50 m 2 , eksplorując warstwę kulturową, uchwytną od głębokości 20-25 cm, 
o zabarwlentu ciemnobrunatnym z licznymi przewarstwtentami koloru szarego, ciemnoszarego 
lub jasnobrunatnego. Dochodziła ona zasadniczo do głębokości 50 cm, poniżej natomiast 
zalegała w postaci licznych przegłębleń lub przesiąków, sięgających czasami do głębokości 
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70 cm. W warstwę kulturową wkopana była większość odkrytych obiektów, przy czym Ich 
zarysy były leplej czytelne dopiero od poziomu 40-50 cm, wyżej natomiast Ich obecność 
sygnalizował odpowiedni rozkład matarialu zabytkowego w warstwie. 

Łącznie odkryto 16 obiektów osadowych (nr l0-25) o charakterze gospodarczym. Więk
szość z nich w rzucie posładała kolisty lub lekko owalny zarys o wymiarach wahających się 
w granicach 100 x 140 cm. W profilujamy miały przeważnie kształt nieckowaty lub cylindry
czny 1 sięgały do głębokości 120-140 cm. Wystąpiły również obiekty płytsze o miąższości 
wynoszącej zaledwie 30 cm. Zarysy j am tak w rzucie, jak l w profilu były niejednokrolnie 
rozmazane l zasadniczo trudne do dokładnego odtworzenia. J edynie w kilku przypadkach 
zarysy ścianek l linia dna były wyrażnie zaznaczone. Wypełniska jam posładały przeważnie 
jednolity -zasyplskowy charakter. Tworzyła je ziemia barwy zazwyczaj brunatnej , brunatno
szarej, lub szaro-czarnej z wtrętami lub cienkimi przewarstwleniami jasnego plasku. Wyraź
niejsze warstwowanie w obrębie wypełnlska zarejestrowano jedynie w dwóch przypadkach. 

W wypełnlskach jam (przeważnie w Ich stropowej partii), a także w warstwie kulturowej 
natrafiono na dość liczny materiał zabytkowy. Przede wszystkim znajdowano ceramikę w po
staci nieraz większych fragmentów naczyń wazowatych, garnków o jajowato-beczulkowalym 
kształcie, mis profilowanych lub półkolistych, czerpaków l tzw. podkładek. Prócz tego zareje
strowano polepę ( w jednym obiekcie wystąpiły większe jej grudy z odciskami drewnianych 
konstrukcji), a także wyroby krzemlenne l kości zwierzęce . Calość materiału pozwala zaliczyć 
badaną część osady do grupy górnośląsko-małopolsklej kullury łużycklej ze schyłku epoki 
brązu l początku okresu halsztackiego. 

Materiał zabytkowy przechowywany jest obecnie w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Badania będ~t kontynuowane. 

Branice 
woj. opolskie, 
at. 7 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Opolu 

Badania prowadził mgr KrzysztofSpychała (autor sprawozdania), przy 
udziale mgr Sylwii W uszka n. Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne ludności kullury łużycklej datowane 
na IV 1 V okres epoki brązu. 

Stanowisko położone jest na terenie szpitala w Branlcach. Około50-100m na południowy 
-zachód od kościoła szpitalnego. Na południowym stoku wyniesienia. Cmentarzysko zniszczo
ne zostało w dużej mierze wkopami pod budynki stawlane w okresie międzywojennym oraz w 
latach 50. l 60. 

W związku z wcześniejszą budową ciepłociągu, podczas której naruszono l grób, postano
wiono przeprowadzić krótkotrwale ratowniczo-rozpoznawcze wykopaliska . Wykop wytyczono 
między budynkami, na obszarze skwerku. Przy zdejmowaniu warstwy narzutowej po dawnych 
pracach budowlanych 1 warstwy humusu użyto koparki. Ręczne prace eksploracY.Jne roz
pocz<;to od głębokości około 60-70 cm, od współczesnego poziomu użytkowego. Przebadano 
około 3/4 ara. Odkryto 12 grobów ciałopalnych. Trzy spośród nich były w dużej części 
zniszczone przez przeprowadzone prace związane z budową cleplociągu oraz budynku ener
getycznego. Siedem grobów, w rzucie poziomym, miało kształt w przybliżeniu prostokątny. 
Wyposażone były tylko w naczynia różnej wieikoścli kształtu. Funkcję urn spełniały przysadzi
ste amfory przykryte misami oraz chropowacone garnki. Jako przystawki użyto m. In. małe 
amfory, czerpaki, kubki, misy. Wystąpiło do 10 naczyń w groble. W jamach grobowych 
rozrzucone były resztki stosu wraz ze spalonymi kośćmi . 

Spośród odkrytych grobówwyróżniał się jeden, o kształcie kollstym (średnica około 20 cm). 
Jama w przekroju mia ła kształt płytklej niecki. W wypelnlsku znałezłono drobne, spalone 
kości oraz osłem kawalków bransolety wykonanej z brązu. 

Badane cmentarzysko użytkowane było przez ludność kultury łużycklej przy końcu rv okr. 
epoki brązu, przez V okr. epoki brązu l zapewne w początkach okr. halsztackiego C. 

Zabytki zostaną przekazane do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 
Nie planuje aię dalszych badań . 

Brańak, 
woj. białostockie, 
at. 22 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Jerzy Maclejczuk. Finansował WKZ w Białym
stoku. Pierwszy sezon badań . Cmentarzysko ciałopalne kultury lu-
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życkiej z epoki brązu l okresu halsztackiego. Ślady osadnictwa z okresu 
mezolitu, neolitu 1 wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko położone jest na piaszczystym wyniesieniu, cyplowato wcinającym się w dollnę 
Bronki. Przed II wojną światową odkryto tu bogato wyposażony grób skrzynkowy kultury amfor 
kulistych. Materiał zebrany z powierzchni stanowiska przez Z. Romaniuka z Brańska 1 przekaza
ny KZA w Białymstoku wskazywał na Istnienie tu bogatego osadnictwa z okresu mezolitu, neolltu 
1 wczesnej epoki brązu. 

Stanowisko wstępne rozpoznano systemem dołków sondażowych. Potwłerdzone zostało 
osadnictwo neolityczne 1 wczesnobrązowe (m. In. fragmenty ceramiki kultury pucharów lejko
watych 1 kultury ceramiki sznurowej). Nowym zagadnieniem było bardzo liczne występowanie 
przepalonych kości 1 materiału ceramicznego kultury łużyckiej, co sugerowałoby Istnienie 
cmentarzyska ciałopalnego. 

Chcąc uchwycić ewentualny północny zasięg cmentarzyska, wykop o wymiarach 5 x 8 m 
założono w miejscu wypłycania się warstwy kulturowej. Eksplorację prowadzono w ramach 
metrowych działek dzlesłęcłocentrymetrowyml warstwami mechanicznymi 1 stosowano szcze
gółową planigraflę. Odkryto 9 obiektów z czego 7 to ciałopalne groby jamowe o brunatnym 
1 brunatnoczarnym wypełnlsku z zawartoclą węgll drzewnych. Większość grobów usytuowana 
była w spągu warstwy kulturowej, której m1ą7..szość wahała się w granicach 40 cm. W grobach 
oprócz spalonych kości występowało kilka lub kilkanaście fragmentów naczyń 1 niekiedy 
narzędzia krzemienne. Niektóre groby (2, 3, 1 4) posładały obudowę kamienną. Wielkość jam 
była różna 1 wahała się od 0,7 m do ponad 2 m w stropie. Duże Ilości przepalonych kości 
wystąpiły również w warstwie kulturowej w pobliżu obiektów 5, 6, 7, 8. W warstwie kulturowej 
natrafiono oprócz tego na llczny materiał ceramiczny oraz krzemienie. 

Badania potwierdziły Istnienie na tym stanowisku śladów osadnictwa z okresu mezolltu, 
neoHtu 1 wczesnej epoki brązu zniszczonego w trakcle funkcjonowania cmentarzyska kultury 
łużyckiej. 

Materiały 1 dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 
Badania będą kontynuowane. 

Brzezie, gm. Pleszew, 
woj. kaliskie, 

Muzeum Okręgowe Ziemi KaHskiej 
w Kallszu 

at. 29 

Badania prowadził mgr Edward Pudelko. Finansowal WKZ w KaUszu. 
Czwarty sezon badań . Cmentarzysko kultury łużyckiej IV okres EB·HD. 
Cmentarzysko kultury przewarsklej Bl·C1a. 

WykopaUska ratownicze przeprowadzono na obszarze ok. 3,5 ara położonym na terenie 
działek budowlanych oraz na skraju lasu. Odkryto 4 7 pochówków ciałopalnych ludności 
kultury łużycklej l przeworskiej . Pochówki wcześniejszej fazy grupowały sic; we wschodniej 
części terenu badań, odkryto Ich 38. Groby ludności kultury przeworsklej, których zarejestro
wano 9, grupowały się w zachodniej stronie po obu stronach drogi osiedlowej. Uchwycono 
zachodni skraj cmentarzyska. Systemem wykopów przeprowadzono rozeznanie północnego 
zasięgu obiektu na terenie lasu, jak się wydaje określono jego granicę. 

Większość pochówków ludności kultury łużycklej przykryta była brukami kamiennymi, 
które na gł. ok. 30-40 cm od dzisiejszego poziomu powierzchni tworzą rozległe płaszczyzny. 
Część pochówkow posładała regularne konstrukcje kamienne. obstawy jam grobowych kształ
tu głównie owalnego (gr. 131, 159) czy czworościennego ( 150, 163). Konstrukcję wtększośrl 
obstaw 1 bruków określić można jako nieregularne. Mała Hczba pochówków pozbawłona była 
zabezpieczenia kamiennego. Na podstawie wyposażenia grobowego wyróżniono 27 grobów 
popielnicowych 1 11 pochówków jamowych, te ostatnie wyrażnie grupują się w wykopach 
poprowadzonych na skraju wspomnianego lasu, co jest wskainlkiem, że cmentarzysko sięga 
głębi terenu administrowanego przez Nadleśnictwo Taczanów. 

Wśrod grobów datowanych na schyłek epoki brązu na szczególną uwagę zasługuje pochó
wek 152 jamowy, bez konstrukcji kamiennej WYPQSażony w trzy naczynia (garnek, misę 
l czerpak) oraz grzechotkę w kształcie ptakożółwla. Posłada ona stylizowaną formę ptaka 
(długa ścieniająca się szyjka, nóżka, główka) ale jednocześnie korpus oddaje wiernie kształt 
żółwia. Dopełnia tego obrazu technologia wypału, gdyż dolna część figurki jest ciemna zaś 
pancerz z wyraźnym zgrubleniem dzielącym go na połowy, jasnobrązowy, co jest wynikiem 
atmosfery utleniającej. Na tylnej części pancerza znajduje się ryty znak jodełki. 

W zawartości popielnicy grobu 123 odkryto bransoletkę brązową uformowaną z polowy 
masywnego tordawanego naszyjnika z końcem rozklepanym 1 zwiniętym w uszko. 

Z pochówków jamowych okresu wczesnej epoki żelaza na uwagę zasługują: grób 133 
WYPQSażony obok ceramiki w szpllę 1 doskonale zachowany nóż żelazny z łukowato wygiętym 
ostrzem, grób 163 z przystawkarni w postaci 7 naczyń, tordawanego żelaznego naszyjnika 
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l guzika brązowego oraz grób 150, który wśród naczyń tworzących dary (garnek jajowaty, waza 
l placek) zawierał malowaną czarkę. Naczynie to posiada dość grube ścianki l sUnie wywlnlętą 
na zewnątrz nieznacznie uszkodzoną krawędź . Brzusiec zdobiony jest rzędem naprzemian 
skośnych rowków, a pola pomiędzy tymi strefami (niezbyt symetrycznie ułożonymi) a także 
szyja, wypełnione są powłoką brunatnej gllnkl, kontrastującą z kremową barwą całości. 

Ze schyłkowej fazy okresu halsztackiego wyróżnia się zespół 11 naczyń z gr. 156 (w tym 
4 czerpaki), który wystąpił na dnie jamy przykrytej zwartą konstrukcją kamlenną sięgającą 
głębokości 100 cm. Dwa z nich czerpak l kubek zdobione zostały ornamentem geometrycznym 
składającym się z głęboko rytych bruzd wypełnionych dziś śladowo białą masą. Zwraca także 
uwagę garnek kształtu jajowatego z dwoma uchami o matowym szorstkim brzuścu l gładzonej 
granotowanej szył podkreślonej u nasady dookolnym rzędem dołków. Cerarnikę Inkrustowaną 
stwierdzono także w Inwentarzu grobu 159. 

Z liczby 9 odkrytych w ostatnim sezonie grobów ludności kultury przeworsklej S reprezen
tuje obrządek pogrzebowy ciałopalny popielnicowy, a 4 -jamowy. Szczególnie boga te wyposa
żenie stwierdzono w pochówkach kobiecych 129, 135, 137 oraz w dwu grobach męskich 130 
l 140. Pierwszy z nich popielnicowy przykryty był odwróconą ostro profilowaną zdobioną 
rowkami, trójuchą misą. Poplelnlcę stanowiła grubościenna waza na nóżce zdobiona na 
brzuścu plonowymi rowkami. Wewnątrz tego naczynia zapinka z wysoką pochewką, znaczona 
rytym skośnym krzyżem, starannie wygladzony zdobiony stempelkiem(?) stożek glintany l szkla
ny czerwony korallk. Obok popleinicy nóż żelazny. Drugi, żeński pochówek miał formę jamową. 
Wśród przepalonych kości zalegały fragmenty rytualnie zniszczonej ceramiki oraz 9 przedmio
tów metalowych, głównie części skrzyneczki z kluczem wewnątrz której znajdowały się prawdo
podobnie odkopane także szpile brązowa l żelazna, Igła oraz nóż. Grób 137 popielnicowy 
wyposażony został w garnitur 3 zapinek silnie zniszczonych. Była to para fibul z żelaznymi 
kapturkarni na sprężynę l zdobionymi grzebleniami na brązowych kabłąkach. Trzeela mała, 
brązowa z kolankowo zgiętym kabłąkiem l wysoką pochewką . Datują one zespół na okres 
B2Cl. Prócz fibul w wazowatej, szerokootworowej niezdobnej popleinicy odkryto fragment 
ostrza żelaznego, krzemleń ze śladami obróbki, przęśllk glinlany owalny, część kośelanego 
grzeblenia z dwoma żelaznymi nitami, fragmenty żużla brązowego oraz nieokreśloną jeszcze 
smołowatą substancję pochodzenia organicznego. 

Najbogatszym grobem męskim był pochówek oznaczony kolejnym numerem 130. Obok 
popielnicy, którą stanowiła uszkodzona grubościenna waza ułożona na boku, stwierdzono 
skupisko 12 przedmiotów żelaznych w tym dwu noży. Na powierzchni jednego z nich 
zachowały się wyrafne ślady splotów tkaniny, drugi zdobiony po obu stronach głowni głębo
kimi nacięciami posiada brązowe okucle rękojeści. Porlobnie zdobione jest także krzesiwo 
z kółkiem do zawieszenia u pasa. Z nieceniem ognia związana jest leż szpila żelazna z 
półkolistą profilowaną główką służącą do nabijania hubki zaopatrzona w skuwkę. Poros
tałośclą pasa jest prostokątna klamra z kolcem l zakończonle w formie miseczkowatej skuwki. 
Broń obronną reprezentuje pozostałość tarczy w postaci umba o wysokim kołnierzu. stożkowa
tej pokrywie 1 tępym kolcu Imacz o rynienkowatym uchwycie l kilka drobnych okuć. Broń 
zaczepną stanowią liściowate ostrza włóczni l oszczepu wzmocnione żeberkarni środkowymi 
l nitami do umocowania drzewcy. Ostrze włóczni (dłuższe ) nosi ślady silnego przepalenia 
l rytualnego gięcia. Opisywany Inwentarz zawierał też rzadkie nożyce żelazne oraz szydło 
z ostrosłupowym ostrzem. Drugi pochówek z męskim wyposażeniem w zniszczonej popielnicy 
posładał zespół przedmiotów żelaznych. Były to dwa smukłe elenkle groty włóczni l oszczepu, 
masywne krzesiwo z kółkiem, prostokątna klamra l okucle półkollsle z rozklepanymi końcami 
zaopatrzonymi w nity l zapinka żelazna z podwiniętą nóżką datującą zespół na okres C la. Na 
dnie popleinicy odkryto ta.kże fragmenty grzeblenia kośelanego wzmocnionego żelaznymi nita
mi. W pobllżu zaś położony został nóż żelazny z łukowatym ostrzem l ułamanym końcem. 

Badania będę kontynuowane. 

Cerkiewnik, 
gm. Dobre Miasto, 
woj. olsztyńskie, 
at. 5 

Muzeum Warmili Mazur w Olsztynie 

Badania prowadził mgr Mirosław Hoffmann. Finansowało BBIDZ w Ol
sztynie. Pierwszy sezon badań. Naturalnie obronna osada kulturyłużyc
kiej l kurhanów zachodnlo-bałtyjsklch(?). Ślady osadnictwa neolitycz
nego oraz wczesno- l pófnośrednlowlecznego. 

Niszczone przez orkę stanowisko położone jest na rozległym wynleslenlu między rzeką 
ł:.yną, a jeziorkarni Kominek l Stobojno. Z anallzy terenu wynika, że w czasach użytkowania 
osady otoczona była ona co najmniej z trzech stron wodami, względnie terenami podmoklyrnl. 
Na podstawie rozrzutu cerarniki na powierzchni! konfiguracji terenu można wstępnie przyjąć, 
że obszar stanowiska wynosił nie mniej niż 2,2 ha. Nierównomierność występowania zabytków 
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ruchomych na powterzchnJ świadczyć może o Wiciobiegunowym charakterze osady lub - co 
najmniej prawdopodobne- o różnym stopnlu znlszczenlajej poszczególnych partll. 

Badaną sondażowo w 1936 r . przez L. Fromma osadę zweryfikowałem w kwietniu 1987 r. 
W trakcle badań zalożono w północno-zachodnieJ I zachodniej parUI stanowiska cztery wykopy 
o łącznej powierzchni 174 m2 • Odkryto, udokumentowano l wyeksplorowano 23 obiekty 
o zróżnicowanej Wielkości l rnJąższoścl oraz kolistych, owalnych lub nieregularnych planach. 

z obiektów datowanych na schyłek epoki brązu l wczesną epokę żelaza wyróżniają się ze 
względu na Ilość ceramlkJ zasobowo-odpadkowe jamy nr 4, 5, l 12. OstatnJ z wyrnJenJonych 
charakteryzuje się także różnorodnością matariałów cerarnJcznych. Oprócz typowych dla grupy 
mazursko-warrnJńsklej kultury łużycklej płaskodennych, niedużych waz wystąpiło w nJm rów
nież naczynie kullstodenne. W niektórych obiektach odkryto kości zwierzęce, w tym prawdopo
dobnJe śwtnl 1 konia. W obiekcie nr l oprócz ceramJkl naczynlowej l polepy wystąpiły również 
fragmenty formy odlewniczej "na wosk tracony". 

Na powterzchnJ stanowiska wystąpił materiał krzcrnJenny: wtóry, łuszcznie l odłupki (z surow
ca narzutowego bałtyckiego l pomorskiegoJ a także fragmenty ręcznJe lepionej l obtaczanej 
cerarnJkJ wczesnośrednlowlecznej. 

Badania będę kontynuowane. 

Chodaczów, 
gm.Grodzisko Dolne, 
woj. rzeszowskie, 

Muzcum Okr~gowe w Rzeszowie 

st. 2 

Badania prowadził mgr Sylwester Czopek. Finansowala Muzeum Okrę
gowe w Rzeszowie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko grupy tarnobrze
skieJ z epok! brązu . 

Kontynuowano badania części centralnej cmentarzyska przebadanej w 1986 r. Ogółem 
objęły 180,25 m2 powierzchni. Uchwycono granice cmentarzyska w kierunkach: pólnocno-za
chodnlm, zachodnim, połudnlowo-zachodnlm l południowym. Wyraźna kontynuacja grobów 
występuje Jedynie w klerunku północno wschodnim (część ta Jest na razie niedostępna do 
badań). W 1988 r. odkryto 20 grobów: dwa ciałopalne -jamowe, 6 szkJcletowych, pozostale -
poplelnJcowe. Groby jamowe posladaly dobrze czytelne jamy grobowe, zawierające przepalone 
kości I po Jednym przedmiocie brązowym (szplla I bransoleta masywna, nlczdoblona, ze 
zwężającym! się końcami). Groby szkJeletowc nie posiadały czytelnych jam. Nie znałezłono w 
nich także kości. Na związek ze szkieletowym obrządkłem pogrzebowym wskazuje układ 
zabytków L sam skład Inwentarzy oraz stwterdzanle niespalonych kości w pobliżu brązów. 
Najbogatszy jest tutaj grób 102 (4 przedrnJoty brązowe, 6 naczyń). Groby popielnicowe to 
pochówki w naczyniach wazowatych lub garnkowatych. W dwóch przypadkach zanotowano 
wewnątrz nich przedmłoty brązowe (szpile I skręty). 

Chronologia uzyskanych materiałów rnJeścl się w Większości w ramach I fazy rozwojowej 
grupy tarnobrzeskJej. Jednak niektóre naczynia I Ich fragmenty wskazują także na obecność 
na cmentarzysku materiałów z III fazy, a może także I II. Trudno już dziś mówić jednak 
o kontynuacji użytkowania tego obiektu. 

Dokumentację I materiały złożono w Muzcum Okręgowym w Rzeszowie. 
Przewiduje się kontynuację badań. 

Chodaczów, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
gm. Grodzisko Dolne, 
woj. rzeszowskie, 
st. 3 

Badania prowadzili Krystyna Koza I Grzegorz Wronowskl (autor spra
wozdania) pod klerunkiem mgr Sylwestra Czopka,. Finansowało Muze
um Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
trzclnlecklej. 

Stanowisko leży na terasie nadzalewowej Wisloka l jednocześnle na krawędzi malej dollny 
bezimiennego cieku. Położone jest na granicy trzech miejscowości - Chodaczowa, Grodziska 
Dolnego l Laszczyn. 

Ze względu na dużą powterzchnlę stanowiska (ponad l ha) badanla sondażowe przeprowa
dzono tylko we wschodnieJ jego części. Przekopano 62,5 m2• Na stoku nie natrafiono ani na 
obiekty, anJ na warstwę kulturową sensu strtcto. Występowal naturalny układ warstw z nlell
cznyrnJ fragmentarnJ cerarnJcznyrnJ. Inną sytuację zaobserwowano na kulmJnacjl wyniesienia. 
Występowała tam typowa warstwa kulturowa o miąższości 30 - 40 cm, ze sporą Ilością 
fragmentów ceramJkl. Odkryto tu także 4 jamy o nieregularnych kształtach I profllach. Ich 
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zawartość stanowiły fragmenty ceramiki (m. In. brzegi pogrubione l ścięte ukośnie) l węgiel 
drzewny. Z materiału ruchomego na uwagę zasługuje krzemlenny grocik sercowaty (związany 
z wcześniejszym osadnictwem "wczesnobrązowym"?) oraz fragment ciężarka glinianego. Ogó
łem znaleziono około 900 fr. ceramiki, określonej jako należącą do kultury trzclnlecklcj . 

Dokumentacja l materiały zostały złożone w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

Cichowo, 
gm. Krzynowłoga Mała, 
woj. ostrołęckie 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Grażyna Dmochowska przy współudziale mgr 
Małgorzaty KamińskieJ . Konsultacja merytoryczna doc. dr hab. Teresy 
Węgrzynowicz. Finansowało PMA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko grupy północnomazowieckiej kultury łużycklej pod bru
kiem kamlennym (IV okres epoki brązu). 

Cmentarzysko w Cichowie znajduje się na nieznacznym wyniesieniu, ok. 600 m na połud
niowy wschód od ostatnich zabudowań wsi. Przebiega przez nie droga polna prowadząca od 
drogi Clchowo-Dzlerzgowo do Ożumlecha . Na przestrzenilat stanowisko było niszczone przez 
okoliczną ludność wybierającą kamlenie dla celów gospodarczych. W 1984 r . obiekt został 
wpisany do rejestru. 

Badania miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy. Otwarto 2 wykopy o łącznej powierzch
ni 115 m2: Jeden na skraju północnym cmentarzyska, drugi zapewne w części centralnej, gdzie 
bruk kamlenny był w znacznym stopniu wybrany, a tym samym zniszczeniu ulec mogła cząść 
obiektów. 

Łącznie WYeksplorowano 36 obiektów archeologicznych: 35 kultury łużycklej - 32 groby (17 
popielnicowych, 14 jamowych, l nleokreślony), 3 p.'llenlska l l wczesnośredniowieczny grób 
popielnicowy. Zadokumentowano również 2 wkopy współczesne w cząścl północnej stanowiska. 

Bruk nakrywający cmentarzysko, o grubości dochodzącej do 60 cm, składał slą z kamleni 
różnej wielkości- od otoczaków o średnicy lO- 15 cm do głazów o średnicy 60- 70 cm. Kolejne 
poziomy bruku na ogół nic rysowały się wyraźnie - luki między głazami wypełniano 2 -4 
warstwami mniejszych kamlenl. Jedynie w przypadku bruku, głównie w części centralnej 
cmentarzyska, zaobserwowano staranniejszy dobór kamleni pod względem wielkości, a tym 
samym czytelniejszą stratygrafię. 

W partli centralnej stanowiska groby wystąpiły w dość dużym zagęszczeniu. Tu odsłonl~to 
także 3 paleniska z pojedynczymi ułamkami ceramiki kultury łużyckiej, położone w rzędzie 
zorientowanym po osi W-E, w odległościach od siebie 1,5 l 3,5 m. 

Groby popielnicowe były na ogół obiektami Jednopoplelnlcowyml. Tylko w dwóch przypad
kach popleinice zakopano parami, a w Jednym trzem popleinicom towarzyszyły dwie przysta
wki. Regułą był brak zarysów jam grobowych. Niekiedy w bezpośrednim sąsiedztwie popleinic 
znajdowały się węgielki drzewne-resztki stosu. Poza grobami poplelnlcowyml wkopanymi w żół
ty piasek poniżej bruku, w kilku przypadkach, głównie w części północnej stanowiska, natrafiono 
na poplelnlce w obrębie bruku, zmiażdżone pod naciskiem górnych warstw kamlen l. 

Większość grobów jamowych to obiekty pojedyncze - tylko raz dwa groby jamowe stykały 
się ze sobą, tworząc grób podwójny. Jamy grobowe były czytelne, wypełnione przepalonymi 
kośćmi przemieszanymi z resztkami stosu. 

Przeważająca liczba grobów posadowionych pod brukiem miała dodatkowe konstrukcje 
kamlenne w postaci całkowitych lub częściowych obstaw. 

W 5 grobach natrafiono na zabytki brązowe, niektóre ze śladami wtórnego kontaktu 
z ogniem: ułamek drutu, ułamek taśmy, spiralkę 3,5 -zwojową, kółeczka we fragmentach - z 
taśmy l z 3-ech taśm skręconych wokół własnej osi oraz bransoletę z pręta o przekroju 
czworokątnym ze ścieśniającymi się końcami . Ślady brązu na koścłach stwierdzono w dal
szych 6 grobach. Z 9 obiektów pochodzą łuszczkilub Ich fragmenty z krzemlenia narzutowego, 
niekiedy przepalone. 

Pozyskany materiał zabytkowy, przedmioty brązowe l ceramikę, głównie naczynia dwustoż
kowe l dwustożkowate, rzadziej kubki lub arnforkę, często zdobione skośnymi żłobkami, 
można roboczo datować na IV okres epoki brązu . 

Trzeba podkreślić, że stan zachowania zabytków odkrytych w Clchowie, w porównaniu ze 
znanymi dotychczas matertałaml z Innych cmentarzysk północnego Mazowsza, jest bardzo dobry. 

Badania będ4 kontynuowane. 

l Cleszanowice, gm. Gorzkowtce, woj. piotrkowskie, st. 4 - patrz neollt 
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Dolłce, Polska Akademia Nauk Instytut Hl-
woj. ezczeciń•kie, s torU Kultury Materialnej Zakład Ar-
et. 40 cheologll Nadodrza Pracownia 

Archeologiczna w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Stefan Wesołowskl przy współudziale pracowni
ka PASz Heleny Bona. Finansował IHKM PAN. Trzynasty sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łużycklej z IV okresu epokl brązu. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe na cmentarzysku kurhanowym w części póhlocno-zachod
nlej . Prace koncentrowały się na kurhanie 7 z płaszczem ziemnym pokrywającym powierzchnię 
o średnicy w rzucie poziomym 20 m. Osnowa kurhanu wytyczona przez krąg kamlenny posiadała 
wymiary l 0,60 x l 080 m z płaszczami ściętymi. W części centralnej znajdował się pierścieniowaty 
wał o wymiarach u podstawy 7,40 x 7,50 m, a w koronie 4,60 x 4,80 m. Wewnątrz przestrzeni 
międzywaloweJ powstał lej utworzony przez ściany Uca wewnętrznego wału, wypełniony nawar
stwleniami plasku l gliny. Przestrzeń między kręglem osnowy kurhanu, a wałem wymoszczona 
została dużymi otoczkami. W dwóch poprzednich sezonach wykopaliskowych przebadano 
płaszcz ziemny mogiły oraz konstrukcję kamlenne w postaci wielowarstwowego kręgu - osnowy 
kurhanu - wału kamlenno-ziemnego oraz bruku. Lejowate zagłęblenie w przestrzeni między 
wałowej z kształtującymi się w jego wnętrzu warstwami ziemnymi, ze względu na zawarte 
w warstwach treści kulturowe, zostało uznane za komorę grobową. Rozkopano siedem pozio
mów warstw ze śladami pochówku w postaci przepalonych kosteczek ludzkich oraz zawar
tością popiołu, wc;gllków drzewnych, a także ulamków naczyń. Ornawlane poziomy warstw 
przedzielone były warstwami gUny. Z kolei konstrukcja kamlenna komory grobowej w górnych 
warstwach w rzucie poziomym kolistego kształtu , od poziomu szóstego w formie prostokąta ze 
ścianami ułożonymi z drobnych otoczaków o wymiarach 1,80 x 2,00 m. Na zewnątrz komory 
grobowej pod bruidem wypełniającym przestrzeń między kręglem a wałem, a także pod samym 
wałem, wystąpiła warstwa gllny o miąższości od O, 10 do 0,25 m w formie klepiska z gniazdowo 
zaznaczającymi się spalentznaml z zawartością przepalonych kosteczek ludzklch, węgielków 
drzewnych oraz ułamków naczyń. W części zachodniej kurhanu, w miejscu wystąplenia 
spalenizn. odsłonięto grób popielnicowy. 

Badano najstarsze poziomy konstrukcJI kamlennej komory grobowej (poziom VI l VII) oraz 
wschodnJą część kurhanu nr 7 przekopując poziom z gUną - tzw. klepisko - ze śladami 
występujących spalentzn ułamków naczyń l przepalonych kosteczek ludzkich związanych 
przypuszczalnie z praktykami wierzeniowymi obrządku pogrzebowego. Wśród powyższych 
spalenizn wyróżniono trzy zespoły - jamy l palenisko - wyróżniające się swymi treściami 
obrzędowymi. 

Jama ziemna nr l - wystąpiła pod wałem kamienno-ziemnym, na północny wschód od 
komory grobowej. Strop jamy zaznaczył się koUstą plamą plasku 1 gliny otoczonej wieńcem 
spalentzny z bardzo dużą zawartością przepalonych kosteczek ludzklch. Warstwa spalentzny, 
tworząca wieniec o miąższości od 5 do 20 cm, uchwytna także była pod wałem bezpośrednio 
przy ścianach komory groboweJ oraz w samej komorze, gdzie zalegała na warstewce gliny 
wyrnaszczającej dno komory. Sam wieniec w rzucie poziomym posładał średnicę 2,40 m, a jego 
środek z plaskiem l gUną O, 70 m. W trakcle eksploracji wieńca stwierdzono, że jego środek 
stanowi jama ziemna, której strop przewarstwlony był warstewkarni gliny l plasku (0,20), 
a poniżej wystąpiła bardzo Intensywna spalentzna z węgielkarni drzewnymi oraz z dużą Ilością 
częściowo przepalonych kości - wg wstępnej oceny- zwierzęcych. Jama w przekroju posiadała 
kształt workowaty o głębokości 0,60 m. 

Jama ziemna nr 2 - wystąpiła między komorą grobową, a kręglem kurhanu od strony 
północnej ale na zewnątrz wału na poziomie gliny tzw. klepiska ze śladami spalenizn. Strop 
jamy wyznaczała brązowa glina z kamleniem o średnicy 0,40 m, wokół - nieregularny wieniec 
spalentzny z przepalonymi kosteczkami ludzklml. W jamie o średnicy w rzucie poziomym 
O, 70 m w stropie z kamleniem wystąpiła glina z plasktern l spalentzną o lepklej konsystencji 
z drobnymi węglikami drzewnymil kilka kosteczek ludzklch. Pontżej (około 0,30 m od stropu 
jamy w Intensywnej spaleniźnie wystąpiły dwa małe l jedno duże naczynie, a na dnie jamy 
misa o średnicy wylewu 0,35 m). Jama posładala w przekroju kształt workowaty o wymiarach 
- śred. w rzucie poziomym 0.70 m, gł. 0,65 m . Palenlsko- na zewnątrz komory grobowej od 
strony północnowschodniej usytuowane w pobliżu kręgu kurhanu związanejest także z pozio
mem gliny tzw. klepiska l na powierzchni zaznaczało się plamami spalenizny 1 Ucznyml 
ułamkami naczyń. Pod warstwą stropową z gliny stwierdzono wystąplenie kamleni - małych 
otoczaków - w postaci kręgu w rzucie poziomym kolistego o średnicy 0,85 m. Wewnątrz kręgu 
warstwy przepalonej gliny przewarstwlane spalenizną z popiołem, węgielkami drzewnymi oraz 
liczne występujące ułamki naczyń. Natomiast nie wystąpiły kosteczki ludzkle l zwierzęce. 
Komora grobowa - usytuowana w przybliżeniu w centralnej części mogiły powstała w ntecce 
ukształtowanej w piaszczysto-glinlastym calcu. Posladała w rzucie poziomym kształt prostoką
ta powstałego przez ścian z niewielkich otoczaków. W narożnikach pozbawionych kamleni 
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wystąpiły jamy ziemne symetrycznie usytuowane względem siebie. Jedna ze ścian komory 
(zachodnia) różniła się swym nieregularnym przebiegiem. Została ona zbudowana w dwóch 
odcinkach - przy narożniku północnozachodnim odchodzi od jamy łukiem, a drugi odcinek 
choć ma przebieg w llnll prostej, lecz w pewnym odstępie od narożnikowej jamy. W ten sposób 
powstały dwie - przypuszczalnie zamierzone - przerwy w ścianie komory grobowej. Wymiary 
komory: 1,80 x 2,70 m jamy narożnikowej o średnicy 0,50 m gł. 0 ,60 m. Z opisaną powyżej 
konstrukcją kamlenną komory grobowej należy wiązać opisany powyżej siódmy poziom ze 
śladami pochówku, rozbitymi naczyniami, płytą kamlenną plonowo ustawioną oraz jamą ze 
szczątkami organicznymi. Poczynlone obserwacje stratygraficzne zdają się wskazywać na 
zaistniały bezpośredni związek między najstarszym poziomem (siódmym) komory grobowej 
z jamami zawierającymi spaleniznę, a jamamil paleniskiem oraz grobu popielnicowego wystę
pujących na zewnątrz komory grobowej na poziomie tzw. klepiska ze śladami spalenizn. 

Prace wykopaliskowe l powierzchniowe w okoileach Dollc, których celem jest przebadanie 
mikroregionu nad Małą lną, reprezentującego przypuszczalnie Jednostkę osadniczo-gospodarczą 
związaną z kulturą łużycką, koncentrowały się wokół dwóch cmentarzysk oraz rozpoznania sieci 
osad współczesnych powyższym obiektom. Na stanowiskach tych (30 l 40) zrezygnowano z rozko
pywania wyłącznie obiektów kurhanowych, lecz badano wybraną część cmentarzyska z wydzie
lającymi się grupami kurhanów, gdzie w wykople poddawano obserwacji wszystkie ślady 
użyłkowania miejsca pochówku wyrożnlając grupy grobów płaskich towarzyszących kurhanom 
l pozostającym z n1ml w pewnych relacjach przestrzennochronologtcznych. 

Na stanowisku 30 stwierdzono około 20 kurhanów o konstrukcJI kamlenno-ziemnej w 
rzucie poziomym kształtu kol1stego o zróżnicowanej średnicy od 4- 16 metrów. Układ kurha
nów wydaje się być dostosowany do szerokości stoku wzniesienia morenowego, a w części 
szczytowej wzniesienia wystąpiły bruki kamienne. dotychczas przebadano środkową część 
cmentarzyska o powierzchni 400 m2 rozkopując dwa obiekty kurhanowe oraz przestrzeń 
między mogiłami. 

Stanowisko 40 to cmentarzysko kurhanowe zlokallzowane na łagodnym stoku wśród 
pagórkowatej rzeźby terenu w pobliżu doliny. Analiza przestrzenna ornawlanego obiektu jest 
bardzo utrudniona ze względu na gęste poszycie leśne (dąb, buk). Jest to stosunkowo duża 
nekropola z ok. 100 kurhanami o średnicy od 3 do 20m. 

Zajmuje ona obszar ok. 1,5 ha, a grobowce rozrzucone są w paśmie 100 metrowym tworząc 
skupiska kurhanów. Do systematycznych badań wykopaliskowych wytypowano grupę kilunastu 
kurhanów w zachodniej części cmentarzyska, gdzie według wstępnych ocen można wyróżnić 
jedną ze stref użyłkowania nekropoli. W latach 1979 - 1988 w powyższej strefie cmentarzyska 
prace wykopaliskowe koncentrowały na dwóch wytyczonych wykopach: południowo-zachodnim 
o powierzchni 600m2 , gdzie przebadano powierzchnię 500 m2 rozkopując sześć kurhanów l 
towarzyszące t)'ll! oblektom bruki kamlenne z grobami płaskimi l północno-zachodnim o po
wierzchni 800 m2 na którym przebadano Jeden z większych kurhanów oraz j ego otoczenie z 
odsłoniętymi także pierwszymi grobami płaskimi. 

Uzyskany dotychczas zasób InformacJI tródłowych odnośnie układu przestrzennego kur
hanów w poszczególnych strefach cmentarzyska oraz ujawniające się współzależności między 
kurhanami a towarzyszącymi 1m grobami płaskimi, jak też sam fakt bilskiego współwystę
powania w badanym mikroregionie dwóch nekropoll o zbllżonej chronologii, lecz różniących się 
zdecydowanie pod względem wielkości l llczby kurhanów l pochówków - sugeruje, że mamy 
w tym rejonie do czynlenia ze zwartymi zespołami osadniczymi, których przebadanie komple
ksowe pozwoli na wydzłelenie kształtujących się w doble kultury łużycklej ekumen l określenie 
przeobrażeń w ujawniających się strukturach osadniczych, a tym samym prześledzenie rozwo
ju społeczno-gospodarczego badanych grup ludzkich. 

Następny etap badań to rozpoznanie sieci osadniczej . Służą temu m. In. badania powie
rzchniowe 1 sondażowe, które koncentrują się wokół głównej osi rzecznej Małej lny l JeJ 
dopływów. Wytyczono obszar o powierzchni około 250 km2 , który dla celów porównawczych 
obejmuje pobllskie *łużyckie* mikroregiony osadnicze z nekropolami współczesnymi cmenta
rzyskom dollckim. Z kolei w bezpośrednim sąsiedztwie nekropoli dollekich na przeciwległych 
stokach dollny odkryto osady z młodszej epoki brązu (m. In. st. 35, 45, 51, 52), z których st. 
45 przebadano metodą sondażową uzyskując materiał ce ramiczny współczesny badanym 
cmentarzyskom. 

Badania wykopaliakowe na cmentarzyskach dollekich kultury łużyckiej zoatały zakoń
czone, a prowadzenie dalazychprac wiłł:&aĆ aię będzie z ewentualnym a tworzeniem na tych 
obiektach rezerwatu archeologicznego- "Kurhany Praałowiańakie". 

Górka Sobocka, 
gm. Kondratowice, 
woj. wrocławakie, 
at. 8 

Polska Akademia Nauk Instytut His
torii Kultury Materialnej Zakład Ar
cheologii Nadodrza we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Barbara Butent. Finansował Instytut Śląski 
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w Opolu w ramach programu RBPP III-36 I.A.86. Pierwszy sezon badań. 
Osada ludności kultury u~etyckiej z wczesnego okresu epoki brązu. 

Stanowisko jest położone na polu ornym na północ od wsi, ok. 80 m na północ od drogi 
wiodącej w bok od drogi Strzelin-Niemcza do Górki Sobocklej. 

Wykonano wykop sondażowy o wymiarach 2,5 x 10 m w celu uchwycenia warstwy 
kulturowej 1 ewentualnych obiektów, a także uzyskania większeJ Ilości materiału zabytkowego, 
który umożliwlałby ustalenie charakteru l chronologU stanowiska. W warstwie ornej oraz na 
powierzchni wystąpił materiał ceramiczny należący w większości do kultury unletycklej, 
a jedynie nieliczne fragmenty reprezentowały osadnictwo średniowieczne. Ogółem znaleziono 
129 fr. ceramiki, 8 wyrobów krzemlennych oraz polepę. Nie udało się uchwycić trwałych 
elementów osady. 

Materiał zabytkowy zdaje się poświadczać Istnienie tam osady ludności kultury unletyc
klej. Ponadto mamy do czynlenia w Górce Sobocklej ze śladami osadnictwa średniowiecznego. 

l Grabina, gm. Łąck, woj . płockie, st. 5 - patrz paleolit l mezolit. 

Grobniki, gm. Głubczyce, 
woj. opolakie, 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 

at. 7 

Badania prowadziła mgr Barbara Jarosz przy współudziale Jadwigi 
Kawecklej. Konsultantem był prof. dr hab. B. Gedlga. Flnansowafo 
Muzeum Sląska Opolskiego. Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury 
łużyckiej. 

Wykop o wymiarach 15 x 5 m zlokalizowano na południowym stoku wzniesienia, na 
którym występuje omawlane cmentarzysko. Założono go na polu B. Mallsza, tuż przy granicy 
z polem J. Zuraka, równolegle do wykopu z roku ubiegłego. Odsłonięto l przebadano 14 
grobów, które oznaczono numerami od 17 do 30 (kontynuacja numeracji z roku ubiegłego). 

Większość przebadanych grobów nie posiadała zarysów jam. Poplelnlce wraz z naczyniami 
towarzyszącymi (przystawki) zostały złożone prawdopodobnie bezpośrednio na ówczesnej po
wierzchni użytkowej (calcu), zamiast w pl'zygotowanej do tego celu jamie. Jedynie w przypadku 
grobów nr 25, 29, 30 uchwycono zarys Jam grobowych. Zarys jamy grobu nr 29 l 30 kształtem 
zblżony był do owalu o średnicy: grób nr 29 - 105 x 112 cm, grób nr 30 - 80 x 60 cm. Kształt grobu 
nr 25 był w przybllżeniu prostokątny o wymiarach: 100 x 80 cm. 

Podczas kontrolnego przekopywania wykopy, na głębokości 55 cm od współczesnego 
poziomu użytkowego. pod grobami nr 19 l częściowo 25 odkryto obiekt, którego funkcja na tym 
etapie badań Jest trudna do określenia. Jego wypehllsko stanowiły resztki stosu (duża Uość 
popiołu, węgle drzewne l przepalone kości) oraz poJedyncze fragmenty naczyń glinianych. 
Wyposażenie grobów składało się z naczyń glinlanych (popielnica l przystawki). Jedynie w gro
bach nr 17 l 25 stwierdzono dodatkowe wyposażenie: l kółko brązowe 1 duży fragment drugiego 
oraz 24 paclorki gliniane. 

Przebadane groby można zaliczyć do pochówków popielnicowych. 
Cmentarzysko można datować na IV l V okres epoki brązu. 
Badania będę kontynuowane. 

Grzybów, gm. Staszów, woj. tarnobrzeskie, st. l - patrz neolit. 
Hrubieszów- Antonin, gm. Hrubieszów, woj . zamojskie, st. l - patrz okres wpływów 
rzymskich. 
Hyża, gm. Zamość, woj . zamojskie, st. l - patrz neolit. 
Jakuszowlce, gm. Kazimierza Wielka, woj . kieleckie, st. 2 - patrz okres wpływów 
rzymskich. 

Kaczórki, gm. Kraanobród, 
woj., zamojskie, 

Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorski w Zamościu 

at. 2 

Badania prowadził mgr Wiesław Koman. Pierwszy sezon badań sonda
żowych. Finansował WOA-K w Zamościu . Osada kultury trzclnlec~ej 
l ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych. 

Prace badawcze prowadzone na odcinku terasy nadzalewowej rzeki Wieprz, pomiędzy 
Bondyrrem a Kaczórkami, były kontynuacją poszukiwań rozpoczętych w roku ubiegłym w ra-
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mach programu badawczego "Roztocze". Zakłada on przebadanie dollny Wieprza na JeJ odcin
ku od Krasnobrodu do Zwierzyńca. 

Na powierzchni stanowiska od dawna znajdowano fragmenty ceramlld l narzędzia krze
mienne. Położone jest na rozległym cyplu o małej ekspozycJI z Iderunkiem na południowy 
zachód, południe l poludniowy wschód na terasie nadzalewowej Wieprza. Je§o powierzchnia 
przekracza 2 ha, Wytyczono na nim 14 wykopów o łącznej powierzchni 180m . 

Na kulmłnacjl wzniesienia odsłonięto ślady obiektu z "dołkami poslupowyml". Posladał on 
zarys zbliżony do prostokąta o wymiarach 4 m x 2,5 m. W jego stropie na gł. 40 cm odkryto 
kilka narzędzi krzemlennych l fr. ceramlkl kultury trzclnlecklej . Głębokość obiektu dochodziła 
do 20-30 cm, od stropu. W tym rejonie odkryto na gł. 60 cm jamę grobową (?), posiadającą 
prostokątny zarys o wymiarach 200 cm x 90 cm. Obiekt ten nie zawierał żadnych szczątków 
kostnych a Jedynie nad jego stropem zarejestrowano l fr . dna naczynia kultury trzcinlec klej . 
Zarys obiektu wyznaczała warstwa węgłl drzewnych l rozmytego popiołu. We wschodniej partli 
stanowiska odsłonięto dwa obiekty jamowe, zawierające materiał krzemlenny 1 przemieszaną 
ceramikę kultury pucharów lejkowatych l kultury trzclnlecklej, a posiadające ciemne zabar
wlenie wypełnlska. W większym z tych obiektów stwierdzono występowanie węgll drzewnych 
l przepalonych drobnych fr. kości ludzkich (?). Jego głębokość od stropu dochodziła do 80 cm 
a owalny zarys posładał średnicę ok. 8 m . Mniejszy obiekt miał również owalny zarys ze średnicą 
ok. 2 m . W zachodnieJ partll stanowiska odkryto owalną jamę z ciemnym wypełn1sldem l średnicą 
2m z fr. ceramlkl kultury trzclnlecklej. Obokjamy na gł. 30 cm natrafiono na fr.steklerki kultury 
pucharów lejkowatych z krzemlenta śwleclechowsklego. Dwa dalsze obiekty jamowe odslonJęte 
zostały w południowej strefie stanowiska, przy załomie terasy. Jeden z nich nle zawierał wcale 
materialu zabytkowego, w drugim natomiast wystąpiły bryły szlaki żelaznej z l fr. ceramiki 
nowożytnej. Na uwagę zasługuje znałezlenie w warstwie kulturowej mezolitycznego zbrojnlka 
krzemlennego w formie trapezu. 

Karolków, 4m. Nowa Sucha, 
woj. akiermewickie, 
at. 2 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Sklernlewlcach 

Badania prowadził mgr Paweł śwtątklewlcz. Finansował WKZ w Skler
nlewlcach. Pierwszy sezon badań. Siady pradziejowego osadnictwa. 

Stanowisko położonejest na arkuszu nr 57-58 w obrębiejednej z wyższych, lewobrzeżnych 
teras dollny Bzury. Jego powierzchnia jest przecięta drogą Łowicz - Sochaczew l mocno 
zdewastowana głębokimi plaśnlcaml . W trakcle badań AZP zlokalizowano tu ślady osadhtctwa 
kultur trzclnlecklej, łużycklej l przeworsklej, ponadto do BBIDZ w Sklernlewlcach napływały 
sygnały o występowaniu w plaśnieach fr. ceramiki. 

Badanta stanowiska prowadzone przy pomocy lokallzatora metall, świdra geolo~lcznego 
l metodą wykopaliskową. Założono 4 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 67 m przyle
gające do wytypowanych odcinków profiU plaśnie. Ustalono, że część stanowiska położona na 
południe od drogi jest praktycznie w całości zniszczona l pozbawłona śladów osadnictwa. 
Natomiast w obrębie plaśnlcy położonej na północ od szosy ujawniono resztki dwóch jam 
o kulturowej treści oraz llczne fr.naczyń kultury łużyckiej. Plaśnlca ta przylega od poludnia do 
pola ornego rozetągającego się na stoku opadającym ku dołlnce bezimiennego cieku. Prawdo
podobnie w rejonie tym należy spodzlewać się dalszych obiektów kulturowych. 

Dokumentacja l materiały z badań znajdują się w BBIDZ w Sklernlewlcach. 
Nie. przewiduje aię dalazych badań. 

Komarów, 
woj. zamojakie, 
at. 9 

Wojewódzki Ośrodek Archeologtez
no-Konserwatorski w Zamościu 

Badania prowadził mgr J erzy Kuśnierz. Finansował WOA-K w Za
mościu. Pierwszy sezon badań ratowniczych. Cmentarzysko kultury 
łużyckieJ . 

Cmentarzysko zostało odkryte w marcu 1988 r., w czasie melioracJI łąk leżących na północ 
od tej miejscowości. Położone jest na rozległym, piaszczystym, słabo eksponowanym wzniesie
niu wśród podmokłych łąk. Cmentarzysko zostało naruszone przez ciężki sprzęt mechaniczny 
w trakcle kopania głębokich rowów oraz przez głęboką orkę rekultywacyjną sięgającą górnych 
partli naczyń wkopanych na głębokość 30-40 cm. W trakcle oczyszczania profiU rowu meliora
cyjnego odkryto 9 grobów popielnicowych, w tym Jeden wyposażony w sierp brązowy z guztldem. 
Uzyskane materiały można wstępnie datować na rv okres epoki brązu. 

Badania będą kontynuowane. 
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Koszyce Wielkie, 
gm. Tarnów, 
woj. tarnowskie, 
at. l 

OKRESYBRĄZU 

p p Pracownie Konserwacji Zabytków l 
Pracownia Archeologiczno· Konser
watorska w Tarnowie 

BadanJa prowadzW mgr Amdrzej Cetera l mgr Jerzy Okoński (autor 
sprawozdanJa). Finansowała Dyrekcja Okręgowa Dróg Publlcznych w Kra
kowie. Pierwszy sezon Badań. Osada kultwy łużyckiej. 

Stanowisko położone jest na pólnocno wschodnim skłonie rozległego cypla w dollnie Białej 
Dunajcowej. Zostało odkryte podczas badań AZP w 1981 r. W związku z budową obwodnicy 
wokół Tarnowa badania miały charakter ratowniczy l objęły część stanowiska zagrożoną 
zniszczeniem. W sondażu o wymiarach lO x l m stwierdzono obecność pod humusem warstwy 
kulturowej o miąższości ok. 20 cm. W wykople l /88 o wymiarach 5 x 5 m z warstwy 
kulturowej na głębokości 60-70 cm wyodrębniło się 5 owalnych obiektów archeologicznych. 
Były to niewielkie, płytkle jamy, typowe dla osadnictwa kultury łużyckiej. Uzyskany w trakcle 
badań materiał ceramiczny pozwala datować stanowisko na koniec epoki brązu l początek epoki 
żelaza. 

Badania atanowilika zakończono. 

l Kraków· Nowa Huta Huta Wycląże, st. 5 - patrz neolit 

Króle Stare, F· Kaiężopol, 
woj. zamojskie, 

Muzeum Okręgowe w Zamościu, Mu· 
zeum RzemiosfLudowych wBił oraju 

at. l 

Badania prowadzłU mgr mgr Andrzej Urbański (autor sprawozdania) 
1 Jerzy Waszklewlcz. Finansowało Muzeum Okręgowe w Zamościu. Pier
wszy l ostatni sezon badań. Ślady osadnictwa z epoki wczesnego śre
dniowiecza. 

Stanowisko położone jest w lesie na wysokim, piaszczystym brzegu Tanwl stale podmywa
nym przez rzekę. W latach 70-tych natrafiono w skarpie nad brzegiem na ślady obiektów 
z okresu wczesnego średnioWiecza. Zebrany materiał ceramiczny przekazany został do Muze
um Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju. 

Po oczyszczeniu odcinka ok. 20 m profilu brzegu nie natrafiono na pozostałości obiektów. 
W ciągu kilkunastu lat podmyty przez rzekę brzeg przesunął się o klika metrów, co spowo
dowało Ich zniszczenie. Z powierzchni stanoWiska zebrano niewielką Uość fr. ceramiki kultury 
trzcinlecklej 1 z okresu wczesnego średniowiecza oraz retuszowany odłupek z krzemlenia 
śwleclechowsklego. W trakcle oczyszczania prolllu natrafiono na kilka fragmentów ceramiki 
z wczesnego okresu epoki brązu 1 z okresu wczesnego średniowiecza. 

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju . 
Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

l Krzemionki, gm. Bodzechów, woj . kleleckle - patrz neolit. 

Kuiniczka, gm. Krzepice, 
woj. częstochowskie, 

Muzeum Okręgowe w Częstochowie 

at. 2 

BadanJa prowadziła mgr Iwona Młodkowska. Finansował WKZ w Częs· 
tochowle. Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyc
klej z III-IV okresu epoki brązu. Osada o nieokreślonej chronologu. 

Kontynuowano prace prowadzone w 1987 r. Przebadano powierzchnię100m2 po północnej 
l zachodniej stronie ubiegłorocznych wykopów. 

Odkryto 8 grobów ciałopalnych (nr 21-28), wśród których tylko jeden był obiektem popiel
nicowym. Funkcję popleinicy pełnił duży garnek o esowatym profilu. Grób posiadał symbo
llczną obstawę kamienną. Poplelnlca po brzegi wypełniona spalonym materiałem kostnym, 
przykryta została dużym, płaskim kamieniem. Inny grób posiadał bruk kamlenny na dnie 
jamy, o który rozbito czerpak profilowany. Kilka fragmentów spalonych kości zalegało w zasyp!· 
sku jamy nad brukiem. W pozostałych obiektach ciałopalnych jamowych odkryto niewielką 
Ilość spalonych szczątków kostnych oraz lutne fragmenty różnych naczyń. 

W wykopach nartatlono również na 21 obiektów nie grobowych, z czego 11 było jamami 
posłupowyml. Tylko w l obiekcie Uama 25) znaleziono klika drobnych ułamków ceram1kll2 
grudki polepy. 
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Na podstawie ana1Jzy matei1ału ceramicznego oraz cech obrządku pogrzebowego należy utrzy
mać wcześniejsze datowanie cmentarzyska na III-IV okresu epoki brązu. Natomiast matei1ał 
pochodzący z jamy nr 25 nle pozwala okreśHć przynależności kulturowej l chronologu osady. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Częstochowie . 
Badania będlł kontynuowane. 

Maciejowice, Polska Akademia Nauk Instytut Hl-
woj. eiedleckie, storiJ Kultury Materialnej Zakład 
et. l Epoki Metali w Warszawie 

Badania prowadziła dr Małgorzata Moglelnlcka-Urban. Konsultował 
doc. dr hab. Jan Dąbrowski. Finansował WKZ w Siedlcach. Ósmy sezon 
badań. Cmentarzysko grupy mazowiecko-podlasklej kultury łużycklej 
z IV-V okresu epoki brązu l wczesnej epoki żelaza. 

Przekopano ok. 194 m~. odkrywając 83 obiekty sepulkralne: 5 grobów jamowych, 68 
poplelnlcowych, l skupisko kamleni oraz 2 zespoły l 7 pojedynczych naczyń niezawierających 
kości. Groby jamowe były koliste w planie l nieckowate w przekroju. W dwóch zarysowały się 
ślady jam grobowych. We wszystkich wystąpiły drobne fragmenty ceramlkl. W 10 grobach 
popielnicowych zaobserwowano zarysy jam. Tylko dwa z nich były jałowe, a w pozostałych 
stwierdzono drobne przepalone kości, nleł1czne fragmenty ceramlkl, krzemlenie l fragmenty 
skorodowanego przedmiotu żelaznego. Większość popielnic była nakryta plackiem lub mlsą , 
rzadzieJ Innym naczyniem. Przystawki wystąpiły obok popleinic w 4 grobach, a w popielnicy 
w jednym. W popielnicach 19 grobów znaleziono, na ogół wśród kości, drobne przedmioty 
metalowe, przeważnic kółka lub skręty z drutu brązowego . W 12 Innych stwierdzono ślady po 
niezachowa nych przedmiotach brązowych, w 14 krzemienie, a w l nieokreślony przedmiot 
kościany. Krzemlenie są często przepalone lub mają patynę ogniową. Skupisko kamleni było 
nieregularne w planie l profilu, silnie wydłużone po Unii północ-południe, l zawierało stosun
kowo dużo fragmentów ceramlkl l krzemieni. Naczynia niezawierające kości i Ich zespoły 
znajdowały się w stosunkowo znacznej odległości od sąsiednich grobów, sytuując się na ogół 
na poziomie Ich dolnych parWlub poniżej nich. Były to przeważnie czerpaki, kubkil amforkl 
małych rozmiarów. Obiekty na cmentarzysku występowały w skupiskach, w 3 poziomach 
l nieraz nawarstwlały się na siebie. Potwlerdzono wschodnią l zachodnią granicę nekropoH 
l rozpoznano lepiej jej partlę północno-wschodnią. 

Badania będlł kontynuowane. 

Madeły, gm. Plłtnów, 
woj. eieradzkie, 

Muzeum Archeologiczne l Etnogra
Oczne w Łodzi 

at. l 

Badanta prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. Finansował WKZ w Siera
dzu. Dwunasty sezon badań. Cmentarzysko górnośląsklo-małopolskiej 
grupy kultury łużycklej z V okresu epoki brązu l z okresu halsztackiego 
C (900 - 650 p.n.e. ). 

Badania koncentrowały się w zachodnieJ części stanowiska. Zbadano obszar o powierzchni 
600m2 , na którym odkryto 45 grobów ciałopalnych o zróżnicowanym obrządku pogrzebowym. 

Typ l - 12 grobów. Przepalone kości ludzkie, ułożone w popielnicy w układzłe anatomicz
nym (groby: 418, 425,441. 455) lub przemieszane (groby: 417, 419,421,428, 433, 445,450. 
456), wypełniały poptelnicę prawie pod samą szyjkę. Poplelnlce ustawione były w nieckowa
tych Jamach wypełnionych czarniawoszarym plaskiem, rysują się wyrażnie na tle warstw 
żółtawego żwtru. Groby: 421 l 445 miały obstawę kamienną. Przystawki urnleszczone były 
bezpośrednio w sąsiedztwie popielnicy. Rzadziej wkładano Je razem z ozdobami stroju do Jej 
wnętrza na przepalone szczątki ludzkie. Nakrywanie popielnic płaskimi kamleniami lub misą 
stwierdzono w grobach: 433, 441, 445 , 455. 

Typ U, odmlana a - 4 groby. Część przepalonych kości ludzkich w popielnicy, a resztę 
rozsypano między popleinicą a przystawkami (groby: 432, 438, 448, 454). 

Typ U, odmlana b -jeden grób. Przepalone kości ludzkie częściowo w popielnicy, a resztę 
rozsypano w jamie grobowej wzdłuż osi północ- południe . Poplelnlca l przystawki urnleszczone 
były w północnej części jamy grobowej. 

Typ Jll, odmlanab-jeden grób. Odmianę tę reprezentuje grób nr 423. Różni się od typu 11, 
odmJana b, tym że przepalone kości ludzkie były przemieszane ze szczątkami stosu, natomiast 
przystawki urnleszczone zostały w południowej części jamy grobowej. 

Groby jamowe. typ IV - 5 grobów. Przepalone kości ludzkie tworzyły podłużne skupiska 
wzdłuż osi północ-południe (groby: 427, 434, 447, 451. 453). Wśród przepalonych kości 
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znajdowały się fragmenty celowo potłuczonych naczyń. Groby: 427 l 453 miały prostokątne 
obstawy kamlenne zbudowane z jednego rzędu kamleni narzutowych. 

Typ V, odmlana a- 10 grobów. Przepalone kościludzkie l fragmenty potłuczonych naczyń 
zostały złożone do Jamy groboweJ w oddzielnych skupiskach, często w znaczneJ odległości 
!groby:422, 431, 437, 442, 443, 445, 452, 457, 460). Obstawę kamlenną kształtu owalnego 
z dwóch rzędów kamieni narzutowych posładał grób 442. 

Typ V, odmlana b- 3 groby. Odmlana ta różni się od wyżeJ opisanych tym, że przepalone 
kościludzkie były przemieszane ze szczątkami stosu. 

Typ VI - 8 grobów. Przepalone kości ludzkie przemieszane z fragmentami celowo potłu
czonych naczyń zostały zsypane do jamy grobowej l rozrzucone po całeJ JeJ powierzchni (groby: 
424, 426, 429, 436, 444, 446, 459, 461). Owalne obstawy kamlenne zbudowane z jednego rzędu 
kamleni narzutowych miały groby: 421, 461. 

Typ VII- l grób. Pochówek tego typu reprezentował grób 440. Grób zawierał tylko przemyte 
kośclludzkle, złożone w nlewielklch rozmiarów nieckowatej Jamie, 

Wyposażenie grobów w naczynia waha się od 2 do 7 naczyń. W 3 grobach popielnicowych 
l w 2 grobach jamowych wśród przepalonych szczątków ludzkich odkryto nlewielklch rozmia
rów spiralne zawieszki z brązu. 

W dwóch grobach jamowych, będących prawdopodobnie pochówkami młodocianych osob
ników, wśród przepalonych szczątków ludzkich odkryto grzechotki z gliny. 

Maaanów, 4m. Sieroazewice, 
woj. kaUak1e, 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kallsklej 
w Kallszu 

at. 9 

Badania prowadzU mgr L. Zląbka z MOZK w Kallszu przy współpracy 
mgr B. Marynlaka z B B IDZ w Kallszu. Pierwszy sezon badań. Cmenta
rzysko kultury łużycklej z lli okresu epoki brązu. 

Stanowisko położone jest na wydmie w dollnle rzeki Gniła Barycz, po jej wschodnieJ 
stronie. Od~e zostało w 1988 r. w ramach AZP (obszar 70-38) . Pr.tebadano teren o powierz
chni 287,5 m , eksplorując 27 grobów płaskich, w tym 26 ciałopalno-Jamowych l l popielnico
wy. Groby zalegały na głębokości od 20 do 30 cm. Zarysy jam w większości zbliżone były do 
owall, w przekroju do niecek o różnej miąższości od 20 do 50 cm. Osie podłużne zorientowane 
były wzdłuż linii NW na SE l W na E. Niektóre z grobów posiadały owalne bruku kamlenne lub 
fragmentarycznie zachowane obstawy. Większość obiektów nie posładała żadnych obwarowań 
kamiennych. W grobach odkryto głównie dość silnie rozdrobnione fragmenty ceramiki, przed
mloty krzemlenne {wykonane wyłącznie z krzemlenia bałtyckiegoJ 1 stosunkowo nieliczne 
wyroby brązowe, w postaci grotu do strzały, szpili z główką rozklepaną l zawiniętą w uszko l 2 
półwytworów. Wśród zabytków krzemlennych na uwagę zasługuje stosunkowo duża Ilość 
łuszcznil dwa groelki sercowate znalezione w grobach 8/88 111/88. Jednym z najciekawszych 
obiektów był grób 18/88 (symbollczny) zbudowany z owalnej jamy grobowej l trzech poziomów 
kamleni polnych ułożonych w kształcie zbliżonym do owala. Materiał ceramiczny w postaci 
pucharku na pustej nóżce, fragmentów cerarniki l przedmłotów krzemlennych wystąpił na 
poziomie pierwszej warstwy kamieni. 

Badania będę kontynuowane. 

l Mąkollce, gm.Wola Krzysztoporska, woj. piotrkowskie, st. 3 -patrz okres halsztacki. 
Mikołajów, gm. Osiek, woj. tarnobrzeskie, st l - patrz okres halsztacki. 

Mikowice, ąm. Namysłów, 
woj. opolskie, 

Instytut Śląski w Opolu 

at. l 

Badanta prowadziła mgr Elżbieta Kłoslńska przy współpracy mgr Bar
bary Butent-Stefanlak, mgr Bogusława Marynlaka l mgr Wojclecha 
Tesarczyka. Konsultację naukową sprawował prof. dr hab. Bogusław 
Gedtga. Badania finansowane przez RPBP, Uniwersytet Wrocławski. 
Kontynuacja badań przedwojennych. Drugi sezon badań. Cmentarzy
sko kurhanowe ze starszego l środkowego okresu epoki brązu. Znalezi
ska ceramiki neolityczneJ. 

Pragnąc · zakończyć eksplorację cmentarzyska "zachodniego" rozpoczęto prace na pozos
tałych kopcach stanowiska· kurhanach 16 l 19. Po wycięciu młodnika l dokonaniu pod kątem 
planu warstwteowego szczegółowych pomiarów, rozpoczęto eksplorację obu kopców. Przyjęto 
takle ~me jak w roku ubiegłym założenia metodyczne eksploracji. W kurhanie 16 nie stwler
dzon~ jruny grobowej l pochówku. W kurhanie 19 natomiast odkryto w przybliżeniu trójkątną 
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jamę grobową, wypełnioną próchnicą pierwotną. Wewnątrz znajdowały się drobne ułamki 
ceramiki. Nieopodal jamy grobowej stwierdzono natomiast obecność calego naczynJa, zakopa
nego w calcu w pozycJI plonowej l umocnionego drobnymi kamieniami. 

Pod względem konstrukcyjnym kurhany 16 l 19 okazały się uboższe niż kurhan 20 badany w 
roku ubiegłym. Miały częściowo zbllżony układ warstw, lecz nie zaobserwowano tu jakichkolwiek 
Intencjonalnych założeń kamiennych. Również uboższe w porównaniu z poprzednim sezonem 
badawczym wydaje się wyposażenie obu obiektów. Większość drobnych ułamków wskazuje na 
przynależność do środkowego okresu epoki brązu. Są to typowe dla wczesnych faz kultury 
łużycklej naczynia guzowe. O związkach z wcześniejszym wycinkiem epoki brązu świadczą 
jednakże fragmenty ceramiki "tekstylnej" oraz ułamki naczyń z listwą plastyczną wykazujące 
również wyraźne powiązania ze starszym okresem epoki brązu w zakresie technologu wyrobu. 

Badania na cmentarzysku "zachodnim" zakończono. 
Przeprowadzono także wykopallska na leżącym nieopodal cmentarzysku "wschodnim", ozna

czonym również jako stanowisko l. Badania miały na celu rozpoznanie chronologu Uczącego 34 
kopce cmentarzyska. Kurhan 4, przebadany w tym sezonie, stanowtł drugi co do wielkości obiekt 
na tym cmentarzysku. Był lekko owalny w rzucie; dłuższa jego oś (20 m) wyznaczała klerunek 
N-S. Kurhan ten osiągnął wysokość 1.3 m. Wewnątrz znajdowal się stos zbudowany z szarej 
ziemi, wymieszanej z popiołem, węgielkami, cerarniką l przepalonymi kośćmi ludzkimi. Stos 
został przykryty płaszezystym nasypem, którego strukturę w dużym stopniu zaburzyły wkopy 
współczesne. W jednym z wkopów znałezłono mały paclorek bursztynowy. 

Rozpoznanie chronologii kopca 4 na cmentarzysku "wschodnim" w Mikowicach jest mocno 
utrudnione ze względu na znaczną chronologiczną rozpiętość pochodzącej zeń ceramiki. 
Zwraca uwagę pewna liczba ceramiki z ornamentem sznurowym oraz nieliczne fragmenty, 
które mogą być przypisane kulturze łużyckiej. Część ułamków pod względem technologii 
wykazuje ponadto zwtązek ze starszym okresem epoki brązu. 

W obrębie stanowiska przeprowadzono również badania geomońologlczne. Z kopca pobra
no próbki do analizy C14. 

Nowy Młyn, l Muzeum Archeologiczne l Etnogra- l 
flczne w Łodzi gm. Brzeać Kujawski, 

woj. włocławskie, 
at. 6 

Badania prowadził dr hab. Ryszard Gryglel przy współudziale dr Petera 
Bogucklego (Forbes College Princeton Unlverslty, USA). Kontynuacja badań 
z lat 1984-1987. Osada kultu!)' pucharów lejkowatych (faza wtórecka grupy 
wschodniej). osada l cmentarzysko kultu l)' lwleńsklej z wczesnej epoki brązu. 

Badano wschodnią część osady. Na obszarze 420 m 2 uchwycono końcowy zasięg osady 
kultury pucharów lejkowatych. Odkryto kolejny dom słupowy, w przybliżeniu owalny, o wy
miarach ok. 5 x 4 m. W jego pobliżu wystąpiły dwie Jamy odpadkowe. Całości towarzyszył 
nlellczny. w porównaniu z latarni ubiegłymi, matertał ceram.lczny l krzemienny. 

W odległości ok. 50 m od odkrytego w 1986 r. skupiska matertałów ceramicznych l krze
miennych kultury lwleńsklej z wczesnej epoki brązu, wystąpiły trzy groby ciałopalne. W 
jednym przypadku kości ludzkie były słabo przepalone. W dwóch grobach wystąpił kubek z 
taśmowatym uchem l szptla z brązu z główką półkolistą . Na obecnym etapie badań nie ulega 
wątpliwości traktowanie materiałów z osady l cmentarzyskajako jednoczasowe. 

Materiały z badań przechoWYWane są w zbiorach MA1E w Łodzi. 
Badania będą kontynuowane. 

l Opatowlce, gm. Radzlejów, woj. włocławskie, st. 34 - patrz neolit 

Orzech, gm. Świerklaniec, 
woj. katowickie, 

l Muzeum Śląskie w Katowicach 

at. 2 

Badania prowadziła mgr Renata Abłamowlcz z Muzeum Śląsklego w Ka
towicach, a konsultantem była dr Elżbieta Szydłowska. Badania fi
nansował KZA w Katowicach. Pierwszy sezon badań . Cmentarzysko 
szkieletowe kultury łużycklej z V okresu epokl brązu l okresu halsztac
kiego C-D. 

Przeprowadzono sondażowo-weryfikacyjne badania wykopaliskowe. Położone jest około 100 
m w klerunku zachodnim od drogl Bytom-Śwlerklanlec, przy ul. Szkolnej . 

Przebadano obszar o łącznej powierzchni około 45 m 2 odkrywając 7 grobów szkieletowych. 
Groby były zakładane w podłużnych, w przybliżeniu prostokątnych jamach usytuowanych na 
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osi N-S, o wymiarach: dł. 2,10 do 2,40 m, szer. 0,80 do 1,00 m. Jamy występowały na 
głębokości 0,50 do 0,90 m od powierzchni. 

W przypadku trzech pochówków stwierdzono Istnienie konstrukcji kamiennych: w gr. 2 l 6 
były to bruki zalegające bezpośrednio nad jamami, a w przypadku gr. l był to mały bruczek 
znajdujący się nad trzema naczyniami stanowiącymi wyposażenie. Pomlędzy kamleniami 
występowały drobne skorupy, a w przypadku gr. l l 6 kilka fr. przepalonych kości. 

We wszystkich odkrytych grobach zmarły ułożony był na wznak z rękami wyciągniętymi 
wzdłuż tułowia z głową usytuowaną na południe. Stan zachowania kości w poszczególnych 
obiektach był zróżnicowany l tak w grobach l, 2, 6 natrafiono na niekompletne partle 
szkieletów, w pozostałych zaś przypadkach kości nie zachowały się, a na fakt Istnienia grobu 
w takim przypadku wskazywałajama grobowa oraz znalezione wyposażenie w jej obrębie. 

Zazwyczaj zmarły wyposażony był w 3 naczynia (misę wraz z czerpakJem wewnątrz oraz 
garnek), które ułożone były przy nogach, ponadto do grobu złożone były ozdoby wykonane z brązu 
bądź z żelaza. Z wyrobów brązowych najczęściej występujących należy wymienić kółka brązowe, 
zazwyczaj pełniące funkcje zausznic skroniowych, ponadto odloyto: naszyjnik tordowany o 
końcach rozklepanych 1 zwlnlęłyt:h w uszka (gr. 3) szpUę z główką zwiniętą w spiralną tarczkę (gr. 
3), bransoletę otwartą o końcach zaokrąglonych, lekko elenlejących (gr. 2) oraz małe guziczki 
będące częścią składową diademu !gr. 6). Ozdoby z żelaza wystąpiły Jedynie w gr. 2 l 6; były to: 
naszyjnik wykonany z pręta o przekroju owalnym (gr. 6), 3 bransolety z końcamilekko zachodzą
cymi na siebie (gr. 6), nagolenniki (gr. 2, 6) oraz szpUa o łabędzio wygiętej szyi (gr. 2). 

Odkryte cmentarzysko należy prawdopodobnie do podgrupy częstochowsko-gllwicklej grupy 
górnośląsko-małopolsklej kultury łużycklej l użytkowane było w V okresie epoki brązu l okresie 
halsztackim C-D. 

Badania będą kontynuowane. 

l Pawllchy, gm. Kslężopol, woj. zamojskie, st. 2 - patrz wczesne średniowiecze. 
Podrzecze, woj. leszczyńskie, s l 3 - patrz okres wpływów rzymskich. 

Polany, 
woj. radomakie, 
at. 2 

PolskaAkademla Nauk Instytut Hlstort1 
Kultury Materlalnej Pracownia Postępu 
Ftzyko-Technlczn w Warszawie 

Badania prowadził mgr Tomasz Herbich wraz z dr Krzysztofem Mlslewl
czem l mgr Mirosławem Mizerą. Konsultował dr Jacek Lech. Trzeci sezon 
badań Finansował Wojewódzki Konserwator Zabytków w Radomiu oraz 
IHKM PAN. Kopalnia krzemlenia z wczesnej epoki brązu. 

Położenle stanowiska podano w sprawozdaniu z prac doc. M. Chmielewsklej w 1971 r. Badania 
były weryfikacją badań geofizycznych, prowadzonych w latach 1985-1987 przez T. Herbłeba z zes
połem PracoWni Postępu Fizyko-Technicznego, mających na celu sprawdzenie przydatności metody 
elektrooporowej w określaniu zasięgu pola górniczego. Zaobserwowano wówczas, Iż w pewnej części 
obszaru występowania na powierzchni przemysłowego materiału krzemlennego następuje ujednoll· 
cenie wartości oporności warstwy powierzchniowej (do gł. nie przekraczającej 0,5-0,7 m od powierz
chni) l warstwy leżącej niżej. Teren wokół wspomnianego obszaru charakteryzuje duży (do l 000 %l 
kontrast w wartoścłach oporu tych warstw. Wynik taki pozwolił przypuścić, Iż ujednolicenie 
oporu warstw jest obrazem Ich przemieszania w wyniku działalności górniczej. 

Dwa wykopy o łącznej powierzchni 70 m2 zlokalizowano w centralnej części stanowiska, 
w rejonie prac z Jat 1971-72, na północnym (wykop 1/88) l południowym (wykop 11/88) skraju 
hipotetycznego pola górniczego. W wykople I stwierdzono obecność jednego szybu (nr 3), 
w południowym skraju wykopu. W wykople II odkryto dwa szyby (nr l l 2), w północnej części 
wykopu. Szyby występowały wyłącznie w obrębie założonego zasięgu pola górniczego; pozostałe 
partle wykopów były jałowe. 

Wyeksplorowane szyby l l 3 reprezentowały znany z badań M. Chmielewsklej typ szybu 
odkrywkowego lejowatego, o głębokoścłach 1,65 m l 2,25 m od spągu oraniny. Szyby wy
pełnione były gliną, plaskiem, gruzem wapiennym, wytworami krzemlennymi l okruchami 
węgla drzewnego. Szyb nr l osiągał poziom wapienia płytowego. W odsłoniętej partli szybu nr 2 
spąg wypełniska sięgał poziomu 0,2 m powyżej stropu wapienia płytowego. 

Wyniki badań wykazały ścisły związek pomiędzy wykrytymi podczas badań geofizycznych 
cechami oporowymi podloża a zasięgiem pola górniczego: uchwycony zasięg pola pokrywa się 
dokładnie z zasięgiem obszaru o ujednoliconych wartościach oporności podłoża. 

Połażejewo, gm.Środa Wlkp., 
woj. poznańakie, 

Muzeum Archeologiczne w Poznanlu 

at. 11 

Badania prowadził mgr Bogdan Walklewlcz. Finansowało Muzeum Ar-
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cheologlczne w Poznanlu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury 
łużycklej z V okresu EB l okresu Ha C. 
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Stanowisko znajduje się ok. 200 m na południe od wsi, na terenie zalesionym. Zajmuje 
obszar ok. 0,5 ha. Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym objęły powierzchnię ok. 
330 m . Odkryto 29 grobów ciałopalnych, w tym 8 popielnicowych, 14 bezpopielnicowych 
l jeden kloszowy. W pozostałych 6 przypadkach stopleń zniszczenia grobów uniemożliwlał 
dokładną Interpretację rodzaju pochówków. Większość grobów posiadała obwarowanie ka
mienne w kształcie prostokąta lub okręgu. Poza jednym groby popielnicowe nie posiadały 
obwarowania. W skład wyposażenia grobu wchodziło od l do 8 naczyń (zwykle 3 do 5), oraz 
niekiedy zabytki brązowe l żelazne. Łącznie odkryto dwie szpile brązowe, 6 bransolet. jeden skręt 
z drutu brązowego, szpilę żelazną, brzytwę (?) żelazną oraz kolię z 50 paciorków szklanych 
(5 największych zdobionych żółtą Unią faUstą). 

Badania zakończono. 

l Potoczek, gm. Potok Wielki, woj . tarnobrzeskie, st. 4 - patrz paleoUt l m ezolit. 
Rojków, gm. ZapoUce, woj. sie radzkie, st. l - patrz neolit. 

Ropa, gm. Gorlice, Polska Akademia Nauk Instytut Hl-
woj. nowo•~tdeckłe, storll Kultury Mate rialnej Zakład Ar-
.t. 2 cheologu Małopolski w Krakowie 

Badania prowadził dr Paweł Valde-Nowak, uczestniczyła mgr Anna 
Tyniec. Finansował ZAM IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Przykopa l
niana pracownia obróbki menllltowego rogowca. 

Stanowisko zostało odkryte wiosną 1988 r. w trakcle badań poszukiwawczych prowadzo
nych w rejonie tzw. Plenln Gorlickich. Znajduje się na lewym (orogrJ brzegu rzekł, u podnóża 
Tanlej Góry (576 m . n . p. m .). · 

Wykonany został szuń geologiczny we wcięciu drogowym oraz szuń zwia dowczy w obrębie ara 
7. Zabytki archeologiczne znajdowane były w warstwie ornej l w utworze deluwialnym. Większość 
artefaktów pochodzi jednak z powierzchni stanowiska. Zebrano ogółem kilkaset wyrobów z 
rogowca menilitowego, typowego dla datowanej na oligocen tzw. dolnej serii rogowcowej, wyróż
nianej w ramach jednostki dukielskiej . Wśród pozyskanych zabytków zwracają uwagę liczne 
rdzenie odłupkowo-wtórowe l odłupkowe bez zaprawy przygotowawczej, odłupki l pojedyncze 
formy narzędziowe. Datowanie tego materiału jest trudne. W miejscu koncentracji rdzeni znale
zione zostały dwa narzędzia typowe dla zespołów z początku epoki brązu (rdzeniowe narzędzie 
nożowate z powierzchniowym, wtelose'Y.Jnym retuszem oraz trójkąlny grot!. Znaleziska takich 
form bynajmniej nie przesądzają jeszcze wczesnobrązowej cłuonologu pozostałych elementów 
zbioru. Nie Jest bowiem wykluczone. że odkryty obiekt eksploatowano też w epoce kamienia. 

Badania będ~t kontynuowane. 

Sadowie, gm. O•trów Wlkp., 
woj . . kalł•kłe, 
.t. l 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kallsklej 
w Kallszu 

Prace prowadził mgr L. Zląbka z MOZK w Kaliszu. Badania finansował 
WKZ w KaUszu. Drugi sezon badań . Cmentarzysko kurhanowe kultury 
przedłużycklej . 

Przebadano kopce oznaczone numeraml21 122. 
Koplec nr 21 miał kształt zbliżony do koła, o średnicy u podstawy ok. 14 m l wysokości 80 

cm. Nasyp zbudowany był z warstwy darni. pod którą wystąplla warstwa plasku przemieszana 
z niewielką Ilością próchnicy a pod nią warstwa żółtego plasku. Bezpośrednio pod nią wystąpił 
biały piasek calcowy. W nasypie kopca pod warstwą darni natrafiono na 3 groby ciałopalne-ja
mowe o kształcie owalnym, w przekroju nieckowate, bez wyposażenia grobowego. W warstwach 
nasypu wystąpiły ponadto nieliczne fragmenty naczyń kultury przedłużyckiej. Nasyp kopca 
w znacznej części zniszczony był przez wkopy nowożytne. W jednym z nich znaleziono fragment 
xvm wiecznego naczynia. 

Koplec nr 22, mniejszy, również zbliżony kształtem do koła o średnicy ok. 10m l wysokości 
50 cm, nie zawierał śladów jam grobowych, ani jakichkolwie k wkopów. Nasyp zbudowany był 
podobnie do kopca nr 21. Na poziomie czystego, białego plasku calcowego, w centrum kurhanu 
znaleziono 2 dobrze zachowane naczynia l jedno fragmentaryczne. Dużą Ilość, silnie rozdrobnio
nego materiału ceramicznego dostarczył również nasyp kopca. 

Badania będ~t kontynuowane. 
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Sarnborawłce, 
IPJl· Pfetrawice Wielkie, 
woj. katowickie, 
at. 1/A/AZP 

OKRESY BRĄZU 

l Konserwator Zabytków Archeolog!- l 
cznych w Katowicach 

BadanJa prowadziła mgr Krystyna Kozłowska. Finansował WKZ w Ka
toWicach. Ósmy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyc
klej z III l IV okresu epoki brązu . 

Przebadano obszar 370m2 . Odkryto 51 grobów ciałopalnych (od nr 172-219) l jeden obiekt 
neolityczny (palenisko) z bardzo dużą Uośclą fr . ceramlkl kultury pucharów lejkowatych. 
Wśród grobów większość stanoWiły pochówkijamowe-popielnicowe (28 szt.), następnie poplei
nicowe (23 szt.). Pw;ważały pochówki jedno-popielnicowe, a tylko sześć grobów była wyposa
żona w dWie popielnice. W pięciu grobach dwupopielnicowych jedna popielnica była duża 
a druga mała. Trzy groby były piętrowe, jeden nad drugim przy czym w dwu przypadkach 
groby górne były popielnicowe, a dolne -jamowo-popielnicowe, w jednym - odwrotnie. 

Jak w poprzednich sezonach groby nie miały w Większości zdecydowanych kształtów 
zarówno w poziomie jak l w plonie. Wyposażenie w cerarnikę było skromniejsze, wyróżniał się 
tylko grób 202 posiadający sześć naczyń l drobne fr. Innych. Bogaciej przedstawlało się 
wyposażenie grobów w ozdoby z brązu l szkła. Ogółem znaleziono 68 egzemplarzy całych 
fragmentów z brązu, 75 mocno przepalonych paciorków całych l fragmentów, l paclorek cały 
nieprzepalony 11 koralik kościany. Wyróżniały się groby 202, 172, 212, 184 1215. 

W groble 202 w popleinicy wazie guzowej znajdował się guz ozdobny do uprzęży końsklej 
l 15 paciorków szklanych całych l 13 fragmentów mocno przepalonych w ogniu, a w popielnicy 
wazie dwustożkowej karbowanej na załomie pierścionek z drutu taśmowego, 5 skrętów l 3 fr. 
drutów brązowych . 

Grób 212 zawierał dWie popielnice, dużą wazę, w której znajdował się fr. szpili uszatej l 
małą popleinicę-kubeczek guzowy, w którym leżał dalszy fr. drutów brązowych. 

Grób 215 - we wnętrzu 6-guzowej wazy znajdował się mały stożkowaty kubeczek oraz 
ozdoby z brązu: 2 pierścionki spiralne, 14 całych l fr . skrętów. poza popielnicą były: l duży fr. 
guza ozdobnego z brązu pustego wewnątrz oraz 10 fr. drobnych blaszek prawdopodobnie 
zachodzącymi na siebie l 6 fr. drutów brązowych. 

W groble 184 wystąpiło luźno 19 paciorków całych 127 fr.mocno przepalonych w ogniu 11 
koralik kościany. 

Spoza grobów pochod?.ą 2 fr. szpili z główką ślimacznlcowatą . 
Grób 172 wyróżniał się sporą ilością węgli drzewnych. 
Cmentarzysko datuje głównie ceramika. W obecnym sezonie wystąpiło dużo naczyń z lll 

okresu epoki brązu, a tylko nieliczne e~zemplarze mogące być datowane na IV okres. 
Badania· ze względu na nis:zczerue cmentarzyska będą kontynuowane. 

l Sandomierz, woj . tarnobrzeskie, st. "Wzgórze Zawtchojskie" - patrz neolit. 
SI tanlec- Błonie, gm. Zamość, woj . zamojskie, st. 4- patrz okres wpływów rzymskich. 
Slonowtce, gm. Kazimierza Wielka, woj . kieleckie, st. ·a·- patrz neolit. 
Stefanów, gm. Gostynln, woj. płockie , st. 4- patrz neolit. 

Strzelce Opolakle, 
woj. opolskie, 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 

at. 22 

Badania prowadziły mgr E. Hole l mgr E . Matuszczyk (autorki sprawoz
dania). Konsultował doc. dr hab. S. Pazda. Finansowało Muzeumśląska 
Opolskiego . Trzeci sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe. 

StanoWisko położone j est w lesie zwanym Lipiec, na północ od drogi gruntowej Szymiszów 
- Strzelce Opolskie. 

Przebadano koplec oznaczony Jako "kurhan• 4, położony w odległości około 20 m na 
południe od kurhanów l l 3, badanych w poprzednich sezonach wykopaliskowych. Wymiary 
kopca" O, 79 m średnica u podstawy lO x 6 m. Przebadano wszystkie ćwiartki kopca w ramach 
wykopu o wymiarach 12 x l O m, wytyczonego po linii N-S. Obserwacje poczynione w trakcle 
badań : brak śladów pochówka l Innych Intencjonalnych obiektów oraz brak materiału zabyt
kowego sugeruje, że był to twór naturalny - wydma. 

Badania zakończono. 

l Suraż, woj. białostockie, st. 3 - patrz okres halsztacki. 
Tronlny, gm. Pątnów, woj. sieradzkie, st. 5 - patrz paleolit l mezolit. 
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Tur Dolny-Buaina, 
gm. Michałów, 
woj. kieleckie, 
at. S 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Matoga przy współudziale Bogusława 
Chorążego. Finansował WOAK w Kielcach. Szósty sezon badań . Osada 
kultury trzcln1ecklej oraz osada l cmentarzysko kultury łużyckiej . 
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Badania prowadzono w zachodnieJ części stanowiska. Przebadano obszar o powierzchni 
ok. 90 m2, eksplorując 29 obiektów osadowych (nr 276-277, 280·298) oraz 7 grobów ciało· 
palnych (nr 103·109). 

Większość obiektów osadowych stanowiły jamy kultury trzcln1ecklej. W rzucie posiadały 
one zarys kollsty lub owalny ( w jednym przypadku trapezowatyJ o średnicy 84·160 cm. 
W profilu były nieckowate, workowate lub prostokątne. Wypełniska barwy brunatnej, ciemno· 
szarej lub Intensywnie czarnej osiągały rn1ąższość w granicach 30·120 cm. Materiał zabytkowy 
stanowiły głównie fr . naczyń l kości zwierzęce, rzadko wyroby kamlenne lub krzemienne. 
Cerarnika reprezentowana była przez fr. garnków o esowatym profilu, często ze zgrubiałym, 
skośn1e ściętym brzegiem, zdobionych plastycznym111stwaml lub dookolnymi żłobkarn1. Zna· 
leziono też fr. naczynia wielobocznego ze słabo wyodrębnionymi guzkami. 

Jamy zallczone do pó~nej fazy kultury łużycklej posładały w rzucie zarys owalny lub 
prostokątny o wymiarach wahających się w granicach od kilkudziesięciu do 130 cm. W profilu 
byty nieckowate lub workowate. Wypełniska brunatne, szare lub Intensywnie cza rne oslągaty 
miąższość 30·100 cm. Cerarnika reprezentowana była w głównej mierze przez fragmenty 
naczyń beczułkowato-Jajowatych. 

Groby byty slln1e zruszczone • w większości przypadków zachowały się jedynie dolne czc;ścl 
popleinic z przepalonymi kośćmi wewnątrz. Nieco leplej zachowany był jedynie grób 104 
złożony z uszkodzonej popielnicy • wazy nakrytej szczątkowo zachowaną misą. W skład 
wyposażenia wchodziłY też 2 naczynia przystawne (kubek l mała wazka) ora z 2 skręty drutp 
brązowego znalezione wśród kości wewnątrz popleln1cy. Ze względu na charakterystyczne 
formy naczyń wazowatych z uchwytami plastycznymi pon1żej załomu brzuśca odkryte groby 
można zaliczyć do grupy górnośląsko-małopolsklej kultury łużycklej z V okresu epoki brązu 
l początków okresu halsztackiego. 

Materiał zabytkowy przechowywany jest obecn1e w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Badania będą kontynuowane. 

l Wlerzblca "Zele", woj . radomskie · patrz neollt. 

Zbrojewako, gm. Lipie, 
woj. częatochowakie, 
at. S 

Badania prowadzlll: prof. dr Marek Gedl oraz mgr Urszula Bąk l mgr 
Barbara Szybowlcz. Finansował WKZ w Częstochowie . Cme ntarzysko 
grupy górnośląsko-małopolsklej kultury łużycklej z III-V okresów epoki 
brązu . 

Zbadano 37 obiektów (nr 937-973), w większości grobów grupy górnośląsko-małopolskiej. 
Część z ruch to groby z konstrukcjarn1 kamlennymi grupy górnośląsko-małopolskiej, badane 
w latach poprzednich. Wśród tych grobów byty pochówki szkiele towe , w których szczątki 
kostne ulegty całkowitemu rozkładowi w plasku 1 pochówki ciałopalne bezpopielnicowe zało
żone w dużych podłużnych jamach na podobieństwo grobów szkiele towych. Wyposażone były 
w naczynia glinlane l niekiedy w drobne wyroby brązowe (szpile, skręty z drutu). Stosunkowo 
liczne byty pochówki ciałopalne bezpopielnicowe bez konstrukcji kamiennych, założone w czy
stym plasku l na ogół pozbawione wyposażenia . Odkryto też 6 grobów ciałopalnych popielnico
wych, wśród których niektóre można było zaliczyć do fazy wczesnej, a tnne do fazy klasycznej 
grupy górnośląsko-małopolskiej. Wyniki przeprowadzonych dotąd badań dowodzą, że jest to 
duże cmentarzysko, na którym można wydzlellć poszczególne zgrupowania pochówków poroz
dzielane pustymi strefami, lub obszararn1 z nlellczn1e występującymi pochówkami. Nadal nie 
udało się ustalenie granic cmentarzyska l j ego wielkości. 



EPOKA ŻELAZA 

OKRES HALSZTACKI 

Be d nary, gm. Nieborów, 
woj. akierniewickie, l Uniwersytet Łódzki 

Katedra Archeologll l 
at. 6 

Badania prowadziła mgr Lubomira Tyszler przy współpracy mgr Beaty 
Górsklej-Grabarczyk. pod klerunkiem doc. dr Jerzego Kmleclńsklego . 
Badania finansował WKZ w Skierniewicach. Pierwszy sezon badań. 
Osada z okresów halsztackiego, lateńskiego 1 wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest w dollnie Bzury, w pobliżu zakola starorzecza, na niewielkim 
wypłaszczonym wyniesieniu. Odkryte w czasie badań powierzchniowych AZP, jest jednym 
z zespołu sześciu sąsiadujących ze sobą stanowisk z okresu wpływów rzymskich. 

Badania rozpoznawcze objęły obszar 170 m2 (wykop I-IV). W wykopach odkryto liczne jamy 
l bliżej nieokreślone obiekty. Zawierały one fragmenty ceramiki, w niektórych wystąpiły frag
menty kości zwierzęcych oraz połupane przepalone kamienie. W wykople II odkryto jamę z gliną, 
głęboką na ok. 80 cm. Odkryty surowlec żelazny pozwala przypuszczać, że w osadzie rozwijała 
się również metalurgia żelaza. Materiał ceramiczny, nlejednollty chronologicznie l kulturowo, 
jest często przemieszany w odkrywanych obiektach. Wierzchnie warstwy kulturowe osady 
kultury przewarsklej zostały najprawdopodobniej niemal całkowleJe zniszczone, pozostał po 
nich głównie materiał powierzchniowy. 

Nfe przewiduje aię kontynuacji badań. 

Błotnica Strzelecka, gm. Strzelce Opolskie, woj . opolskie, st. l -patrz okres wpływów 
rzymskich. 
Bochenlec, gm. Małogoszcz, woj. kieleckie, st. 3 - patrz epoka brązu. 
Boruclno, gm. Stężyca, woj. gdańskie, st. l - patrz okres lateński. 
Branlce, woj. opolskie, st. 7 • patrz epoka brązu. 
Brody Pomorskie, woj. gdańskie, st. 20 - patrz neolit. 

Brzekie, gm. Sławno, 
woj. ałupakie, l Uniwersytet ,lm. Adama Mickiewicza l 

Instytut Prahlstorll w Poznanlu 
at. 13 

Badania prowadzili mgr mgr Arkadiusz Marcinlak 1 Włodzimierz Rączko
wskl (autor sprawozdania). Finansował WKZ w Słupsku . Pierwszy sezon 
badań. Materiały kułtury amfor kulistych l z wczesnego średniowiecza 
oraz cmentarzysko ludności kułtury pomorskiej. 

Stal.owlsko położone jest na niewielkim plaszczysto-głlnJastY!ll wyniesieniu w obrębie 
wysoczyzny morenowej, w pobliżu drogi łączącej Gwiazdowo z Zukowem. Badania mJały 
charakter ratowniczy w związku z niszczeniem grobów przez głęboką orkę. Ich celem było 
ustalenie chronologiJ cmentarzyska l możliwie precyzyjnie określenie zwyczajów grzebalnych 
ludności użytkującej to cmentarzysko. 

l 
J 

j 

l 
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Eksploracją objęto 325m2 . Zarejestrowano 25 obiektów. Materiały l obiekty można przypo
rządkować do następujących Jednostek podzlały chronologiczno-kulturowego: 

l l Materiały ludności kultury amfor kulistych - kilka f r. cerarnlkl, pojedyncze krzemlenie 
orazjeden domniemany obiekt Uama posłupowa?) . 

2/ Materiały ludności kultury pomorskiej (przypuszczalnie z okresu HaD)- kilka obiektów, 
w tym groby o konstrukcJI skrzynkowej [2), groby popielnicowe o Innych konstrukcjach 
kamlennych [2), bezpopielnicowy grób jamowy (l) oraz grób symbollczny (?) z konstrukcją 
kamlenną [1). Groby skrzynkowe budowane były według klasycznych zasad stosowanych 
w kulturze pomorskiej. Wewnątrzjednej z popielnic znaleziono szczątki przepalonych ozdób ze 
szkła l brązu. 

3/ Materiały z okresu wczesnego średniowiecza - pojedyncze fragmenty ceramiki, brak 
stałych pozostałości osadniczych. 

Chronologii! funkcJI pozostałych obiektów nie da się określić. 
Materiały znajdują się czasowo w Instytucie PrahlstorU UAM. 
Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

l Brzezle, gm. Pleszew, woj. kallskie, st. 29 - patrz epoka brązu. 

Gąaawa, 

woj. bydgoskie, 
•t- 2 

Państwowe Muzeum ArcheoJoglczne 
w Warszawie Oddział w Biskuplnie 

Badania prowadzili mgr Danuta Plotrowska 1 mgr Wojelech Plotrowski 
[autor sprawozda nia). Finansowało Państwowe Muzeum Archeologiczne 
W Warszawie. Drugi sezon badań . Cmentarzysko kultury łużycklej 
z okresu halsztackiego. 

Badania cmentarzyska w dalszym ciągu miały charakter ratunkowy. Wykopy zostały 
założone na wolnym jeszcze te renie w obrębie działek budowlanych. Centrum cmentarzyska 
zachowało się, lecz nie można uchwycić jego zasięgu ze względu na zwartą zabudowę tego 
obszaru. 

Eksploracją objęto powierzchnię 120 m 2• Odsłonięto 24 groby popielnicowe [od nr 92 do 
115) oraz jeden obiekt o nierozpoznanym charakterze. Połowa obiektów grobowych to zespoły 
skromnie wyposażone l bardzo zniszczone, zawierające od kilku do 20 naczyń (grób nr 100). 
Wszystkie obiekty zalegały płytko, 1520 cm od powierzchni ziemi w warstwie humusu. 

Z zabytków wydzielonych można wymienić: 4 spiralne pierścionki z elenkiego drutu brą
zowego [z popielnicy- grób 106), pierścionek również z brązowego drutu rozklepanego w wąską 
taśmę (z popielnicy z grobu 96), paclor glinlany z grobu 92. Wystąplły też zabytki z krzemlenia 
narzutowego bałtyckiego (odłupki, rdzenie, odpadki przemysłowe), zarówno w grobach Jak 1 
warstwie ziemi ornej . 

W celu zapoznania się ze stratygrafią l charakterem warstw geologicznych założono wykop 
sondażowy o wymiarach 2,8 x 1,3 m . Od 60-70 cm od powierzchni ziemi występują warstwy 
utworów wodnolodowcowych, a od głębokości 135 cm wody gruntowe. 

Materiały l dokume ntacja znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym Oddział 
w Biskupinie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Gorazewice, 
gm.Kazimierz Wlkp., 
woj. poznańskie, 
at. l 

Muzeum Archeologiczne w Poznanlu 

Badania prowadziła mgr Urszula Narożna-Szamtek z ZAW JHKM PAN 
w Poznanlu. Finansowało MA w Poznanlu. Drugi sezon badań. Badania 
sondażowe stanowisk kultury łużyckiej. 

Wobec planowanych me lioracJI na gruntach sołectwa Gorszewice, kontynuowano zapo
czątkowane w ubiegłym roku archeologiczne prace Inwentaryzacyjne. Do badań tych wytypo
wano stanowiska z materiałem kultury łużyckiej mając na uwadze nie zlokalizowane dotychczas 
odkopane ponad 100 lat temu, znane cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza. Ogółem założono 47 
sond~ na 7 stanowiskach archeologicznych (1, 4, 9, 24, 25, 27, 32), przekopując łącznie 
235 m do głębokości 0,20 m - 1,8 m. 

Najważniejszym osiągnięciem jest niewątpilwie lokalizacja cmentarzyska z okresu hal
sztackiego, którego wcześniej, mlmo dwukrotnie prowadzonych badań wykopałiskowych l po
wierzchniowych, nie udało się odkryć. Stanowisko to o powierzchni 1,5- 2 ha jest usytuowane 
na cyplu w pobliżu dawnego brzegu jeziora, obecnie przy torze kolejowym Kaźmierz-Pólko. 
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Odkryto 8 bardzo zniszczonych grobów ciałopalnych zawierających ceramikę kultury łużyckiej 
l przepalone szczątki kostne zmarłych. W niektórych zachowały się pozostałości kamlennych 
bruków oraz obstaw z kamleni polnych. Kości zmarłych złożone były w naczyniach bądź 
w płytkich jamkach obok Innych naczyń stanowiących wyposażenie grobu. Naczynia zdobione 
były charakterystycznymi dla okresu halsztackiego C wątkami ornamentacyjnymi, jak geome
tryczne układy dołków wykonanych narzędziem kościanym, w tym charakterystyczne grupy 3 
dołków, poziome kanelurowane krawędzi mis reminiscencje ornamentyki guzowej. W jednym 
z grobów natrafiono równJeż na 2 fragmenty "Importowanej" cerarnJkl grafitowanej. 

Na stanowisku tym natrafiono także na obiekty z okresu wpływów rzymskich. Odkryto m. 
In. 2 głębokie ziemlanki, palenisko oraz ślady naziemnej budowll konstrukcji plecionkoweJ. 
W obiektach tych natrafiono na llczne ułamki naczyń w tym fragmenty ceramiki siwej oraz 
kości zwierzęce l polepę. 

Planuje ałę kontynuację badań. 

Gwieźdzłn, gm. Rzeczenłca, 
woj. ałupak.ie, 
at. 9 

Muzeum Okręgowe w Koszałlnie 

Badania prowadził mgr Ignacy Skrzypek. Finansował WKZ w Słupsku. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury pornorsklej ze 
schyłkowej fazy okresu halsztackiego. 

Stanowisko zlokalizowane jest na skraju WYSOczyzny morenowej rozetągającej się wzdłuż 
zachodniej niecki jeziora Krępsko, około l km na południowy-zachód od wschodniego skraju 
wsi GwieMzln. 

W tym rejonie, w czasie orki, już od 1983 r. natraflano trzykrotnie na groby skrzynkowe 
oddalone od siebie o około 120-150 m. Obserwacje terenowe wykazały, że mamy tutaj do 
czynlenia z trzema skupiskaml grobów, które położone są na południowych stokach niewiel
kich wypiętrzeń. 

Do badań w 1988 r. wybrano obszar najbardzlej zagrożony uprawą, gdzie na wiosnę tego 
roku zniszczono grób skrzynkowy. Przebadano około 120m2 powierzchni odsłaniając 6 grobów 
skrzynkowych, jednostkowych, z mocno rozbudowanymi obwarowaniami kamiennymi. Pozy
skane popielnice charakteryzują się kształtem dwustożkowatym ze złagodzonym załomem 
brzuśca, dosyć wysoką zwężającą się ku górze szyjką oddzieloną od brzuśca uskokiem. 
Powierzchnie zewnętrzne barwy brązowej l ciemnobrunatnej (grób 6), gładzone do wysokości 
załomu, poniżej schropowacone. Wszystkie przykryte pokrywami czapkowatymi z wpuszczony
mi zakładkami. Popielnlca l pokrywa z groby nr 6 zdobiona podwójną llnlą zygzakowatą. 
Pokrywa z dziecięcego grobu nr 2 zdobiona na wierzchu ośmioma krzyżującymi się kłutymi 
liniami. 

w naczyniach, oprócz bardzo czytelnych kości stwierdzono resztki spalonych ozdób brązo
wych, zwłaszcza na koścłach nadgarstków. 

Materiał znajduje się w Muzeum Okręgowym w Kosza Unie. 
Badania będę kontynuowane. 

l Inowrocław, woJ . bydgoskie, st. 100 ·patrz okres wpływów rzymskich. 

Jakubowłce Murowane, gm. 
Wólka Lubelaka, 
woj. lubelak.ie, 
at. 5 

Uniwersytet Marli Curie-Skłodow
skiej w Lubilnie Katedra Archeolo 11 

Badanta prowadziła mgr Urszula Kurzątkowska . Finansował WKZ 
w Lublinie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza. 

Wykopy o łącznej powierzchni 2 arów, założono we wschodniej l zachodniej części stanowi
ska. Odkryto trzy groby, usytuowane w rzędzie na osi E-W, ok. 8 metrów na południe od 
ubiegłorocznych obiektów. Jamy grobowe o kształtach zbliżonych do prostokąta, zorientowane 
były po osi N-S l miały wymiary przeclętnie 3,30 x 1,50 m. Wypełniał je wypalony less z dużą 
Ilością wypalonej na pomarańczowo polepy, w której zalegały przepalone szkielety, po klika 
osobników w jednym groble. 

Wśród ceramlkl wystąpiły tylko trzy formy: naczynia z rzędem dziurek pod wylewem, 
dodatkowo zdobione odciskami palcowymi; pólkuliste misy o krawędzi lekko zagiętej do 
wewnątrz, oraz kubeczki. Znalezlano róWnież dwa skręty typu Trzęsówka. 

W wykople sondażowym zlokalizowanym na południowym skraju stanowiska odsłonięto 
niewielki obiekt ceglany z materlalem - fajans, szkło, złom - datowanym na koniec XIX wieku 
l l połowę XX wieku. 
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Materiały znajdują się w KA UMCS w Lubllnle. 
Badania będ~t kontynuowane. 

OKRES HALSZTACKI 

l Jakuszowice, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, st. 2 - patrz okres wpływów 
rzymskich. 

Janiki Wielkie, gm. Zalewo, 
woj. olaztyńakie, 

Muzeum Warmil l Mazur w Olsztynie 

at. l 

Badania prowadził mgr Mirosław Hoffmann. Finansowało BBIDZ w Ol
sztynie. Pierwszy l ostatni sezon badań. Cmentarzysko kultury kurhanów 
zachodnlo~sklch. 

Celem prac było zbadanie uszkodzonego wkopami niedużego kopca, który położony jest ok. 
120m na północny wschód od badanego w 1987 r . przez A. Bezzenbergera kurhanu. 

Badania kopca ograniczyły się jedynie do przekopania l udokumentowaniajego północno-za
chodniej l południowo-wschodniej ćwiartki. Stwierdzono, że obiekt usypany został w czasach 
nowożytnych. Stanowił on podstawę małej wieży trlangulacyjnej, która uległa zniszczeniu. 

Wykop (wymiary 10 x 2 m) założono również na wyniesieniu, na którym znajdował się, 
zniwelowany obecnie, kurhan znany z IJteratury. W warstwie ornej odkryto fragment cerarniki 
datowanej na wczesną epokę żelaza, 3 zabytki krzemlenne oraz nlellczne ułamki przepalonych 
kości. Nie stwierdzono śladów konstrukcji kamiennych. 

Jarocin, Muzeum Regionalne w Jarocinie 
woj. kaliakie, 
at. l 

Badania prowadzili mgr Eugeniusz Czarny l mgr Bogdan Walklewicz. 
Finansował WKZ w Kallszu. Szósty sezon badań. Cmentarzysko kultury 
łużyckleJ z okresu halsztackiego. 

Zbadano obszar o powierzchni ok. 120 m2. Odkryto dalszych 14 grobów (łącznie po 
6 sezonach zarejestrowano 67 grobów). Groby ciałopalne, w większości zniszczone, niekiedy 
z zachowanymi elementami konstrukcji kamlennych (bruk, fr. obstawy), zawierały od l do 
6 naczyń. Na uwagę zasługują 3 groby: 

Grób 52 - popielnicowy, w skład wyposażenia wchodziły 3 naczynia, w tym misa malowana. 
Grób 58- zniszczony, pod brukiem, zawierał m . In. szpllę żelazną z łabędzią szyjką. 
Grób 62 - popielnicowy, zawierał 6 naczyń, w popielnicy obok kości znajdowały się 

przedmłoty brązowe: szpila, bransoleta l skręt z drutu oraz fr. przedmiotu żelaznego . 
Materiały z badań przechowywane są w zbiorach Muzeum Regionalnego w Jarocinie. 
Badania zakończono. 

Kolonia Gnybów Podlesie, 
~.Staazów, 
woj. tarnobrzeakie, 
at. l 

Biuro Badań l Dokumentacji Zabyt
ków w Tamobrze u 

Badania prowadzlll mgr mgr Ewa l KrzysztofGarbaczowie. Finansowała 
KIZChS "Siarkopol" w Grzybowie. Drugi sezon badań. Stanowisko kul
tury łużyckiej . Założono wykopy w poóllżu rowów sondażowych bada
nych w 1987 r . 

W warstwie ornej znałezłono IJczne fragmenty ceramiki. Odkryto kilka niedużych obiektów -
płytkich Jam o zabarwieniu szaro-czarnym, zawierających ceramikę, w tym prawie całe Jedno naczy
nie, fragment skorodowanego przedmiotu żelaznego oraz kilka fragmentów przepalonych kości. 

Stanowisko wstępne datowanejest na okres halsztacki- do początku okresu lateńskiego. 
Materiały oraz dokumentację złożono w Biurze Badań l dokumentacji Zabytków w Tarnobrzegu. 
Badania będ~t kontynuowane. 

l Kamieniec, gm. Zbrosławice, woj. katowickie, s t 2 - patrz wczesne średniowiecze. 
Koszyce, gm. Tarnów, woj. tarnobrzeskie, st l - patrz epoka brązu. 
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Kraaocłn, 
woj. kieleckie, 
at. l 

l Wojewódzki Ośrodek Archeologlcz- l 
no-Konserwatorski w Kielcach 

Badanta prowadził mgr Jerzy Lejawa. Finansował WOAK w Kielcach. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyckieJ, okres halsztacki. 
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Stanowisko leży na płaszezystej terasie prawego brzegu Białki (nlewlelklego cieku prze
pływającego przez Krasocln). Na północ od zwartej zabudowy wsi oraz na południe 1 zachód od 
zakręcającej w tym miejscu ulicy Zacisze. 

Badanta miały charakter dorywczego ratowniczego zwiadu. Profilaktycznie zbadano teren 
przyległy do miejsca poboru plasku, gdzie odkryto przypadkowo kilka ciałopalnych grobów 
popielnicowych kultury łużyckieJ. Założono sondaż 3 x 5 m. Pod warstwą humusu (ok. 20 -
30 cm) wystąpił piasek calcowy, w którym odcinały się wyrażnie wypełniska trzech jam. Jak 
wykazała paźniejsza eksploracja tych obiektów, były one pozostałośclą po przypadkowo odkry
tych l zniszczonych grobach ciałopalnych. W jamach tych znałezłono luźne fragmenty ceramlkl 
kultury łużycklej l nieliczne przepalone kości ludzkie oraz pojedyncze ułamki ceramiki nowo
żytnej, które pozwalają określić czas zniszczenia tych obiektów. 

Mimo InformacJI miejscowej ludności, że stanowisko było niszczone przez bardzo długi 
odcinek czasu, fakt przypadkowego odkrycia l zniszczenia kilku grobów sugeruje możliwość 
Istnienia leplej zachowanych partli cmentarzyska. 

Z uwagi na brak zagrożenia nie planuje aię kontynuacji badań. 

Kunice, 
woj. legnickie, 
at. l l 

Polska Akademia Nauk Instytut Hl- l 
storll Kultury Ma terialnej Zakład Ar
cheologu Nadodrza we Wrocławiu 

Badanta prowadził mgr Andrzej Mlerzwińskl. Finansowało Muzeum 
l ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski w Głogowte. Trzeci sezon ba
dań. Osada kultury łużyckleJ z okresu halsztackiego l ślady osadnictwa 
z wczesnego średniowiecza. 

Rozpoznano obszar o powierzchni 3,09 ara, zlokalizowany w jednym wykople o wymiarach 
2,5 x 120m oraz w dwóch niewielkich sondażach. Wykop ukierunkowany na linUW-E przeciął 
wschodnią część wyniesienia (dawnej wyspy), aż po jego krawędź. Odsłonięto w nim w różnym 
zakresie 71 obiektów (nr 121, 122, 123, 124, 125-192). Zaobserwowano, Iż obiekty układają 
się w 4 zgrupowania (zagrody), o rozpiętości 15-20 m każda, rozdzielane strefami wolnymi od 
zabudowy lub z nielicznymi tylko obiektami, szerokimi na 10-15 m. 

Dokonania najciekawszych obserwacji, stanowiących realizację celu badań, umożliwiło 
Jednak odsłonięcle układu nawarstwleń na stanowisku. W rozpoznanej partli osady udało się 
wyróżnić 3 fazy zasiedlenia, występujące na przemian z trzema fazami transgresji wód jezior
nych. Ze środkową fazą osadniczą związany był nasyp (nie udało się go w bieżącym roku w 
pełni przeciąć), stanowiący zapewne rodzaj grobli lub tamy, którą wzniesiono przypuszczaJnie 
na około stumetrowym odcinku naturalnego obniżenia we wschodniej krawędzi wyniesienia. 
Wody jeziorne przekroczyły linię grobli dwukrotnie, pozostawtając warstwy osadów. 

Najmłodszą fazę zasiedlenia tej partli osady kończy poziom destrukcJI (pożaru). Okrywający 
na szerokość ok. 40 m warstwę użytkową. Ponad nim zalega mląższy na ok. l m, wliczając w to 
zbiłżony składem mlneralogicznym poziom orny, pokład osadów jeziornych. Gęsta zabudowa 
na kulminacJI wyniesienia, odkrywana w poprzednich latach, może stanowić rezultat wyrnar
cła tam osadnictwa w okresie ostatniej transgresJI jeziora, reprezentując przypuszczalnie 
czwartą, współczesną jej fazę zasiedlanta wyniesienia. Odkryta grobla/tama oraz młodszy od 
nieJ poziom destrukcji stały się podstawą sformułowanego w literaturze poglądu o obronnym 
charakterze osady. 

Pozyskano obfity l zróżnicowany materiał zabytkowy, reprezentowany głównie przez cera
mikę naczyniową (ok. 9300 fr .), polepę konstrukcyjną l stosunkowo liczne kości . Grupę 
najliczniejszych glinianych, zabytków wydzielonych reprezentują krążki, przęśllkl, fragment 
ciężarka tkackiego, czop odlewniczy, dysza, fragmenty niszczejących form odlewniczych, buły 
masy garncarskiej. Nieliczną kategorię zabytków metalowych tworzą zarówno przedmłoty 
z brązu - dwie siekłerki z tulejką, fragment gładkiego naszyjnika z końcami zwiniętymi 
w uszko, fragment kółka szprychowego, grudka brązu, jak też z żelaza (kółko lub bransoleta). 
Pozyskano ponadto 2 kamlenie żarnowe oraz odłupki krzemienne. 

Materiał zabytkowy pozwala datować odkrytą część osady na okres halsztacki, przy czym 
pewne nawiązania stylistyczne dają podstawę do zawężenia czasu jeJ funkcjonowania do 
starszej fazy tego okresu (HaC) W tym odcinku czasowym mieściłyby się stwierdzone fazy 
osadnicze l zaJewtskowe. 

Materiały l dokumentację złożono tymczasowo w ZAN IHKM PAN. 

j 

l 
j 

l 

l 

l 
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Badania będlł kontynuowane. 

l Madeły, gm. Pątnów, woj . sieradzkie, st. l - patrz epoka brązu. 
Mała Nleszawka, gm. Wielka Nleszawka, woj. toruńskie, st. l • patrz późne średnio
wiecze. 

MllJroUce, Muzeum Okręgowe 
gm. Wola Krzyaztoporaka, 
woj. piotrkowskie, 

w Plotrkowie Trybunalskim 

at. S 

Badania prowadził mgr Mirosław Szukała. Finansował WKZ w Plotrko
wie Trybunalskim. Pląty sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne płaskie. 
Kultura łużycka, okres halsztacki, wczesne średniowiecze, wczesny 
okres lateński (?). 

Stanowisko badane od 1983 r., położone jest na wydmowym cyplu w pobliżu nlewielkle~o 
cieku uchodzącego dalej do rzeki Bogdanówkl. W 1988 r. przebadano powierzchnię 249 m , 
odkrywając 21 grobów jamowych, ciałopalnych (razem 64), niemal wszystkie pod różnej 
wielkości brukiem kamiennym. Groby zachowane były w stosunkowo dobrym stanie. Wyposa
żenie grobów stanowtly naczynia gliniane, często potluczone, ozdoby l fragmenty ozdób z brązu 
l żelaza. Do najciekawszych znalezisk należy zaliczyć pucharek glinlany na nóżce prawdopo
dobnie przeznaczony do zawieszania, 2 paclorki szklane, duży fragment noża żelaznego z 
esowatą klingą, 2 naczynia glinlane miniaturowe. 

Na terenie cmentarzyska odkryto kllkadzlesląt wyrobów krzemlennych datowanych na 
mezolit l schyłek epoki brązu - okres halsztacki. 

Chronologia cmentarzyska określona na podstawie typologu ceramlkll wyrobów metalowych. 
Materiały znajdują się w Muzeum w Ptotrkowle Trybunalskim. 
Badania będlł kontynuowane. 

Mikołajów, gm. Osiek. 
woj. tarnobrzeskie, l Biuro Badań l Dokumentacji Zabyt- j 

ków w Tarnobrzegu 
at. l 

Badanta prowadził mgr Mirosław Jerzmanowskl. Finansował BBIDZ 
w Tarnobrzegu. Drugi sezon badań. Stanowisko wielokulturowe: osada 
grupy tarnobrzeskiej kultury łużycklej ślady osadnictwa ze schyłkowego 
paleolitu l wczesnego okresu epoki brązu . 

Badanta miały na celu rozpoznanie możliwie największej liczby obiektów. Ogółem przeba
dano 91 m2 odkrywając 12 obiektów osadowych związanych z najmłodszą fazą grupy tarno
brzesklej kultury tamobrzesklej (halsztat C-D). Ponadto w warstwie kulturowej stwierdzono 
pozostałości osadnictwa grupy samborzecklej kultury mlerzanowicklej (zwłaszcza liczne ma
teriały krzemienne) oraz wyróżniono zalegające na złożu wtórnym materiały schyłkowopaleo
lityczne (m. In. liściak). 

Materiały l dokumentację złożono w B B IDZ w Tarnobrzegu. 
Ze względu na znaczne zniszczenie atanowiska badania zakończono. 

Młynki, gm. Szczerców, PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
woj. piotrkowskie, Oddział w Poznanlu Pracownia Archeo-
at. 2-(AZP 77-48/45) logiczna 

Badanta prowadził mgr Tadeusz ł..aszklewlcz. Zlecił COBPGO *Polte.g or* 
we Wrocławiu, finansowała KWB "Bełchatów*. Ple.rwszy sezon badań. 
Osada ludności kultury łużyckiej, ponadto prawdopodobnie pozos-
tałości cmentarzyska ludności kultury przeworsklej. · 

Stanowisko odkryte zostało przez ekipę pracowników PKZ 0/Poznań l Łódź w 1984 r. w 
trakcle uzupehllających badań powierzchniowych na obszarze przewidzlanym na całkowite zni
szczenie przez realizację wkopu Odkrywki "Szczerców* w ramach rozbudowy KWB *Bełchatów*. 

Stanowisko położone jest w południowej części wsi, na wyniesieniu stanowiącym wyodręb
niony cypel między dolinę rzeczki Krasówki (dopływ Wldawkl), a doliną jej skanalizowanego 
starorzecza. 

Wiosną 1988 r. w trakcle prac Inwentaryzacyjnych na sąsiednim stanowisku (por. Chabie
llee 12) stwierdzono znaczne zniszczenie stanowiska przez intensywną eksploatację plasku 
l żwiru na okoliczne budowy, w związku z czym zdecydowano o podjęciu interwencyjnych 
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badań ratowniczych. Na mniej zniszczonych krawędziach wciąż eksploatowanej żwirowni 
założono wykopy o łącznej powierzchni 847, S m2 • Poza licznymi wkopami nowożytnymi 
wydzielono 37 obiektów pradziejowych - jam o różnym charakterze należących, jak można 
stwierdzić na podstawie Inwentarzy ceramicznych (rzadziej krzemiennych) do ludności kultury 
łużyckiej. Poza tym wśród lu~nych materiałów zabytkowych wyróżniono nieliczny materiał 
ceramiczny ludności kultury przewarsklej oraz bardzo nieliczne kości ciałopalne. Znaczna 
większość tej ceramiki (zarówno ręcznie lepionej, jak l siwej) była wtórnie przepalona. Przesłanka 
powyższa upoważnia do domniemania Istnienia na stanowisku również niewielklego cmentarzy
ska z pó~nego okresu wpływów rzymskich - aktualnie całkowicle zniszczonego. 

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja badań znajdują sl.ę w Pracowni Archeologicznej 
PKZ O l Poznań. 

Badania zoatały zakońcsone. 

l Nowy Łowicz, gm. Kalisz Pomorski, woj. koszalińskie, st. 2 - patrz okres wpływów 
rzymskich. 
Orzech, gm. Świerklaniec, woj. katowickie, st. 2 - patrz epoka brązu. 
Połajewo, gm. Środa Wlkp .• woj . poznańskie, st. 11 - patrz epoka brązu. 

Popowlany, gm. Tykocin, 
woj., białoatockie, 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Białymstoku 

at. 2 

Badania prowadził mgr Lech Pawlata. Konsultowała doc. dr hab. Teresa 
W.ęgrzynowicz. Finansował WKZ w Białymstoku. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne kultury łużycklej z okresu hafsztacldego. Ślad 
osadnictwa z epoki kamienia. 

Kontynuowano ratownicze badania wyk~skowe we wschodniej, niezniszczonej partu 
stanowiska. Przebadano powierzchnię 150m . 

W wyniku badań odkryto zniszczony jamowy grób ciałopalny bez wyposażenia, 4 jamy, 
oraz skupisko kamieni. Grób ciałopalny znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie grobów 
odkrytych w roku poprzednim. Jamy w planie kształtu owalnego l kolistego średnicy do 2 m, 
w profllu nieckowate o głębokości do 40 cm, zawierały pojedyncze egzemplarze materiału 
zabytkowego. Skupisko kamleni średnicy l m składało się z lu~no zgromadzonych otoczaków. 
Nieliczny materiał zabytkowy: niecharakterystyczne, drobne ułamki naczyń, oraz półsurowlec 
l narzędzia krzemienne, wystąpiły w warstwie kulturowej. 

Obserwacje stratygra1lll rozrzutu zabytków wskazują, że wykopy zlokalizowane zostały na 
peryferii cmentarzyska zniszczonego prawie w całości przez wyblerzysko piachu. Potwierdzają 
to obserwacje naturalnych odkrywek położonych 60 m na wschód od wykopów. 

Około 100 m na południowy-zachód od stanowiska, na sąsiedniej wydmie, w naturalnej 
odkrywce zlokalizowano jamę osadniczą kultury łużyckiej . 

Materiały 1 dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku . 
Badania zakończono. 

l Puszczykowo, woj. poznańskie, st. 8 - patrz okres wpływów rzymskich. 
Rumin, woj. konińskie, st. 25- patrz okres wpływów rzyms.klch. 
Slemlechów, gm. Wldawa, woj. sieradzkie. st. 2 - patrz okres wpływów rzymskich. 

Sobiejuchy, gm. Żnin, 
woj. bydgoakie, 

Polska Akademia Nauk Instytut HI
storii Kultury Materialnej Zakład Ar
cheologU Wielkopolski w Poznanlu, 
Uniwersytet w Durharo (Wielka Bry
tania) - Departament Archeologu 

at. l 

Badania prowadzlli: doc. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski t dr Anthony 
Hardlng (Wielka Brytania) przy współudziale: ze strony polskiej: mgr 
Niny Ostoja-Zagórsklej l mgr Joanny Sawieklej a ze strony angielskiej: 
Jamesa Rackhama (Greater London Envlromental Archaeology Sectlon 
Museum o f London), Caro l Palmer (Uniwersytet w Durham) oraz absol
wentów l studentów archeologu uniwersytetów: Durharo Manchester, 
New Castle upon Tyne l Teksasu (USA). Flnansowa.ly IHKM PAN l WKZ 
w Bydgoszczy. Osada kultury łużyckiej. 

W ramach umowy międzynarodowej między IHKM PAN l Uniwersytetem w Durharo kontynuo
wano badania wykopaliskowe na st. nr l w Soblejuchach. Głównym celem było podobnie jak w 
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1987 r. rozpoznanie zabudowy osiedla w północno-wschodnJej jego partli oraz ustalenie (osta
teczne) charakteru umocnień obronnych. 

Odkryto dalsze elementy konstrukcyjne trzech domostw, a w Ich obrębie pozostałości 
znacznie zniszczonych plecy kopulastych. Udało się. również ustalić w przybliżeniu roz~ 
domostw w Soblejuchach. Powierzchnia Ich wahała się w granicach od 32 m2 do 35 m . 
W bezpośrednim sąsiedztwie domostw odkryto szereg różnej wielkości Jam odpadowych. Ich 
średnice wahały się w granicach od 0,80 do l m, a wypełniska stanowiły łlczne ułamki naczyń 
(niektóre wtórnie przepalone), kości zwierzęce l fragmenty przedmiotów codziennego użytku 
wykonanych głównie z rogu l kości. 

Interesującego odkrycia dokonano pod podłogą Jednego z domostw związanego z naj
młodszą fazą osiedla. Odkryto mianowicle rogiJelenia włożone częściowo do naczynia glinlane
go l zdeponowane pod podłogą. Na podkreślenie zasługuje także odkrycie w kllku jamach 
fragmentów kości ludzkich (m. tnnyml zachowanej w całości czaszki młodej kobiety w wieku 
około 25 lat). 

Badania we wschodnieJ części obiektu doprowadziły do odkrycia bardzo słabo zachowa
nych fragmentów wału obronnego. Analiza przekroju poprzecznego przez wał w rejonie styku 
ze stratygrafią majdanu pozwala na odtworzenie poszczególnych faz osadniczych. Spotrzeżenla 
pokrywają się częściowo z ustaleniami dokonanymi w trakcle badań prowadzonych na tym 
stanowisku w latach sześćdziesiątych (Z. Bukowskl). W określe VEB/HaC na przesmyku 
między Jeziorami: Dobrylewsklm l Sobiejuskim założona została niewielkich rozmiarów osada 
otwarta, z którą związanychjest kilka słabo obecnie czytelnychjam odpadowych. Na początku 
okresu HaC osiedle otwarte zostało otoczone nasypem ziemnym. Zabudowę majdanu stano
wiły Już w tym czasie domostwa drewniane z podłogami w formie klepek glinianych. Nieco 
późnieJ w środkowej fazie okresu HaC osiedle otoczone zostało drewnianym wałem skrzyniowym, 
który postawtony został na częściowo zniwelowanym nasypie ziemnym. W młodszeJ 1 naJmłodszeJ 
fazie osiedla w Sobiejuchach do umocnień obronnych przylegał od strony jeziora falochron. 

Badania elektromagnetyczne. 
Prowadzono Je równolegle z pracami wykopaliskowymi na powierzchni całego maJdanu 

osiedla. Uzyskane dane wprowadzone zostały do komputera, który na Ich podstawie wykreślił 
układ zabudowy majdanu. W celu weryfikacJI uzyskanego komputerowego obrazu zabudowy 
osiedla wykonano w kilku sektorach kontrolne wykopy sondażowe, które w pełni potwierdziły 
dane uzyskane dzięki badaniom elektromagnetycznym. 

Badania przyrodnicze. 
Wykonano szereg wierceń w różnych punktach majdanu l w rejonie poza zasięgiem 

umocnień obronnych (sektor północno-wschodni). Pobrano liczne próby palynologlczne. W ce
lu uzyskania Jak największeJ Uoścl makroszczątków pochodzenia organicznego wypłukiwano 
zawartość wszystkich wyeksplorowanych w b . r. jam odpadowych. Całość zebranego materiału 
poddana zostanie badanłom specjalistycznym w laboratortum Muzeum w Londynie. 

Zgromadzono około 650 kg ceramlkl oraz szereg przedmiotów codziennego użytku, a wśrod 
nich m . In. 7 dobrze zachowanych ciężarków glinlanych do krosleń, klika szydeł l Igieł kościa
nych, rogowe groelki do strzał, rozcieracze kamienne, fragmenty ptaszków glinlanych oraz kUka 
drobnych fragmentów bliżeJ nieokreślonych przedmiotów wykonanych z brązu i żelaza. 

Badania będ~t kontynuowane. 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Lech Pawlata. Konsultowała doc. dr hab. Teresa 
Węgrzynowtcz. Finansował WKZ w Białymstoku. Trzeci sezon badań (po 
badanlach dr Jerzego Głosłka w latach 1966-1967). Osada kultury 
łużycklej z V okresu epoki brązu l okresu halsztackiego. Osada póź
nośredniowieczna . 

Badania miały charakter ratowniczy - teren przewidywaneJ budowy użytkowany Jako 
kopcowiska l pole orne. Stanowisko zlokalizowane jest na parcełl Władysława Lltwińczuka, 
miejscowego kolekcjonera zabytków. Zostało ono w znacznej części zniszczone przez głębokie 
doły .na kartofle. Przebadano obszar120m2 nawiązując od północy 1 zachodu do wykopów z lat 
1966;1967 .• 

Odkryto łącznie 15 obiektów, w tym: 9 jam, 3 dołki słupowe l palenisko (?) kamlenne - z 
okresu osadnictwa kultury łużyckiej, oraz ślady późnośredniowiecznego budynku 1 piec ka
mienny. 

Jamy kultury łużycklej kształtu kolistego l owalnego średnicy do 2 m, w profilu nieckowate 
l trapezowate, skoncentrowane były zasadniczo na północ od obszaru badanego w latach 
poprzednich. Układ stratygraficzny wskazuje, że pierwotnie znajdowała się tu kulminacja 
wżnieslenla. Z warstwy kulturowej l obiektów wydobyto fragmenty słaboprofilowanych, gładzo-
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nych l chropowaconych naczyń jajowatych, beczółkowatych , wazowatych l mis. Zaledwie kilka 
fragmentów jest ornamentowanych (ornament paznokciowy). Oprócz ceramlkl wydobyto nie
znaczną Ilość materiału krzemlennego o technice łuszczniowej, połówkę okrągłej, w przekroju 
soczewkowatej buławy kamJennej, szpunt kamienny, oraz fragment przęśllka glinianego. 
Interesująco przedstawia się fakt Intensywnego występowania w warstwie kulturowej, oraz 
w stropach obiektów, licznych kamleni stanowiących miejscami dość zwarty bruk. Część 
kamleni posiada wyraźne ślady użytkowania. 

Z osadnictwem późnego średniowiecza związane jest odkrycie pieca, oraz prostokątnego 
budynku w postaci rowkowatego zagłęblenia podwaliny. Owalny w planie piec o wymiarach 
100 x 90 cm skonstruowany został z dużych kamleni uszczelnionych mniejszymi. Skleplenie 
tworzyły płyty wapienne. Otwór znajdował się w partli południowej. W okollcy pieca koncent
rowała się ceramika l kości zwierzęce. W spągu warstwy kulturowej uchwycono ślady średnio
wiecznej orki. 

Materiały l dokumentacja znajdują slę w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 
Badania będą kontynuowane. 

Tarnowiec, PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Oddział w Krakowie, Pracownia 
Archeologtezno-Konserwatorska 
w Tarnowie 

woj. tarnowakie, 
at. l 

Badania prowadził mgr Andrzej Szpunar. Finansowała Dyrekcja Okrę
gowa Dróg Publlcznych w Tarnowie . Siódmy sezon badań. Osada wielo
kulturowa. 

Przebadano obszar l ara, odkryto 3 obiekty, są to jamy z ceramiką kultury łużyckiej. 
Materiał znajduje się w PAK-Tarnów. 
Badania będą kontynuowane. 

l Toruń, st. 23 - patrz okres wpływów rzymskich. 
Tur Dolny- Buslnka, gm. Michałów, woj. kieleckie, st. 3 • patrz epoka brązu. 

Uhrusk, gm. Wola Uhruska, woj . chełmskie, st. 11/50 ·patrz późne średniowiecze. 

Wilkowice, gm. Wartkowice, 
woj. aieradzlr.ie, 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologu 

at. l 

Badania prowadził mgr Jacek Błaszczyk. Finansował WKZ w Sieradzu: 
Ósmy sezon badań . Stanowisko wielokultur-owe: cmentarzysko kultury 
łużycklej z okresu halsztackiego, osada kultury pornorsklej z okresu 
wczesnolateńsklego, osada kultury przeworaklej z okresu późnolateńs
kiego l rzymskiego, osada wczesnośredniowieczna. 

Badania były kontynuacją prac rozpoczętych w 1979 r. Przebadano obszar 770 m 2 . 
Odkryto 36 obiektów reprezentujących kulturę łużycką, pomorską, przeworską l prapolską. 

Do kultury łużycklej należał l grób ciałopalny (nr 149). Niestety był on całkowicle zniszczo
ny. Zachował się Jedynie fragment bruku nakrywającego grób oraz położony niżej wieniec 
zbudowany z luźno ułożonych ka.mleni. Znaleziono w groble ułamlkl ceramlkl pozwalają go 
datować na okres halsztacki. 

Do kultury pomorskiej zaliczono 6 jam osadniczych. W większości były to obiekty owalne 
o średnicy od 60 do 110 cm. Wypełniska Ich stanowiła brązowa ziemia. Wewnątrz jam 
znajdowano ułamki ceramiki z charakterystycznymi dla kultury pornorsklej zdobieniami pla
stycznymi. Występowały również nieliczne kości zwierzęce . Odkryte zabytki pozwalają datować 
wszystkie jamy na okres wczesnolateńskl. 

Z osadnictwem kultury przeworaklej związane były 2 chałupy (nr 23 124 ), 4 jamy osadnicze 
oraz dwa paleniska. Wśród obiektów należących do tej kultury najciekawszą okazała się 
chałupa nr 24. Był to obiekt o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 
4,8 m x 4,0 m. Wewnątrz chałupy (prawie na środku) znajdowało się okrągłe palenisko 
(o średnicy ok. 60 cm), zbudowane z kamleni ułożonych w dwóch warstwach. W wypełnłsku 
obiektu, które stanowiła brunatna ziemia, znaleziono dużą Ilość ułamków naczyń, kości 
zwierzęce oraz dwa przęśliki. Interesujące było również palenisko ozn. nr 16. Zbudowane było 
z kamleni ułożonych w dwóch warstwach w jamie o średnicy ok. 80 cm. Pomlędzy kamleniami 
znaleziono jedno całe naczynie, dużą Ilość ułamków ceramiki oraz kości zwierzęce. 

z Innych znalezisk związanych z kulturą przeworską warto wymienić dwa denary (Antoni
n usa Plusa l Crysplny}, które znaleziono w pobliżu jam osadniczych tej kultury. 

Z osadnictwem wczesnośredniowiecznym związanych było 21 obiektów (l chata, 15 jam 

l 

l 
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osadniczych, 1 palenisko). Chata (nr 25) miała kształt owalny, wymiary: dłuższa oś ok. 4,1 m, 
krótsza oś ok. 2,6 m . Wypełnlsko obiektu stanowiła tłusta niemal czarna ziemia. Wewnątrz 
chaty znaleziono liczne ułamk:l ceramiki, kości zwierzęce. 

Wśród jam osadniczych na uwagę zasługuje jama nr 30. Miała ona kształt owalny (wymia
ry: 170 x 85 cm). Wypełnlsko jamy stanowiła tłusta prawie czarna ziemia. W części środkowej 
obiektu znajdowało się skupisko ceramlkl o wymiarach 120 x 60 cm. Pomlędzy ułamkami 
ceramlkl (znaleziono ok. 850 fr.), występowały kości zwierzęce, oraz fragmenty polepy. 

Ciekawym obiektem było również palenisko nr 21. Znaleziono w nim oprócz bardzo dużej 
Ilości kości zwierzęcych nóż żelazny l osełkę kamienną. 

Badania będą kontynuowane. 

l Wllkowa, gm. Łubnice, woj. tarnobrzeskie, st. 5 - patrz okres lateński. 
Władysławowo, woj. gdańskie, st. 4 - patrz wczesne średniowiecze. 

Wyazembork, gm. Mrągowo, 
woj. olaztyńakJe, 
at. 4a 

l Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologłl l 

Badania prowadził dr Wojelech Nowakowski. Finansował BBIDZ w Olszty
nie. Szósty sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne, wielokulturowe. 

Badanta stanowiły kontynuację prac prowadzonych w 1987 r . Ich celem było objęcie 
wykopaUskaml rejonu niedostępnego w poprzednim sezonie, zajmowanego przez drogę polną . 
Przebadano 136 m2 , odsłaniając co najmniej 60 grobów. 

Sezon był najbogatszym z dotychczasowych, zarówno Jeżell chodzi o liczbę przebadanych 
obiektów, jak l obfitość wyposażenia. Liczba znalezionych w tym roku fibul dorównuje znalezi
skom z poprzednich pięciu sezonów. 

Potwierdzone zostały wcześniejsze obserwacje dotyczące generalnej trójfazowoścl cmenta-
rzyska: 

- faza I - cmentarzysko kultury łużycklej 
- faza II cmentarzysko kultury bogaczewsklej 
- faza III -cmentarzysko grupy olsztyńskiej. 
Nie uległa też zmianie ocena rozplanowania cmentarzyska. Badania potwierdziły przypuszczenia 

z poprzedniego sezonu o zlokalizowaniu na zachodnim skraju cmentarzyska wielkiego skupiska 
grobów z młodszej fazy okresu pożnorzymsklego. Skupisko to uległo zniszczeniu w przeważającej 
części na skutek eksploatacji żwiru. 

Badania będą kontynuowane -.r przyazłycb aezonacb. 

l Żalęclno, gm. Dollce, woj. szczecińskie, st. 4 - patrz neolit. 

Żędo-.ro, gm. Szubin, 
woj. bydgoakJe, 

Polska Akademia Nauk Instytut Hi· 
s torU Kultury Materialnej Zakład Ar
cheologu Wlkp. w Poznaniu, Uniwer
sytet w Durharo Departament Ar
cheolo 11 (Wielka Brytania) 

at. S 

Badania prowadzlli doc. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski l dr Anthony 
Hardlng (Wielka Brytania) przy współudziale mgr Joanny Sawicklej, 
Jamesa Rackhama, Caro! Palmer. Finansował Wojewódzki Zarząd In
westycji Rolniczych w Bydgoszczy. Trzeci sezon badań (pierwszy w 1950 
r.). Osada z okresu halsztackiego. 

W ramach Interdyscyplinarnych badań w mlkroreg!onle Sobiejuchy realizowanych od 
szeregu lat l w związku z budową tamy na jeziorze Zędowsklm oraz przepompowni na 
stanowisku archeologicznym nr 3 zostanie ono ątlkowicle zniszczone. 

Pierwsze badania wykopaliskowe na st. 3 w Zędowie prowadziła w 1950 r . ekipa Muzeum 
Archeologtcznego w Poznanlu . Znaleziono wówczas wiele przedmiotów wykonanych z żelaza 
(wędzidło, pierścień, siekierkę), kościanych, klikanaście ułamków naczyń oraz resztki łodzi 
drewnianej . Stanowisko określone jako osada rybacka datowane zostało na HaD/LaA. 

Badania ratownicze (zabezpieczająceJ podjęto we wrześniu 1987 r . Zabezpieczono odkryte 
w trakcle prac ziemnych budowlanych fragmenty konstrukcJI drewnianych l uzgodniono 
z wykonawcą harmonogram prac ratowniczych na rok 1988. W trakcle badań odkryto stosun
kowo dobrze zachowane elementy konstrukcyjne pomostu drewnianego biegnącego z dolnych 
rejonów terasy zalewowej (okresowo podtapianej) do Strugi Chomentowsklej łączącej jeziora: 
Sobiejuskle l Zędowskle. Na elementy konstrukcyjne mostu składały się: trzy rzędy dębowych 
paU wbijanych niekiedy ukośnie w podłoże. Dwa rzędy skrajne to pale o średnicy od 17 do 25 
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cm. rząd środkowy tworzą mniejsze kołki wspierające konstrukcję pomostu. Między rzędami 
wspomnianych paU zachowały się resztki konstrukcji właściwej pomostu w postaci dwóch 
rzędów bierwion o grubości 7-10 cm l szerokości 20-25 cm. Szerokość całego pomostu 
wynosiła ok. 2,5 m. Nie udało się natomiast ostatecznie ustaUć jego długości. Odloyte elementy 
konstrukcyJne ciągnęły się na długości ok. 30 m. Istnieją Jednak dane, które pozwalają nam 
przypuszczać, Iż pomost miał w przybliżeniu około 50 m. Zasadnicze elementy konstrukcyjne 
pomostu były dodatkowo zabezpieczane przed dzlałan1em wody przez kilka rzędów n1ewtelklch 
paUków, między którymi znajdowała się faszyna zabezpieczająca zalewane okresowo nabrzeże. 

W trakcle prac eksploracyjnych zebrano kilkanaści ułamków naczyń. szydła kościane oraz 
znaczną ilość kości zwierzęcych. Na wyróżnienie zasługuje fakt odkrycia rzadko spotykanego na 
osadach brązowego naramiennika ze skośnymi nacięciami. AnaUza materiału zabytkowego, zwłasz
cza naszyjnika z brązu pozwala przyjąć, Iż pomost ten funkcjonował w okresie przejściowym między 
starszą l młodszą Jazą okresu halsztackiego (HaC?HaD). 

Badania na atanowiaku zakończono, będ~ prowadzone nadzory archeolo&iczne nad 
kontynuowanymi tu pracami budowlanymi. 



OKRES LATEŃSKI 

l Bednary, gm. Nleborów, woj . skierniewickie, st. 6 • patrz okres halsztacki. 

Borucino, gm. Stężyca, 
woj. gdań•kie, 
.t. l 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badanta prowadził mgr Janusz Podgórski. Finansował WKZ w Gdańsku. 
Pierwszy sezon badań. CmentarzysKo kultury wschodniopomorskiej ze 
starszego okresu przedrzymskiego. Osada kultury wschodniopomors
kiej z wczesnej epoki żelaza. 

Stanowisko położone jest ok. 1,2 km na południowy-zachód od wsi na wzniesieniu po 
południowej stronie drogi Kartuzy-Bytów. 

W maju 1972 r . odktyto tu przypadkowo grób skrzynkowy kultury wschodniopomorskieJ ze 
starszego okresu przedrzymsklego. Zawierał on 3 zniszczone popielnice oraz kolczyk brązowy. 

W sierpniu 1988 r. badaniami objęto środkową l górną partlę południowego stoku wznie-
sienia. Na powierzchni ok. 200m2 odkryto 12 obiektów (nr 2-13) w tym: 

- l grób skrzynkowy 4-poplelnlcowy 
- l grób obwarowany 3-poplelnicowy 
- 3 groby jamowe 
- 6 jam odpadkowych. 
Z cmentarzyska pozyskano ceramikę (fragmenty l całe popielnice, pokrywy. kubek, amfor

kę, misę) przepalone kości ludzkie, fragment łańcuszka, kolczyk, węgiel drzewny, ozdoby 
brązowe. Z jam wydobyto nieliczne ułamki ceramiki l węgiel drzewny. 

Dokumentacja badań l materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. 

Przewidzfana je. t kontynuacja badań. 

Czymanowo, gm. Gniewino, PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
woj. gdań•kie, Pracownia Archeolo81czno- Konser-
.t. s wtorska Oddział w G ańsku 

Badanta P.rowadziła mgr Iwona Wolanln-Szułdrzyńska. Finansowała Ele
ktrownia Zarnowiec. Drugi sezon badań. Osada z wczesnego, środkowego 
oraz późnego okresu lateńskiego, ślady osadnictwa wczesnego brązu. 

Stanowisko położone jest po zachodniej stronie Jeziora Żarnowieckiego w górnej l środko
wej partli stożka napływowego. Prace wykopallskowe rozpoczęto Jesienią 1987 r . l od wiosny 
następnego roku podjęto dalsze prace. O badantach w tej strefie Rynny Żarnowieckiej zdecy
dowały dwie przyczyny: ratownicze - wynikające z rozbudowy Zespołu Hotell Pracowniczych oraz 
poznawcze - wynikające z wcześniejszego rozpoznania. Wykopy badawcze usytuowano wzdłuż 
osady na osi W-E. Dotychczas odsłonięto l zbadano obszar o łącznej powierzchni 1300 m 2 • 
Odktyto ok. 400 obiektów w tym chaty naziemne l zagłębione w ziemi, piece, paleniska, jamy 
zasobowe, ślady po słupach. Inwentarz tych obiektów stanowiły fragmenty ceramlkl, polepa, 
przedmłoty metalowe oraz kości l węgiel drzewny. Uzyskano wiele danych z zakresu budownic
twa. Odsłonięto mianowicle szereg budowli na planie kolistym lub owalnym (ob. 5, 11, 137, 165, 
170, 200) otoczonych śladami po słupach l obiektami gospodarczymi. Występują również podłuż
ne obiekty nieckowato zagłębione w ziemi. 
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Na uwagę zasługuJe niewielkie palenisko (ob. 10), w którym znaleziono żelazny grot 
oszczepu. Wszystkie wyroJenione obiekty koncentrują się w górnej l środkowej (zachodnieJ 
części osady datowanej wstępnie na wczesny l środkowy oraz późny okres lateński). 

Chronologię dolnej, wschodniej partli osady określono wstępnie na okres wczesnego brązu. 
Zarejestrowano tutaj fragment dużego obiektu (ob. 220) o długoścl 15m na planle prostokąta 
zagłęblonego częściowo w zleml, otoczonego śladami po słupach l dużyml głazaml . Jego 
wypełnisko tworzą warstwy próchnicze przemleszane ze spalenizną l węglami drzewnym! oraz 

__dużą ilością popiołu. Cały ten obszar zalegają również przepalone l rozdrobnione kości. Należy 
sądzić, tż mamy do czynlenta z obiektem związanym z kultem. We wschodniej dolnej części 
osady odsłonięto pas kamleni szerokości ok., 3 m na osi N-S. Między nim a o b . 220 natrafiono 
również na trzy skupiska kamlenl. 

Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują się w archlwum Pracownl. 
Ze względu na dotychczasowe rezultaty poetanowiono badania kontynuować w roku 

przyazlym. 

Dębczyno, woj . koszalińskie, st. 53 - patrz wczesne średniowiecze. 
Drążgów Kolonia, gm. Ułęż, woj . lubelskie, st. l - patrz okres wpływów rzymskich. 
Gąski, gm. Gnlewkowo, woj. bydgoskie, st. 18 - patrz okres wpływów rzymskich. 
Grodzisk, gm. Grębków, woj. siedleckie, st. l -patrz wczesne średniowiecze. 
Inowrocław, woj. bydgoskie, st. 100- patrz okres wpływów rzymskich. 
Jakuszowice, gm. Kazimierza Wielka, woj . kieleckie, st. 2 - patrz okres wpływów 
rzymskich. 

Muzeum Archeologiczne l Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badanta prowadziły dr Irena Jadczyk l mgr Ewa Kurylak Finansował WKZ 
w Sieradzu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury pomorskiej. 

Badanta wykopaliskowe prowadzono na cmentarzysku położonym na skraju wydmy, nie 
opodal drogi z Sieradza do Wołynia, obok mlejsca gdzie w czasie badań AZP znałezłono grób 
pomorski. 

Zbadano przestrzeń o pow. 100m2 natrafiając na głębokości 70 cm od powierzchni zleml, 
na zniszczone groby kloszowe z obwarowaniem kamlennym. 

Badania bętłę kontynuowane. 

l Kolonia Grzybów Podlesle, gm. Staszów, woj . tarnobrzeskie, st. l - patrz okres 
halsztacki. 
Kraków - Nowa Huta - Wycląże. st. 5 - patrz neolit. 
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie, st. 2 - patrz okres wpływów rzymskich. 

Łagiewniki, gm. Buako Zdrój, 
woj. kieleckfe, 

Pracownia Badań Archeologicznych 
l Dokumentacji KonserwatorskleJ 
przy MSP "Siódemka" w Łodzi at. S 

Badanta prowadzlll mgr L. Wiewióra, mgr A. Staroń, dr L. Wojda . 
Finansował WZIR Odazlał w Busku Zdroju. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury przeworsklej. Późny okres lateński - wczesny okres 
wpływów rzymskich. 

Stanowisko znajduje się na niewielkim cyplu wyniesionym nad zabagnioną dolinę lokalnego 
cieku płynącego na llnll W-E od Mikułowie w klerunku wsi Łagtewnlkl l Zbrodzlce. Bliższa 
lokalizacja stanowiska- ok. 500 m na wschód od ostatnlch zabudowań wsi Łagtewnlkl, wśród łąk 
w pobliżu wychodni skał kredowo-gipsowych. 

Badanta miały charakter prac ratownlczych, gdyż stanowisko było niszczone przez rowy 
melioracyjne. Łącznie przebadano metodą wykopów szerokopłaszczyznowych po. 307 m2 . W wy
niku prac odsłonięto relikty 4 obiektów kultury przeworsklej, w tym l półzlemlankę, l chatę o 
konstrukcji zrębowej (?), l palenisko oraz jamy o bliżej niesprecyzowanym przeznaczeniu. 

Natra1lono równleż na jednostkowe znalezisko kultury pornorsklej w postaci zniszczonego grobu 
kloszowego. 

Łącznie zinwentaryzowano 357 fr. ceramiki, 28 fr. ciężarków tkackich, 4 fr. wiórów l odłup
ków krzemlennych, 5 fr . bliżej nieokreślonych przedmłotów metalowych, 3 fr. kości zwierzęcych . 

Materiał l sprawozdanie znajdują się w archlwum WOAK w Kielcach. 
Badania zakończono. 

j 

j 

j 
j 

J 

l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 
l 
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l Oblin, gm. Maciejowice, woj . siedleckie, st. 5 - patrz okres wpływów rzymskich. 
Odry, gm. Chojnlce, woj. bydgoskie, st. 2 - patrz neolit 

Opalino, gm. Gniewino, PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
woj. gdańakie, Pracownia Archeologiczno-Konser-
at . 20 watorska Oddział w Gdańsku 

Badania p,rowadzlł mgr Zbigniew Zurawskl. Finansowała Elektrownia 
Jądrowa "Zarnowiec" w budowle. Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
pomorskiej. 

Stanowisko położone jest w górnej ,partii stożka napływowego uformowanego z rozcięcia 
erozY.Jnego zachodniej krawędzi Rynny Zarnowlecklej, na grzbiecie nieznacznego wybrzuszenia 
łagodnie opadającego w klerunku południowo-wschodnim w stronę bezimiennego cieku, do
pływu rzeki Plaśnicy. 

Badania ratownicze podjęto na skutek zagrożenia zniszczeniem pracami zlemnyrnJ prowa
dzonymi podczas budowy zespołu osłonowych stacji 4 x 100 oraz wsi Opallno. Łącznie 
w dwóch wykopach odsłonięto 900 m2 północnej, wyżej położonej części osady. Zarejestrowano 
ponad 60 obiektów archeologicznych, wśród których wyróżniono jamy, paleniska, dołki pasłu
powe - pozostałości konstrukcji naziemnych Itp. Material ruchomy stanowią głównie dość 
llczne fragmenty naczyń glinianych. Na szczególne podkreślenie zasługuje odkrycie dwóch 
sztabek brązu, jakle natrafiono w stropi~ jednego z obiektów. Znalezisko to pozostaje w ścis
łym związku z lokalizowanym w Rynnie Zamowlecklej ośrodkiem metalurgu brązu. 

Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują się w archiwum PAK PP PKZ Oddział Gdańsk. 
Badania będ4 kontynuowane. 

Płoaki, gm. W4aoaz, 
woj. leazczyńakie, 
at. S 

Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorski w Lesznie 

Badania prowadzłU mgr Marek Wróbel. Finansował WOA-K w Lesznie. 
Pierwszy sezon badań . Siad osadnictwa mezolltycznego, osada z Ha D -
środkowego okresu lateńskiego. osada kultury przewersklej z póżnego 
okresu lateńskiego. ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego (faza EJ. 

. Stanowisko położone jest w dollnJe Baryczy, na pograniczu Pradołlny Głogowskiej l Kotliny 
ZrnJgrodzklej, na terasie nadzalewowej l kulminacJI niewielkiego wzniesienia. ok. 500 m na 
zachód od ujścia Lachy. lewego dopływu Baryczy; powierzchnia stanowiska ok. 5 ha. Pokrywę 
glebową tworzą: gleba pochodzenia torfowo-bagiennego w północnej partli stanowiska oraz 
spłaszczona bielica w pozostałej części. Stanowisko eksponowanejest w klerunku N. NW, NE. 
Prace terenowe mające charakter badań rozpoznawczych prowadzono we wschodnio-połud
niowej partli stanowiska. Zbadano 100m2 powierzchni. Odsłonięto 32 obiekty: 21 z okresu 
halsztackiego D-środkowego latenu. 4 z środkowego latenu-póżnego okresu lateńskiego, 4 
z póżnego okresu lateńskiego, chronologu 3 obiektów nieokreślono. Pozostałości osadnictwa 
mezolltycznego lokalizowano wyłącznie na złożu wtórnym (w warstwie oraz w obiektach). 
W zbiorze znalezisk krzemJermych (20 przedmiotów) wyróżniono: rdzenie, odłupki, wiórek 
mlkrołuskany, trapez równoramienny, skrobacz. Wśród obiektów kultury łużycklej (?) z Ha 
D/laten-śr. laten wyróżniono: l półziemiankę, 3 paleniska, w tym 2 o konstrukcji kamiennej, 
6 jam o bliżej nlokreślonej funkcJI, 11 dołów posłupowych. Cerarnika z obiektów w większości 
rozdrobniona. Licznie reprezentowane są fr. naczyń chropowaconych, zdobionych llstwą pla
styczną, dołkami paznokclowyrnJ (między LnnyrnJ placki gliniane). Na uwagę zasługuje fr. 
naczynia Inkrustowanego białą masą. Łącznie z tego okresu odkryto ok. 2300 fr. naczyń. 
Wśród przedmiotów wyodrębnionych należy wyrnienić brązową szpllę długości 21.5 cm. zdo
bioną przy wierzchołku pozlomyrnJ l ukośnyrnJ naclęclarnJ (występuje w zespołach z V EB-Ha 
D). Nieznaczna llość cerarnJkl, kości zwierzęcych, węgli drzewnych, polepy w większości obiektów. 
Podrzędną (?) Ich funkcję pozwala sądzić, że odsłonięto peryferY.Jną (?), nieintensywnie użytko
waną partlę osady(?). Na przełom środkowy laten-póżny la ten datowane są 4 obiekty: l jama 
gospodarcza?, 3 dołki posłupowe. W obiektach tych wyodrębniono ceramikę niespójną styllsty
cznie (o cechach środkowolateńskich l póżnolateńsklch). Obiekt określony jako jama gospo
darcza tworzyła nieckowato zagłębiona konstrukcja kamienna, na której obrzeżu odsłonięto, 
koncentrycznie układające się dołki posłupowe. Wśród obiektów kultury przewarsklej datowa
nych na póżny okres lateński odkryto pozostałości: półzlernJankl(?), jamy odpadkowej(?), 
kotllnkl dymarskiej, dołka posłupowego. Z osadnictwem kultury przewarsklej łączonych jest 
ponadto kilkadziesiąt fr. naczyń (o cechach PL) oraz fr. żużla żelazistego pochodzącego z rozbi
tych kloców dymarskich. Niewielka llość obiektów, ceramiki 9100 fr.), kości zwierzęcych, 



Informator Archeologiczny 1988 63 

sugeruje, że odsłonięto marginalną (?) część osady hutniczej, ewentualnie obszar znajdujący 
się między dwoma sąsladującyml ze sobą piecowiskami. Na złożu wtórnym (w warstwie 
l obiektach kultur łużycklej l przeworsklej) odklyto ktlkadzlesląt fr. naczyń z fazy wczesnego 
średniowiecza. 

Materiały z badań przechowywane są w archiwum WOA-K-u w Trzebiniach pod Lesznem. 
W celu pełniejazego rozpoznania oaady, głównie kultury przeworakiej, badania będ~ 

kontynuowane. 

Podegrodzie, 
woj. nowoaądeckie, 
at. 9 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeolo 11 

Badania prowadzlła dr Renata Madyda-Legutko. Finansowal WKZ w No
wym Sączu. Czwarty sezon Badań. Osada kultury puchowsklej, ślady 
osadnictwa potnorzymskiego l wczesnośredniowiecznego. 

Przebadano obszar 2 arów lokalizując kilka obiektów osadowych. Spośród odsłoniętych 
obiektów kultury puchowsklej wyróżnia się jama (obiekt 28) o kształcie w górnych partlach 
zbliżonym do prostokąta, wymiarach 230 cm x 120 cm. Część przydenną obiektu stanowiły 
dwie oddzielone od siebie kolistejamy o prostym dnie. W górnych partlach wypełniska odloyto 
łyżkę odlewniczą l fragmenty ceramiki. Na północ od obiektu 28 zlokaltzowano kolistą jamę o 
średnicy 140 cm (obiekt 27) zawierającą fragmenty grubościennych naczyń oraz dużą Ilość 
polepy tworzącą nieckowatą zwartą bryłę średnicy 90 cm. Nad tym obiektem l w jego sąsie
dztwie odklyto m . In. fragmenty tygli ceramicznych oraz żużle. Opodal obiektów 27 l 28 
zlokalizowano jamy posłupowe, które pierwotnie prawdopodobnie tworzyły Ich zadaszenie. 

Z wykopu oprócz obiektów l ceramiki, którą można łączyć z kulturą puchowską młodszego 
okresu przedrzymskiego l wczesnej fazy okresu rzymskiego, natrafiono na ceramikę potno
rzymską wykonaną przy użyciu koła garncarskiego. 

Na szczególną uwagę zasługuje odsłonięte w tym roku koUste palenisko (obiekt 26) o śred
nicy 180 cm, w którego górnych partlach wypełniska odkryto fragmenty kilku naczyń należą
cych do najstarszej fazy kultury wczesnosłowiańskiej , tzw. typu praskiego. 

Materiały przechowywane są w zbiorach Instytutu Archeologii UJ. 
Badania będą kontynuowane. 

l Podrzecze, woj. leszczyńskie, st. 3 - patrz okres wpływów rzymskich. 
Poganlce, gm. Potęgowo, woj. słupskie, st. 4 - patrz neoUt. 

Prze~ość,gm.Praazka, 
woj. częatocliowakie, . 
at. l 

Muzeum Okręgowe w Częstochowie 

Badania prowadzlła mgr Iwona Młodkowska. Finansował WKZ w Częs
tochowie. Pierwszy sezon badań. Osada kultury przewarsklej z okresu 
pótnolateńsklego, ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza. 

Stanowtsko położone jest na cyplu po prawej stronie Prosny, ok. l km na zachód od wsi 
Śmiałki, leżącej przy drodze z Praszkl do Wlełunia. 

Badania miały charakter sondażowy. Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 75 m2 , 
w północno-zachodniej części cypla, w miejscu najintensywniejszego występowania materiału 
zabytkowego. Stanowisko w wyniku wieloletniej, głęboklej orki uległo silnej destrukcji. Na 
głębokości 30-50 cm natrafiono na dolne partle 12 obiektów: 6 jam l 6 dołków posłupowych. 
Jamy słabo wyróżniały się z otoczenia l zawierały małą Ilość silnie zniszczonego materiału 
zabytkowego, datowanego na pótny okres lateński. W warstwie ornej znaleziono bardzo dużą 
Ilość ułamków ceramiki, grudki polepy, żużle żelazne, klucz l nóż żelazny ze śladami patyny 
ogniowej oraz wiele fragmentów spalonych szczątków ludzkich. 

Wśród ułamków ceramiki zdecydowaną większość stanowiły materiały datowane na pótny 
okres lateński. Pozostala część ceramiki pochodzi z okresu wczesnośredniowiecznego. Nato
miast klucz l nóż żelazny datowane na pótny okres wpływów rzymskich, wydają się być wraz 
ze spalonymi szczątkami kostnymi materiałem nasuniętym w trakcle orki na teren osady, ze 
znajdującego się w bltsklm sąsiedztwie zniszczonego cmentarzyska. 

Materiały po opracowaniu zostaną przekazane do Muzeum w Praszce. 
Planuje aię przeprowadzenie na atanawlaku dalazych badań sondażowych w celu 

uchwycenia zasięgu oaady i cmentarzyaka. 

l Pyrzyce-Trojany, woj. ciechanowskie- patrz okres wpływów rzymskich. 
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Raty, gm. Somonino, 
woj. gdańskłe, 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

st. l 

Badania prowadził mgr Mirosław Fudzlński przy współudziale mgr Ewy 
Kurylak. Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Trzeci sezon 
badań. Cmentarzysko ludności kultury wschodniopomorskiej z wczes
nego 1 środkowego okresu lateńskiego. 

Przebadano obszar o powierzchni 680 m 2, odkrywając łącznie 12 obiektów. W części 
północnej 1 północno-wschodniej cmentarzyska odkryto 6 palenisk. Poza nlełlcznyrn1 fragmen
tami ceramlkl, zawierały one znaczne Uoścl węgla drzewnego. 

Przebadano też na długości 45 m, pas pola szerokości 1,5 m. przylegający do drogi polnej 
od strony północno-zachodniej. Odkryto dwa groby skrzynkowe, jedyny odkryty do tej pory na 
cmentarzysku grób jamowy, skupisko ceramtkl l dwa skupiska kamieni, prawdopodobnie 
zniszczone groby. Wszystkie obiekty znajdowały się na granicy pola l drogi. 

Wczęścl południowo-zachodniej cmentarzyska, na długości 21 m, badaniami objęto po
wierzchnię samej drogi. Na obiekty nie natrafiono. Dokumentacja znajdują się w Muzeum 
Archeologicznym w Gdańsku . 

Badania będą kontynuowane. 

Muzeum Ziemi Pucklej w Pucku ~ Reda, woj. gdańskie, 
st. 2 

Badanta P.rowadzlła mgr Janina Kurowska. Finansowała Elektrownia 
Jądrowa "Zamowtec" w Budowle. Pierwszy sezon badań . Osada wielokul
turowa z okresu neolltu, wpływów rzymskich l wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko odkryto w trakcle badań AZP, które ujawniły ślady osadnictwa starożytnego 
l wczesnośredniowiecznego . Usytuowane jest ono w pradolinie rzeki Redy, na jej lewym brzegu 
(administracyjnie tereny te wchodzą w skład miasta Redy -na ul. 12 marca). 

Badanta miały charakter ratowniczy. Założono sieć dużych wykopów, poprzedzonych son
dażowym rozeznaniem. Objęły one obszar 800m2 • Nie stwierdzono w nJch zalegania warstwy 
kulturowej . Bezpośrednio poniżej próchnicy współczesnej z nlełlcznym materiałem ceramicz
nym wystąpił calec. W poszczególnych wykopach odkryto łącznie 6 jam. 

Na szczególną uwagę zasługuje Jama (w wykople VJ o wymiarach 230 x 130 cm l miąższości 65 
cm o przekroju nieckowatym. Inwentarz jej stanowiły ułamk1 naczyń ceramicznych wstępnie zallczo
ne do kultury pomorskiej. 

Dokładniejsze ustalenie funkcji l chronologiJ tego obiektu bl;dzle możliwe dopiero po 
wnikliwej analizie materiału l dokumentacji. 

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Ziemi Puckiej. 
Badania będą kontynuowane. 

Stupak, 
woj. ciechanowakie, 
at. l 

Muzeum Ziemi Zawkrzcńskiej 
w Mławie 

Badania prowadził mgr Andrzej Grzyrnkowskl, konsultacja - prof. dr 
hab. J erzy Okullcz. Udział wzlęłl mgr Leszek Arent L mgr Andrzej 
Panasluk. Finansował WKZ w Ciechanowie. Drugi sezon badań. Cmen
tarzysko kultury przewarsklej l wlelbarskiej . Pozostałoścl osadnictwa 
średniowiecznego. 

Przebadano obszar 450 m2 położony na północny wschód L wschód od krawędzi rozległego 
żwirowiska, które zniszczyło dużą część cmentarzyska. W sumie odkryto 38 obiektów, w tym 
kUka jam średniowiecznych. Dominowały groby ciałopalne z okresu przedrzymskiego l wczes
norzymskiego, należące do kultury przewarsklej (faza A2-B2). KUka odkrytych pochówków 
ciałopalnych należy do kultury wlelbarsklej . Pozostałoścljam grobowych oraz liczne uszkodze
nia wielu grobów świadczą o znacznym stopniu zniszczenia stanowiska. 

Na uwagę zasługuje grób wojownika oznaczony nr 20/88, jamowy, obsypany stosem, 
w którym pod warstwą ceramlkl, w spodzłe grobu, wśród przepalonych kości, znaleziono 
podwójnie zgięty mlecz żelazny z pochwą (typ li), duży zgięty grot oszczepu, odwrócone umbo 
typu 2, stożkowato półkoliste, a w nlm: żelazny tok od drzewca oszczepu, dużą pęsetę, spękaną 
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zapinkę typu K. oraz nóż z łukowatym tylcem l trójkątną rękojeścią, dostosowaną do wieszania 
przy pasie. 

Spośród wyposażenia Innych grobów ciałopalnych należy wymienić żelazne zapinki pótno
lateńskle typu 6, 0/E, H l K, nożyk sierpikowaty, szydło. 

W zespołach wczesnorzymskich znaleziono m . In.: żelazne klucze, zapinkę brązową typu 
A-53, szklane paclorki melonowate, parę brązowych bransolet z brodawkowymi występami, 
fragmenty zapinek brązowych, kawałki brązu l szkła, przęśliki gllnlane. Z zespołów pomorzym
skich należy wymienić grób ciałopalny oznaczony nr 10/88, w którym znaleziono m . In. nożyce 
brązowe, nożyk z brązu, część brązowej ostrogi, kawałki szkła. 

Materiały wraz z dokumentacją znajdują się w Muzeum Ziemi Zawkrzeńsklej w Mławie. 
Prace będą kontynuowane. 

Szczodrowo, gm. Koacian, 
woj. leazczyńalde, 

Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorski w Lesznie 

at. 11 

Badania prowadził Zespół archeologów. Sprawozdanie opracował Marek 
Wróbel. Finansował WOA-K w Lesznie. Pierwszy sezon badań. Osada 
l cmentarzysko ciałopalne kultury łużycklej z Ha/l, osada kultury prze
wersklej z pó!nego okresu lateńskiego, osada wczesnośredniowieczna 
z fazy B/C-C. 

Stanowisko położone jest w dollnie O bry (Obrzańskl Kanal Połudnlowy), na krawędzi l stoku 
dollnkl nieistniejącego obecnie cieku. Pokrywę glebową tworzą: gleba pochodzenia tońowo-ba
giennego l gliniasta w części zachodniej oraz spłaszczona bielica w pozostalej partii. Stanowisko 
eksponowane jest w klerunku WS l NW. Zostalo ono rozpoznane w trakcle badań powierzchnio
wych (AZP). Odkryto wówczas punkt osadniczy kultury przeworsklej . Obecne prace miały chara
kter badań ratowniczych. Prowadzono je równolegle z "robotami" melioracyjnymi, prowadzonymi 
przez WZIR z Leszna. Siatka rowów objęta znaczną partlę stanowiska, tak że możliwe było 
uchwycenie jego zasięgu (wzdłuż osi WN-ES) oraz określenie dokładnej lokalizacJI. Pozostałoścl 
warstwy kulturowej oraz obiekty wyodrębniono w 18 rowach - łącznie odkryta powierzchnia 
w części badanej ok. 14 a . Odsłonięto 42 obiekty: 8 jam 115 grobów jamowych kultury łużyt:klej; 
2 chaty l 12 Jam kultury przeworsklej; l chata l 4 jamy wczesnośredniowieczne. Cmentarzysko 
zlokalizowane było w zachodnio-północnej części stanowiska- jamy tworzyły wyratne skupienie; 
w bezpośrednim sąsiedztwie, w centrum stan. odsłonięto część osady - jamy gospodarcze (?). 
Jeden z grobów miał kamlenną konstrukcję. Jedyne wyposażenie grobów stanowiła ceramika, 
w większości naczynia były uszkodzone w wyniku prac ziemnych. Z obiektów osadowych 
oprócz fr. naczyń wydobyto kości zwierzęce oraz fr. polepy ( w tym fr. bielonej, z klepiska?). 
cmentarzysko l osadę można datować na podstawie analizy cerarniki na Ha/l. W centralnej partli 
stan. odsłonięto także obiekty kultury przeworsklej: 2 chaty (z paleniskiem wewnątrz) oraz 12 jam 
określonych umownie jako gospodarcze. Z obiektów wydobyto fr. naczyń, kości zwierzęce, fr. 
polepy, fr.gładzika z kości, osełkę z piaskowca. W osadzie nie stwierdzono śladów działalności 
hutniczeJ (żużel). W odległości ok. 200 m od osady odkryto pozostałości jamy o konstrukcJI 
kamiennej, o średnicy ok. 2 m (analogicznej ja k w osadach hutniczych kultury przeworsklej) 
Interpretowanej jako piec do wypalania wapna?. Zasięg zwartego osadnictwa kultury przewer
sklej wynosi do ok. 0,25 ha. Między obiektami kultury przewersklej odsłonięto jamy wczesnośre
dniowieczne (w tym l chata) datowane na podstawie fr. naczyń na fazę B/C-C. Przyjęto, że 
wielkość stanowiska nie przekracza 0,5 ha (czytelność warstwy kulturowej na prolllach oraz 
rozmieszczenie obiektów) l odpowiada zapisowi na karcie; strukturę gleby na stanowisku należa
łoby uzupełnić w karcle o glebę gliniastą l glebę pochodzenia torfowo-bagiennego. Porostale 
Informacje dotyczące położenia, dostępności terenu oraz charakterystyki stanowiska nie uległy 
zmianie (o uzupełnieniu klasyfikacji chronologiczno-kulturowej wspomniano wyżej). 

Materiały z wykopalisk przechowywane są w archiwum WOA-K w Trzeblnach pod Lesznem. 
Badania nie będą kontynuowane. 

l Szczuka, gm. Brodnica, woj . toruńskie, st. l - patrz wczesne średniowiecze. 
Toruń, st. 23 - patrz okres wpływów rzymskich. 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Kamińska, przy udziale mgr Miro
sławy Andrzejewskiej. Opieka merytoryczna: doc. dr hab. Teresa Węg-
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rzynowtcz. Finansował KZ m. st. Warszawy. Trzeci sezon badań. Cmen
tarzysko kultury grobów kloszowych. 

Kontynuowano ratownlcze badania wyko~kowe na polu Państwowego Komblnatu Gospodarstw 
Ogrodniczych. 

Prace prowadzono w przestrzeniach pozostawionych pomiędzy wykopami badanymi w se
zonach 1986 l 1987, uzupełnlaJąc w ten sposób istniejące wcześniej lukl. 

Ogółem przebadano 475 m powierzchni, znajdującej się w zdewastowanej w stosunkowo 
znacznym stopniu przez współczesne wkopy części stanowiska. 

Odsłonięto 15 obiektów, w tym 7 grobów kloszowych, 4 popielnicowe, 2 Jamowe oraz 2 
obiekty bliżej nie zidentyfikowane, zniszczone, występujące w postaci skupisk przemieszanego 
materiału ceramicznego l kostnego, zlokaltzowane w obrębie głębokich dołów. Obiekty były 
umiejscowione z reguły w żółtym plasku, na glebokości 25-50 cm od powierzchni zleml, na 
zwartym pokładzie gllny. Występowały one pojedynczo, oprócz 2 grobów kloszowych, stano
wiących zapewne zespół pochówków jednocześnie złożonych do zleml. 

Groby swą budową nie różniły się od już poznanych na cmentarzysku, a jednocześnie 
powszechnych w ku.lturze grobów kloszowych. Stwierdzono jedynie, że w 4 przypadkach (w 2 
grobach kloszowych l 2 poplelnlcowych), poplelnlca jest nakryta mlsą ustawtoną w pozycji 
prawidłowej, do tej pory nie spotkanej w Wlellszewie. W groble 29 natomiast (kloszowym) 
stwierdzono odwrócenie do góry dnem popleinicy l urnleszczenie jej na mlsle. Zaobserwowano 
ponadto, że w niemal wszystkich grobach popielnicowych (oprócz jednego), zapewne dziecin
nych, funkcję popielnic pełniły kubkl zdobione omamentern rytym. 

Spośród naczyń odkrytych w bieżącym sezonie, nie odbiegających zarówno pod względem 
techniki wykonania, kształtu jak l zdobnictwa od ceramlkl znanej już l typowej dla kultury 
grobów kloszowych, na szczególną uwagę zasługuje mlsa z obiektu 40, o starannie gładzonych, 
czarnych powierzchniach, wyposażona w 3 wałeczkowate uszka, zdobiona dookolnym pasem 
płytkich dołków oraz Inkrustowana trzema kołeczkami brązowymi (widoczny ślad po czwartym), 
ułożonymi w trójkąt. Kółeczka te zostały wyr:Unle IntencjonaJnie wciśnięte przed wypałem, 
w miękką jeszcze glinę, w miejscu jakby przeznaczonym na czwarte uszko. 

W poplelnlcach, z obiektów kloszowych, wśrod przepalonych kości odkryto nieliczne zabytki 
metalowe I rogowe: w groble 29 - szczypczyki żelazne z przylgnlętyml do nich kośćmi czaszki, 
w groble 35 • fragmenty oprawki rogowej, zdobionej rytymi kółeczkami z zaznaczonym środkiem, 
szpllę rogową o rozpłaszczonej główce z dziurką w środku oraz kołlsty wislorek (?) kośelany 
z przewierconym otworkiem, w grobach 32 l 36 - fragmenty przepalonych drucików brązowych 
l grudki stoplonego brązu, często w postaci regularnych kuleczek. 

Ponadto z całej powierzchni wykopów zebrano stosunkowo niewielką Ilość materiału 
ceramicznego kultury grobów kloszowych oraz bardzo nieliczne fragmenty ceramlkl wczes
nośredniowiecznej, a także grudkę brązu lu~no zalegającą w warstwie żółtego plasku, na 
głębokości 56 cm od powierzchni zleml. 

Badania będę kontynuowane. 

Włlkowa, gm. Łubnice, 
woj. tarnobrzeskie, l Biuro Badań l dokumentacji Zabyt- l 

ków w Tarnobrzegu 
at. 5 

Badanta prowadzili mgr mgr Ewa l Krzysztof Garbaczowte. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko kultury przeworsklej. Ślady osadnictwa 
kultury łużyckiej. 

Stanowisko odkryto w 1983 r. podczas badań AZP prowadzonych przez Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wiosną 1988 r. właściciel pola, na którym zlokalizowane jest stanowisko, przekazał praco~
nlkom BBIDZ w Tamobrzegu fragmenty pogiętego mlecza, pochwy, grotu oraz ceramlkl. 

Podjęto wstępne, ratownicze badania wykopallskowe w najbardzlej zagrożonej pracami rolni· 
czyml części pola. Założono lO wykopów o łącznej powterzchnl101 m2 • Odkryto trzy, w znacznym 
stopniu zniszczone groby jamowe z pó~nego okresu przedrzymsklego. Wypełnlsko tych obiektów 
mlalo zabarwienie szaro-czarne. 

Grób ple.rwszy zawierał liczne fragmenty ceramtkl oraz pozostałe drobne części uzbrojenia, 
wykopanego wcześniej przez właściciela pola. Grób 2 wyposażony był w dwudzielną klamrę do 
pasa oraz w liczne fragmenty ceramiki. Z grobu 3 wydobyto jedynie fragmenty ceramlkl . 

. w grobach stwierdzono prawie całkowity brak kości. Znaleziono tylko klika fragmentów 
przepalonych kości. Porostale prawdopodobnie uległy zniszczeniu. 

W wykopach wyeksplorowano również fragmenty ceramiki kultury łużyckiej. Materiały 
l dokumentacja znajdują się w BBIDZ w Tarnobrzegu. 

Badania będę kontynuowane. 
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l Wllkowtce, gm. Wartkowtce, woj . sieradzkle-patrz okres halsztacki. 

Muzeum Archeologiczne l Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadziły dr Irena Jadczyk l mgr Ewa Kwyluk. Finansował WKZ 
w Sieradzu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultwy przeworsklej. 
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Na polu p. Marclnlaka, obok miejsca, gdzie wykopany został (przez synów gospodarza) grób 
kultwy przewersklej (z jej wczesnej fazy) założony został wykop sondażowy o wym. 5 x 3 m. Mimo 
odsłonięcia wspomnianego grobu 1 występowania Ucznych fragmentów ceramicznych na powierz
chni, wykop okazał się pusty. 

Badania nie będ" kontynuowane. 

Zale.ice, 
cz. m. Piotrków Trybunalaki, 
at. S 

Muzeum okręgowe w Plotrkowte Try
bunalskim 

Badania prowadzll mgr Mirosław Szukała. Finansował WKZ w Plotrko
wte. Trzeci sezon badań po dłuższej przerwie. Cmentarzysko ciałopalne 
płaskie. Kultura pomorska, wczesny lub środkowy okres lateński. 

Stanowisko badane uprzednio w okresie międzywojennym l w latach sześćdziesiątych 
(badania sondażowe, dokumentacja zachowana częściowo). 

Badania w roku bieżącym miały na celu rozpoznanie stopnia zachowania l zasięgu stano
wiska. Odsłonięto powierzchnię 125 m 2 , odkrywając jedynie kilkadziesiąt fragmentów znisz
czonych naczyń gllnlanych l spalonych kości ludzkich. Wyniki badań nie pozwalają 
odpowiedzleć na postawione pytania. Chronologię określono na podstawie ceramiki. 

Materiały znajdują się w Muzeum w Plotrkowte Trybunalskim. 
Planowane jeat kontynuowanie badań. 
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l Bednary, gm. Nleborów, woj. skierniewickie, st 6 - patrz okres halsztacki. 
Blecz, gm. Brody, woj. zielonogórskie, st. l - patrz epoka brązu. 

Błotnica Strzelecka, gm. 
Strzelce Opolskie, 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Opolu 

woj. opolskie, 
at. A 

Badanta prowadziła mgr Sylwia Wuszkan. Finansował WKZ w Opolu. 
ósmy sezon badań. Stanowisko wielokulturowe: cmentarzysko kultury 
łużycklej z okresu halsztackiego; osada kultury przeworsklej z okresu 
wpływów rzymskich; osada ze średniowiecza l okresu nowożytnego. 

Kontynuowano badanta ratowniczo - wykopallskowe w obrębie żwtrowni o b. Klimka. Przeba
dano około 4 ary terenu przylegającego do wschodniej l południowej krawędzi wyblerzyska oraz 
do krawędzi wykopu z 1984 r. 

Odsłonięto l wyeksplorowano 54 obiekty. Większość z nich w rzucie poziomym uwidoczniła 
się bezpośrednio po zdjęciu warstwy ornej, dwa wystąpiły nieco nlżeJ . 31 obiektów zaliczono do 
kultury przeworsklej z okresu wpływów rzymskich (fazy C l - C2). Wyróżniono tu 17 mielerzy, 
l palenisko, 5 jam o charakterze gospodarczym, 2 ślady po słupach, dla 6 nie udało się 
określlć funkcJI. Występował w nich niezbyt llczny materiał ceramiczny oraz kilka przedmłotów 
żelaznych l l kostka do gry{?) w kształcie ostrosłupa - wykonana z różowego kamienia. 

Ze średniowiecza l okresu nowożytnego pochodzUo 13 obiektów, 7 z olch zawierało w swych 
wypełnlskach ułamki naczyń charakterystyczne dla Xlll - XIV l z XVII w. Wśrod tych ostatnich 
na uwagę zasługują pozostałości po 4 obiektach mieszkalnych z zachowanymi paleniskami 
w partlach środkowych . Były to resztki półziemJanek lub szałasów ustawionych szeregowo w 
odległości około lO m od siebie. Obok dość dużej Ilości ułamków naczyń wydobyto z nich kUka 
kawałków szkła, l paclorek szklany, kilkanaście gwoździ l Ich fragmentów, l hak żelazny, 
l fragment okucia żelaznego, żużel szklany oraz kości zwterzęce l polepę. Na uwagę zasługuje 
żelazny topór bardzo dobrze zachowany. Znajdował się on w Jamie nie zawierającej materialu 
ceramicznego. Tego rodzaju topory występują już od XIV w. l miały formę długotrwałą. 

Dla pozostałych, odkrytych w trakcle badań, lO obiektów nie oznaczono chronologU, gdyż 
w Ich wypełnlskach albo nie było materiału zabytkowego , albo też wystąpił nieliczny materiał 
ceramiczny, mało charakterystyczny - pradziejowy. Wyróżniono t~J 6 śladów po słupach 
14 jamy o niewyjaśnionej funkcJI. 

Wiosną 1988 r. dzieci szkolne wygrzebały ze ściany żwirowni zabytki z l grobu ciałopalnego 
kultury łużyckiej. Były to 3 misy, l garnekjajowaty l mały kubek- zabytki te zostały przejęte 
przez ekipę wykopaliskową, a miejsce wskazane przez znalazców przeszukane. Uzyskano 
Jeszcze kilka ułamków naczyń l trochę przepalonych kości ludzkich. Przy wschodniej krawędzi 
żwirowni - miejsca odkrycia grobów - założono dodatkowy wykop, jednakże nie przyniósł on 
Innych odkryć grobów. 

Materiał zabytkowy zostanie przekazany do Muzeum Śląska Opolskiego. 
Badania będę kontynuowane. 

l Brzezle, gm. Pleszew, woj. kieleckie, st. 29 - patrz epoka brązu . 
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Chabłellce, gm. Szczerców, 
woj. piotrkowalde, 
at. 12 AZP 77-48/54 l PP Pracownie Konserwacji Zabytków l 

Oddział w Poznanlu PracownJa Ar
cheologiczna 

Badanta prowadził mgr Tadeusz Łaszklewicz. Zlecił COBPGO MPoltegorM 
we Wrocławiu, finansowała KWB MBełchatówM. Pierwszy sezon badań. 
Osada ludności kultury przeworsklej, ponadto pozostałości osadnictwa 
neolitycznego(?), kultury łużycklej oraz wczesnośredniowiecznego. 
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Stanowisko odkryte zostało przez ekipę pracowników PKZ 0/Poznań jesienią 1987 r. 
w trakcle uzupełniających badań powierzchniowych na obszarze zagrożonym w pierwszej 
kolejności na całkowite zniszczone przez realizację wkopu udostępniającego Odkrywki ~zczer
ców" w ramach rozbudowy KBW MBełchatówM. 

Odkryte wówczas stanowisko położone jest na południowo-wschodnim skraju wsi, na 
pograniczu z wsiami Młynki l Grabek, na dość znacznie wyodrębnionej formie terenowej 
(nazwa lokalna Osemsko), wyniesionej na wysokość do 5 m ponad poziom okolicznych łąk 
dollny rzeczki Krasówki - dopływu Wldawkl; stanowisko usytuowane jest w południowo
wschodniej partU tego wyniesienia - od najniższych jego partli po niemal kulminację. Ogólna 
powierzchnia stanowiska wynosi ok. 9 ha. 

RatownJcze badanta wykopaliskowe poprzedzone zostały wykonaniem planu sytuacyjno -
wysokościowego całego stanowiska oraz (w partli przewidzlanej do badań w sezonie 1988) 
planigrafll materiału zabytkowego na powierzchni l wierceń świdrem ręcznym (z pobraniem 
próbek na zawartość fosforu) . W związku z realizowaną już budową jednego z kanałów 
odwadniających przez obszar stanowiska wytyczono wykop badawczy na osi tegoż kanału. 
Przy użyciu spychacza zdjęto nadkład próchnicy ornej z pierwszej części wykopu - na pow. 
13,75 ara l rozpoczęto rutynowe badanta wykopaliskowe. Zdołano zadokumentować powierz
chnię 984 m 2 , na której zarejestrowano 114 obiektów. Większość z nich wyeksplorowano, w 
tym niektóre jedynie częściowo . Wyróżniono następujące jednostki kulturowo-chronologiczne: 

l - ślady osadnictwa neolitycznego(?) - wyłącznie lużny materiał zabytkowy, głównie 
krzemienny. 

2 - osadnictwo ludności kultury łużycklej - z młodszych faz rozwojowych tej kultury, 
poświadczone przez kUka obiektów Uam) oraz lużny materiał zabytkowy. 

3 - osadnictwo ludności kultury przewarsklej - zdecydowanie najliczniej reprezentowane 
wśród źródeł zarówno nleruchomych, jak l ruchomych. Przeważająca część obiektów to paleni
ska, często o solidnej konstrukcji kamlennej l licznych węglach drzewnych w wypełnlsku. 
Stwierdzono ponadto kUka silnie zniszczonych pleców o nieokreślonym dotąd przeznaczeniu 
l jeden piec wapienniczy. Zwraca uwagę całkowity brak obiektów mieszkalnych l niemal 
zupełna nieobecność tak powszechnych obiektów jak jamy lub dołki posłupowe. Ruchomy 
mateńał zabytkowy, tzn. niemal wyłącznie ceramika, pozwala datować osadę, a właściwie jej 
produkcyjno-gospodarczą część na cały czas trwania kultury przewarsklej ze zdecydowaną 
przewagą okresu poźnorzymsklego (wysoka frekwencja ceramiki siwej). 

4 - osadnictwo wczesnośredniowieczne - z młodszych faz tego okresu - poświadczone jest 
przez kilka palenisk 1 stosunkowo llczny lużny materiał zabytkowy w obrębie wykopu. 

Badania zostały przerwane przez Inwestora z powodu braku środków (zatrzymanie Inwes
tycji). Zdołano zbadać - l to niekompletnie -Jedynie część pierwotnie zamierzonego jako dużo 
większy wykopu. 

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja badań znajdują się w PracownJ Archeologicznej PKZ 
0/Poznań . 

Badania winny być kontynuowane. 

Ciebłowłce Duże, 
gm. Tomaazów Mazowiecki, 
woj. płotrkowalde, 
at. l 

Muze um w Tomaszowie Mazowieckim 

Badanta prowadził mgr Janusz Karolczyk. Finansował WKZ w Plotrko
wie Tryb. Pląty sezon Badań. Cmentarzysko kultury przewarsklej z okresu 
wpływów rzymskich. 

Badania koncentrowały się w północnej l wschodniej części cmentarzyska. Przebadano obszar 
o powierzchni 200 m2 , na którym wyeksplorowano 7 grobów (w tym 4 popielnicowe l 3 jamowe). 
Przebadana część była w nieznacznym stopniu zniszczona przez współczesne wkopy. 

Wyposażenie grobów, w porównaniu z odkrytymi w latach ubiegłych, było stosunkowo 
ubogie 1 nie pozwalało na dokładniejsze określenie chronologll. Groby jamowe zawierały 
wyłącznie niewieikle lloścl ceramlkl. Najciekawszy l najleplej wyposażony był grób poptelnico
wy zawierający m. In. fragment szkła barwy niebieskiej, dwa fragmenty szplll szydełkowatej, 
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mały grzebleń jednoczęśclowy, fragment szydła lub Igły. W dwóch grobach popielnicowych 
znaleziono po jednym przqśllku glinianym. W jednym przypadku grób był uszkodzony, a ma
teriał rozrzucony na znacznej przestrzeni, popleinica zachowała się częściowo, wśrod wyposa
żenia znaleziono grot, fragment fibuli brązowej l Igłę. 

Materiał luźny stanowiła głównie cerarnika (podobnie jak w grobach wystąpiła wyłącznie 
ręczna lepiona), a z przedmiotów metaloWych: fragment fibuli brązowej, klucz, dwa fragmenty 
Imaczy, w tym jeden małych rozmiarów o długości ok. 11 cm, z płytkami niewyodrębnionymi 
od uchwytu, zdobiony na końcach uchwytu rytymi, plonowymi liniami. 

Materiały znajdują się w Muzeum w Tornaszowie Maz. 
Badania będą kontynuowane. 

Cząatków Pol•ki, 
gm. Czo•nów, 
woj. wanzaw•kie. 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków J 
Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska Oddział w Warszawie. 

Badania prowadzUa mgr Marla Kullslewlcz-Kublelas. Finansował WKZ. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury przewarsklej z okresu 
wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na południowo-wschodnim skłonie niewielkiego płaszezystego 
wzniesienia lewobrzeżnej, nadzalewowej terasy Wisły, w odległości ok. 700 m na zachód od 
zabudowań w Cząstkowie Polsklm l ok. 500 m na wschód od Puszczy Kampinoskiej. 

Przebadano obszar 346m2 , na którym odkryto 34 groby, w tym 6 jamowych l 28 popielni· 
cowych. Zarysjamgrobowych na ogól słabo czytelne o wypelnlsku brązowej czasami brunatnej 
ziemi. Groby jamowe zawierały przepalone kości, drobne ułamki ceramiki oraz fragmenty 
częściowo stopłonych przedmiotów brązowych l szklanych, groby popielnicowe należały zaś do 
stosunkowo bogato wyposażonych. Wlqkszość z nich posładalajedną popielnicę, a cztery groby 
po dwie. Ceramika grobowa reprezentowana jest głównie przez naczynia Jajowate lub esowate, 
ręcznie lepione o powierzchniach brunatnobrązowych często schropowaconych, występują też 
formy misowate oraz flaszowale wykonane na kole garncarskim. 

Do clekawszych należy zaliczyć grób 9; w wypełnlsku jamy grobowej znaleziono ułamki 
ceramiki, 3 żelazne wislorki wladerkowate, 2 trójkątne oraz dwie popielnice: Jedna w formie 
esowatej ręcznie lepłona l druga flaszowata, toczona na kole o barwie siwej, która zawierała 
żelazną owalną sprzączkę oraz Jednodzietną zapinkę z podwiniętą nóżką 1 górną cięciwą (typ 
158 VI gr. Alm). Na uwagę zasługuje również pochówek 23, dwupoplelnlcowy. W jajowatej, 
dużych rozmiarów popielnicy znaleziono zabytki: żelazny grot o długlej wyodrębnionej tulejce, 
grot o liściu szerokim, laurowato zakończonym l krótkieJ tulejce. Imacz z wydzielonymi płytkami, 
umbo typu 7a wg Jahna, fragmenty okucła tarczy, krzesiwo, prostokątna sprzączka, 4 żelazne 
okucła w formie prostokątnych płytek połączonych poprzecznym nitem, nóż oraz ułamki grzebie· 
nia rogowego wlelopłytowego. 

Zabytki metalowe oraz ceramika datują przebadaną część cmentarzyska na fazę B2/Cl-C1 
okres wpływów rzymskich. 

Materiały zabytkowe l dokumentacja z badań znajdują się w PAK PP PKZ O/Warszawa. 
Badania będą kontynuowane. 

l Dębczyno, woj . koszaltńskle, st. 53 · patrz wczesne średniowiecze. 

Drążgów Kolonia, gm. Ułęż, 
woj. Jubel•kie, 

Uniwersytet Marli Curie-Skłodow
skieJ w LubiLnie Katedra Archeolo Ił 

.t. l 

Badania prowadził dr Andrzej Kokowskl. Finansował AOBK z Lublina. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworsklej, 
cmentarzysko kultury pomorskiej, osada kultury amfor kulistych, nie
datowane cmentarzysko szkieletowe · prawdopodobnie wczesnośre
dniowieczne. 

Stanowisko położone jest na nlewysoklm, rozległym, płaszezystym wyniesieniu, leżącym 
w dollnie Wieprza. Północna część jest zniszczona przez eksplotację plasku. Odkryto tu częś
ciowo zachowane szkielety ludzkie · niedatowane oraz materiały z początku epoki brązu, 
kultury amfor kulistych l z wczesnego średniowiecza, m. In. żelazny topór, którego chronologię 
wstępnie ustalono na X-XI w. Badania ratownicze przeprowadzono w południowej części 
stanowiska, zakładając wykop o szerokości ok. 2,5 m wzdłuż krawędzi wyblerzyska. Zbadano 
łącznie powierzchnię około 100m2 • 

Prace wykopaliskowe pozwollły na ujawnienie dwóch cmentarzysk - kultury przewarsklej 
l kultury pornorsklej z fazy podkloszowej oraz pozostalości osady kultury amfor kullstych (?). 
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Pierwsze z cmentarzysk reprezentowane jest przez S grobów. Są to płytkie, nieckowate jamy, 
w planie kształtu owalnego lub kolistego, posiadające ciemno węgliste wypełnisko, w którym 
rejestrowano fragmenty potłuczonych, często przepalonych naczyń. Przedmioty metalowe, 
najpewniej fragmenty fibuli, znaleziono jedynie w groble nr 4. Kości we wszystkich grobach 
zachowaly się tylko w śladowych Uośclach . Sądząc po obecności fragmentów kubków donicz
kowych, naczyń gruszkowatych oraz o bardzo wyrafnym, ostrym profilowaniu Ich krawędzi, 
wszystkie groby należy datować na fazę A2 młodszego okresu przedrzymsklego. 

Chronologię cmentarzyska kultury przewarsklej można jednak z całą pewnością rozciąg
nąć na okres rzymski, gdyż jedno z naczyń znalezionych tutaj wcześniej przez mieszkańców 
wsi można datować na fazę B (być może młodszą jej część). 

Kulturę pomorską reprezentuje obiekt nr S. W czystym plasku zlokalizowano fragmenty 
nieomal kompletnego klosza. Kości nie zachowały się. 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii UMCS. 
Badania będ4 kontynuowane. 

G~taki, gm. Gniewkowo, 
woj. bydgoakie, 

Uniwersytet lm. Adama Mlcklewlcza 
w Poznanlu Zakład Prahistorii Pol
skl Instytut Prahlstorll at. 18 

Badania prowadziły: doc. dr hab. Aleksandra Cofta-Bronlewska, dr 
Barbara Stolplak, mgr Małgorzata Andrałojć. Finansował Uniwersytet 
Jagielloński . Pląty sezon badań. Osada kultury pucharów lejkowatych 
(faza IV A obozowisko kultury amfor kulistych, cmentarzysko kultury 
przewarsklej (PL2-Bla), osada kultury przewarsklej (C3-Dl), osiedle 
z okresu wczesnego średniowiecza (faza D). 

Eksploracją objęto zachodni l północny stok rozległego plateau, rozkopując powierzchnię 
2 arów. W sumie zarejestrowano 118 różnego rodzaju obiektów nleruchomych, pozostałości 
różnoczasowego osadnictwa. Wśród nich odsłonięto 40 obiektów związanych z zasiedleniem 
stanowiska w epoce neolitu, w tym 18 jam l 22 ślady po słupach, z których to l jamę datować 
można już obecnie na okres funkcjonowania tutaj osady ludności kultury pucharów lejkowa
tych, a S jam oraz l dołek paslupowy na okres bytowania ludności kultury amfor kulistych. 

Odkryto ponadto 27 obiektów grobowych - w tym 21 z pochówkami ciałopalnym! l S ze 
szkieletowym! - oraz l tzw. samotny lumo stojący kubek, a także 48 obiektów datowanych na 
późny podokres wpływów rzymskich, z których 2S to nieduże obiekty wzlernne o nieokreślonym 
przeznaczeniu, 16 ślady po słupach, jak również S obiektów związanych z metalurgią żelaza, 
l obiekt o konstrukcJI słupowej oraz l chata półzlcmlankowa. 

Z najpófniejszą fazą zagospodarowania badanego stanowiska, tj. z okresem wczesnego 
średniowiecza, łączy się eksplorowany już częściowo w sezonie ubiegłym, rozległy- zapewne 
mieszkalny- obiekt wzlemny. 

Spośród znalezisk ruchomych związanych z osadnictwem z neolltu na uwagę zasługują, 
datowane na okres kultury pucharów lejkowatych, fragment gllnlanego modelu koła wozu jak 
również wyobrażenie wozu na fragmencie naczynia. 

Cmentarzysko ludności kultury przewarsklej dostarczyło wielu znalezisk takich jak: zapin
ki żelazne 1 brązowe, przy czym te ostatnie nie rejestrowanych dotychczas typów G ·H (wg 
J. Kostrzewsklego), metalowe części pasa • klamry l sprzączki (brązowe l żelazne), mlecz 
żelazny, żelazny grot oszczepu, żelazne groelki strzał, paclorki szklane oraz bogata seria 
naczyń glinlanych (głównie kubkil misy). 

Pozostałość osady z późnego podokresu wpływów rzymskich stanowiło m. ln. domostwo 
typu półzlemlankowego, o powierzchni ponad 24 m2, z którego pochodzą bardzo liczne grudki 
bursztynu, l przedmlot z tego surowca, 3 fragmenty naczyń szklanych, przedmioty z brązu 
l żelaza, duży fragment naczynia terra slglllata, fragmenty naczyń toczonych na kole • w tym 
cała mlsa • a także dość liczny zbiór kości zwierzęcych. Na szczególną uwagę zasługują, 
rejestrowane po raz pierwszy w tej osadzie, obiekty związane z metalurgią żelaza oraz znajdują· 
ca się w - wyrażnie wyodrębniającej się • części gospodarczej osiedla budowla o konstrukcji 
słupowej . Była ona zapewne warsztatem bursztynlarsklm, gdyż w JeJ bezpośrednim sąsle· 
dztwie wystąpiło kilkadziesiąt grudek bursztynu, a także l przedmiot z tego surowca (pacio
rek). Ponadto w obiekcie zarejestrowano 3 fr . naczyń szklanych (w tym l szlifowane), zapinkę 
kuszowatą, przedmioty z żelaza, a w pobltżu niego szczypce z brązu. 

Materiały będą przechowywane w ZPP Instytutu Prah1storll Uniwersytetu lm. Adama Mickiewi
cza w Poznaniu. 

Wartoać poznawcza poazczególnych faz zuiedlenia atanowiaka jeat bardzo duża, at~td 
też konieczne •ą dalaze badania. 

l Gorszewice, gm. Kazimierz Wlkp., woj. poznańskie, st. l ·patrz okres halsztacki. 
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Grabice, 
woj. zielonogónkie, 
at. l l Polska Akademla Nauk Instytut Hl· 

storll Kultury Ma terialnej Zakład Ar
cheologii Nadodrza we Wrocławiu 

Badania prowadził doc. dr hab. Grzegorz Domański. Finansował WKZ 
w Zielonej Górze l ZAN. Trzynasty sezon badań w XX w. Cmentarzysko 
kultury łuboszyckiej z faz B2-D. 

Przebadano 22,1 ara w południowej części cmentarzyska, odkrywając 59 grobów. Łączna 
liczba grobów na cmentarzysku wynosi aktualnie 259. 

W południowo-wschodniej części cmentarzyska odkryto 18 grobów z których dwa można 
zaliczyć do I fazy kultury luboszycldej (B2b-B2/Cl), a sześć do II (Cl). W groble 210 z tej strefy 
odkryto m . In. dwie zapinki A41, a w Innym (217) okucle typu JIV Raddatza. 

W południowo-zachodniej części cmentarzyska, gdzie dotychczas odkrywano wyłącznie 
groby z I fazy znaleziono 41 grobów z faz I-III, wśród nich 2 z I fazy, 7 z II fazy 14 z III fazy (C2). 
W tej części cmentarzyska odkryto m . In. zapinkę z 8 serii V grupy Almgrena (226), okucle 
końca pasa JII3 (246) l zapinkę Al58 (259). Na uwagę zasługuje grób 251 z III fazy wyposażony 
w naczynie lepione ręcznie l toczone, bransoletę brązową, ułamki trójwarstwowego grzeblenia 
kościanego, przęślik gliniany, 2 żelazne zawieszki wiaderkowate, szpilę brązową, szczypce 
żelazne . kółko brązowe z okuciem l Igłę brązową. 

Cmentarzysko rozwijało się koncentrycznie od wydłużonej strefy zajętej przez groby z I fazy. 
Dowodnie stwierdzony zasięg emantarzyska ma wymiary 180 x 120m. 

Badania będ~t kontynuowane. 

l Grodzisk, gm. Grębków, woj . siedleckie, st. l- patrz wczesne średniowiecze. 

Gródek nad Bugiem, 
gm. Hrubieazów, 
woj. zamojakie, 

Uniwersytet Marli Curie-Skłodow
skiej w Lubilnie Katedra Archeolo 11 

at. lC-"S" 

Badania prowadził dr Andrzej Kokowskl . Finansowały WOA-K z Za
mościa l Urząd Gminy z Hrubieszowa. Pląty sezon badań. Cmentarzysko 
KWL-CM, osada kultury pucharów lejkowatych, cmentarzysko grupy 
masłomęckieJ . 

Dwa wykopy o łącznej powierzchni 110,25 m2 założono przy środkowej partli zbadanej 
dotąd części stanowiska. Ich eksploracja pozwoliła na odkrycie 21 grobów l 10 jam neolltycz
nych. Ważnym osiągnięciem było nawiązanie do przebiegu wykopu sondażowego J . Kowalczy
ka z 1957 r. Zauważono znaczne rozbieżności w rozpoznaniu sytuacji w tym wykopie. 
W publikacji T. Dąbrowskiego z 1974 r. odnotowano w nimjeden duży obiekt neolityczny, pięć 
grobów, z których wyeksplorowano dwa, orazjeden obiekt nlezldentyflkowany. Wg tego planu, 
południowa część wykopu była pusta. Tegoroczne badania wyka.zaJy tu obecność trzech 
grobów grupy maslomęcklej O eden z nich odkryty tylko w części) oraz trzech obiektów neolity
cznych. 

Cmentarzysko grupy masłomęckiej. Z odkrytych w b. r. 20 grobów w całości zbadano 17 
oraz dwa odnotowane w poprzednich sezonach. Wśród nich było 12 pochówków całkowitych 
(z czego 7 należało do niemowląt), 7 cząstkowych, l ciałopalny l symboliczny. Wyposażenie 
występowało w 12 grobach. 

Najefektowniejsze wyposażenie zawierał grób nr 146. Zmarłej towarzyszyły dwie kolie -
jedna z granatowych paciorków, druga, znacznie od pl.erwszej mniejsza z różnokolorowych. Na 
lewym ramleniu znaleziono zapinkę. Przy koścłach lewej dłoni odkryto żelazną sprzączkę 
z pogrubioną ramą l skuwką z brązowymi nitami, przy kościach lewego podudzia nóż żelazny. 
Natomlast na prawym ramleniu znajdowała się miniaturka naczynia l przęślik. Znaleziono 
również cztery ozdobne wislorki wiaderkowa te z brązu, które zlokalizowano przy złamanej niegdyś 
prawej kości udowej, lewej kości ramleniowej !lewym dolnym żebrze. 

Osada kułtury pucharów lejkowatych. Oprócz dziesięciu nowoodkrytych jam zbadano 
zarejestrowane wcześniej obiekty nr 28 l 44 . W większości były to jamy średnieJ wielkości 
o prostych ściankach wkopu. Najbardzlej Interesujący materiał uzyskano z dzwonowatego 
w proflłu obiektu nr 80, w którego stropie lkwiło duże naczynie zasobowe l kamleń żarnowy, 
natomiast w wypełnlsku na trzech poziomach skupiska zawierające kolejno 4, 12, l 4 rodzaje 
naczyń. 

Cmentarzysko KWLCM. Zbadano szósty grób tej kultury (nr VII). W regularnie prostokątnej 
Jarnie zlokalizowano na jej środku skupisko połamanych kościludzkich a w narożniku północno
wschodnim dwa naczynia. Interesujący jest profil poprzeczny tego grobu w formie prostokąta. 
z ostro ściętymi przy podstawie narożnlkarnl . 
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Materiały znajdują się w Katedrze Archeologu UMCS. 
Badania będlł kontynuowane. 

l Grzybów, gm. Staszów, woj. tarnobrzeskie • patrz neolll 

Hrubieuów - Antonówka, 
gm. Hrubieszów, 
woj. zamojakie, 
at. l 

l Uniwersytet Marli Curle-Skłodow· l 
sklej w Lublinie Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Andrzej Kokowskl. Finansował WOA·K z Zamościa. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko grupy masłomęcklej z młodszego 
okresu rzymskiego. 
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Właścielei resztówki po dworze w Antonówce udostępnił Inwentarz grobu szkieletowego, 
wydobyty przypadkowo na terenie parku, w okollcy tnlejsca nieistniejącego już modrzewl.owego 
dworu. Z grobu wydobyto naczynie lepione w ręku l brązową fibulę. 

Stanowisko zlokallzowane jest w szczytowej partujednego z największych wyniesień w okolicy 
Hrubieszowa, leżącego w strefie krawędziowej południowej partli szerokiej dollny bezltnlennego 
cieku będącego dopływem Huczwy. Ekspozycja stanowiska bardzo wysoka nad dnem dollny, 
o klerunku północnym l wschodnJm. 

W miejscu wydobycia grobu założono wykop o wytnlarach 9 x 3 m, ukierunkowany po osi 
N-S. W jego obrębie, pod warstwą humusu oraz około 30 cm warstwą gruzu odsłonięto 
nieregularny narys stopy fundamentowej narożnika budynku utworzony przez luźny gruz 
spojony wapnem l gliną . Fundament zagłęblony ok. 55 cm od dzisiejszej powierzchni gruntu. 

W części północno-wschodniej wykopu, na głębokości 67 cm odsłonięto grób nr 2 zawie
rający pochówek dziecka wyposażony w fibulę brązową l kallę z 68 paciorków. Trudne warunki 
obserwacji spowodowane m. In. gęstą siecią korzeni, nie pozwoliły na wyróżnienie zarysu jamy 
grobowej. W warstwie całego wykopu znaleziono kilkanaście fragmentów ceramiki z okresu 
rzymskiego, spalone kości l fragment stoplonego szkła. W wykople stwierdzono również frag
menty naczyń z epoki brązu. 

Położenle stanowiska w obrębie parku unlemożllwia praktycznie dalsze badania wykopall
skowe. 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologu UMCS w Lublinie. 
Badania będlł kontynuowane. 

l Hyża , gm. Zamość, woj. zamojskie • patrz neolit. 

Inowrocław, 
woj. bydgoakłe, 
at. 100 l 

Uniwersytet tm. Adama Mickiewicza l 
Instytut Prahistorii Zakład Archeo· 
logu Polskl w Poznanlu 

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk. Finansowało Biuro Badań l Do
kumentacJI Zabytków w Bydgoszczy. Pląty sezon badań. Ślady osadnictwa 
kultury łużycklej l kultury przewarsklej z okresu pómolateńsklego, osada 
kultury przewarsklej z fazy 62-Cl. 

Badanlatnl objęta zostala wschodnia część osady na powierzchnl920 m2. Odkryto ponad 370 
obiektów, w tym m . In. 2 domy mieszkalne, 2 piece, l studnię, około 50 jam. 7 palenisk, l ponad 
310 dołków posłupowych. 

Z dwóch domów tnleszkalnych (typu zagłęblonego w zletnlę) w pełni zbadano jeden (nr 254). 
Poza materiałami żródłowytnl wskazującymi na ewidentnie mieszkalny charakter obiektu 
wystąpiły w jego obrębie pozostalości pracowni kamieniarskieJ w postaci składu surowca 
(skupienie większych katnlenl) l odpadów produkcyjnych (odłupki) . 

Z dwóch odkrytych pleców pierwszy (nr 260) służył do wytopu wapna, drugi (nr 280) 
o funkcji na razie nteznanej, odsłonięty fragmentarycznie w ścianie wykopu (l zabezpieczony 
następnie do eksploracJI w następnym sezonie), zapowiada się Interesująco ze względu na 
zachowane do pewnej wysokości ścianki. 

Studnię (nr 54) zbadano "połówką" do głębokoścl300 cm od poziomu gruntu (50 cm poniżej 
lustra wody), nie osiągając spągu. Dalsze badania, podobnie Jak w przypadku pieca przełożone 
zostały na rok następny. 

Jamy, Jak wskazywałaby Ich zróżnicowana morfologia, roztnlary oraz treści wypełnlsk, 
pełniły różne, nie zawsze możliwe do określenia funkcje. W szczególności wyróżniały się 
3 obiekty (nr 190, 395, 430) ósemkowatym zarysem l znaczną wielkością w planie "schodka· 
watym" profilem l założonym układem nawarstwień. Na dnie jednego z nich zalegała cienka 
warstewka zwęglonego zboża . W kilku Jamach odkryto szkielety zwierzęce . W dwóch przypad
kach były to czaszki bydła(?), w pozostałych pięciu wystąpiły większe Ilości szczątków kost-
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nych pochodzących z różnych partll szkJeletu. W żadnym z obiektów nie zalegały one w po
rządku anatornlcznym. 

Na podkreślenie zasługuje wydatnie wyższa niż dotychczas liczebność wszystkich kategorii 
1ródeł, a w szczególności paleobotanicznych (27 prób z 22 obiektów). 

WynlkJ badań dotychczasowych pozwalają na postawlenie tezy, że osada dzieli się na dwie 
strefy: rnleszkalną - badaną w latach 1982-83 l 1985 l gospodarczo-produkcyjną - badaną 
w 1988 r. 

Materiały 1 dokumentacja przechowywane czasowo będą w Zakładzłe Archeologii Polskl 
Instytutu Prahistorii UAM w Poznanlu. 

Jakuazowice, 
gm.Kazimierza Wielka, 
woj. kieleckie, 

Uniwersytet ~cllońsld 
Instytut Archeo1ogu 

.t. 2 

Badania prowadził prof. dr hab. Kazlrnlerz GodlowskJ . Finansował 
WOA-K w Kielcach l Uniwersyte t JaglellońskJ. Siódmy sezon badań. 
Osady: neolityczna oraz kultur: trzclnlecklej, łużyckiej , przeworsklej, 
z wczesnego średniowiecza l z czasów p61nlejszych. 

Nie licząc wykopów ratowniczych badania objęły 206 m2 wliczając w to jednak te ren, na 
którym badania rozpoczęto w 1987 r . oraz obszar nie przebada ny do calca . Ogółem od 1982 r. 
systematycznymi badantarni objęto 907 m2, z czego j ednak obszar przebadany do calca 
l nienaruszony przez nowożytne wkopy obejmuje tylko 480 m2• Wyróżniono 105 nowych 
obie któw osadowych (nr 579-683). 

Tak Jak l w poprzednich Jatach nalra1lono na intensywne ślady osadniclwa kullury trzcl
nleckJej . Oprócz warstwy kulturowej l licznych jam uchwycono narożnik płytkiego rowka funda
mentowego (ob. 590) zapewne prostokątnego domu. W Jednej z jam znaleziono dwa cale naczynia 
tej kultury. 

W dużej Ilości wystąpiły materiały z młodszego okresu przedrzymskJego. Oprócz warstwy 
kulturowej z lego okresu uchwycono po raz pierwszy duże j a my, w których zalegał zagadkowy 
l skomplikowany układ nawarstwień, prawdopodobnie pochodzenia organicznego. Material 
cerarnlczny charakterystyczny jest przeważnie dla kullury przeworskJej, ale wystąpiły też 
pojedyncze fragmenty lateńskiej ce ramiki "siwej" l gra fitowej oraz po raz pierwszy w Jakuszo
wlcach ceramiki malowanej. Znaleziono fragment wielobarwnego pierścieniowatego wislora 
szklanego oraz ułamek zaplnkJ zbliżonej do typu A.65. 

Licznie reprezentowane są materiały z okresu wczesnorzymskiego. Uchwycono wczesno
rzymską warstwę kulturową oraz badano 5 dużych półzlem1ankowych obiektów z tego okresu. 
Ob. 4, którego eksplorację dokończono w 1988 r . rnlał wym1ary ok. 3 ,7 x 4 m. Z zabytków 
wydzielonych na uwagę zasługuje paclorek zdobiony wyobrażenlarnl twarzy ludzkich, ułamek 
żelaznej zaplnld z ażurową pochewką . brązowa zapinka trąbkowata odmlany l wg T. Liany, 
żelazna Inkrustowana złotem zapinka typu A.99 l fragment sł.a lki kolczej. 

Z młodszego okresu rzymskiego eksplorowano obiekty, na które na trafiono już w trakcle 
poprzednich badań -głównie jamy zasobowe oraz dokończono eksplorację dużeJ półzlcrnlankl 
- ob. 16. 

Z zabytków ruchomych zasługuje na uwagę zdobiony grzebleń typu I wg S. Thomas, 2 
zapinki typu A. l 58, kilka paciorków szklanych l bursztynowych, rombowa ty wislorek brązowy, 
sztabkowata kostka do gry, fragment posrebrzanego brązowego zwierciadła , ułamek szklanego 
pierśclenia l klika fragmentów naczyń szklanych. Wśród tych ostatnich znajdują się znalezione 
na wtórnym złożu w jarnie wczesnośredniowiecznej ułamek grubościennego pucharka zdobio
nego szllfowanyml owalami późnego typu oraz zdobionego plastyczną dekoracją puchara typu 
Snartemo niewątpilwie pochodzącego już z V w. Znaleziono 5 dalszych monet rzymskich: 
l cały l l fragment (ze śladami celowego odpiłowania) denar M. Aureliusza, nieczytelny dena r, 
antoninłan Klaudiusza II l nieczytelną monetę - zapewne róWnież antoninłan z lat 260-280. 
Liczba monet rzymskich znalezionych w Ja kuszowicach wzrosła tym samym do 33. 

Z wczesnego średniowiecza pochodzi jama zasobowa, w której wystąpiły m . In. ułamki 
prażnicy l duża Ilość zwęglonych szczątków roślinnych . W warstwie ornej znaleziono brązowy 
model do wyciskania z blachy okuć do pasa. Prawdopodobnie pochodzi on z okresu środkowo
awarsklego (VII w.). Jest to pierwsze tego rodzaju znalezisko w Polsce. Znaleziono też połówkę 
małej, srebrnej monety średniowiecznej. 



Iriformator Archeologiczny 1988 

Kamienica Szlachecka, 
gm. Stężyca, 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

woj. gdańskie, 
at. S 

Badania prowadzUJ mgr mgr Małgorzata Tuszyńska l Mirosław Pletrzak 
przy współpracy dr Franciszka Rożnowsklego (Katedra BiologU WSP 
w Słupsku). Finansował WKZ w Gdańsku. Drugi sezon badań . Cmen
tarzysko Płaskle kultury wieibarsklej z młodszego okresu wpływów 
rzymskich. 
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Kontynuowano badania ratownicze rozpoczęte w 1987 r. Przebadano obszar 42S m2 

odkrywając 17 obiektów, w tym 9 grobów- S szkieletowych, 3 jamowe, l popielnicowy, 3 stosy 
ciałopalne, 3 bruki kamlenne oraz 2 obiekty o nieokreślonym charakterze z resztkami spaleni
zny, której miąższość sięgała od 8 - l S cm. 

W skład wyposażenia jednego z grobów ciałopalnych - gr. nr 8, wchodziły m. In. brązowa 
zapinka A.ll. 40-41 l dwie zapinki brązowe A.VI. 161-162. W groble szkieletowym nr 14 
zachowały się resztki tkanin oraz kawałki drewna z trumny kłodowej, na Inwentarz jego 
składały się m. In. zapinka srebrna A. VI. 167,2 ostrogi brązowe (grupa Vl wg K. Godłowsklego l 
oraz brązowa końcówka pasa (grupa Jll wg K. Raddatza). W groble nr 13 - szkieletowym, obok 
zapinki srebrnej z podwójną sprężynką l pełną pochewką wystąpiły srebrne Iunulki l wislorki 
wiaderkowale wchodzące w skład naszyjnika oraz półokrągłe druciki srebrne zdobione nacię
ciami, spłaszczone z jednej strony. 

Ponadto na uwagę zasługuje klamerka esowata z elektronu (gr. nr lS) oraz naszyjnik 
z grobu nr 11, w którym, obok paciorków bursztynowych, toczonych, znajdował się duży 
paclor szklany ukośnie żebrowany, czarny, z czerwono-białymi falistymi nitkami. 

Wśród naczyń g! lnianych wystąpiły pojedyncze egzemplarze grupy Vlll, X l XIV wg R. Schind-
lera oraz misowate naczynko zdobione połami na przemian gładkimil schropowaconyml. 

Uzyskany materiał zabytkowy pochodzi z fazy Cl młodszego okresu wpływów rzymskich. 
Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania będą kontynuowane. 

l Karolków, gm. Nowa Sucha, woj . skierniewickie, st. 2 - patrz epoka brązu. 

Kolonia Seredzice, 
woj. radomskie, 
at. l 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 
WOA-K w Kielcach 

Badania prowadzlłl prof. dr hab. Kaztmlerz Blelenln. mgr Tomasz Wlch
man - Muzcum Archeologiczne w Krakowie, mgr Szymon Orzcchowskl 
- WOA-K Kielce, mgr Jolanta Drążyk z Instytutu HistorU Antycznej WSP 
w Kielcach. Organizacja Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa Ilulniclwa 
l Przemysłu Staropolskiego w Kielcach. Finansował WOA-K w Kielcach. 
Stanowisko dymarskie wieloplecowiskowe, okres wpływów rzymskich. 

Stanowisko dymarskie wieloplecowiskowe w Kolonil Seredzlce zostało odkryte l zbadane 
w czasie prac Inwentaryzacyjnych prowadzonych w ramach zorganizowanego w 1988 r. w Iłży 

· studeneklego obozu archeologicznego. W trakcle prac obozu zinwentaryzowano stanowiska 
dymarskie l osadnicze na terenie wybranych miejscowości w gminie Wlerzblca, Sienno, Iłża 
(woJ. radomskie) oraz w gminie Bodzentyn (woJ. kieleckie). Łącznic na terenie 11 miejscowości. 
W wyniku przeprowadzonych badań na obszarze 10 miejscowości odkryto w sumie 122 
stanowiska żużla dymarskiego. Dla każdego stanowiska założono Kartę Stanowiska Dymar
skiego oraz ustałono łokałlzację na mapie w skali l : 10000. 

Badania wykopałiskowe przeprowadzono na jednym z czterech stanowisk żużla w Kołonil 
Seredzlce (Kolonia Seredzlce st. 1). Było to stanowisko dymarskie wieloplecowiskowe. Dwa 
wykopy: o wymiarach 6 x 7 m l o wymiarach S x 7 m objęły swym zasięgiem dwie koncentracje 
żużla w obrębie stanowiska. Razem, w obu wykopach na głębokości 2S cm odsłonięto zacho
wane poziomy dwóch piecowisk. Należały one do tzw. piecowisk uporządkowanych, chara
kterystycznych dla starożylnego hutnictwa świętokrzyskiego l reprezentowały typ plecowiska 
dwuciągowego w systemie trójkowym (2 x 3). 

Plecowisko nr l (wykop l) posładało pozostałości4S pleców kollinkowych w ciągu prawym 
23, a w lewym 22. Od strony południowo-wschodniej w odległości około l m znajdował się 
obiekt w postaci jamy z wyp<..>Jnlsklem zawierającym polepę, kawalki żużla o strukturze 
sopotowej oraz kawałki węgła drzewnego. Piecowisko nr 2 (wykop 2) posładało pozostalości 44 
pleców kotlinkowych w ciągu prawym 23, a w lewym 21. 

W kotlinkach pleców obu piecowisk nie zachowały się cale kloce żużla. Zarysy koUtnek 
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miały średnice od 26 do 70 cm 1 głębokość od 45 do 65 cm. Ściany boczne w piaszczystym 
podłożu nie wskazywały śladów wyleplenia Iłem. Wypebllska kotlinek stanowiła czarna ziemia 
z kawałkami węgla drzewnego l ułamkami żużla żelaznego o strukturze sopolowej. 

W odległości około 50 m na południe od plecowiska nr 2 (wykop 2) przy południowej 
granicy całego stanowiska znajdowała się rozorana warstwa czerwono zabarwionej ziemi 
o wymiarach 20 x 60 m z kawałkami rudy (llmonit) na powierzchni. Były to najprawdopodob
niej pozostałości składu rudy surowej. 

Zgodnie z Informacją uzyskaną od właścielelki pola jej ojciec l dziadek w okresie między
wojennym wywozili z tego pola żużel żelazny do huty w Wlerzbnlku. 

Kompłna, gm. Nieborów, 
woj. akłerniewiclde, 

l Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologu 

at. 6 

Badania prowadziła mgr Lubomira Tyszler. Finansował WKZ w Skier
niewicach. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej 
z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Cmentarzysko położone jest na krawędzi dollny Bzury. Stanowisko zostało ujawnione 
w wyniku wywiadu terenowego, przy okazji badań osady z okresu wpływów rzymskich po 
drugiej stronie rzeki. Badania objęły obszar 61 m2 (wykop l, H). Odsłonięto 4-7 grobów tzn . 
3 popielnicowe, l jamowy oraz zespoły zabytków należących do 2-3 (lub więcej) grobów. Na 
wyposażenie grobów składają się m . In. elementy uzbrojenia: groty włóczni, umba późnorzym
skie oraz zapinki AVT, AVII jak również żelazne nożyce l ceramika toczona. 

Pochówkom towarzyszą bruki kamienne, obecnie bardzo rozwleczone. Pośród kamleni 
znajdowały się liczne fragmenty ceramlkl ze zniszczonych naczyń . 

Mimo znacznego zniszczenia cmentarzysko dostarczyło Interesującego zespołu zabytków. 
PrzewiduJe aię kontynuację badań 

l Kraków-Kurdwanów, 
~ at. 8 ł 12 =======dl 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
-Konserwator Zabytków Archeologi
cznych 

Badania prowadzlll mgr mgr R. Nogalik l T. Wlchman z Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie przy współpracy mgr mgr M. Nowaka l M. 
Zająca. Finansowała Dyrekcja Okręgowa Dróg Publlcznych w Krakowie. 

Ślady osadnictwa z okresu wpływow rzymskich oraz późnego średniowiecza . 
Prace wykopaliskowe przeprowadzono w związku z planowaną budową autostrady (drogi 

ekspresowej ~południowerl w Krakowte-Podgórzu na odcinku Tyniec - OpaŁkowice - Rżąka. 
Poprzedzono Je badaniami powierzchniowymi, w których trakcle zweryfikowano lokalizację 
l zastęgt stanowisk archeologicznych rozpoznanych w tym rejonie w ramach AZP, w latach 
1983 - 1986. Odkryto także kilka nowych stanowisk, wyłącznie o charakterze śladów osadnic
twa. Prace wykopallskowe wykonano na 4 stanowiskach (Kraków-Kurdwanów - st. 8 l 12, 
Kraków- OpaŁkowice- st. 5 16) zlokalizowanych w calościlub częściowo w pasie planowanej 
autostrady. 

Stanowisko 8 w Krakowie·Kurdwanowie położone jest na stoku cypla, opadającym w kle
runku północno-zachodnim, w stronę dollny niewielkle~o cieku - dopływu Wilgi. Wykonano 8 
wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 112,5 m , rozmieszczonych na całym obszarze 
stanowiska, w dwóch prostopadłych rzędach. Odkryto jedynie 2 jamy o nieustalonej chronolo
glll funkcJI. W warstwie ornej oraz w partli stropowej poziomu wymywania gleby natrafiono na 
nieliczne ułamki naczyń glinlanych z okresu wpływów rzymskich oraz wczesnego l późnego 
średniowiecza. 

Stanowisko 12 w Krakowie-Kurdwanowie zlokalizowanejest na północno-wschodnim sto
ku niewieiklej doliny, przy krawędzi nieczynnego obecnie kamieniołomu. 

W trakcle badań powierzchniowych natrafiono tu na ślady osadnictwa neolitycznego, 
z epoki brązu, okresu wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza l czasów nowożytnych . 

Wykonano 2 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 25m2 . Stwierdzono brak warstwy 
l obiektów archeologicznych, nie znaleziono też ruchomego mat!,!rlału zabytkowego. Jest więc 
prawdopodobne, że stanowisko zostało zniszczone przez kamieniołom. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Badania będ4 kontynuowane w formie nadzoru konaerwatorakiego. 

l Kraków- Nowa Huta - Wycląże, st. 5 - patrz neolit. 



Informator Archeologiczny 1988 

Kraków-Opatkowice, 
at. 5 i 6 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
• Konserwator Zabytków Archeologi
cznych 

Badanta prowadzili mgr mgr R. Nagllk 1 T. Wlchman z Muzeum Archeo
logicznego w Krakowie przy współpracy mgr mgr M. Nowaka 1M. Zająca. 
Finansowała Dyrekcja Okręgowa Dróg Publlcznych w Krakowie. Osada 
(?) z okresu wpływów rzymskich oraz ślady osadnictwa z epoki neolitu 
lub wczesnej epoki brązu, a także wczesnego l późnego średniowiecza. 

77 

Prace wykopaliskowe przeprowadzono w związku z planowaną budową autostrady w Kra
kowte-Podgórzu (zob. Kraków-Kurdwanów ·st. 8 l 12). 

Stanowisko 5 położone jest na krawędzi dollny rzeki Wilgi, na terenie lekko sfałdowanym, 
nachylonym w klerunku wschodnim l północno-wschodnim. W trakcle badań powierzchnio
wych ustalono, iż zajmuje ono obszar o powierzchni ok. 2,5 ha. W br. wykonano 14 wykopów 
sondażowych o łącznej powierzchni 187,5 m2 odkrywając 10 obiektów archeologicznych. 
Większość z nich stanowiły koliste w rzucie jamy, o średnicy wahającej się w granicach 50-80 
cm. Sięgały one do głębokiści 80·110 cm poniżej współczesnego poziomu gruntu. Bezpośre
dnio nad wypełnlsklem jamy nr l, na głębokości 50 cm, znaleziono żużel żelazny o miseczko· 
watym kształcie oraz fragmenty dużego naczynia zasobowego z wczesnego okresu wpływów 
rzymskich, zdobionego karbowaną listwą plastyczną. Oprócz jam odkryto także 2 obiekty 
w kształcie rowów o szerokości ok. 90 cm, długości przekraczającej 500 cm l głębokości 
wahającej się w granicach od 85 do 130 cm. Wszystkie wymienione wyżej obiekty zawierały 
nieliczny materiał zabytkowy w postaci drobnych kawałków żużla żelaznego, grudek polepy 
l ułamków naczyń glinlanych z okresu wpływów rzymskich oraz wczesnego l późnego średnio· 
wlecza. Nieco więcej zabytków (głównie fragmentów naczyń glinlanychi znaleziono w warstwie 
ornej l partli stropowej poziomu wymywania gleby. 

Stanowisko 6 położone jest ok. 100 m na północ od stanowiska 5 . Zlokalizowane jest ono 
także na krawędzi dollny rzeki Wilgi, na terenie lekko nachylonym w klerunku północno
wschodnim. Wykonano tu 4 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 50 m2 odkrywając 
Jedynie nieliczne fragmenty naczyń glinlanych z okresu wpływów rzymskich, późnego średnio
wiecza l czasów nowożytnych oraz 2 odłupki krzemienne. 

Materiał zabytkowy przechowywany jest w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Przewiduje aię kontynuowanie badań w formie nadzoru konaenratorakiego. 

l Kruszczewo, gm. Sława Biała, woj . płockie, st. l · patrz wczesne średniowiecze. 

Kucoby, gm. Oleano, 
woj. częatocbowakie, 
at. l 

Muzeum w Oleśnie 

Badania prowadził mgr Wojelech A. Łonak. Finansował WKZ w Często
chowie. Czwarty sezon badań. Osada z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na piaszczystej wydmie oblanej przez Liswartę l wpadający do 
niej od zachodu Pręd. Teren Ośrodka Sportu l Rekreacji w Oleśnie, pole namiotowe. 

Przebadano łącznie 5,5 ara, odkryto 47 obiektów (nr 111-157). Większość z nich stanowiły 
jamy pasłupowe o średnicy 0,16 • 0,48 m l maksymalnej głębokości 0,8 m. Część obiektów 
w rzucie poziomym nleregulamym. zagłębtona była do głębokości l m. Wypełniska zawierało 
zazwyczaj nieliczny materiał ceramiczny, węgiel drzewny, rzadziej polepę. W jednym wypadku 
odkryto żużel żelazny. 

Do najciekawszych obiektów należy ziemlanka. Jej eksploracji nie ukończono, obecne 
wymiary w obrębie wykopu wynoszą 3,7 x 5,1 m. Głębokość obiektu 1,34 m od powierzchni 
współczesnej. Oba profile nieckowate, wypełniska stanowi próchnica barwy brunatnej. W wy
pełnlsku obiektu nieliczny materiał ceramiczny. Wzdłuż jednej ze ścian (N·SJ dwte jamy 
pasłupowe stanowiące fragment konstrukcji, na której wspierał się dach ziemlanki. 

Ogólnie materiał ceramiczny nieliczny, zarówno w obiektach Jak l w warstwie humusu. 
Wyniki badań podtrzymują pierwotnie ustaloną chronologię osady na l połowę II w. n . e. 

Materiał l dokumentację złożono w Muzeum Olesklm. 
Badania będ4 kontynuowane. 

Leśno,gm. Bruay, 
woj. byagoakie, 
at. 2 

l Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologu. 

Badanta prowadził dr KrzysztofWalenta. Finansował Uniwersytet Łódz· 
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ki 1 WKZ w Bydgoszczy. Trzynasty sezon badań. Cmentarzysko kurha
nowe l płaskie kultury wleJbarsklej oraz cmentarzysko grobów skrzyn
kowych kultury pomorskiej. 

Badanta prowadzono w centralnej l zachodniej części cmentarzyska. Przebadano 525 m2 . 
Odkryto lO grobów popielnicowych, 8 grobów jamowych l l grób szkieletowy kultury wlelbar
sklej. Ponadto 3 groby skrzynkowe l jeden grób poplelnlcowy kultury pomorskiej. Odkryto 
także znacznie zniszczony wieniec kamlenny oznaczony nr 13. W centrum wieńca znajdowal 
się zruszczony grób jamowy, wokół którego odkryto fragmenty naczyń kultury pomorskiej. 

Wśród grobów kultury wieibarsklej na wyróżnienie zasługują grób popteinteowy nr 43 
wyposażony m. In. w 2 brązowe zapinki A.V.128 l brązową zapinkę zbllżoną do A.V.137, 
brązowe bransolety, sprzączkę do pasa, Igłę kośelaną l przęślik. Gróbjamowy nr 44 wyposażo
ny m. ln. w 2 brązowe zapinki A.V.95. fragmenty bransolet, sprzączkę do pasa, paclorek 
szklany t glinlany przęśllk. Grób szkieletowy nr 49 wyposażony był m. In. w zapinki A.lll.53, 
bransoletę druclkowatą, zakończenie pasa, przęślik l Inne przedmłoty trudne do określenia 
przed konserwacją. W grobach skrzynkowych kultury pornorsklej oznaczonych kolejnymi 
numerami 15, 16, 17 odkryto l popielnicę, 3 popleinice l 4 popielnice. W groble nr 17, gdzie 
znajdowały się cztery poptelnice stwierdzono celowe obtłukiwanie Ich u dwóch naczyń. Grób 
popielnicowy kultury pornorsklej oznaczony nr 35 przykryty był pokrywą. Wewnątrz popleinicy 
oprócz przepalonych kości nie stwierdzono żadnego wyposażenia. 

Badania będą kontynuowane. 

l Łagiewniki, gm. Busko Zdrój, woj. kieleckie, st. 3 -patrz okres lateński. 

Ławny Lasek, gm. Piecki, 
woj. olaztyńakle, 

Muzeum Warmili Mazur w Olsztynie 

at. S 

Badania prowadzlla mgr Izabela Melltn. Konsultacja merytoryczna dr 
Wojelech Nowakowski. Finansowało MWlM w Olsztynie. Drugi sezon 
badań. Osada z póżnego okresu wpływów rzymskich l w<;drówek ludów, 
kultury zachodnlobałtyjsklej. Ślady osadnictwa neolitycznego. 

Włkopy wytyczono na pólnocnym l poludniowym skraju żwirowni. Przebadano łącznic 
90 m powierzchni. 

Zarejestrowano w sumie osłem jam osadniczych (nr 15-22/88), z czego pl<;ć jam skupla
nych było w północnej części żwirowni, a trzy w części południowej. Jamy są dość jednolite pod 
względem budowy l zawartości w porównaniu do materiału zeszłorocznego. W 7..arysle owalne 
o średnicy 1-1,3 m, miąższość 0,8-1,4 m, zagłębione prostopadle o przeważnie nieckowatym 
spągu. We wszystkich jamach rysowały się dość wyrażnie liczne przewarstwienia, bez zróżni
cowania materiału w Ich obrębie. 

Na szczególną uwagę zasługuje jama 19 l 20/88. Jest to obiekt o średnicy 1,1 m, sięgający 
na 1,4 m głębokości z przylegającą dońjamą pomocniczą Uama nr 20/88) o mląższośct40 cm. 
Spąg obiektu 19 wypełniony był rumowiskiem dużych kamlent l sporą Ilością fragmentow 
ceramiki pochodzących z dużych naczyń. 

Warstwy kulturowej nie stwierdzono. Materiał pochodzi z obiektów oraz sporadycznie 
z humusu l przestrzeni między obiektami. 

Materiał zabytkowy stanowią: duża Ilość ceramiki, polepa, kości zwierzęce, kości l łuski 
rybie, węgle drzewne, zabytki krzemlenne (skrobacz, wióry, rylce) oraz l glinlany przęślik. 
Znałezłono stosunkowo dużo fragmentów l zachowanych w całości muszli małża. 

Material krzemlenny świadczący o osadnictwie neolitycznym zalegał w humusie t niclicznie 
w wypełnlsku obiektów. 

Materiały znajdują się w Muzeum Warmili Mazur w Olsztynie. 
Badania będ4 kontynuowane. 

Łętowice, PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
gm. Wierzchoaławice, Oddział w Krakowie 
woj., tarnowakie, Pracownia Archeologtczno-Konser-
at. 2 walorska w Tarnowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Szpunar. Finansował WKZ Tarnów. 
Pląty sezon badań. Cmentarzysko z wczesnego okresu wpływów rzym
skich. 

Przebadano powierzchnię40m2 na obrzeżach cmentarzyska, odkryto jeden zespół grobo-
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wy. Grób ciałopalny, popielnicowy zawierał m. In. toczony na kole puchar na pustej nóżce. 
Naczynia takle znane są z terenów związanych z kulturą Dacji. 

Badania będ~t kontynuowane. 

Maałomęcz, gm. Hrubieazów, 
woj. zamojakie, 
at. 15 

Uniwersytet Marli Curie-Skiodow
sklej Katedra Archeolo U w Lublinie 

Badania prowadził dr Andrzej Kokowskl. Finansował WOB-K w Za
mościu l urząd gminy Hrubieszów. Dziewiąty sezon badań. Cmentarzy· 
sko grupy masłomęcklej z młodszego okresu rzymskiego. 

Wykopy o łącznej powierzchni 467,5 m 2 zlokaltzowane zostały wyłącznie po zachodniej 
stronie zbadanej partU cmentarzyska grypy rnasłomęcklej. W Ich wyniku osiągnięto m. In. 
zachodnią jego granicę, o czym świadczy odkryty pas o szerokości od 7,5 do 10,5 m, długości 
po osi N-S 25m, pozbawtony grobów. W pozostałych wykopach zlokalizowano 24 nowe obiekty 
grobowe oraz zbadano fragmenty trzech Innych, znanych z poprzednich sezonów. W wlęk· 
szoścl wystąpiły w nich pochówki całkowite - 16, z których tylko 4 należały do osobników 
dorosłych. Odkryto również l grób ciałopalny, l zawierający pochówki · całkowity dziecka 
l ciałopalny, oraz 3 groby symboliczne. Wyposażenie zmarłych stwierdzono w 12 przypadkach. 

Nieomal wszystkie groby szkieletowe posiadały pochówki ułożone na wznak, a jedynie 
sporadycznie na boku. W dwóch przypadkach stwierdzono jednak najpewniej pochówki sie
dzące. Odnotowano kolejne warianty pojemników na zwłoki, wykonane najczęściej z wydrążo
nej kłody drzewa. 

Dla studiów nad obrządkiem pogrzebowym grupy masłomęcklej Istotne są obserwacje 
poczynione w grobach 234 l 219. W pierwszym stwierdzono pochówek dwóch dorosłych 
osobników, z których jeden urnleszczcny był w pozycji siedzącej w wydrążonej kłodzie. Obok 
niego złożono na prawym boku Innego osobnika. 

Kilku pochówkom towarzyszyło Interesujące wyposażenie. W groble nr 217 znałezłono m. 
In. dwie zapinki brązowe, jedną srebrną, dwa wtslorkl wiaderkowale ze srebra wypełnione 
substancjami organicznymi, Igłę z brązu, grzebleń z poroża, duży paclor z bursztynu, różnego 
kształtu okucła z brązowej blachy zaopatrzone w nity z półokrąglyml główkami, trzy naczynia 
wykonane na kole, dwa Inne lepione w ręku l niezdobiony pucharek szklany na malej nóżce. 
W groble nr 234 jeden z pochówków wyposażony był w dwie fibule VII grupy Alrngrena, 
naszyjnik z paciorków l wisiorków z bursztynu l szkła, owalną sprzączkę do pasa z brązu, 
grzebleń l wislorek z muszli. Ostatni z zespołów można więc zaliczyć do najstarszych w grupie 
masłomęcklej z oznaczeniem datowanta na fazy B2/Cl-Cla. W Innym z grobów, nr 237, 
znałezłono dwa naczynia wykonane na kole, naszyjnik z paciorków szklanych l srebrnych oraz 
bursztynowych wisiorków ósemkowatych, fibulę A-168 l nieokreśloną wykonaną z żelal'.a, 

zatyczkę z brązu, grzebleń z poroża l przęślik. 
Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii UMCS. 
Badania będą kontynuowane. 

Młodzikowo, gm. Krzykoay, 
woj. poznańakie, 

Muzeum Archeologiczne w Poznanlu 

at. 21 

Badania prowadziła mgr E.A. Śwterkowska . Finansował Urząd Gminy w 
Krzykosach. Pierwszy sezon badań . Osada ludności kultury przeworsklej. 

W 1952 r. na terenach sąsiadujących z cmentarzyskiem z okresu wpływów rzymskich 
badanym w latach 1949-1951/51 prowadzono badania sondażowe osady ludności kultury 
przewarsklej. Prace na w /w osadzłe (?) wznowiono w 1988 r. 

Stanowisko położone jest w odległości do 1,5 km od prawego koryta Warty w pólnocno 
zachodniej części wsi. Badania objęły obszar 200m2• Odsłonięto 49 obiektów w tym dwie chaty 
o konstrukcji slupowej z otwartym paleniskiem oraz obiekty o charakterze jam: gospodar· 
czych, odpadkowych, produkcyjnych(?) l posłupowych . 

Materiał zabytkowy stanowią: fr. ceramiki, narzędzia kamienne, fr. paclorka bursztynowe
go, półsurowlec bursztynowy, fr. noża żelaznego, kości zwierzęce oraz moneta brązowa Kon
stantyna I - mennica w Trewtrze (znaleziona podczas badań powterzchnlowych szczegółowych 
na st. 21 jesienią 1987 r.) 

Materiały l dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznanlu. 
Przewiduje aię kontynuację badań. 

~ Mlynkl, gm. Szczerców, woj. piotrkowskie, st. 2- patrz okres halsztacki. 
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Nowy Łowicz, 
gm. Kali•z Pomor•ki, 
woj. koualiń•kie, 
.t. 2 

OKRES WPt.YWÓW RZYMSKIGil 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr mgr Krystyna Hahuła (autorka sprawozdania) 
1 Ignacy Skrzypek. Finansowało Muzeum Okręgowe w Koszalinie. Pier
wszy sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe kultury wie l barskiej. 

Stanowisko położone jest w obrębie oddziału leśnego nr 637, na szczycle garbu morenowe
go (Góra Grzęda), najwyższej terasy starej Drawy. Celem badań było rozpoznanie stanowiska 
oraz uzyskanie matarlału potwierdzającego jego datowanie oparte na wynikach badań amator
skich. W 1981 r. rozkopano 3 kurhany (MNS t . 226), w jednym (kurhan l) odkrywając grób 
popielnicowo- jamowy z fazy B2/Cl, z ostrogami gr. I wg K. Godłowsktego l naczyniami gr. VI 
B l IX A wg R. Schindlera. 

Kurhany, w Uoścl wstępnie określonej na 66, tworzą pasmo rozciągające się po linii NE-SW 
na przestrzeni ok. 2 ha. Do badań wytypowano 4 kurhany z centralnej partU cmentarzyska. 

Kurhan l - nasyp ziemny nakrywał grób szkieletowy z fazy B2/Cl , wyposażony m. in. 
w zapinki: brązowe ze srebrnymi nakładkami A V 132, brązowe A V 128, srebrne paclorki 
dwustożkowate l klamerkę esowatą typu B wg A. v. Muliera oraz szpUę szydełkowatą, Igłę, 
sprzączkę dwudzielną półkolistą z okuciem. 

Kurhan 2 • ziemny, faza B2/Cl, konlecy grób popielnicowo-jamowy m. in. z zapinkami 
będącymi połączeniem typów A II 41 (główka l kabłąk) l A V 95 (nóżka), końcówką pasa 
zbliżoną do typu J II l wg K. Raddatza, fr. sprzączki j ednodzielnej półkolistej l okucłem 
prostokątnym, naczyniem gr. II (popielnica) l dwoma przepa lonymi naczyniami. 

Kurhan 3 -ziemny, budowany w dwóch etapach; pierwotny nasyp usypany dla dwóch grobów 
szkieletowych: 

Grób 2 - kobiecy pochówek w kłodzie, zachowanej najleplej w partu tułowia, wyposażony 
m. in. w 3 zapinki (A VI 88, A V s. 8), klloę z 9 paciorków szklanych, srebrnej klamerki typu B 
l złotego wislorka gruszkowatego typu III wg A. v. Mullera, naczynie grupy X b B; 

Grób 3 - pochówek dziecka, zachowane zęby przy zapince brązowej ze srebrną nakładką na 
kabłąku A V 149. 

Na stropie pierwotnego nasypu, w jego centrum, złożone dwa pochówki ciałopalne nakryte 
kolejną warstwą złem! (średnica drugiego nasypu 18 m, wysokość całości 1,3 m): 

Grób l a • kości ciałopalne mężczyzny m . In. ze stopłoną zapinką A V s. 8, przepalonym! 
naczyniami gr. V l XII A(?); 

Grób l b • pochówek kobiety (nakryty kamie niem) m. In. z zapinkami: brązową A V 148 1 ze 
srebrnymi drucikami A IV 88 oraz z lekko zniekształconym! na czyniami gr. X b A 1 X b B. 

Zarówno pierwotne groby szkieletowe, jak 1 złożone w drugim etapie budowy kurhanu 
pochówki ciałopalne pochodzą z jednej podfazy - 82c. 

Kurhan 23 -Jedyny z widocznymi przed badaniami kamleniami z wieńca ; wieniec o średni
cy wewnętrznej ok. 6 m, otwarty od północno-zachodniej , kUkuwarstwowy od strony wschod-
niej, dalej pojedynczy, otaczał ziemny nasyp. . 

Badania tego kurhanu nie zostały zakończone, dotąd zanotowano występowanie dwóch 
obiektów (obiekt nr 2 - jama ze ściankami starannie wyłożonymi muszlami, o nie ustalonej 
jeszcze chronologii). 

W nasypach wszystkich kurhanów odkryto materiał z okresów wcześniejszych (liściaki 
Lyngby, cerarnika "leśna", postsznurowa 1 z horyzontu łużycko - pomorskiego). 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 
Badania będlł kontynuowane. 

Oblin, gm. Maciejowice, 
woj. •iedleckie, 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

.t. 5 

Badania prowadziła dr Katarzyna Czarnecka przy współudziale mgr mgr 
J . Andrzejewskiego 1 Z. Nowakowskiego. Trzeci sezon badań. Cmenta
rzysko kultury przewarsklej z młodszego okresu przedrzymskiego 
l wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

Przebadano 650 m2 odkrywając 61 grobów ciałopalnych, w tym 29 popielnicowych 1 32 
Jamowe. 

Najstarsze groby pochodzą z fazy A2 młodszego okresu przedrzymsktego, najmłodsze ze 
schyłku fazy 82. Z fazy A2 pochodzi dobrze zachowana żelazna klamra zawiasowa zdobiona 
ornamentem delikatnie rytych "wilczych zębów" (grób l O l l oraz zapinka o konstrukcji środko
wolateńskiej (grób 88). Z fazy A3 pochodzą zaplnkt odmlany M (grób 84, 93, 95), liczne groty, 
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szydła, noże, przęśllkl oraz duże okucle taśmowate z blachy żelaznej zdobionej wytłaczanym 
ornamentem (grób 71) oraz znaleziona lu~no ostroga żelazna. 

Z fazy B1 pochodzi zapinka trąbkowata odmiany l (wg T. Liany) (grób 97), fragment zapinki 
A 68 znałezlony lwno, umbo typuJ 6llmacz z profllowanyrnl płytkami (grób 85). 

Z fazy B2 pochodzi najwięcej grobów, w których znałezłono m. ln. 2 brązowe zapinki 
pochodne od sllnle profilowanych (grób 103), żelazna zapinka z tulejką na sprężynkę zdobioną 
filigranem l ze srebrną Inkrustacją na grzebleniu l guzku na nóżce (grób 90), z tego grobu 
pochodzi również sprzączka z kolcem przedłużonym w skuwkę. żelazna zapinka A V, 11 
odmlany Leonów (grób 126). W groble 96 znałezłono fragment szplll brązowej z promowaną 
główką zdobioną perełkowanym drutem, a w groble 121 piękną szpllę kośelaną z profilowaną 
główką. Znałezłono llczne sprzączki, między Innymi sprzączkę z rozwidlonym kolcem w groble 
98. Dość często wystąpiły okucła szkatułek l klucze, stopy paciorków szklanych. Jednoczęścio
wy grzebleń z dwoma nitami żelaznymi znałezłono w groble 107. 

Z broni najczęściej wystąpiły groty: dość llczne są również ostrogi, w tym "Knebelrelter
sporn" pojawiły się w groble 72, 83 l 107. Luźno znałezłono małą ostrogę krzesłowatą ze 
srebrną Inkrustacją. Najciekawszym znaleziskiem jest komplet narzędzi - 3 punce l wlertlo 
żelazne (grób 107) oraz popleinica z zoomorficznym uchem (grób 126). 

Materiały z badań złożono w PMA. 
Badania będ4 kontynuowane. 

Odry, gm, Czerak, 
woj, bydgoakłe, 
at. l 

l Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologu l 

Badanta prowadzili dr dr Elżbieta Orzełakowska l Tadeusz Grabarczyk 
(autor sprawozdania). Finansował Uniwersytet Łódzki l WKZ w Bydgo
szczy. Dwudziesty trzeci sezon badań. Cmentarzysko płaskie l kurha
nowe kultury wlelbarsklej . 

Zbadano obszar140m2 w południowej części stanowiska. Odkryto 3 groby szkieletowe (nr 
547-549), z których tylko jeden zawierał wyposażenie, które pozwala datować je na okres 
pó~norzymskl. 

Dokumentacja l materiały znajdują się w Katedrze Archeologu Uniwersytetu Łódzkiego 
oraz w Biurze Badań l Dokumentacji Zabytków w Bydgoszczy. 

Badania będ4 kontynuowane. 

Opalenie, gm. Gniew, 
woj. gdańakie, 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

at. l 

Badanta prowadzlll mgr mgr Małgorzata Tuszyńska l Mirosław Pletrzak 
przy współpracy dr Franciszka Rożnowsklego (Katedra Biologu WSP 
w Słupsku). Finansował WKZ w Gdańsku. Pierwszy sezon badań . Cmen
tarzysko płaskie kultury wleJbarsklej z wczesnego okresu wpływów 
rzymskich. 

Stanowisko położonejest po północnej stronie drogi prowadzącej do Kwidzyna, do przysta
ni promowej na Wiśle, około200m na północny wschód od kościoła w Opaleniu, w sąsiedztwie 
zabudowań Władysławy Mllewsklej. 

W 1965 r. l w 1971 r. miały tu miejsce przypadkowe odkrycia grobów szkieletowych, zaś w 
1976 r. przeprowadzono krótkotrwałe badanta sondażowe nie odkrywając żadnych obiektów 
grobowych (Informator Archeologiczny 1976, s . 149-150). 

Obecne badanta ratownicze podjęto w następstwie odkrycia 3 grobów szkieletowych podczas 
wybierania żwiru. 

Przebadano obszar ok. 60m2 odsłaniając, łącznie z 3 uprzednio odkrytymi, 19 grobów, w tym 
l 7 szkieletowych, l ciałopalny, jamowy oraz jeden zniszczony kultury wschodniopomorskiej. 

W związku z usytuowaniem cmentarzyska na stoku niewielkiego wyniesienia, wlększść 
obiektów była uszkodzona przez orkę l wody deszczowe. 

W kilku grobach szkieletowych stwierdzono ślady spalenizny, z reguły na obrzeżu wyko
pów, na dłuższych bokach, z jednej lub z obu stron kości szkieletów, poza trzema, zachowały 
się słabo. 8 grobów pchodzl z fazy B l starszego okresu wpływów rzymskich (zaplnkl oczkowate 
A.lii. 45, 46, 50-52). Z fazy B2a pochodzi l pochówek, zaś 3 ogólnie z fazy B2. 

Na uwagę zasługują żelazne brzytwy, nożyce, noże oraz ostrogi krzesełkowaŁe - 2 brązowe 
l Jedna żelazna. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Przewiduje aię kontynuację badań. 
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~ Podegrodzle, woj . nowosądeckie, st. 9 - patrz okres lateński. 

Podrzecze, 
woj. l~zczyńakie, 
at. 3 

Polska Akademia Nauk Instytut I-11-
storll Kultury Materialnej Zakład Ar
cheologu Wielkopolski w Poznanlu, 
Muzeum Archeologiczne w Poznanlu 

Badania prowadzlll Ellza l Wojelech Śmlglelscy . Finansował WOA-K w 
Lesznie l II-IKM PAN. Szósty sezon badań. Cmentarzysko ludności 
kultury przewarsklej ze starszego okresu rzymskiego. Grób megalltycz
ny kultury amfor kulistych. Osadnictwo schyłkowo neolityczne (wczes
no brązowe) . Osadnictwo średniowieczne. 

Prace prowadzono nadal w południowo-zachodnim sektorze stanowiska. Zbadano obszar 
274 m2 o odkryto 102 obiekty. Na cmentarzysku kultury przewarsklej odkryto 52 groby 
jamowe, bezpoplelnlcowe. Rozmiary jam zamykały się w przedziale od 40 x 50 cm, poprzez 70 
x 100 cm do ok. 100 x 120 cm. Ich głębokość wynosiła 20-80 cm. NajczęścieJ występowały 
jamy o wymiarach ok. 40 x 60 cm l głębokości do 40-50 cm. Na powierzchni miały przeważnie 
kształt owalny, ellpsowaty, kolisty l nerkowaty, a przekroje były nieckowate, workowate, 
półkuliste l rzadko cylindryczne. Niektóre z ruch były obwarowane na stropie brukami kamien
nymi, niektóre były oznaczone na powierzchni pojedynczymi kamlenlaml. 

Wyposażenie grobów było skromne. W przeważającej części jam znajdowaly się jedynie fr. 
naczyń, zwykle kilku różnych, w Ilości od kilku do kilkudziesięciu. Liczba Ich nie była 
skorelowana z wielkością jamy, czy z wyposażeniem w przedmioty metalowe. Rozmieszczenie 
materiału ruchomego w grobach było różne . Ułamki naczyń występowały zwłaszcza w górnych 
parUach jam, przepalone kości były niekiedy umieszczane na dnie jamy, przeważnie jednak 
były one zmieszane z popiołem l występowały w rozproszeniu. Drobne przedmioty metalowe, 
jak np. zapinki, spoczywały przeważnie w partlach stropowych grobów. Na ceramikę grobową 
składały się gładkościenne naczynia wazowate, dwustożkowate z łagodnym załomem, ostro 
profllowane czarki dwustożkowate, czarki półkullste l misy, kubki, grubościenne garnki o 
powierzchni chropowatej, obrzucanej l szorstkiej . Wśród zabytków z tnnych surowców znale
złono m. In . nóż żelazny l fr. Innych noŻY, żelazny grot strzały, 6 skuwek l okuć, 16 gwoździ 
l nitów żelaznych (2 z ozdobnymi główkami), 3 sprzączki do pasa (2 żelazne, l brązowa), 
Igielnik żelazny, 3 zapinki żelazne, 4 zapinki brązowe, zapinkę srebrną, zausznicę srebrną, 
żelazny wislorek wiaderkowaty, fr. kościanych zdobionych płytek grzebieni, fr. paciorków 
szklanych, fragmenty przęślików glinianych. Na szczególną uwagę zasługuje Importowana 
srebrna zapinka z późnego okresu rzymskiego oraz Importowany żelazny nóż celtycki z późnego 
okresu lateńskiego. 

Oprócz grobów odkryto 34 Inne obiekty związane zapewne z tym cmentarzyskiem, zwłasz
cza różnej wielkości jamy l dołki posłupowe, a także obiekty tzw. rowkowe. Wśród nich na 
wyróżnienie zasługuje nadzwyczajnych rozmiarów kamleń (2 m długości, 75 cm wysokości), 
spoczywający w Jamie wypełnioneJ spalenizną, otoczony wieńcem kamleni polnych 1 obsypany 
fragmentami naczyń. W jamie znaleziono też okruchy paciorków szklanych, l gwóźdź żelazny. 
Wśród obiektów rowkowych jeden miał kształt koła o średnicy wewnętrznej 120 cm, Inne 
szerokości od kilkunastu do ok. 30 cm, przebiegały w różnych kierunkach, ale 2 lub 3 z nich 
łączyły się z jamą, w której spoczywał wspomniany kamień; w pobliżu zarejestrowano klika 
dołków posłupowych, stanowiących zapewne ślad większej konstrukcji naziemnej. 

Na cmentarzysku odkryto kolejny, piąty już, grób zwierzęcy. W prostokątnej jamie o wy
miarach 95 x 270 cm spoczywał kompletny szkielet konia, ale w nienaturalnym układzie: 
zwierzę leżało na lewym boku, tylne nogi miało wylarnanc ze stawów biodrowych l wyciągnięte 
do tyłu, przednie zgięte l podkurczone pod korpusem. Szyja była wykręcona l głowa spoczywała 
pionowo, pyskiem w dół. Wśród kości zalegały 3 kamienie, a w Jamie znaleziono 2 skruszałe 
paclorki szklane, paclorek kośelany l gwóźdź żelazny. 

Spośrod obiektów ze starszych epok do najbardzlej efektownych należał okazały grób megall
tyczny, zbudowany w ksztalcle skrzyni kamlennej z obwarowaniem. Skrzynia o wymiarach 
wewnętrznych E-W 75 cm l N-S 50 cm zbudowana była z 3 płyt kamlennych (ściany N, E 1 S), 
ściana W zastawłona była 3 płaskimi kamieniami. Dno stanowił duŻY płaski kamień, skrzynię 
nakfywała duża płyta, całość była przykryta brukiem o wymiarach 100 x 150 cm. W narożniku 
południowo-wschodnim spoczywała miseczka gltnlana, poza tym grób był pusty. Grób został 
zbudowany przez ludność kultury amfor kulistych. Na młodszą epokę kamlenla/starszą epokę 
brązu przypada jeszcze I 4 jam zróżnicowanej wielkości. Największa z ruch, kol1sta, Uczyła aż 360 
cm średnicy l 120 cm głębokości, Inne były znacznie mn1ejsze, kilka to zapewne ślady słupów. 
Odkryto w nich oprócz ceramiki sztylet krzemlenny l 2 przęśliki gliniane. 

Podobnle jak w latach ubiegłych odkryto w warstwie fragmenty ceramlkl XIV-XV Wiecznej. 
a w tym roku jeszcze znaczne Ilości żużla żelaznego. Obiektów z tego czasu jednak nic 
zarejestrowano. 
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Połowite, gm. Małdyty, Państwowe Muzeum Archeologiczne 
woj. olaztyńakie, w Warszawie, Uniwersytet Warsza-
at. l wski Instytut Archeologii 

Badanta prowadzili dr Aleksander Bursche (lA UW) l mgr Jacek Andrze
jewski (PMA). Finansowały PMA l lA UW (RP-111-65). Pierwszy sezon 
badań . Cmentarzysko kultury wieibarsklej z wczesnego l późnego okre
su wpływów rzymskich. 
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Stanowisko badane ratowniczo w latach 1927-1928 (odkryto wówczas 28 grobów szkieleto
wych) zlokalizowane zostało na podstawie badań powierzchniowych Instytutu Archeologii UW 
w 1987 r., relacji obecnych mieszkańców dawnego dworu w Połowltem oraz analizy topografil 
gruntów byłego majątku Połowtte, jako że literatura dotycząca tego stanowiska nie dostarcza 
żadnych Informacji na temat jego położenia. Badania podjęto z uwagi na szczególną obfitość 
Inwentarzy grobowych (m. In. kilkanaście naczyń szklanych), stawtającą cmentarzysko w Po
łowltem w rzędzie najważniejszych poznawczo nekropoli kultury wlelbarskiej. 

Przebadano łącznie140m2 w 4 wykopach rozmieszczonych na kulminacji wzniesienia oraz 
w jego części południowo-zachodniej, gdzie z największym prawdopodobieństwem spodzlewać 
się było można grobów. Badanta przyniosły wynik negatywny - znaleziono jedynie kilka 
fragmentów ceramiki średniowiecznej , w tym jeden z XII-XIII w. w nasypie kopca, oraz jeden 
fragment ceramtkl starożytnej. Koplec zajmujący kulminację wzniesienia, na którym przypu
szczalnie znajduje się cmentarzysko, okazał się, przynajmniej w ostatnim horyzoncie użytko
wania, związany z rodzinnym grobowcem b. wlaśclclell majątku Połowtte. Stwierdzono, że 
natraflenie na nekropolę wymagałoby ogromnego nakładu środków materialnych. W tej sy
tuacji badania zawieszono do czasu ewentualnego uzyskania nowych danych odnośnie po
łożenia cmentarzyska. 

Pruazcz Gdańaki, 
woj. gdańakie, 
at. 6 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badanta prowadzili mgr mgr Małgorzata Tuszyńska (autorka sprawoz
dania) l Mirosław Pletrzak. Finansowal WKZ w Gdańsku. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko płaskie kultury wieibarsklej z okresu wpływów 
rzymskich. 

Cmentarzysko położone Jest w rozwidleniu ulic GrunwaldzkieJ l Bohaterów Armil Radziec
kiej, na południe od mostu na rzece Radunl, w miejscu określanym w literaturze niemieckleJ 
Jako "Dreleck". 

Odkryto tu w 1929 r. 1 w 1941 r. 2 groby szkieletowe z młodszego okresu wpływów 
rzymskich ("Gothlskandza", z. 3, 1941 , s. 53-56, tabl. 4; z. 4, 1942, s. 29-32, tabl. 7a). 

W końcu września 1988 r . na tym terenie, zaj<;tym dotychczas przez prywatne ogródki, 
rozpoczęły się prace budowlane. W trakcle kontroll wykopów uchwycono zachodnią granicę 
cmentarzyska, odkrywając 10 grobów, w tym 7 szkieletowych l 3 ciałopalne, jamowe. Pochodzą 
one, z jednym wyjątkJem (gr. nr 9 ·szkieletowy z fazy B l zawlerakący 3 zapinki brązowe A.III. 
46, 50-51 oraz nożyk żelazny, sierpikowaty) z młodszego okresu wpływów rzymskich oraz 
z okresu wędrówek ludów. 

W 5 grobach szkieletowych pochodzących z fazy C1 stwierdzono rabunek, który został 
dokonany jeszcze w starożytności; w 4 grobach zachowały się ślady po kłodach dreWJ'llanych . 
Z resztek wyposażenia zachowały się: zaptnka srebrna A.Vl . 164- zbliżona, brązowe końcówki 
pasa (J II, 3 wg K. Raddatza), sprzączki brązowe, resztki naszyjntków, w tym 2 paclorki 
bursztynowe, ósemkowa te, resztki grzebleni rogowych. Najciekawszy grób- nr 10, szkieletowy, 
obrabowany, zawierał czerpak l cedzidło brązowe (E 161 l oraz naszY.Jnlk złożony z paciorków 
szklanych l bursztynowych, toczonych. W groble nr 7 ciałopalnym, jamowym, odkryto frag
ment zapinki brązowej A.VL 162, wysoki wislorek żelazny, wiaderkowaty oraz fragment na
czynka gllnlanego, wtórnie przepalonego (gr. XVlll wg R. Schindlera). 

Na fazę D wczesnego okresu wędrówek ludów datowany jest grób nr 5 - szkieletowy, 
obrabowany, z którego wyposażenia zachował się grzebleń rogowy z uchwytem dzwonowatym 
oraz sprzączka brązowa ze zgrublalą ramą. 

Odkryto także zniszczony wieniec kamienny o średnicy ok. 6 m nicokreślonego charakteru. 
W jego wnętrzu występowały luźno fragmenty ceramiki z okresu wpływów rzymskich l pojedyn
cze przepalone kości ludzkie, nie stwierdzono śladów jakiegokolwiek pochówka. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Konieczna jest kontynuacja badań. 
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Przylesie Dolne, 
woj. opolakie, 
at. 6 

OKRES WPl..YWÓW RZYMSKICli 

l Konserwator Zabytków Archeolog!· l 
cznych w Opolu 

Badanta prowadził mgr Klemens Macewtez przy konsultacji doc. dr 
hab. Stanisława Pazdy. Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon 
badań. Pracownia hutnicza z IV /V w. n.e. 

Stanowisko jest położone na polu uprawnym, około 1450 m na północny-wschód od środka 
wsl l około 200 m na południowy-zachód od autostrady. Odkryte zostało podczas badań AZP 
w 1987 r. Z uwagl na duży stopleń zagrożenia orką, wpisane zostało do rejestru zabytków 
województwa opolskiego pod nr A-800/88 l za zgodą właściciela gruntu RSP w Przylesiu 
Dolnym wyłączone z upraw na okres 3 lat 

Przeprowadzono wstępne badanta ratownicze w obrębie czterech wykopów, o łącznej pow. 
l ara. Na Ich podstawie oraz badań powierzchniowych wyznaczono orlentacY.Jny zasięg stanowi
ska. Zajmuje ono kolisty obszar o powierzchni około 20 arów, przy czym największe zagęszczenie 
rellktów hutniczych występuje na około 12 arach. 

Stwierdzono daleko posuniętą dewastację obiektów produkcY.Jnych stanowiska l to zarów
no w okresie funkcjonowania pracowni, Jak l w czasach nowożytnych, podczas orki. Poza 
licznymi fragmentami rozbitych kloców żużla, tworzącymi w kllku przypadkach zwarte bruki, 
odkryto jeden, stosunkowo dobrze zachowany obiekt, będący prawdopodobnie pozostałośclą 
pieca wygrzewczego do wtórnej obróbki termicznej kęsów surowego żelaza uzyskanego w 
Innych plecach. Odsłonłęty został na głębokości 45-50 cm, pod warstwą brył żużla (brukiem). 
Miał zarys kolisty o średnicy około 120 cm. W przekroju plonowym był workowaty. Ściankę 
stanowiła wypalona glina. Głębokość nieznacznie przekraczała l m. Część partu przydennej 
tego obiektu wyłożona była płasklml kamleniami l kUkoma ułamkami naczyń glinianych. 
W wypełnlsku nie występowały większe bryły żużla. 

Nieliczne fragmenty naczyń znalezione w obrębie pracowni pozwalają jednoznacznie okreś
lićjeJ chronologię na końcową fazę kultury przewarsklej (IV-V w. n. e.). 

Planowanajest kontynuacja badań w dwóch kolejnych aezonach. 

Biuro Badań l Dokumentacji Zabyt
ków Muzeum Okręgowe w Clecha
nowie 

Badania prowadził mgr M. Wyczółkowski przy współudziale mgr M. Plo
trowsklego. Finansował BBIDZ w Clechanowie za pośrednictwem CTN. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury przewarsklej z młodszego 
okresu przedrzymskiego 1 wczesnego okresy rzymskiego, z elementami 
kultury łużycklej l grobów kloszowych oraz z pozostałościami osadnictwa 
ze starszej fazy wczesnego średniowiecza (lu b pó~nego okresu rzymskiego). 

Stanowisko usytuowane jest na kulminacji niewielkiego wzniesienia, leżącego między 
drogą polną prowadzącą do Gruduska a torami kolejki wąskotorowej. W centrum stanowiska 
znajduje się mała żwirownia. Pierwsze wiadomości o stanowisku pochodzą z 1981 r ., chociaż 
fragmenty ceramlkl l przepalone kości znajdowano tam już w połowie lat 70-tych przy wyble· 
rantu żwiru . W czasie weryfikacji terenowej ówczesny Konserwator Zabytków Archeologicz
nych wydobył l zabezpieczył fragmenty kllku naczyń z młodszego okresu przedrzymsklego, 
początkowo błędnie przypisanych północnomazowieckieJ grupie kultury łużyckiej. 

Badania miały charakter ratowniczy. Wykop o powierzchni 50 m 2 wytyczono przy wschod
niej krawędzi żwirowni. Odkryto l grób umowy, 3 groby jamowe, 3 obiekty będące po
zostałościami zniszczonych grobów (prawdopodobnie 2 jamowych l l urnowego), 2 małe jamy 
z cerarniką kultury grobów kloszowych, oraz jamę o trudnej do ustalenia chronologii, po
chodzącą jednak najwcześniej z pó~nego okresu rzymskiego. 

Najwcześniejsze znałeziska datowane na koniec epoki brązu - okres halsztacki związane są 
z kulturą łużycką. Oprócz nielicznych fragmentów ceramlkl, z kulturą tą łączyć należy znałe-
zlony w obiekcie 5 skręt drutu brązowego. -

Spośrod materiałów kultury przewarsklej najwyrażnlej rysuje się zespół znalezisk z fazy 82 
wczesnego okresu rzymskiego. Dobrym wyznacznikiem chronologicznym tej fazy są dwa 
zabytki świadczące o powiązaniach z kulturą wlelbarską. Jednym z nich jest wislorek opasany 
(z paclorkłem szklanym). który odkryto w obiekcie 10 razem z brązowym, profilowanym 
zakończeniem nitu Imacza. Drugim jest odkryta luźno owalna, dęta zawieszka z cleńklej złotej 
blaszki. 

Z fazy B2 pochodzą także: znalezione we wtórnym złożu (wypełnlsko rowu strzelecklegol 
żelazne, profilowane okucle końca pasa (Madyda l 4) oraz fragment fibuli oczkowatej A.lll 61 
z obiektu 3 . 
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Najstarszym obiektem związanym z kulturą przcworską jest zniszczony grób jamowy -
obiekt 8, który datoY. ać można na schyłkową fazę młodszego okresu przedrzyrnsklcgo. Z tego 
samego okresu pochodzi odnaleziony w pobliżu wspomnianego obiektu żelazny nit od umba. 

Najmłodszym obiektem odkrytym w 1988 r. jestjama-obiekt 14, którą należy prawdopo
dobnie wiązać z osadnictwem ze starszej fazy wczesnego średniowiecza. Znałezłono w jamie 
naczynie swoją formą przypomina niektóre naczynia z późnego okresu rzymskiego, jednakże 
bliższe analogie łączące je ze starszymi formaml ceramiki wczesnośredniowiecznej pozwalają 
ostrożnie datować naczynie na VI-VII w. jeżeli dalsze badania potwlerdziJyby proponowane 
datowanie naczynia z obiektu 14, to byłoby to pierwsze znane tego typu znalezisko z pól
nocnego Mazowsza. 

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Okn;gowym w Ciechanowie. 
Badania będ-t kontynuowane. 

Puazczykowo, 
woj. poznańakle, 
at. 8 l 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków l 
Pracownia Archeologiczna Oddział w 
Poznanlu 

Badania prowadzlll mgr mgr Edward Krause (autor sprawozdania), 
Józef Marcinkiewicz, Plotr Wawrzyniak. Zlecenie Biura Projektów Bu
downictwa Komunalnego w Poznanlu. Drugi sezon badań . Stanowisko 
wielokulturowe (osady kultury łużycklej l przcworsklej, wieś z końca XIII 
(pocz. XIV w.). 

Kontynuowano rozpoczęte w u b. roku badania ratownicze osady wielokulturowej położonej 
u ujścia Kanału Moslńsklego (uregulowana Obra) do Warty pod Puszczykowem l Moslną. 
Stanowisko zagrożonejest zniszczeniem przez budowę oczyszczalni ścieków. badaniom podda
no generalnie pólnocno-zachodnią część stanowiska, rozpoznano zachodnią polowę stanowi
ska. Część wschodnia znajduje się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego l jako nic 
zagrożona nie była eksplorowana. 

Przy użyciu spycharki wykonano dwa wykopy: nr 2 o pow. 22,85 ara l nr 3 o pow. 2,15 ara . 
Po oczyszczeniu wyeksplorowano z nich 203 obiekty nieruchome różnej wielkości, funkcji 
1 chronologii. Znaczna liczba obiektów była bez jakiegokolwiek materialu zabytkowego. Część 
obiektów określono też jako współczesne lub nowożytne (m. Ln. wykroty leśne). Ok. 30 
obiektów zidentyfikowano jako pradziejowe tj. łużyckle l przcworskle. Na okres późnośrednio
wieczny wydatowano podobną liczbę obiektów, a wśród nich wyróżniono 3 obiekty mieszkalne. 
Dwa z nich (o b . nr 21/88 l 188/88) to albo ziemlanki, albo chaty podpiwniczone zbliżone 
zarysem do kwadratu o wymiarach ok. 3,5 x 3,7 x 0,8 - 1,2 m . Do wnętrz tych obiektów 
prowadziły zejścia rampowc. Obiekt nr 1/88 to pozostalość chaty o konstrukcJI slupowo-ple
cionkowej o wymiarach 3,8 x 3 m. W obiektach l l 2 zaobserwowano otwarte paleniska, a w 
obiekcie 198 glinlany piec kopulkowy. 

Zwraca uwagę bardzo skromna zawartość w zabytki obiektów późnośredniowiecznych, co 
może wskazywać na planowe opuszczenie wioski przez jej mieszkańców lub też na bardzo 
krótkotrwale osiedlenie. 

Ruchomy material zabytkowy to ok. 2,2 ryś . ul. naczyń glinlanych w wlqkszoścl późnośre
dniowiecznych oraz nicliczne wyroby żelazne o podobnej chronologu (gwoździe- 14 szt., noże-
4 szt., fr.ostrogi- l szt.) l glinlanc (przęśliki- 2 szt.). W obiektach znaleziono także 55 fr . żużli 
żelaznych . 

Materiały l dokumentacja z badań znajdują się w opracowaniu w Pracowni Archeologicznej 
PP PKZ Oddział w Poznanlu. 

Badania wykopallakowe zakończono. 

l Reda, woj . gdańskie, st. 2 - patrz okres lateński . 

Romartów, gm. Witonia, 
woj. płockie, 

Muzeum miasta Łęczycy 

at. l 

Badania prowadził mgr Krzysztof Gowln. Finansował WKZ w Płocku. 
Pierwszy sezon badań . Osada kultury pucharów lejkowatych, cmenta
rzysko kultury pomorskiej oraz osada kultury przeworsklej . 

Stanowisko położone jest na krawędzi stoku dollny bezimiennego cieku, dziś rowu melio
racyjnego. 

Przy wydobywaniu żwiru w 1987 r. odkryto grób popielnicowy kultury pomorskiej. Spo
wodowało to podjęcie badań ratowniczych. Według Informacji miejscowej ludności na terenie 
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zniszczonym przez dawną żwirownię znajdowała się osada kultury przeworsklej. Zniszczono 
również pewną Ilość grobów popielnicowych. 

Otworzono wykop o powierzchni 4 7,5 m2 blisko dawnej krawc;dzl byłej żwirowni. Uchwyco
no Jeden obiekt z ceramiką kullury przeworsklej . We wschodnnlej części wykopu natrafiono na 
fragmenty trzech naczyń z fazy wtórecleleJ kultury pucharów lejkowatych. 

Badania będlł kontynuowane. 

Rumi n, Muzeum Okręgowe w Kontnie 
woj. konińskie, 
st. 25 

Badania prowadził mgr Józef Kapustka. Finansowało Muzeum Okrę
gowe w Koninie. Pierwszy sezon badań. Osady kullury łużycklej l prze
worskleJ . 

Stanowisko położonejest w zachodniej części wsi, na rozległym. nlcwysoklm, piaszczystym 
wzgórzu. W pobliżu ok. 50 m na zachód przepływa rzeka Warta. 

Zalożono dwa wykopy o łącznej powierzchni 250 m2 • W wykople I stwierdzono duże 
zniszczenie stanowiska podczas doprowadzania Instalacji wodociągowych do zabudowań go
spodarczych. W wykople II odsłonlc;to pozostałości dwóch prostokątnych chat, resztki pale
nisk, kUkanaście jam gospodarczych, ślady po dołkach posłupowych . Uzyskano duże Ilości 
kości zwlerzc;cych oraz materiału ceramicznego. 

Wstępna analiza materiałów wykazuje, że stanowisko jest osadą wielokulturową. Osadnic
two kułtury przewarsklej koncentruje się w centralnej czc;ścl stanowiska (wykop Ił). Nieliczne, 
wcześniejsze obiekty kullury łużyckleJ zostały zniszczone przez pó!nlcjsze osadnictwo kullury 
przeworskleJ. W zachodnim obrzeżu osady (wykop lO) dominuje materiał "łużycki", nieliczne 
ślady osadniclwa kullury przewarsklej występują tylko na powierzchni. 

Materiały l wyniki badań znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie. 
Badania będą kontynuowane. 

l Sanok - Biała Góra, woj . krośnieńskie, st. 3 - patrz epoka brązu. 

Siemiechów, gm. Widawa, 
woj. sieradzkie, 

Muzeum miasta Pablanlc 

at. 2 

Badania prowadziła mgr Marla Jażdżewska . Finansował WKZ w Siera
dzu. Szesnasty sezon badań. Osada ludności kultury przewarsklej z 
późnego okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano prace z lat ubiegłych. Przebadano obszar 304 m2 . Odcinki 5 x 5 m 
wyznaczono w nawiązaniu do wykopów ubiegłorocznych w czc;ścl północno-zachodniej l środ
kowo-wschodniej dotąd badanego terenu, natomiast liczne wykopy próbne zakładano wokół 
stanowiska 2. W jednym z nich, położonym w lesie w odległości 170m na południe od granicy 
wykopów na st. 2, stwierdzono ślady osadnictwa póinorzymsklego, w postaclluinej ceramiki 
ręcznie lepionej l toczonej na kole. 

Ostatni sezon badań przyniósł odkrycie w całości dwu kolejnych półzłemlanek (nr XXVlll 
l XXIX) o konstrukcji słupowej. Podobnle jak niemal wszystkie poprzednie - l one miały kształt 
w przybliżeniu prostokątny, o wymiarach: 4,2 x 2,4 m l 5,1 x 3,6 m . Dna chat sll;gały 
odpowiednio: 1,5 l 2,2 m głqbokoścl mierzonej od powierzchni ziemi. Chaty noszą ślady 
pożaru. materiał ruchomy znałezlony w nich, to liczne ułamki ceramiki lepionej rqcznlc 
l toczonej na kole, polepa l dużo kości zwierzęcych . 

W chacle XXIX o wyjątkowo solidneJ konstrukcji (ślady słupów sięgały do g!. 2 ,4 m) 
znaleziono oprócz w/w, część kamlenta żarnowego l ornamentowany przęślik gliniany. 

Poza pracami na terenie samego stanowiska 2 w Slemlechowle, prowadzono badania 
kontrolne w najbliższej okolicy. Dzięki rum udało się zlokalizować prawdopodobnie osad<; 
z okresu halsztackiego, położoną w odległości ok. 0 ,5 km na płn . -wsch. od wzniesienia zw. 
"Piekłem". 

Materiały z badań znajdją się w Muzeum Miasta Pablanlc. 
Przewiduje aię kontynuację prac wykopaliskowych. 
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Sitaniec - Błonie, 
gm. Zamość, 
woj. zamojskie, 
at. 4 

l Wojewódzki Ośrodek Archeologlcz- l 
no-Konserwatorski w Zamościu 

Badania prowadzl.ła mgr Ewa Banaslewlcz. Finansował WOA-K w Za
mościu. Drugi sezon badań ratowniczych. Cmentarzysko kultury prze
warsklej oraz ślady osadnictwa kultury amfor kulistych, kultury strzy
żowsklej l łużycklej. 
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Wznowiono prowadzone w 1986 r. badania eksplorujące123m2 powierzchnijego wschod
nieJ części. Odkryto cztery groby ciałopalne kultury przewarsklej oraz obiekt osadowy kultury 
amfor kulistych, kultury strzyżowsklej oraz łużyckiej. Badana w sezonie 1988 cz~ść cmenta
rzyska okazała się bardzo zniszczona. Wykonana planigrana ujawniła już w warstwie orneJ 
wyraźne skupiska ceramiki, drobnych przepalonych kości l węgielki. Odkryte zostały zatem 
tylko dolne wypełniska jam grobowych. W wypełnlsku jam grobowych zachowała się bardzo 
mała Ilość przepalonych kości z uwagi na piaszczyste środowisko jakle dominuje w badaneJ 
w ble7-acym roku części cmentarzyska. 

W warstwie ornej odkryte zostały nieliczne zabytki żelazne, przepalone l Intensywnie 
skorodowane. a można je łączyć ze zniszczonym grobem. Należą do nich żelazna brzytwa oraz 
fragmenty sprzączki, odkryto ponadto dwa żelazne fragmenty Igły być może pozostały one ze 
zniszczonych zapinek. 

Obiekt osadowy o trudnym do ustalenia charakterze a należący do kultury amfor kulistych 
wystąpił na gl. 70 cm w postaci lltej polepy w rzucie owalny o średnicy 50-60 cm z wyraźnymi 
trzema śladami po słupkach (śr. 60 cm). W towarzys7.ącym jej zaciemnieniu odkryto siekierkę 
z krzemlenia pasiastego, a w warstwie ornej wystąpiły fragmenty naczynia o prawdopodobnie 
cylindrycznym wrlewle z charakterystycznym zdobieniem dla kultury amfor kulistych. 

Badania powtnny być kontynuowane z uwagi na zagrożenie. 

Sławobor ze, 
woj. koszalińskie, 
at. 25 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

Badania prowadzili: mgr Krystyna Hahuła l mgr Ignacy Skrzypek (autor 
sprawozdania). Finansował WKZ w Koszalinie. Pierwszy sezon badań. 
Domniemane cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego (?). 

W wyniku penetracji odkryto nowe stanowisko kurhanowe położone w lesie należącym do 
leśnictwa Zagrody. oddział 47, pododział a l g, nadleśnictwo Sławoborze. 

Stanowisko oddalone jest o około 2 km na poludnie od miejscowości Sławoborze l około 
2 km na południowy-wschód od osady leśneJ Zagrody. W lin U prostej na północ oddalone jest 
około 4 km od cmentarzyska w Jastrz~bnlkach. 

Stanowisko zlokalizowane jest na płaskim, szerokim obniżeniu zasłonl~tym od północy 
garbem morenowym rozłożonym na klerunku E-W. W trakcle wstępnych prac Inwentaryzacyj
nych zauważono pl~ć regularnych kopców o średnicy od 6 do 9 m l wysokości od około 50 cm 
do l m, rozrzuconych na dwóch pooddzlałach leśnych w linii N-S. Obiekty te są dobrze 
zachowane. Na obwodach l w nasypach trzech kurhanów zauważono wystające z ziemi 
kamienie. Przewiduje się przeprowadzenie badań wykopaliskowych na tym stanowisku ar
cheologicznym l dalszą Inwentaryzację sąsiednich działek leśnych w 1989 roku. 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 

Badania prowadziły mgr E. Hole l E. Matuszczyk (autorki sprawozdania). 
Konsultował doc. dr hab. S. Pazda. Finansowało Muzeum Śląska Opol
skiego. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne warstwowe z późne
go okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone Jest na południe od drogi gruntowej Szymlszów - Strzelce Opolskie 
liasu zwanego "Lipiec", w którym lokalizowane jest cmentarzysko kurhanowe. 

Przebadano obszar o łącznej powierzchni 160 m 2 . Poszczególne wykopy zakładano w na
wiązaniu do wykopów z lat 1983 - 1984 w celu uchwycenia północnej, zachodnieJ 1 po
łudniowej granicy cmentarzyska. Material zabytkowy lokalizowano w ramach m 2 l warstewki 
mechanicznej o grubości 10 cm. 
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Warstwę kulturową o grubości od 6 do 35 cm tworzyła próchnica z większą lub mnlejs7~1 
domieszką plasku, zawierająca przepalone kości ludzkie, fragmenty ceramiki, węgle drzewne 
l drobne kawalki żużla . Przy uchwyconej częściowo zachodnieJ l pólnocnej granicy cmentarzy
ska znałezłono dobrze zachowane: zapinkę z podwiniętą nóżką, sprzączkę, nit, nóż żelazny. 

Badania będę kontynuowane. 

l Stupsk, woj . ciechanowskie, st. l - patrz okres lateński. 

Szymi•z6w, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 
gm. Strzelce Opol•kie, 
woj. opol•kie, 
at. l 

Badanta prowadziły mgr E. Hole l E. Maluszczyk (autorki sprawozda
nia). Konsultowal doc. dr hab. S . Pazda. Finansowało Muzeum Śląska 
Opolskiego. Pierwszy sezon badań. Badania sondażowe. Osada kullury 
przeworsklej . 

Stanowisko położone jest na polu ornym Stadniny Kont w Rożnlątowie- Zakład Szymtszów 
leżącym tuż przy drodze (na poludnie od niej) gruntowej Szymlszów - Strzelce Opolskie, około 
400 m na wschód od szpitala w Szymlszowie (dawny pałac) l na zachód od stanowiska 23 
w Strzelcach Opolskich - cmenta.rzyska warstwowego z okresu wpływów rzymskich. 

Wykop I o wymiarach S x 3 m założono przy wschodniej kraw<;dzt poła, przy drodze polnej 
oddzielającej grunty wsi Szymlszów od Strzelec Opolskich, około 20 m na zachód od uchwyco
nej w czasie tegorocznych badań zachodnieJ granicy w/w cmentarzyska. 

Pod warstwą orną o grubości do 60 cm wystąpił piasek calcewy z soczewkami gliny. Zarówno 
w warstwic ornej jak l na poziomic stropu calca nJe znałeztono materiału zabytkowego. 

W związku z powyższym badanta kontynuowano wykopami sondażowymi o wymiarach 2 x 3 
m, które złokallzowano na powierzchni o wymiarach 20 x 12m, w odległości 120m na południc 
od drogi gruntowe} Szymtszów - Strzelce Opolskie l 200 m na zachód od wykopu l. t..,cznle 
przebadano obszar o powierzchni 56 m2 . 

W czasie eksploracJI poszczególnych wykopów sondażowych odsłonięto pod warstwą orn., 
o grubości 25-30 cm, warstw<; kullurową o grubości 10-20 cm zawierającą fragmenty naczyń, 
kawalki żużla, przepalone kamienie, wc;gte drzewne l polep<;. W jednym z sondaży pod warstW<! 
kulturową odsłonięto l wyeksplorowano na poziomie calca 2 niewielkie obiekty w poziomic 
kształtu kullstego, o wymiarach 25 x 28 cm l 25 x 40 cm, o bliżej nicokreślonej funkcji (ślady 
po słupach (?)). 

Uzyskany materiał zabytkowy daluje stanowisko na pótny okres wpływów rzymskich. 
Badania będę kontynuowane. 

Toruń, 

•t. 23 
Muzcum Okręgowe Oddział 1\rcheo
ło U w Toruniu 

Badania prowadziła mgr Romualda Franczyk. Finansowało Muzeum 
Okręgowe w Toruniu. Drugi (1987) l trzcct (1988) sezon badań. Osada 
z pótnego okresu lateńskiego l okresu wpływów rzymskich oraz ślady 
osadniclwa z okresów: schyłkowy neollt/wczesny brąz, halsztackiego, 
wczesno- l pótnośrednlowlecznego. 

Stanowisko znajduje się ok. 350m na północ od walu przeciwpowodziowego na gruntach 
Zakładu Rolnego w Przysieku. 

Badaniami objęto obszar o powierzchni 436,5 m2 , w części północnej, centralnej 1 polud
niowo-wschodniej stanowiska. Pod warstwą kulturową miąższości 20-50 cm odkryto 65 obie
któw, z których 33 eksplorowano w całości: 4 półziemianki, 3 Jamy gospodarcze, 2 jamy 
gospodarcze z paleniskami, głlnlankę-waptennlk, 3 skupiska kamieni, 10 palenisk, 2 pochów
ki psów, 21 dołków pasłupowych l 19 obiektów o nJeokreślonej funkcji. 

W warstwie ornej, kullurowej l obiektach stwierdzono 15266 fr. ceramiki z okresów 
pótnolateńsklego-wplywów rzymskich [w tym również fr. ceramiki siwej, dno naczynia terra 
sfgUlata, naczynko mlnlaturowe, kubek), 4 przęśllki, 2 ciężarki gliniane, 2 paclorki szklane, 
przedmioty brązowe l żelazne (m. In. steklerka żelazna, fibuła A VI 171 ). W warstwach, po7.a 
obiektami zarejestrowano również występowanie materialu ceramicznego z okresów: schył
kowy neollt/wczesny brąz, halsztackiego, wczesno- l pótnośrcdnlowlecznego. 

Oprócz eksploracji wykopów badawczych prowadzono penetrację stanowiska siatką od
wiertów. Uzupełniono zasięg osady od strony południowej 1 zachodniej. Powierzchnia osady 
wynosi 1,5 ha. Po stronie poludoJowej garbu terenowego, w którego części wschodniej po-
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łożone jest stanowisko, uchwycono prawdopodobnie drogą (o szerokości 10-20 m) prowadzącą 
skrajem skłony wyniesienia w klerunku zachodnim do stanowiska nr 19. 

Materiały znajdują się w Oddziale Archeologii Muzcum Okrągowego w Toruniu. 
Badania będę kontynuowane. 

l Uhrusk, gm. Wola Uhruska, woj. chełmskie, st. 13/52- patrz okres nowożytny. 
Wllkowice, gm. Wartkowice, woj . sieradzkie, st. l - patrz okres halsztacki. 
Wyszembork, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, st. 4a - patrz okres halsztackl. 

Zadowice, gm. Godzieaze, 
woj. kaliskie, 
at. la 

Muzeum Archeologiczne l Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Wojelech Slclńskl. Finansował WKZ w Kallszu. 
Pierwszy sezon badań. Osada z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na zachód od ementarzyska na st. l, badanego w latach 1952-
1960 l 1970-1982 l ok. l km na wschód od obecnego koryta rzeki Prosny. Osada została 
odkryta w 1970 r. podczas badań sondażowych. Prace koncentrowały slą w cząścl poludniowej 
osady, gdzie przebadano obszar o powierzchni 225 m2 . Odkryto łącznic 9 obiektów kullury 
przeworsklej, w tym: 2 chaty, 2 piece prawdopodobnie do wypalania wapna, 4 paleniska 
l skupisko kamleni o nicustalonej funkcJI. 

Najbardzlej Interesującym obiektem jest chata nr 3, o powierzchni ok. 27 m2 . W j eJ 
wypclnlsku stwierdzono dużą Ilość fragmentów ceramiki, polepy, żużla żelaznego l kości 
zwlerz<:cych, a także odkryto fibulę 7 . .clazną V grupy O. J\lmgrena 13 przęśłlkl głlnlane. W części 
południowej chaty znajdowało się palenisko zbudowane z nicwielkich kamieni. Dołków po
słupowych nie stwierdzono. Druga cha ta była mniejszych rozmiarów, ok. 8 m2 powierzchni. 
W jej wypelnlsku stwierdzono jedynie fragmenty ccramlkll polepy. 

Odkryty w tej części osady materiał zabytkowy pozwala datować ją na wczesny okres 
rzyrnskl, zwłaszcza na jego młodszy odcinek. 

Materiały z badań znajdują się w MAłE w Łodzi. 
Badania będą kontynuowane. 

l Żaląclno, gm. Dołlce, woj. szczecińskie, st. 4 - patrz ncołlt. 



WCZESNE ŚREDNIOWIECZE 

Baborówko, gm. Szamotuły, Muzcum Archeologiczne Konserwa-
woj. poznańskie, tor Zabytków Archeologicznych 
at. lb,c w Poznanlu 

Badania prowadzl.la mgr I !anna Pawlaczyk. Finansowało MuzcumArcheo
logiczne w Poznanlu. Trzeci sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna. 

Przeprowadzono badania ratownicze w celu zadokumentowania zniszczonych obiektów we 
wschodnieJ partli stanowiska (leJ oraz zabezpieczenia centralnej części osady (l b). 

Przebadano obszar o powierzchni 75 m 2 zakładając 8 wykopów. Zarejestrowano obecność 
4 obiektów, z czego dwa uległy poważnemu zniszczeniu. W dwóch wypadkach wymiary 
1 zawartość kulturowa jam pozwala na tntcrpretację Ich jako pozostalości obiektów mieszkal
nych . Jeden obiekt to kamlenne palenisko Jamowe. Stan zachowania ostatniego obiektu nie 
daje podstaw do bliższej charakterystyki. 

Pod spągtern ciemnobrunatnej próchnicy w dwóch wykopach zarejestrowano brunatno
szarą warstwę o dużym udziale Intensywnych wytrąceń żelazistych. Przykrywała ona ciemno
szarą warstwę o bogatej zawartości kulturowej . W dwóch wypadkach zdołano uchwycić 
zdecydowaną granicę jej występowania. 

Wśród materiału wydzlelon ~·eo zarejestrowano obecność zdobionej oprawki rogowej, pra
żnicy oraz kamleni ze ślad~;-:ot ob1óbkl. 

Materiał ruchomy po7.wala wyznaczyć dwie fazy funkcjonowania osady: l - póżna faza 13 
oraz 2 faza C wczesnego średniowiecza. 

Dwukrotnie zanotowano wystąplenie skupisk ceramiki. 
Material żródłowy znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Poznanlu. 
Badania winny być kontynuowane. 

l Biskupin, gm. Gąsawa, woj . bydgoskie, st. 2a - patrz epoka brązu . 
Błotnica Strzelecka, gm. Strzelce Opolskie, woj. opolskie, st. l - patrz okres wpływów 
rzymskich. 

Bocheń, gm. Łowicz, 
woj. skierniewickie, 
at. l 

l Konserwator Zabytków Archcolo- J 
glcznych w Skierniewicach 

Badania prowadzlł mgr Andrzej Kosiorek, przy współpracy mgr mgr 
Zbigniewa Mostowskiego l Jerzego Paruszewsklego. Finansowało B13 
IDZ Skierniewice. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 

Stanowisko, znane z literatury jako ·grodzisko z m okresu wczesnośredniowiecznego" znajdu
Je się na lewym brzegu rzeczki Bobrówkl (dopływ Bzury), ok. 500 m na pólnoc od wsi. Jest to 
piaszczyste wyniesienie w kształcie nieregularnej ellpsy o powierzchni ok. 2,5 ha l wysokości od 
2-3m. Od zachodu ograniczone jest starorzcezem Bzury, od południa- Bobrówką. 

Prace miały charakter ratowniczo sondażowy. Wytyczono l wyeksplorowano 6 wykopów 
o łącznej powierzchni 75 m2 . Uchwycono wschodni l północny zasiąg obiektu. Była to fosa 
umocniona faszyną l drewnianymi balami ułożona poziomo. Ponadto zarejestrowano relikty 
glinlano-ziemnego wału. który umocniony był konstrukcją drewnianą, spaloną w bliżej nic
określonym czasie. W wykople założonym w centrum stanowiska odsłonląto dwa rządy dołków 
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poslupowych oraz palenisko. Materiał ruchomy w postaci ułamków ceramiki datowany jest 
wstępnie na VII -XIII/XIV w. 

Ze w7.ględu na sondażowy zakres prac sprecyzowanie charakteru stanowiska jak l powią
zanie najstarszej ceram1k1 z konkretnymJ obiektami nastręcza duże trudności. 

Konieczne aą dalaze wielopłuzczyznowe badania w latach nutępnych. 

Boguaławłce, gm. Wolbórz, 
woj. płotrkowakie, 
at. 7 

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badaniami kierowała dr Aldona Chmielowska. Finansowal WKZ w Pio
trkowle TrybunaJsklm. Pierwszy sezon badań. Osada z XI - XIII w. 

Stanowisko odkryte zostało w kwietniu 1986 r. podczas badań powierzchniowych w ra
mach AZP. Położone jest na krawędzi wysoczyzny, językowato wrzynające się w lewobrzeżną 
dolinę Wolbórkl, w odległości około 200 m na pólnocny zachód od cmentarza, l o,5 km na 
północ od Wolborza. Od strony południowej wysoczyzna ograniczona jest doliną rzekJ, a od 
strony zachodniej wąslm obnlżenl.em stanowiącym ślad płynącego tamtędy niewielkiego stru
myka- dopływu Wolbórkl. Różnica poziomów- dollny rzeki a kulminacją wysoczyzny w tym 
rejonie przekracza l O m. Obszar na którym znajduje się stanowisko jest własnością Pańs· 
twowcgo Stada Ogierów w Bogusławlcach. 

W miejscu największego występowania ułamków ccramJkl, na powierzchni pola, wykonano 
odwierty świdrem geologicznym do głębokości ok. 70 cm. Zlokallzowano w ten sposób 4 jamy 
osadnicze oraz ustalono poziom zalegania warstwy kulturowej. Założono wykop 20 x 20 m; na 
tej przestrzeni odkryto 9 jam osadniczych, w których wypclnlsku znaleziono liczne ułamki 
naczyń glinlanych z XI-XIII w., żużle żelazne, fragmenty przedmłotów żelaznych, przęśliki 
gliniane, grudkJ polepy. Zarówno w jamach, jak l w warstwie kullurowej występowały węgielki 
drzewne. 

W jamJe nr l, na głębokości około 70 cm od powierzchni, znaleziono krzyżyk z brązu 
z postacią Ukrzyżowanego. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym l Etnograficznym w Łodzi. 
Badania będą kontynuowane. 

l Brańsk, woj. białostockie, st. 22- patrz epoka brązu. 
Brzcścle, gm. Sławno, woj. słupskie, st. 13 -patrz okres halsztacki. 

Brzezowa, 
gm.Nowy Żmigród, 
woj. krośnieńskie, 
at. l 

Muzeum Okręgowe w Krośnie 

Badaola prowadzili: mgr Anna Muzyczuk l mgr Jerzy Glnalskl. FI· 
nansowal WKZ w Krośnie. Trzeci sezon badań . Grodzisko wczesnośre
dniowieczne (VIII -IX w.). 

Badania były kontynuacją wykopallak prowadzonych w 1987 roku. Celem tegorocznych 
prac było rozpoznanic śladów osadnictwa na majdanie oraz sposobu konstrukcji wału wew
nętrznego w parlll wschodniej grodziska. Otwarto 8 wykopów w części pólnocno-wschodniej 
majdanu o łącznej powierzchni 189 m2 , a także poszerzono wykop ł/86, który objął część 
nasypu wału wewnętrznego1strefy przywalowej od strony majdanu (42,5 m2 ). 

Stratygrafia plonowa wykopów na majdanie przedstawlala się następująco: pod warstwą 
humusu (20·30 cm) zaobserwowano m1cjscam1 nikłe ślady warstwy kullurowej zalegającej 
bezpośrednio na calcu- zbitej, żółtej gilnie z dużą Ilością kamleni piaskowcowych. Odsłonięto 
4 obiekty (w tym 2 częściowo) oraz 32 dołki posłupowe. W obiektach 314 owymJarach 4,6x3 m 
16,4 x 4,2 m zagłębionych około 20-25 cm, znałezłono niewielką Ilość skorup prahistorycznych 
l wczesnośredniowiecznych, żelazny haczyk do wędki ('?), fragment kamlenia żarnowego; 
w ciemnoszarych wypcłnlskach stwierdzono ponadto występowanic przepalonych kamieni, 
polepy, węgli drzewnych - być może resztek urządzeń ogrzewczych. Były to pozostalości 
budynków naziemnych, prawdopodobnie o charakterze mieszkalnym. Po wyeksplorowaniu 
obiektu 4 natrafiono na lO dołków pasłupowych tworzących dwa rzędy, związanych jak się 
wydaje z wcześniejszym osadnictwem. 

Uklad warstw nasypu walu wewnętrznego nie różnił się zasadniczo od układu wcześniej 
przebadanych odcinków. W nasypie ziemnym odsłonięto dwa poklady belek ułożonych poprze
cznie w stosunku do biegu wału. Od strony majdanu ogranlczaly go plonowo wbijane slupy 
z przebiegającą między nimi plecionką. W warstwach pod podstawą wału l w strefie przy· 
walowej odkryto kilkadziesiąt drobnych fragmentów naczyń, fragmenty przedmiotu żelaznc:go 
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l kamlenia żarnowego (?). Również tutaj, poniżej podstawy wału, odsłonięto 8 dołków po
słupowych nie związanych jednak z konstrukcją umocnień. Były to zapewne ślady osadnictwa 
z późnego okresu wpływów rzymskich, na co wskazywałyby występujące na majdanie l między
walu materiały ceramiczne nawiązujące do Inwentarza kultury przeworsklej. 

Materiały l dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Krośnie. 
Nie przewiduje aię kontynuacji badań. 

Bytom Odrzańaki, 
woj. zielonogórakie, 
at. l 

Polska Akademia Nauk Instytut Hl-~ 
s torU Kultury Materialnej Zakład Ar· 
cheologll Nadodrza we Wrocławiu 

Badania prowadzili dr Sławomir Moźdzloch l mgr Lldla Nowacka przy 
konsultacJI prof. dr hab. Lecha Leclejewicza. Finansował KZA w Zielonej 
Górze. Pląty sezon badań. Gród l osada wczesnośredniowieczna (X/XI· 
XIIIXIII w.). 

Kontynuowano badania poszerzając nadal wykop IX, przylegający od wschodu do wzniesie· 
nla, na którymjest polożona osada. Założono kolejne, niewielkie wykopy na pólnocny-wschód 
od wykopu IX (wykopy XII l XVI), w miejscu, gdzie występuje wyniesienie terenu mogące kryć 
resztki dawnych umocnień. Założono również wykopy: XIII, XIV l XV na odległym o około 150 
metrów wzniesieniu. 

Wykopy XIII, XIV l XV pozwoliły stwierdzić brak jakichkolwiek śladów umocnień na 
wspomnianym wzniesieniu, natomiast przyniosły nowe dane wskazujące na funkcjonowanic 
w tamtym rejonie budowli murowanej, najprawdopodobniej w okresie średnlowiC'c7.a. Intere
sujące jest również odkryte tam wysypisko kości zwierzęcych. 

Wykop XVI oraz część "l" wykopu łX odsłoniły układ dwóch równoległych rządów slupów, 
stanowiący pozostalość dawnych umocnień. Trzon wału stanowiła konstrukcja mlqdzy dwie
ma ścianami słupowymi mająca szerokość około 2,5 · 3,5 m . Widoczne są ślady pożaru 
wznieconego od strony wnętrza grodu. · 

Wykop łX składał się z licznych niewielkich wykopów, które wobec utrudnionych warun
ków obserwacJI warstw kulturowych w poziomie miały na celu dostarczenie jak najwi<;kszcj 
Ilości profili pionowych. Wykopy IXb,c,dJ,k,l ojqły swym zash;glcm obiekt nr 137 zaglqblony n::1 
około 0,5-1 m, stanowiący najprawdopodobnieJ pozostalość dawnej budowli (wieży?). W tym 
obiekcie l jego pobliżu odkryto 7 monet z XI w., w tym 5 w 1988 r. Prócz nich badania 
dostarczyły także licznych zabytków, w tym: 11359 fr . ceramiki z XI-XII w., 30 fr. ceramiki 
średniowiecznej, 3 ceramiki pradziejowej, 3752 kości zwierzęcych, 832 ułamki polepy, 199 
kawalków żużla żelaznego, fragment żelaznego sztyletu, ostrogę z kółkiem gwtaźdzlstym, 2 
przecinaki, przebijak, część podkowy, 5 osełek kamiennych, fragment kamlenia żarnowego, 
kamleń szlifierski, dwa przęśliki z różowego łupku, klikanacle zabytków związanych z obróbką 
rogu, w tym także półfabryka ty. Odkryto również bryłkil fragmenty przedmlotow z brązu oraz 
l zdobiony pierścionek z tego metalu . Znaleziono także liczne przedmioty z kości, w tym 2 
szydła, przekłuwacz, łyżwę, aerofon oraz kolejny, po dwóch znaleziskach ubiegłorocznych, 
pionek do gry (stempelek?). 

Material zabytkowy jest przechowywany w Zakładzie Archeologii Nadodrza IIIKM PAN we 
Wrocławiu. 

Badania planowane na rok przyazły będą miały na celu określenie dalazego przebiegu 
umocnień grodowych, wyjaśnienie ape»obu użytkowania aąaiadującego z grodem wzgórza 
(tu m. in. dalaze poazukiwania pozoatałojci murowanej budowli) oraz określenie funkcji 
obiektu 137. 

l Cerklewnlk, gm. Dobre Miasto, woj . olsztyńskie, st. 5 · patrz epoka brązu. 

Czerwona Wieś, 
grn. Krzywiń, 
woj. leazczyńakie, 
at. l 

Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno 
-Konserwatorski w Lesznie 

Badania prowadził mgr Jacek Nowakowski. Finansował Wojewódzki 
Zarząd Inwestycji Rolniczych w Lesznie. Pierwszy sezon badań . Osada 
z okresu wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko położone jest na zachodnim brzegu Kanału O bry, na wyróżniającym się w terc
nie niewielkim piaszczystym wyniesieniu, ok. 500 m na zachód od Krzywlnla . Przed przy
stąpleniem do prac wykopaliskowych przeprowadzono szczegółową Inwentaryzację stanowiska 
oraz wykonano planlgrafię osady na podstawie rozrzutu materiałów. Na jej podstawie wydzłe
łono 3 wyraźnie rysujące się skupiska ceramiki. Wykop badawczy zlokaltzowano w miejscu, 
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gdzie material ceramJczny wystąpił w największej lloścl. Łącznie przebadano obszar o pow. 
175m2 • Stanowisko to nie odznacza się złożoną stratygrafią . Pod warstwą próchnicy zaobser
wowano zachowaną warstw<; kulturową, pod którą wystąpiły płytkle obiekty. Łącznie zareje
strowano 16 obiektów, w tym l piec, fragment chaty, 4 jamy, 9 dołków pasłupowych oraz bruk 
kamJenny. 

Do najciekawszych znalezisk należy niewątpilwie piec, zbudowany z dużych kamleni 
polnych: szer. 1,40 m, dl. 1,50 m, szer. komory o,45 m. Do budowy komory pieca wykorzysta
no fragmenty żaren rotacyjnych. Uzyskano pokaźną Ilość ceramJkll kości, natomJast nicwielką 
Ilość zabytków wydzielonych ( 11 ), z których do najciekawszych zaliczyć można: 2 groty, szydło 
rogowe, szydło kościane oraz przęśllk. 

Na podstawie materialu ceramicznego odkryte obiekty datowane są na fazc; D wczesnego 
średniowiecza. 

Badania będę kontynuowane. 

Dębczyn o, 
woj. koazalińakie, 
at. 53 

Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznanlu, Instytut Prahlstorll 

Badania prowadzlll: mgr Andrzej Sikorski l Marla Mlśklcwlcz. Finan
sowal UJ\M w Poznanlu. Pląty sezon badań. Stanowisko wielokulturowe. 
Znaleziska kultur pucharów lejkowatych l amfor kulistych. Osada: 
ludności kultury zachodniołużycklej (kultury pornorsklej ?), kultury 
oksywskieJ, kultury wlelbarsklej, elementy grupy dębczyńsklej POR. 
osada wczcsnośrcdnlowlcczna VII (?) - VIII/IX w., elementy kultury 
późnego średniowiecza. Cmentarzysko XI - l pol. XIII w. 

Poszerwno obszar obserwacJI archeologicznej głównie w zachodnim l poludniowym sekto
rze - o następne 605 m2 - nawiązując do rozkopanej wcześniej płaszczyzny stanowiska. 

Cały materiał źródłowy podzielić trzeba na : a) obiekty związane z użytkowaniem cmenta
rzyska l b) elementy obozowisk/osad ludności okupującej l/lub penetrującej zbadany teren 
przed l po założeniu cmcntar7.a. Podstawowe dane o cmentarzysku l elementach osadniczych 
zostaną omówlanc w dwóch oddzielnych blokach Informacyjnych. 

A. Cmentarzysko. 
Zarejestrowano następne 2 groby szkieletowe, a więc po jednym w starszej (XI w. - obiekt 

22) l w młodszej (schyłek XII - l pol . XIII w. - obiekt 17) czc;ścl cmentarzyska. Łącznic znamy 
już 22 groby, z zastrzeżeniem, że nie eksplorowano jeszcze grobu 22, który- po wykonaniu 
nlezbc;dncj dokumentacji na pozlomJe stropu -zabezpieczono do przyszłego sezonu. Z funkcjo
nowaniem cmentarza należy łączyć także duże owalne jamy (w sumJc 7), typowe dla starszej 
części obiektu. W młodszym - zachodnim - fragmencie cmentarzyska odnotownno 3 nnztcmnc 
konstrukcje drewniane, w tym 2 tzw. kapliczki, usytuowane zgodnie z osią jam grobowych (nic 
wyklucza się zastosownnla techniki zrc;bowej) . 

Grób 17 jest "najbogatszym" znaleziskiem na całym cmentarzysku l roboero bywa nazywa
ny grobem księżniczki. Jam<; grobową zarejestrowano na południowej peryferii wyrażnc•go 
skupienia, które tworzy 9 pochówków na zachodnim odcinku cmentarzyska. Zwłoki kobiety 
w wieku około 25 lat złożono w drewnianym oszalowaniu bądź prototypie trumny, wyposażając 
J<J m. In. w 6 dużych kabłączków skroniowych (2 typu pomorskiego), naszyjnik l sprzączkę 
brązową, w nóż żelazny w pochewce okutej zdobioną, brązową blaszką, Igielnik z lglamJ, 3 
pierścionki, brakteat, monetę arabską l w drewniano wiadro. Swego rodzaju sensację stanowi 
blisko 15 cm warkocz (kasztanowy kolor włosów), na który nałożona była tkanina, przeplatana 
złotą nitką. 

Z kolei grób 22 jesttrzynastym znaleziskiem w Xl-wiecznej części cmentarzyska l zarazem 
4 pochówkiem w drewnianym, regularnie kwadratowym (4 x 4 m) ogrodzeniu z centralnic 
zlokalizowaną jamą grobową . 

Wyniki badań wyraźnic wskazują na dwie, zróżnicowane chronologicznie l przestrzennie 
grupy grobów. W ogólnej organlzacjl przestrzennej obiektu zarejestrowano przerwę- 15-20 m 
- którą częściowo wypełniają "kapliczki". Nadal jednak zagadkowym wydaje sic; być fakt 
zagęszczenia jam grobowych w zachodniej części zbadanego obiektu, co ewentualnie może 
potwierdzić sugestię o wydzieleniu osobnej strefy rodzinnej lub też jednorazowego złożenia 
zmarłych (pomór). Na obecnym etapic badań także nic można jednoznacznie zakreślić granic 
cmentarzyska. 

B. Obozowiska/osady 
W wyniku przeprowadzonej analizy megaskopowej przede wszystktm silnie rozdrobnionego 

materiału ceramJczncgo wydzielono 8 jednostek kulturowych od kullury pucharów lejkowa
tych po kulturę rozwlnlc;tcgo/późncgo średniowiecza. Łącznic zarejestrowano 105 obiektów 
archeologicznych uamy gospodarcze, paleniska l najwięcej Jam pasłupowych-bez kontekstu) . 
Niestety 1 w tym roku rozwa7..anla o egzystencji bądź absencji określonych śladów działalności 
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ludzkiej na różnych poziomach chronologicznych opierały się na mało dlagnostaycznym tech
nicznie 1 styllstycznlc zbiorze ceramicznym (Inwentarz krzemlenny także bardzo fragmentary
czny). Tak więc obraz 1 zasoby materiałów ruchomych osadnictwa w poszczególnych okresach 
jest bardzo zdeformowany przez Intensywną eksploatację stanowiska, szczegółnic przez lud
ność kullury oksywskiej, wieibarsklej l w końcu przez obiekty związane z cmentarzyskiem. 
Zatem uzyskane dane mają zaledwie wartość ldenlyfikacY.Jną, unlcmożllwiając rekonstrukcję 
dynamiki osadnictwa na zbadanym wykopaUskowo fragmencie stanowiska. 

Materiały z badań przechowywane są w Magazynie Instytutu Prahistorii UAM w Poznanlu. 
Badania będą kontynuowane. 

l Drążgów Kolonia, gm. Ułęż, woj . lubelskie. st. l -patrz okres wpływów rzymskich. 

Franciazkowo Dolne, 
grn. nawa, 
woj. olsztyńskie, 
at. 2 i 3 

Biuro Badań 1 Dkumentacjl Zabyt
ków w Olsztynie 

Badanta prowadzll mgr Wiesław Skrobot Finansowało BBLDZ w Olszty
nie. Pierwszy sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna. 

Osadę odkryto w trakcle badań AZP w 1986 r. Material zabytkowy z powierzchni obejmowal 
- obok wczesnego średniowiecza - również Inne okresy chronologiczne, szczegółnic Intensywnie 
występowała ceramika nowożytna. Obfitość materia lu na powierzchni nie potwierdziła się 
w trakcle badań wykopallskowych. Po wykonaniu przekroju przez formę terenową owalnego 
nasypu ziemnego, polożonego w północnej partli stanowiska stwierdzono, że jest lo rodzaj 
"ostańca" powstalego w wyniku wybierania plasku w najbliższym otoczeniu formy. Potwler
dzlly lo wykopy między Drwęcą a nasypem l gwałtownic urywające się ciągi warsl"''Y kulturo
wej, która wystąpiła w nasypie. 

Liczne wykopy, zawlcraji}ce jedynie lu!no rozrzucone fragmenty ceramiki o różnej chrono
logii l duże Ilości żużll żelaznych, pozwalały wysun'lć wniosek, że relikty osadnicze zostały 
zniszczone w okresie nowożytnym (XVI -XVII w.). z którym należy wiązać palcniska odkryte na 
północny zachód od nasypu . 

Prawdopodobnie mniej zniszczona jest warstwa w lasku na południu od ·ostańca·, ale 
gęste poszycie 25-lctnlcgo młodnika nic pozwalało na założenie wykopów. 

Nie przewiduje się łtontynuacji badań. 

l Gąski, gm. Gnlcwkowo, woj. bydgoskie, sl 18- patrz okres wpływów rzymskich. 

Gierłoż, gm. Ostróda, 
woj. olsztyńskie, 
at. 19 

Biuro Badań l Dokumentacji Zabyt
ków w Olsztynie 

Badania prowadził mgr Wiesław Skro bot. Finansowało BBIDZ w Olszty
nie . Pierwszy sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna 

Osada wchodzi w skład kompleksu osadniczego o szerokim przekroju chronologicznym (od 
epoki kamlenia do wczesnego średniowiecza). Kompleks polożony jest na płaszezystej wyspie 
dna pradoliny Drwęcy (pow. ok. 70 ha). 

Rozpoznano pólnocny kranlec osady odsłanłając relikty użytkowania tego terenu przynaj
mniej w dwóch okresach chronologicznych: pod wa.rslwą kullurową zwią7..aną ze wczesnym 
średniowieczem stwierdzono pozostalości osadnictwa starszego; na granicy torfu l plasku 
wystąpiły mało charakterystyczne fragmenty ceramiki niezwykle słabo wypalonej, a także 
kości zwierzęce. W warstwie torfu odsłonięto prymitywną faszynadę o miąższości 40 cm, która 
nosiła ślady działalności ognia. Określenie chronologiczne reliktów w torfie nie jest na tym 
etapie badań możllwc. 

Granicą północną osady wczesnośredniowiecznej była linia styku plasku z torfem. Wśród 
obiektów wyróżniono frngment przyziemia naziemnego budynku zrębowego, dwukrotnie wy
stąpiła przekładka z dranic na podłożu 15 cm warstwy kulturowej, ponadto dwie jamy z duż-1 
Ilością węgll drzewnych l spalenizny. Odkryto także 8 owalnych obiektów o średnicach 40- 80 
cm l przekroju nieckowatym, których wypełniska stanowiła spalcnizna l grudki stoplonego 
(sprażonego) minerału, być może kredy. Funkcja tych obiektów nic jest jasna. 

Materiał ceramiczny był znikomy, a to ze względu na pcryferY.Jny charakter przebadanego 
fragmentu osady. Pewne cechy technologiczne jak też morfologiczne wskazują Jednak, że 
osada egzystowała we wc7.csnych fazach wczesnego średniowiecza . 

Konieczne aą dalsze badania. 
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Gniezno, 
woj. poznańskie, 
at. 15 

l Muzeum Początków Państwa 
Polsklego w Gnieźnie l 

Badania prowadził mgr Tomasz Sawie kl. Finansowało M. P. P. P. w G n leź· 
nic. Czwarty sezon badań. Góra Lecha · grodzisko wczesnośredniowie
czne, późne średniowiecze, okres nowożytny. 

95 

Kontynuowano prace wykopaliskowe z lat 1985- 1987 przy kościcle św. Jerzego . Badanla
mi objęto obszar po zachodniej stronie kościoła, gdzie założono dwa wykopy: 

sondaż nr 8 - o powierzchni 18 m 2 , przylegający do zachodniej ściany kościoła, po 
pólnocnej stronie wejścia (ary 25/26). W ubiegłym sezonie próbnie rozkopano wschodnią część 
sondażu. Natrafiono wówczas, na głębokości ok. 17 cm, na pólkolisty fundament ceglano-ka
mlenny związany z fundamentem zachodniej ściany kościoła. Obecnie odsłonl<;to całkowicle 
ową konstrukcję oraz rozpoznano sytuację w klerunku zachodnim. Fundament ten pokrywały 
regularnie ułożone cegły· palcówki (posadzka?). Niżej znajdowały sl<; kamlenie polne l wiórnie 
użyte kostki romańskie. Calość łączyła słaba zaprawa plaskowo-wapienna uzupełniona gru
zem ceglanym. Lekko Z<'lglębloną w calec stopę fundamentową konstrukcJI - pozostalości 
aneksu uchwycono na gł<;bokoścl 1,2 m. 

W części zachodniej sondażu, na głębokości 0,3 - 0,8 m, natra fiono na uszkodzon'l 
warstw<; wczesnośredniowieczną ( III - czarnobrunalna) zawierającą ułamki ceramiki z XI w. 
(faza D/El l kości zwierzęce. Z warstwą III związane byly dwie jamy wypełnione odpadami 
budowlanymi. Jama nr I. zlokalizowana pośrodku profilu północnego wypełniona była cr.arnrJ 
ziemią z okrzeskami, bryłami gtpsu l fr<~gmcntaml tynku gipsowego z pollchromlrJ. Uzyskano 
także liczne ułamki ceramiki, kości zwlerz<;ce l rogową oprawkę noża. Jama nr 2, większa od 
poprzedniej (miąższość lm), znajdowala się w narożniku południowo - zachodnlem wykopu. 
Jej zawartość była podobna jak w jamie nr l. Nie wystąpiły jedynie fragmenty tynku z poli
chromią. W stropie jamy nr 2 znaleziono ponadto dwie bryłki bursztynu. 

Przy profilu zachodnim, na poziomic warstwy III, odsłonięto nicwielki fragment prawdopo
dobnie fundamentu romańskiego wykona nego z bryi martwicy wapiennej, kamleni polnych 
l okrzesków połączonych zaprawą wapienną. Zły stan zachowania obiektu nie pozwala na 
pełną Interpretację. 

Bezpośrednio pod warstwą III zalegały warstwy nlwe lacY.Jne (IV l IV a-b) utworzone z żół
toszarego l żółtego glinlastego plasku ze smużkami po drewnie l kamleniami polnymi. Warstwy 
te usypane zostały na calcu, który bardzo siłnie opada na zachód (strop calca: l, l w cz<;ścl E 
l 3,15 m w części W sondażu). Nasyp ten umożliwił wyrównanic zachodniego stoku Góry Lecha 
do poziomu majdanu pozostałej cz<;ścl grodziska. W stropie nasypu znaleziono ułamki cerami
ki z pocz. XI w . l kości zwtcrz<;ce. 

Wykop 8 x 8 m na arze 24 - założony po stronic zachodniej chodnika biegnącego wzdłuż 
ściany frontowej kościola św. Jerzego. Do głębokości 1,5 · 3 m występowały warstwy nowożyt
ne silnie nasycone gruzem ceglanym. W części północnej wykopu, na gl<;bokoścl 0,5 - 2,6 m 
odsłonięto duży mur ceglany położony na osi NW- SE. Uchwycona długość muru wynosiła 8m 
(prawdopodobnie jest on jeszcze dłuższy), wysokość 2.1 m. grubość ok. 0 ,8 m. Układ cegieł w 
licu południowym, nicgdyś otynkowanym, jest nicregula rny (dominuje system krzyżowy). 
Prawdopodobnie jest to mur oporowy, na co wskazuje j ego celowe pochylenie w klerunku 
pólnocnym oraz znacznie leplej wykona n e lico poludniowe (w porównaniu z pozbawionym 
tynku licu północnym) . Odsłonięto także ceglano-kamlenne fundamenty niewielkich zabu
dowań, prawdopodobnie gospodarczych, dostawionych do muru oporowego od strony połud
nioweJ . Na pozostalości podobnych zabudowań natrafiono również przy profilu poludniowym 
wykopu. W warstwach gruzu znaleziono bardzo liczne ułamki ceramiki (XI- XIX w.), fragmenty 
kalli (XV- XIX w.), dachówek, płytek posadzkowych oraz przedmiotów metalowych, a także li 
monet (XVII -XIX w.). 

Na gh;bokoścl 1.4 - 2,15 m, w środkowej l wschodniej części wykopu, odkryto relikty 
warstwy wczesnośredniowiecznej będącej kontynuacją warstwy III z sondażu nr 8. Warstwa ta 
zawierała dużą liczb<; ułamków ceramiki (XI w. - faza D/EJ. kości zwlcrz<;ce, fragment zdobio
nej łyżki z poroża, ostrogę żelazną. srebrny d enarek krzyżowy (2 pol. XI w.) lin. Pod omawlanf) 
warstwą znajdowala się konstrukcja z kamleni l okrzesków zalanych dużą Ilością zaprawy 
gipsowej. Obiekt ten odslonl<;to w dolnej części profilu wschodniego. Dokładne zbadanie 
obiektu wymaga poszerzenia wykopu. 

Materiały znajdują sl<; w M.P.P.P. w Gnieźnie. 
Pracę w wykopie na arze 24 przerwano na głębokości 2,5 - 3 m. Teren badań zabezpie

czono do czasu ich wznowienia w przyszłym roku. 
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Gniezno, 
woj. poznańakie, 
at. 17 a 

l Muzeum Początków Państwa Pol- l 
skiego w Gnieźnie 

Badanin prowadziła mgr Elżbieta Rogowska. Finansowało Muzcum 
Początków Państwa Polsklego w Gnieźnie. Pierwszy sezon badań . Trzecle 
podgrodzie. Okres wczesnośredniowieczny. 

Wiosną prowadzono nadzór archeologiczny nad pracą koparki w wykople budowlanym pod 
nowe, wschodnie skrzydło Pałacu Prymasowskiego. Wykop budowlany o wymiarach 40 x 27 m 
obejmował część trzeciego podgrodzia wraz z fragmentem wału ograniczającego podgrodzie od 
strony południowej . Zakres pracy archeologa ograniczył się do wykonania dokumentacji 
rysunkowej, fotograficznej oraz zebrania materlału materiału archeologicznego. 

W profilu wschodnim l poludniowym wykopu rozpoznano częściowo poprzeczny przekrój 
przez wal. W profilach tych zachowały się tylko dolne partle wału w pastacłu warstw cz-.śclowo 
zbutwiałego drewna wystąpujących na przemian z warstewkami spalenizny l plasku z próch
nlc.l. Jedynie w kilku miejscach odsłonięto pojedyncze, dobrze zachowane, plonowe l poziome 
elementy konstrukcji (belki). Zaburzenia układu warstw w północnej części profilu nie poz
woliły na ustalenic przebiegu wcwn-.trznego (północnego) stoku wału. Stok zewnętrzny (połud
nlo\\ry) znajdował sl,_ poza ?.aslęglem dostępnym obserwacji. Nie stwierdzono także obecności 
płaszcza walu. 

Maksymalna, zachowana miąższość konstrukcji drewnianych wynosiła 260 cm. 
W wykople odsłonlc; to t kżc dwa fundamenty kamlenne usytuowane na osi N-S l E-W. 

Tworzyły one narożnik bliżej nieznanej budowli przylegającej od strony poludniowo-wschod
niej do Palacu Arcybiskupiego. 

Uzyskany material ruchomy stanowiły w przewadze ułamki ceramiki (głównie XI w.). 
Znaleziono także fragment jednostronnego. trójwarstwowego grzeblenia z poroża z ornamen
tem "rybiej ości" oraz fragment pr-.ta żelaznego. 

Materiały 1 dokumentacja przechowywane są w Muzeum Początków Państwa Polsklcgo w 
Gnieźnie . 

Badania zoataly zakończone. 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Blalymstoku 

·Badania prowadziła mgr Krystyna Bieńkowska przy współudziale mgr 
Urszuli Stankiewicz. Finansował WKZ w Białymstoku. Drugi sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna l cmentarzysko średniowieczne . 

Stanowiska znajduje sic; w odległośc i ok. 400 m na poludnie od wczesnośredniowiecznego 
grodziska w Drohiczynie, na lewym wysokim brzegu Bugu, w jego zakolu . Przebadano po
wierzchnię 167 m2 , gdzie wyeksplorowano 18 pochówków szkieletowych. bez wyposażenia. 
Zmarłych chowano w pozycji wyprostowanej, na wznak, głową na południowy-zachód. W kilku 
przypadkach stwierdzono, Iż głowy były układane na cegłach łub kamieniach. Gh;bokość zalega
nia szkieletów o,30- l m. Długość cmentarzyska po linii N-S ok. 50 m po linii W-E ok. 35m. 

Cmentarzysko zostało usytuowane na osadzłe wczesnośredniowiecznej, która obejmuje 
przestrzeń około l ha. W trakcle eksploracji odsłonięto kilkanaście jam z ceramiką typową dla 
wczesnośredniowiecznego Drohiczyna. Oprócz ceramiki w nicktórychjamach znaleziono kości 
zwierzęce l żużel. Z materiałów wydzielonych na badanym terenie znaleziono kilka noży, 
gwoździe, fr. przedmłotów żelaznych, fr. dysz glinlanych oraz półwytwór rogowy. 

Materiały l dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku . 
Badania nie będą kontynuowane. 

Grodziak, g m. Grębków, 
woj. aiedleckie, 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeolo 11 

st. l 

Badania prowadził mgr Wojelech Wróblewski, konsultowała doc. dr hab. 
Marla Mlśklewiczowa . Finansował WKZ w Siedlcach. Szósty sezon ba
dań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Badania prowadzono w dwóch częściach grodziska. Była to kontynuacja prac rozpoczc;tych 
w 1987 roku w poludniowo-zachodnim narożniku grodziska, gdzie w miejscu domniemanej 
studni otworzony został wykop o powierzchni 87,5 m2• Odsłonh;ty w roku ubiegłym układ 
warstw pozwollł na usta lenic obszaru wkopu wykonanego przy budowie tego obiektu. J>oz-
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wolllo to na zawężenie obszaru prac do powierzchni 40 m2 . Prace w tym wykople (wykop XI) 
koncentrowały się wyłącznie w rejonie domniemanej studni. Poza zasięgtern prac zostawtono 
zachodnią część ubieglorocznej odkrywki, jako nic rokującej nadziel na pozyskanie stamtąd 
Jakichkolwiek materiałów. 

Badania potwierdziły, że w wyznaczonym do eksploracJI obszarze znajdują się ślady sztucz
nego wkopu, mającego picrwotnie kształt leja, wytyczonego w planJe przez owalny zarys ciemnej 
zlcrnJ. W warstwie tej natraflano sporadycznJe na drobne ulamld cerarnJkl wczcsnośrednJowtccz
nej. Natomiast wewnątrz tego owalu, w przcrnJcszancj warstwic zasypiskowej zwracały uwag<; 
rozrzucone bezładnic kamienic, będące prawdopodoboJe manifestacją niwelacJI tego terenu, 
prowadzonej już w czasach nowożytnych. Świadczy o tym m. In. fakt znajdowania w tych 
przcrnJeszanych warstwach zasypiskowych drobnych ułamków ccrarnJkl nowożytnej (siwej) oraz 
fragmentów szkła. Prace w obrębie wykopu Xl nic zostały jeszcze zakończone. Z uwagi na 
konieczność zabezpleczcnJa ścian wykopu (zwłaszcza połudnJowej l wschodniej) ostateczną eks
plorację wykopu XI pozostawtono do następnego sezonu badawczego. 

W północno-zachodniej części majdanu grodziska otworzony został kolejny wykop, ozna
czony numerem Xll, o pow. 40 m2 . Odsłonięte zostały relikty kolejnej pólzlernJankl kultury 
przeworsklcj (obiekt nr 20). Obiekt ten odsłonll;ty w ok. 70% rnJał wyrnJary ok. 4.4 x 4.4 m 
l miąższość sięgającą do l m. Większość materialu zabytkowego pozyskanego z obiektu nr 20 
(ok. 58%) pochodziła z jego warstw stropowych, przemieszanych z warstwą ziemi ornej. Opócz 
ceramiki znaleziono tu klika siłnie skorodowanych przedrnJotów żelaznych (w tym jeden 
z zachowanym! śładarnJ wykładania blaszką brązową) o trudnej - z uwagi na stan zachowania 
- do określenia funkcji, a także przęślik gliniany, fragmenty żużli hulnlczych. Materiał cerami
czny pozyskany z wypełniska obiektu nr 20 był zdecydowanie jednorodny: były to ułamki 
naczyń kultury przcworsklej, mieszczące się w ustalonej wcześnieJ dla osady tej kullury 
z Grodziska chronologii na fazy A2- B1. Zwracał uwagę fakt, że w wypełnlsku obiektu nr 20 nic 
natrafiono w ogóle na ślady kości zwierzęcych, licznie występujących we wcześniej odsło
niętych w Grodzisku półzlcrnJankach kultury przeworsklcj . 

W obrębie wykopu XII nic natrafiono na jaklekołwiek ślady zabudowy wczesnośrednJowlc
czncj, co może stanowić przesłankę do wnioskowania o skuplaniu się obiektów związanych 
chronologicznie z okresem funkcjonowania grodziska w pobliżu jego wału wewnętrznego. 

W trakcle eksploracji obiektu nr 20 pozyskano stąd serię makroszczątków roślinnych 
przeznaczonych do późniejszej analizy specjalistycznej. Z korony wału północnego grodziska 
pobrana została próbka węgla drzewnego przeznaczona do analtzy cl4. 

Material z tegorocznych badań do momentu pełnego opracowania został zdeponowany w 
Instytucie Archeologii UW. 

Badania będą kontynuowane. 

Gronowo, gm. Lubicz, 
woj. toruńskie, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii l Etnografil Zak
ład Archeologii Srednlowtecza l Cza
sów Nowożytnych w Toruniu 

at. l 

BadanJa prowadził mgr Wojelech Chudziak (autor sprawozdania) przy 
współudziale mgr mgr Małgorzaty Grupy oraz Andrzeja Kowaisklego pod 
kierownictwem naukowym dr Jerzego Olczaka. Badania prowadzono 
w ramach tematu RPBP "Grunwald". Drugi sezon badań. Grodzisko (VII 
- pocz. Vllł; 2 pol. XI wieku), osada otwarta (Vll - XI w.) oraz gródek 
późnośredniowieczny. 

W ramach tematu "Średniowieczne osadnictwo obronne ziemi chelrnJńsklej" kontynuowa
no badania zespołu osadniczego w Gronowie. Głównym Ich celem była weryfikacja metryki 
grodziska oraz dokumentacja wielofazowego układu stratygraficznego stwierdzonego na gro
dzisku w 1987 roku, w przypadku zaś osady otwartej odtworzenie jej rozwoju przestrzennego. 
Istotnym punktem w prograrnJe badawczym było również ustalenic chronologii względnej obu 
stanowisk. 

Grodzisko. W celu korelacji przestrzennej warstw kulturowych odkrytych w 1987 r. 
podjęto eksplorację dwóch "świadków" o powierzchni 20 m2 . Ponadto, zarnJerzając szeroko
plasz~znową eksplorację warstw na majdanie, założono wykop badawczy o powierzchni 
25m2 , usytuowany bezpośrednio na zachód od wykopu 3/87 zlokaltzowanego u podstawy 
walu. Pozwolllo to na zweryfikowanie- stwierdzonych w 1987 r. - 4 faz osadniczych pochodzą
cych z okresu wczesno- 1 późnośredniowiecznego. Z I fazy osadniczej datowanej na podstawie 
ccrarnJkl naczyniowej -w zdecydowanej większości przykrawędnie obtaczanej, nieornamento
wanej - na Vll do początków Vlll w., odkryto relikty konstrukcji rusztowej licującej od strony 
zewnętrznej piaszczysty nasyp jądra walu oraz warstwy demolac.Y.Ine wykUnowywujące się 
w klerunku majdanu. Usytuowanie reliktów wału, układ stratygraficzny oraz topografia terenu 
świadczą, że grodzisko I fazy można zaliczyć do typu podkowiastego. Z li fazy osadniczej 
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datowanej na podstawie materiału ceramicznego oraz dwóch grzebleni z poroża na 2 połowę XI 
w. stwierdzono warstwy kulturowe o charakterze osadniczym l demolacyjnym. W Ich obrębie 
wystąpiły relikty konstrukcji drewnianych, liczne kamienie, kości zwler~ce oraz ziarna zbóż. 
z dwóch następnych faz odkryto zespół warstw demolacyjnych l niwelacyjnych datowanych na 
okres późnego średniowiecza. 

Osada. Założonych zostało 19 wykopów badawczych o łącznej powierzchni ponad 130m2 • 
Odsłonięto 22 obiekty osadnicze o zróżnicowanej funkcji gospodarczo-produkcyjnej, wśród 
których wystąpiły m. In.: l l zespół owalnych jam - w przekroju plonowym regułamie pro
stokątnych lub trapezowatych - o średnicy około 100 cm z ceramiką ręcznie lepioną, górq 
obtaczaną, w większości nleornamentowaną; 2/ zespół owalnych jam - w przekroju plonowym 
cylindrycznych- o średnicy około 100-120 cm, z ceramiką całkowicle obtaczaną; 3/ owalną, 
nieckowatą jamę o wymiarach około 240- 180 cm, z ceramiką n;cznle lepioną, górą obtaczaną, 
w większości nleornamentowaną. Kontynuowano również eksplorację rowu-fosy (obiekt 7) 
usytuowanej koncentrycznie do Unii przebiegu wału oraz fosy podwałowej. Na podstawie 
odwiertów oraz wykopów sondażowych zlokaltzowano ją na długości około 100 m. Odkryty w 
niej materiał zabytkowy datowany jest na starsze fazy wczesnego średnlowi.ecza (IX - IX/X w.). 
Ponadto na osadzie odkryto obrączkę brązową, fragment bransolety brązowej, klika szydeł 
kościanych oraz z poroża, oprawki rogowe, grot żelazny, nóż żelazny, przęśliki gltnlane, pół
produkty rogowe, kUka tysięcy kości zwierzęcych oraz ceramiki naczyniowej. Analiza cech lech
nologlczno-morfologtcznyeh ceramiki pozwala osadę otwartą w Gronowie datować od VII do XI w. 

Badania będą kontynuowane. 

Haćki, gm. Bielak Podlaaki, l Polska Akademia Nauk Instytut 
woj. białostockie, Historii Kultury Materialnej Zakład 
st. l - grodzisko Epoki Mctall W Warszawie 

~~~======~~==== 
Badania prowadził dr Zbtgntew Kobyllńskl. Uczestniczyła mgr Urszula 
Kobyllńska (IHKM PAN) oraz studenci UW, UMK, UMCS oraz Yale 
1 S lamford z USA. Finansował WKZ w Białymstoku. Trzeci sezon badań 
drugiego etapu. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

====== 
nadaniami objęto północną, wschodnią l południową część ~odzlska, eksplorując warstwy 

kulturowe w siedmiu wykopach. Cał.kowlcle przebadano 169m , a 58m2 częściowo. 
W północnej części grodziska rozpoc~to badarue wykopem sondażowym lejowatego za

głębienia. w którym osiągnięto głębokość ok. 2,5 m, natrafiając na kilkupoziomowy bruk 
kamienny, a pod rum czaszkę konia. Jest to zapewne pozostałość studnilub głęboklej cysterny 
na wodę deszczową. Badanta tego obiektu będą kontynuowane. 

We wschodniej części grodziska rozpoznano duże okrągłe w planie Jamy o średnicy ok. 3 m 
l takiejże głębokości oraz fragmenty rowu ulokowanego na krawędzi górnej płaszczyzny grodzi
ska. Przebadano tu również bruki kamlenne I warstwy niwelacyjne, których depozycja miała 
na celu poszerzenie górnej płaszczyzny grodu l ustromlenie jego zboczy. Wszystkie obiekty 
w tej części datowane są na podstawie ceramiki na XI w. 

W południowej części grodziska wykonano przekop przez zewnętrzny stok wzgórka grodzt
skowego, na przedłużeniu wykopu z 1986 r. Rozpoczęto także eksplorację warstw tworzących 
niewysoki wał, występujący tylko w tej części grodziska. Uzyskano niezwykle liczne zespoły 
ccraml.kl ręcznie lepionej (z VI lub początku VII w.). drobnych przepalonych kości oraz 
zabytków wydzielonych: sprzączek brązowych l żelaznych, łańcuszków z brązu, tordawanych 
naszyjników, zawieszek trapezowatych, foremek l tygli odlewniczych, przęślików l paciorków. 

Badania będą kontynuowane. 

l Jakuszowlce, gm. Kazlmlerza Wielka, woj. kieleckie, st. 2 - patrz okres wpływów l rzymskich. 

Jaatrzębniki, gm. Sławoborze, 
woj. koszalińskie, 

l Muzcum Okręgowe w Koszałlnie 

at. l 

Badania prowadzlll: mgr Krystyna Hahuła l mgr Ignacy Skrzypek (autor 
sprawozdania). Finansował WKZ w Koszalinie. Pierwszy sezon badań. 
Domniemane cmentarzysko kurhanowe z wczesnego średniowiecza(?). 

Stanowisko po łożone jest na obszarach leśnych około l km na południe od Jastrzębnik, 
bezpośrednio przy drodze Jastrzębnik! - Lekowo. Zlokalizowane jest na wschodnim terasowa
tym wyniesieniu morenowym opadającym w stronę bezimiennego strumyka. 

Istnienie stanowiska. znanego z materiałów archiwalnych, potwierdziły badania AZP w 
1988 r. (arkusz 22 - 16). Zlokallzowano wówczas 14 kurhanów uznanych za wczesnośrednlo-
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wieczne, na podstawie analogii podobnych tego typu stanowisk. Podczas szczegółowej penetra
cJI terenu w 1988 r . zarejestrowano w sumJe 43 kurhany rozrzucone na obszarze ok. 8 ha(?) . 
Około 20 kopców mJeścl się w pododdziale leśnym f, pozostale rozrzucone są nieregułamie 
wzdłuż drogi leśnej w klerunku południowym na odległość ok. 500 m. 

Badania wykopallskowe skoncentrowano na kurhanie nr l, którego wysokość wynoslla 
1,35 m, a podstawa w kształcie owalu wynosiła 8,2 x 9,4 m. W nasypie ziemnym składającym 
sl!f z próchnicy leśnej (o,20 m) l szarożółtego plasku pylastego (1,00 m), pod którym stwierdzo
no poziom humusu pierwotnego, nie zarejestrowano żadnych śladów ciałopalenia 1 Jnhumacjl. 
Nie stwierdzono też żadnego materiału zabytkowego. Kurhan 2 l 3 przecięto rowami poprze
cznymJ, gdzie zaobserwowano analogiczną sytuację. Przyjmujemy chronologię okresu wczes
nośredniowiecznego na podstawie analogicznych kurhanów badanych w Byszynle 1 Buczku, 
gm. Białogard, woj. Koszalińskie . 

Badanlanie będ~ kontynuowane. 

Jedwabno, gm. Lubicz, 
woj. toruńskie, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii l Etnografil Zak
ład Archeologu średniowiecza l Cza
sów Nowożytnych w Toruniu 

at. l 

Badania prowadzlł mgr Wojelech Chudziak (autor sprawozdania) przy 
współudziale mgr Małgorzaty Grupy pod naukowym kierownictwem 
doc. dr J e rzego OlczaK.a. Finansował WKZ w TorunJu. Trzeci sezon 
badań. Osada podgrodowa (VII - XII w.; okres późnośredniowieczny). 

W ramach tematu "Osadnictwo Ziemi Chełmińskiej w okresie wczesnośredniowiecznym" 
kontynuowano badania wykopaliskowe na osadzłe podgrodowej w Jedwa bnie. Głównym celem 
pierwszego sezonu badań mJało być rozpoznanic przestrzenno-chronologiczne stanowiska 
badanego w poprzednich sezonach badawczych wyłącznie sondażowo. Założono 20 wykopów 
o ł<1cznej powierzchni 150 m2 . OdsłonJęto w nich 30 obiektów osadniczych o zróżnicowaneJ 
funkcJI gospodarczo-produkcyjnej , m. In. Jamy dzlegclarskJe, wędzarskJe oraz piekarskie. 
Ponadto odkryto półziemianki( czworokątną z paleniskJem usytuowanym centralnie z cera
miką calkowlcle obtaczaną . W odległości około 200 m. od przebiegu llnil wału grodowego 
odkryto fosę w przekroju nicregułamie nieckowatą o mJąższoścl 150 - 160 cm. Materiał 
zabytkowy pochodzący z najstarszej fazy użytkowania reprezentowany był przez ceramikę 
CZ!fŚCiowo obtaczaną, ornamentowaną . Na podstawie badań wierceniowych zlokallzowano 
całkowity przebieg fosy, która od strony północnej oraz wschodnieJ dochodziła do krawędzi 
terasy nadzalewowej dollny Drwęcy. Ponadto odkryto klika szydeł kościanych oraz rogowych, 
przl(śllkJ gliniane, noże żelazne, kilka półproduktów rogowych, klika tysięcy kości zwierzęcych 
oraz klika tysięcy fragmentów ceramiki. Analiza cech technologlczno-morfologtcznych pozwala 
osadę datować od VII do XII w. 

Badania będą kontynuowane. 

Je4Iiniec, gm. Szypliazki, 
WOJ. suwalskie, 
at. l 

Państwowe Muzcum 
Archeologiczne w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Grażyna Iwanowska. Finansowało PMJ\. Pląty 
sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Prace wykopaliskowe, które o b jęły powierzchni!( 28,75 m2 , prowadzone były w północnej 
części majdanu grodziska . W JeJ partli południoweJ, gdzie w trakcle ~przednJch sezonów 
badawczych odkryto zwarty bruk kamlenny (o powierzchni około 19 m ), zalożono nicwielki 
wykop [o wymiarach 2,5 x 2,5 m). Uchwycono tam fragment wschodniej krawędzi wspomnia
nego bruku, w postaci pasa kamJeni, zajmującego zachodnią l środkową część wykopu. 
Pomlędzy nimi wystąplły nJellcznJe kawałki kości zwierzęcych oraz 21 fragmentów rl(cznle 
lepionych naczyń. 

W kolejnych dwóch wykopach, usytuowanych w przywałowej partli majdanu (na N/W od 
w/w konstrukcji kamiennej), kontynuowano eksplorację rozpoczętą w latach poprzednich. 
Pierwszy z nJch [o wymJarach 2 x 5 m) znajduje się na wysokości przerwy w wale okalającym 
majdan, nazywanej umownie "bramą". Dowodem jej funkcjonowania jest być może obiekt 
odsłonłęty w omawlanym wykople [przy jego ścianie zachodniej), rysujący się na planie jako 
półkoliste zaciemnienie, na profilu zaś jako nieckowate zagłębienie, wypełnione dużą Ilością 
kamleni [zsypisko z wału - z bocznych ścian "bramy"). W Jego obr!fble znaleziono pojedyncze 
kawałkJ kości zwierzęcych, nieliczne ułamkJ naczyń gllnlanych oraz l szklany paciorek, 
fragment żelaznego grotu strzały 135 drobnych wyrobów brązowych (m. In. fragment krzyżyka 
zdobionego żółtą emalią). W sąsiedztwie omawlanego obiektu (w pobliżu jego południowej 
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krawędzi) wystąpiło zagł~btone palenisko z konstrukcją kamienną, o miąższości okołó 30 cm 
1 maksymalnej średnicy 90 cm. W jego wypełnlsku znałeztono bardzo dużo kości zwierzęcych 
[ponad 100 fragmentów) oraz poJedyncze ułamki ceramiki. 

W drugim wykople (o wymiarach 2,5 x S m), sąsiadującym z wyżej omówionym, eksploro
wano trzy następujące po sobie kolejno warstwy: gliny ze śladami spalenizny, plasku z bardzo 
licznymi ułamkami węgla drzewnego oraz gliny ze żwirem. Być może Ich charakter l układ jest 
wynikłem prac prowadzonych na grodzisku w okresie wczesnośredniowiecznym (w ostatnieJ 
fazie osadnictwa), mających na celu zmianę ukształtowania tej partli majdanu. WY.Iaśnlenle 
charakteru 1 zakresu tych przekształceń wymaga wykonania przekopu przez wal grodziska. 

W omawlanym wykople materiał zabytkowy, w postaci nielicznych kawalków kości zwie
rzęcych oraz 62 fragmentów ręcznie lepionych naczyń, wystąpił Jedynie w dwóch warstwach 
gliny. Chronologię ceramiki można określić bardzo szeroko - od okresu pótnorzymskiego po 
wczesne średniowlecze [do XIII w.) . Datowanie to odnosi się również do ułamków naczyń, 
znalezionych w pozostałych wykopach (niektóre z nich nawiązują do materiału znanego 
z obszaru Litwy - do tzw. ceramiki kreskowanej 1 "oblewanej"). Natomiast zabytki metalowe 
(2 żelazne l 69 brązowych), odkryte w obrębie dwóch, usytuowanych w sąsiedztwie wału 
wykopów, pochodzą z X -XIII w., analogicznie jak przedmioty znalezione w trakcle poprzednich 
sezonów badawczych. 

Materiały [nr lnw. PMA/V/8664) l dokumentacja z badań znajdują się w PMA w Warszawie. 
Badania będą kontynuowane. 

Kaliez - Zawodzie, Grodzieko Polska Akademia Nauk Instytut I 11-
storll Kultury Materialnej Kaliskie 
Stanowisko Archeologiczne 

Badanta prowadzili dr Tadeusz Baranowski l mgr Leszek Gajewski: 
oplek~ naukową sprawowali prof. dr hab. Witold I Icnsel l prof. dr hab. 
Stanisław Tabaczyński: uczestniczyli geologowie: prof. dr hab. Ewa 
Stupntcka (UW) l dr Franco PlanctU (Włoska Rada Badań Naukowych -
Wenecja); rysowniczka Marla Krakowiak l fotograf Marek G mur (II IKMJ 
oraz studenci l młodzież z Ol IP. Finansowal WKZ w Kaliszu. Pornocy 
udzielało Muzeum Okręgowe Ziem! Kaliskiej. Szósty sezon drugiego 
etapu badań . Grodzisko wczesnośrednlowtcczne. 

Prace skoncentrowano we wschodnieJ części grodziska, w obrębie tak zwanej kolegiaty p. w. 
św. Pawła. Odsłonięto cały rzut poziomy wkopów fundamentowych najstarszej budowli, na
zwanej roboczo "kościołem A·. Obiekt ten, wzniesiony z drewna l gliny składał s l~ z prostokqt
nej nawy o wymiarach około 8,0 x 7 ,6 m l prostokątnego prezbiterium o wymiarach około 4,0 
x 3,8 m. Oś podłużna leżała na linii NE - SW. Rów fundamentowy o szerokości 75 - 80 cm 
zachowany był do gl~bokoścl około 70 cm. W wcwn~trznych ścianach wkopu stwierdzono 
ślady szalowanta deskami. W wypełnlsku wkopu fundamentowego l w jego otoczeniu wystę
powało wiele fragmentów niezdobionych płytek ceramicznych, pochodzących najpewnieJ z 
wystroju ścian . Liczne grudki stopłonego brązu świadczą o pierwotnym Istnieniu metalowych 
elementów konstrukc.Y.Inych lub dekorac.Y.Inych. W dwóch punktach fundamenty "kościoła A" 
przykryte są wypcłnlsklcm rowu fundamentowego pótntejszego obiektu, oznaczonego jako 
"kościół B". 

W 1988 r. prace objęły także obiekt uznany przez odkrywców (lata 1958 - 1963) za 
grobowiec Mieszka Starego l Mieszka Mleszkowtca. Na razie nle wyjaśniono wszystkich wątpll
woścl. Ważnym znaleziskiem z tego obszaru jest plakietka miedziana, dekorowana elementem 
przypominającym wzór na denarach krzyżowych. 

Na zcwnqtrz lawy fundamentowej największego założenia kamiennej "kolegiaty" natrafiono 
na niższe (w stosunku do odkrytych w latach 1959- 1963) poziomy cmentarzyska związanego 
z kościołem. Odslonl~to cztery groby. Na szczególną uwagę zasługuje grób 4/88, w którym 
w drewnianej trumnie pochowano zmarłego - kalekę. Był to dorosły, o zniekształconych 
koścłach kręgosłupa (garb) oraz o zdeformowanej l krótszej prawej ręce. Pochówek ten nie 
wyróżniał sł~ żadnym szczegółem wyposażenia od Innych spotykanych na tym cmentarzysku. 

W ścianie wykopu badawczego "kolegiaty" odsłonięto nawarstwlenia pozwalające na powtą
zanie z wynikami poprzedniego etapu badań . 

Materiały znajdują się w Kaliskim Stanowisku Archeologicznym. 
Prace będą kontynuowane. 

Kamieniec, gm. Zbroeławice, 
woj. katowickie, 

Uniwersytet Śląski Instytut Historii. 
Muzeum Śląskie Dział Archeologii 
w Katowicach et. 2 

Badanta prowadził prof. dr hab. Jerzy Szydłowskl, mgr mgr E. Foltyn, 
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Renata l Dariusz Abłamowtczowte (autor sprawozdania). Badanta finan
sowane z funduszy problemu resortowego (RPBP) lll.36. Ósmy sezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne, osada kultury łużycklej 
z okresu halsztackiego C - D. 

Kontynuowano badania wykopaliskowe na grodzisku położonym na cyplu terenu wcinaj<}· 
cym się od wschodu w dolinę rzeki Dramy, w odległości około 400 m w klerunku północno
wschodnim od pobliskieJ stacJI kolejowej . 

Prace skupłono w obrębie czterech odcinków. l wykop zlokalizowano w obrębie ara 71, ćw. 
A/B wraz z poszerzeniem wzdłuż krawędzi skarpy, w celu stWierdzenia klerunku przebiegu 
wału zasadniczego. Wykop 11, początkowo zawężony do części położonej w obrębie ara 59, ćw. 
C (częściowo przebadany w sezonie 1987) przedłużono do krawędzi skarpy l poszerzono 
obejmując ary 50, ćw. B l 60, ćw. A/C. Podobnle jak l poprzednio starano sl~t w tym miejscu 
uchwycić przebieg walu, a także dokonać obserwacJI odnośniejego konstrukcJI. Tymi samymi 
przesłankami kierowano się zakładając III wykop na przeciwległeJ skarpie wyniesienia (ar 61, 
ćw. A/C). IV wykop namterzono w obrębie ara 77, ćw. B w celu uchwycenia w całości obiektu 
wczcsnośrednlowtccznego 4/87, zlokalizowanego w trakcle badań w 1987 r. 

Łącznie przebadano obszar o powierzchni około 60m2 . 
Obserwacje układów stratygraficznych nie odbiegały od poczynionych w sezonach 1986 

l 1987, tzn. pod warstwą humusu z podglebiem w wykopach I l II natrafiono na pozostałości 
obwałowań wczesnośrcdnlowtccznych l ślady spalenizny, a w wykopach lll l IV na niezbyt 
wyrażnie rysującą się warstwę kulturową, zawierającą zabytki (głównie skorupy z naczyń) 
wczesnośredniowieczne jak l kułlury łużyckiej. Poniżej występowała następna warstwa o od· 
mlennym charakterze, w obrębie której występowały zabytki wyłącznie kułlury łużyckiej. W 
niektórych wykopach pod warstwą kulturową łużycką uchwycono małe zazwyczaj zaciemnienia, 
w części będące nicwątpliWie śladami po słupach, dobrze rysujące się na tle plaskowo-gliniastego 
calca. Ogólna miąższość nawarstwleń kulturowych sięgała nawet 3,00 m od powierzchni. 

Wnioski, które można wysunąć na obecnym, wstępnym etapie opracowywania wyników 
badań na stanowisku w Kamleńcu w 1988 r. można ująć w kilku punktach: 

l l umocnienia obronne grodziska wczesnośredniowiecznego poza wałem poprzecznym (l po
przedzającym go od strony zewnętrznej fosą) od strony wschodniej, najłatwlej dostępnej, biegły 
z pcwnośclą wzdłuż krawędzi poludniowej wyniesienia, na którym znajduje się stanowisko. 
Istnienia walu przy krawędzi od strony pólnocnej cypla nie da się wykluczyć, jakkolwiek w tej 
części wyraźnych jego pozostałości nic uchwycono. 

2/ wał obronny grodziska nie był jednorodny pod względem konstrukcJI na całym odcinku 
swego przebiegu: wal poprzeczny posładaljądro ziemne licowane od zewnątrz płytami kamien
nymi, zaś u góry znajdowało się zwieńczenie w postaci przypuszczalnie konstrukcji drewnia
nej, raczej rozbudowanej niż w typie palisady. Przy samej krawędzi skarpy wał ten był 
wzmocniony przy stopic kamleniami wapiennymi, zaś od strony wewnętrznej prawdopodobnie 
belkarni drewnianymi; w tej też części do usypiska dodano więcej niż gdzieindzlej Ilości 
spajającej gliny, co przypuszczalnie zapobiegało obsuwaniu. W części przy skarpie połud· 
nlowej w usypisku ziemnym wału zastosowano konstrukcje drewniane w postaci belek uło
żonych równolegle względem siebie, zabezpieczone na samej krawędzi skarpy l tuż za nią 
płytami 1 kamlentarni wapiennymi. 

3/ nie pozyskano żadnych nowych materiałów, które w sposób Istotny podważyłyby kilka 
wcześniej przyjętych, roboczych ustaleń : na st. 2 w Kamleńcu w miejscu z natury obronnym 
znajdowala się w okresie lIC - D osada ludności kultury łużyckleJ (a ściśleJ podgrupy często
chowsko-gllwickleJ grupy górnośląsko-małopolsklej tej kultury), na którą w okresie wczesnego 
śrcdnlowtccza (Vlll - IX w.) nawarstwtło się grodzisko. Grodzisko to po pewnym okresie 
użytkowania uległo destrukcji l spaleniu. 

W wyniku badań zlokalizowano l przebadano 6 obiektów, w zasadzie na obecnym etapic 
uznawane za pozostałości po słupach ludności kultury łużyckiej, ponadto dokończono eksplo
rację obiektu 4/87 z okresu wczesnego średniowiecza. Wśród pozyskanych zabytków wymienić 
należy skorupy z naczyń, niczbyt liczne, zazwyczaj silnie skorodowane fragmenty przedmiotów 
żelaznych, kości zwierzęce, bryłki żużla żelazistego. Do okazów tzw. wydzielonych zaliczymy 
grzechotkę glinianą, grocik strzały z zadziorami wykonany prawdopodobnie z rogu, a także 
szydło l dłuto kościane . 

Materla!y z badań l wykonaną dokumentację złożono w Dziale Archeologu Muzcum Śl<}s
klego w Katowicach. 

~ie przewiduje się kontynuacji badań w terenie. 

l Kraków- Nowa I luta - Wycląże, st. 5 - patrz neołlt. 
Kraków· Kurdwanów, st. 8 112- patrz okres wpływów rzymskich. 
Kraków- Opatkowtce, st. 5 l 6 - patrz okres wpływów rzymskich. 
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Kraków - Stare Miaato Muzeum Archeologiczne w Krakowie l 
Badaola prowadzU mgr EmU Zaltz. Finansowało Muzeum Archeologicz
ne w Krakowie. Osadnictwo wczesnośredniowieczne, pó~nośrednJowte
czne l z czasów nowożytnych. 

PodobnJe Jak w poprzednJch latach, prace archeologiczne (o charakterze ratowniczym) 
prowadzono w wykopach usytuowanych w obrębie odnawianych obiektów architektonicznych 
Starego Miasta. W poludniowej części Starego Miasta, na terenie podgrodzia Okół, badanta 
przeprowadzono w 3 punktach: 

a/ ul. Grodzka 53 (wyk. V), dziedzinlec Coli. Iurldlcum. 
W wykople Instalacyjnym rozpoznano nawarstwieola pó~nośredntowleczne l nowożytne 

oraz rellkty poziomów użytkowych podwórza (m. Ln. 2 bruki wykonane z karnJenl(; 
b/ ul. Kanonteza 8 (wyk. II) . 
W wykople instalacyjnym zlokallzowanym na jezdnJ stwierdzono nawarstwlenta o chara

kterze nasypowym oraz relikty sześciu utwardzonych poziomów użytkowych (w tym 4 bruków 
l), wyznaczających kolejne etapy ukształtowania ulicy w czasach nowożytnych l w pó~nym 
średniowieczu; 

c/ ul. Kanonteza 15 (wyk. VII) . 
W wykople usytuowanym wewnątrz oficyny zachodniej rozpoznano koronę l część lica 

średniowiecznego muru obronnego Krakowa (odsłoniętego do poziomu odsadzki fundamento
wej), a także nawarstwlenta nowożytne l pó~nośredniowieczne z terenu osady. 

Badania na terenie podgrodzia Okół nie doprowadziły do odsłonJęcia nawarstwleń wczes
nośredniowiecznych (stosunkowo płytkle wykopyl l calca . Na terenJe położonym po północnej 
stronie Okolu, na obszarze rnJasta lokacyjnego, prace archeologiczne prowadzono w nas
tępujących punktach: 

d/ ul. Gołębia 13 (wyk. I · III) . 
W szybikach geotechnicznych usytuowanych po południowej l zachodniej stronJe Coli. 

Witkowsklego rozpoznano warstwy średnJowleczne l nowożytne. W serii nawarstwleń pó~
nośredniowlecznych wystąpiły utwory (przepalona l pokruszona polepa, giLnaJ z dużą Ilością 
potłuczonych naczyń, które mogą sugerować lstnJenle w tym rejonie obiektów związanych 
z produkcją ceramiki. MatornJast w wykople po zachodniej stronie budynku stwierdzono 2 
bruki wykonane z kamlent wapiennych, które prawdopodobnie należy łączyć z ulicą biegnącą 
po wewnętrznej stronie miejskiego muru obronnego; 

e/ ul. Gołębia 22 (wyk. I· II) l ul. Jagiellońska 19 (wyk. l). 
W szybikach geotechnlcznych usytuowanych przy murach Collegtum Novum wys~plły 

nawarstwieola nowożytne l pó~nośrednlowleczne oraz warstwy wczesnośrednJowleczne z cera
miką datowaną na okres pomiędzy XI a Xlll w.; 

f l ul. Sławkawska 13 l 15 (wyk. I - III). 
W szybikach geotechnlcznych stwierdzono warstwy nowożytne o charakterze nasypowym 

oraz relikty starszej (pó~nośredniowlecznej?) zabudowy; 
g/ ul. Florlańska 55 (wyk. 1). 
W wykople Instalacyjnym zlokalizowanym na podwórzu budynku stwierdzono nawarstwle

nia kulturowe z czasów nowożytnych l z pó~nego średniowiecza (?); 
h/ pi. św. Ducha l (wyk. XVIa l XVIII). 
W wykopach budowlanych usytuowanych po pólnocnej stronJe Teatru tm. J . Slowacklego 

stwlerdzopo nawarstwlenia nowożytne, pó~nośrednlowteczne oraz z młodszych faz wczesnego 
średniowiecza . 

Materiały l dokumentacja z badań przechowywane są w Dziale Krakowa Przedlokacyjnego 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

11...---..:Kr:::.:a::.:;ków- Wawel Państwowe Zbiory Sztuki na Wawe
lu, PP PKZ KlerownJctwo Odnowie
nia Zamku Królewsktego na Wawelu 

Badania terenowe pod klerunkiem naukowym Konserwatora Wawelu, 
prof. dr Jerzego Szablowsklego prowadził zespól Działu Archeologii PZS 
oraz PKZ KOZK (rej. V /B), kierowany przez mgr Józefa Nlżnlka. Autor 
sprawozdaola dr Zbigniew Planowskl. Finansowały Państwowe Zbiory 
Sztuki. Trzydziesty dziewiąty sezon badań . Grodzisko, główole IX - XIII 
wiek, zamek gotycki l nowożytny oraz relikty osadoJetwa starożytnego 
(rejony 1/Xl, II/VII, IV, V /B, VI/C, VII/Vlll, X, XII, XIV /XV). 

Rejon I/XI, dziedzinlec Arkadowy · pałac ( Janusz Flrlet, dr Zbigniew Planowskl). Przy 
pomocy górników z "Hydrokopu" przeprowadzono pierwszy etap badań weryfikacyjnych piwni· 
cy w połudnJowo-wschodnlm narożu dziedzińca . Znajduje się ona w obrębie głównego skrzydła 
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gotyckiego zamku Kazimierza Wielkiego, zburzonego podczas XVI-wiecznej przebudowy pa
łacu. Wówczas to z dwu piwnic gotyckich powstało Jedno duże pomieszczenie, dostępne 
z południowej galerll krużganków. Funkcjonowało ono jeszcze przez dłuższy czas, zapewne 
Jako skład wiktuałów (~lodownia~?). Po raz pierwszy było badane przez Z. Hendla w 1906 r. 
Obecnie odgruzowano w całości wykopy Hendla, odsłaniając częściowo fundamenty gotyckiej 
ściany działowej (?) oraz dwu kwadratowych filarów dźwigających skleplenia piwniczne. Wyko
nano dokumentację pomiarową l fotograficzną reliktów. 

Rejon II/VII, międzymurze, ciąg energetyczny (Janusz Flrlet, dr Zbigniew Planowskł). 
Nadzór robót Instalacyjnych i ratownicze badania archeologiczne. W wykople WZ-1, usytuowa
nym w pobliżu bramy Wazów stwierdzono odcinek czysto kamlennego fundamentu, tkwiącego 
w gllnie wału obronnego. Jest to północno-zachodni narożnik budowli pochodzącej zapewne 
z okresu wczesnośredniowiecznego. W wykople WZ-3, przy ścianie budynku nr 7 odsłonięto 
resztkę muru przedromańskiego, wykonanego z płytowo łupanego kamlenia wapiennego na 
zaprawie wapienno-piaskowej. Zachowały się jedynie najniższe warstwy kamieni, osadzone 
w gilnie najstarszego wału obronnego oraz nakryte glinkami młodszego, XIU-wlecznego wału . 
Mur ten wydaje się mleć przebieg półkolisty (absyda wschodnia?). Porostale partle budowli są 
jednak przypuszczalnie całkowicle zniszczone. W studzience nr l, w pobliżu granicy z budyn
kiem nr 8, odsłonięto fragment zewnętrznego lica gotyckiego muru obronnego l przebadano 
warstwy aż do poziomu budowy tego muru. W studzience nr 2 (na załomie budynku nr 7) 
wystąpiły piaszczyste l gliniaste warstwy najstarszego wału obronnego oraz gruby pokład 
gliny, należącej prawdopodobnie do wału XIII-wiecznego, wkopanego częściowo w wał starszy. 
W studzience nr 3 (bliżej bramy Wazów) wystąpiła gruba warstwa gliny wału Xlii-wiecznego 
a nad samą skałą - warstwa okrzesków z zaprawą wapienno-piaskową, zapewne ślad po 
kamlennej budowll wczesnośredniowiecznej. 

Rejon IV, dziedzińczyk północny przy katedrze, wykopy 1/88 l 2/88, (Janusz Flrlet l dr 
Zbigniew Planowskl). Nadzór robót tnstalacyjnych l ratownicze badania archeologiczne. W wy
kopie l /88, usytuowanym wzdłuż gotyckich kapile Skotnickiego l Zebrzydowskiego natrafiono 
na negatywy trzech przypór oraz na krawędź negatywu muru magistralnego o przebiegu E-W, 
równoległym do fundamentów w/w kaplic. W dwu negatywach stwierdzono resztki murów 
wykonanych z płytowych kamleni wapiennych na zaprawie wapienno-plaskowej (w negatywie 
~środkowym~ wystąpiły 3 ciosy piaskowca). Wstępnie Interpretujemy te ślady jako pozostałości 
odcinka północnej elewacJI przedromańskieJ katedry Chrobrego, gęsto oszkarpowanej od zew
nątrz przyporami (Ltzenoszkarpy ?). Prace są kontynuowane l powinny przynieść potwierdzenie 
bądź zaprzeczenie powyższej hipotezy roboczej. W wykople 2/88, usytuowanym po zachodniej 
stronie kapllcy Lipskich stwierdzono m. tn. warstwę destrukcji budowli przedromańskieJ 
(zapewne katedry) oraz odcinek wczesnogotyckiego fundamentu o przebiegu zbliżonym do N·S. 
Prace chwtlowo przerwano. 

Rejon V /B, budynek nr 5, kuchnia ~mniejsza~ (mgr Elżbieta Chromy, mgr Józef Nlżnlk). 
W trakcle prac konserwatorskich, prowadzonych przez zespół PKZ pod klerunkiem mgr Inż. 
arch. Plotra Stępnla przebadano dwa otwory występujące pod ceglaną posadzką kuchni 
królewskiej. Okaza.ło się. Iż są to okrągłe. "ocembrowane" murem gniazda, zakończone u dołu 
otworami po drewnianych krzyżakach. Konstrukcje te są bardzo zbliżone do odkrytych wcześ
nieJ przez A. Szyszko-Bohusza w pomieszczeniu kuchni ~wielkiej". W gniazdach tych pierwotnie 
tkwiły potężne słupy drewniane, złączone zapewne u góry belką poprzeczną. Najprawdopo
dobniej konstrukcje te stanowiły element wyposażenia nowożytnych kuchni królewskich (wiel
ki rożen ?). Przy zakładaniu posadzki ceglanej (XVIJ/XV!ll w.?) zostały Jednak zllkwldowane 
1 zasypane gruzem. Nowo odkryte otwory będą eksponowane w ramach wystawy 'Wawel Zagtnlony". 

Rejon VI/C przy kościele św. Michała (Mieczysław Fraś). Badania archeologiczne na ciągu 
przełazowego kanału centralnego ogrzewania. W bieżącym roku prowadzono eksplorację na 
odcinku o długości około 30 m, pomiędzy kościołem św. Michała a drogą dojazdową koło 
Wikarówki (budynek nr 3). Fragmentarycznie przebadano nawarstwlenia nowożytne, późno
l wczesnośredniowieczne w prolllach l pod dnem starego kanału c. o., uzyskując pełny obraz 
stratygrafit aż do poziomu skały. Uzyskano dużą Ilość zabytków ruchomych (m. In. numizmaty). 
W dnie wykopu, na wysokości kościoła św. Michała stwierdzono sztuczne zagłęblenie wykute w 
skale a nieco dalej na północ - dość rozległe, płytkle wkopy średniowieczne. Trudno Jednak 
określić, czy miały one związek z wczesnośredniowiecznymi fazami kościoła św. Michała. 

Rejon VII/VIII, dziedziniec, studnia energetyczna przy budynku 7/8 (Mieczysław Fraś) . 
Ratowniczo przebadano kompleks warstw nowożytnych l póinośrednlowlecznych, przedzielony 
klikoma poziomami kamiennych bruków. Na głębokości około 3 m odsłonięto dobrze zacho
waną drewnianą podłogę, wykonaną z dużych dranic. Jest to prawdopodobnie podłoga dużego 
domu funkcjnującego w okresie poprzedzającym budowę późnogotyckiego dworu Oleśnickich 
("Plńczowa) oraz domów wikariuszy katedralnych. Na tym poziomie eksplorację zakończono, 
wykop nie został wykorzystany do celów Instalacyjnych. 

Rejon Vlll, międzymurze, wykop l /88, 2/88 13/88 (Janusz Flrlet, dr Zbigniew Planowskl). 
Wykop l l 88 stanowił odctnek ciągu kanaltzacjl równoległy do gotyckiego muru obronnego 
l zachodniej części ściany Baszty Złodziejskiej. W bardzo ograniczonym zakresie można było 
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tam zadokumentować nawarstwlenia najstarszego walu obronnego. Uzyskano dużą Ilość 
materialu zabytkowego, pochodzącego głównie z kompleksu warstw niwelacyjnych zalegają
cych bezpośrednio nad tymże wałem . Wykop 2/88 pod studnię teletechniczną l energetyczną 
usytuowany był przy przy murze gotyckim, na granicy budynków 7 l 8. Stwierdzono tu 
nawarstwlenia dwu walów obronnych: najstarszego oraz XIII-wiecznego. Wal XIII- wieczny był 
wyrainle wkopany w trzon najstarszego wału. W tym ostatnim, tuż przy murze gotyckim 
wystąpił mur czysto kamienny, łączony mieszaniną gliny z plaskiem, równoległy do muru 
obronnego (zachowała się tylko jego zewnętrzna krawędi) . Jest to najprawdopodobniej odcinek 
fundamentu północno-zachodnieJ ściany budowli wczesnośredniowiecznej, do której nawiąza
no później przebieg gotyckiego muru obronnego. W wykople 3/88, pod studnię energetyczną, 
usytuowaną nad Smoczą Jamą, przy wykople l /88 zadokumentowano warstwy najstarszego 
walu obronnego. 

Rejon V111, nad Smoczą Jamą, rezerwat II (mgr Stanisław Kozieł). Nadzorowano odgruzowa
nie międzymurza fortyfikacji kleszczowych z końca XV111 w., prowadzone przez ekipę "Hydro
kopu". Odsłonięto znaczne partie lica wewnętrznego głównego (zewnętrznego) muru obronnego 
ze śladami zamurowanych strzelnic dla broni ręcznej l artylcrU oraz pozbawione ceglanej 
okładziny lico muru wewnętrznego, pełniącego funkcję oporową. Uzyskano bardzo du7.ą Ilość 
ruchomych zabytków archeologicznych !głównie ceramiki). 

Rejon X, międzymurze, wykop 18 l ciąg kanalizacyjny (mgr Andrzej Kukliński). W wykople 
18 pod studnię kanałl7.acjl zweryfikowano częściowo profile wykopu 2 z lat 50-tych z wczes
nośredniowiecznym walem obronnym. Natomiast przy końcu ciągu kanalizacyjnego, w pobliżu 
baszty Szlacheckiej natrafiono na warstwy XIII-wiecznego wału obronnego (piaszczysta glina 
z dużą Ilością kamleni płytkowych, może z kościola "B"?). 

W wykople 15/77-87 zespół konserwatorów PKZ pod klerunkłem mgr Inż. arch. Plotra 
Stępnia przeprowadził konserwację murów romańskiej rotundy a zespół fotogrametrów KPG 
pod klerunkłem mgr Inż. 13. Batko wykonał dokumentację archeologiczną, przygotowuJ'lC 
budowlę do zasypania. 

Rejon XII, dziedzinlec 13atorcgo, wykop 1/87-88 (Janusz Flrlct, dr Zbigniew Planowskl). 
Kontynuowano prace, wstrzymane w ubiegłym roku, w obrębie środkowej części romańskiego 
kościoła św. Gereona. Odsłonięto po raz pierwszy odcinek fundamentu podpór 
międzynawowych (pomiędzy nawą główną a południową), wykonany z łamanego wapienia, 
w części górnej zaś - z cłosów piaskowca. Około połowy Xlll wieku, po zburzeniu tych podpór 
oraz nieznacznym obnlżcnlu ławy fundamentowej kościół otrzymał nową posadzkę ułożoną na 
warstwie gliny l kamleni łączonych słabą zaprawą wapienno-piaskową . Pozlom ten zapadł się 
jednak znacznie l po zbudowaniu w 2 połowie XIII wieku muru poprzecznego, oddzielającego 
romański transept od części nawowej, ta ostatnia otrzymała nową posadzkę z cegieł (może były na 
nich Jeszcze płytki?). Tak ukształtowana, dwuczłonowa budowla funkcjonowała zapewne aż do 
momentu wzniesienia gotyckiego paJacu kamlennego (Wacław Czeski ?). Nicjasna pozostaje 
funkcja części zachodniej obiektu w tym czasie. Badania będą kontynuowane, m. tn. w celu 
odnałezlenta dałszych śladów budowli przedromańskieJ, stwterdzonej w tym miejscu w 1986 r . 

Rejon XIV /XV pod Kurzą Stopą (mgr Stanisława Alfawtcka). Prace Instalacyjne 1 por7.ądko
we. Nadzorowano roboty przy clągach teletechnicznych l odwadniających oraz rekonstrukcji 
austriackiego poz.łomu przy zewnętrznym murze obronnym. W trakcle tych robót odsłonięto m. 
ln. duże fragmenty wewnętrznego łlca muru obronnego pochodzącego naJpcwniej z XV1 wteku, 
przebudowanego około 1740 r. a także bruk austriacki zachowany w dobrym stanic na 
odcinku pod Kurzą Stopą. 

Rejon XV, ogródki królewskie (mgr mgr Stanisława AJfawtcka, Stanisław Kozieł, Józef 
Nlżnlk). Nadzór prac Instalacyjnych (odwodnienie l kanałlzacja) oraz odkrywania poziomu 
austriackiego przy murze obronnym. Nadzorowano wykopy l studzienki drenażu, usytuowane
go wzdłuż zewnętrznego muru obronnego, nadbudowanego w połowie XIX wieku przez Austria
ków. W niektórych miejscach odsłonięto fragmenty wewnętrznego lica oraz odsadzki starszych 
faz tego umocnienia. Na ogródku "wyższym" nadzorowano przebudowę odcinków kanalizacji, 
prowadzoną niemal wyłącznie w obrębie kompleksu nowożytnych warstw nasyplskowych. 

Ponadto nadzorowano wiele Innych prac Instalacyjnych (kanalizacja, teletechnika, wodo
ciąg, energetyka) w różnych rejonach Wzgórza Wawelskiego. 

~oboty te b~dą kontynuowane w Hf89 r. 

Kraków • Zwierzyniec, 
Kościół Salwatora 

Muzcum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Teresa Radwańska. Trzynasty sezon badań . 
Wczesne średniowiecze, czasy nowożytne. 

Odsłonięto dalsze elementy murów magistralnych zachodniego zamknięcia kościoła pier
wotnego. Są to: fragment poludniowego muru l narożnik południowo-zachodni. Narożnik ten 
stanowi zakończenie resztek muru ujawnionych w 1987 r. Od poludniowego muru magistral-
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nego odchodzi kolejny mur następnie załamujący się. Tworzy on w rezultacie dwa pornJeszcze
nla w obrębie murów obwodowych. WyrnJenlone relikty odkryte zostały w postaci fundamentu 
zachowanego do wysokości ok. 1,4 m oraz negatywu muru. 

Warstwy kulturowe nad l wokół reliktów są zniszczone przez nowożytny cmentarz. 
Badania będą kontynuowane. 

l Króle Stare, gm. Kslężopol, woj . zamojskie, sl l -patrz epoka brązu. 

Kruazczewo, gm. Stara Biała, 
woj. płockie, l 

Polska Akademia Nauk Instytut HI
storii Kultury Materialnej Zakład 
Epoki Metali w Warszawie at. l 

Badania prowadził dr Marek Dullnlcz. Finansował WKZ w Płocku. Drugi 
sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna (VIII XI- XII w.) oraz ślaóy 
osadnictwa z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest dokladnie 2260 m na południowy wschód od grodziska w 
Proboszczewicach l w prostej llnll 1250 m na zachód od drogi z Płocka przez Bronowo Kmiece 
do Proboszczewtc, na wydłużonym orientowanym W-E cyplu u ujścia do Wlerzblcy, strugi bez 
nazwy przepływającej przez Bronowo Kmiece. 

Osada została odkryta podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych w 1961 r. 
przez W. Szymańskiego oraz zweryfikowana podczas badań AZP w 1986 r. przez J. Wysockie
go. W październiku 1987 r. autor sprawozdania przeprowadził wstępne badania sondażowe 
polegające na wykonaniu kiJkuset wierceń oraz otwarciu nicwielkich wykopów, co pozwolllo 
zlokalizować łącznie 11 zniszczonych obiektów, zbadać wykopaliskowo trzy dalsze l odkryć 
rozlegle zaciemnienia warstwy kulturowej. Badania 1988 r. zrnJerzały do przekopanta zacho
wanej części warstwy kulturowej. Warstwa barwy brunatnej miała maksymalną miąższość ok. 
40 cm, rnJnlmalną ok. 10 cm. zajmowała całą powierzchnię wykopu o powierzchni 53 m2 • 
Poprowadzcnle dodatkowych rowów sondażowych pozwoliło określić prawdopodobną po
wierzchnię warstwy na ok. 120m2 . 

Pod warstwą kulturową znajdowala się owalnajama o wyrnJarach 4,5 na 2,7 m l gh;bokoścl 
0,56 m. W jej plęclowarstwowym wypclnlsku obficie występowały fragmenty naczyń, przepalo
ne kamiefilie l fragmenty spalonego drewna . 

1 Kunice, woj. legnickie, st. l -patrz okres halsztacki. 

Kurzagóra Nowa, 
gm. Koacian, 
woj. 1eazczyńakie, 
at. l 

Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno 
-Konserwatorski w Lesznie 

Badania prowadziła mgr Barbara Iwanlcka-Pinkosz przy współudziale 
Michala Kary z ZAW w Poznanlu. Finansował WOA-K w Lesznie. Pier
wszy sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne, śladyosadnictwa 
kultury łużyckiej. 

Grodzisko położone jest na wschodnim brzegu kanału Obry, w odległości 2.2 km na 
poludnie od Kośelana l ok. 400 m od wsi Kurzagóra Nowa. Składa się ono z kiJku elementów 
prawdopodobnie nie jednoczasowych. W 1983 r. w południowo-wschodniej części grodziska 
(stożkowate wyniesienie) przeprowadzono sondaż weryfikacyjny (mgr A. Łoslńska, ZAW Poz
nań), w warstwie l znaleziono brakteat brandenburski z XIII wieku. Obecnie przypuszcza się, 
że na obszarze grodziska lub w pobliżu znajdowala się osada lub gród kultury łużyckiej, 
w fazach B-C wczesnego średniowiecza Istniało grodzisko wklęsłe z podwójnym wałem (?), 
w fazie F (lub E/F) wzniesiono na tym rnJejscu gródek stożkowaty otoczony jednym lub dwoma 
wałarnJ l fosą. Grodzisko jest silnie zniwelowane, wały zachowały się do niewielkiej wysokości. 
Wykop sondażowy o wyrnJarach 10 x 3 m (dwie działki przedzielone świadkiem szer. 0,5 m) 
założono na skłonie walu zewnętrznego, w zachodniej części grodziska. W trakcle badań 
stwierdzono, lż jest to wał glinlano ziemny wzmocniony prawdopodobnie płaszczem karnJen
nyrn (skupisko w partli szczytowej wału). Badany odcinek wału nie posiadał wyraźnej (typowej) 
konstrukcji drewnianej poza lużnyml fragmentarnJ drewna oraz znalezionej w spągu jądra 
wału szczątkowej konstrukcji (1,5 x 0,5 m) w postaci cienkich, równolegle ułożonych dranic 
poprzecinanych poprzecznie zalegającym! palikami. W miejscu styku wału z domniemaną fosą 
zewnętrzną, w w-wie III zalegającej poniżej warstwy wałowej odkryto wkopy (?) z jamarnJ 
poslupowyml oraz fragmenty wbitych plonowo pali (śr. 5 - 10 cm), wzmacniających zapewne 
zewnętrzne stoki wału . W trakcle eksploracji nawarstwleń uzyskano ccrarnJkę kultury łużyc
klej, wczesno- l późnośredniowiecznej oraz liczne fragmenty kości zwierzęcych. Do zabytków 
wydzielonych zaliczono: przęślik giLnlany dwustożkowy, wtór krzernJenny, fragment Ogurkl 
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antropomorficznej. W czasie badań nie uzyskano jednoznacznych danych odnośnie chronolo
gii badanego wycinka wału. 

Materiały z badań przechowywane są w siedzibie WOA·K w Trzeblnach pod Lesznem. 
Badania będ4 kontynuowane. 

l Lubląż, gm. Wołów, woj. wrocławskie - patrz późne średniowiecze. 

Łubienko, gnt. Tarnowiec, 
woj. kroanieńskie (kopiec A), 
st. l l 

Polska Akademia Nauk Instytut HI
storii Kultury Materialnej Zakład Ar
cheologll Małopolski w Krakowie 

Badania prowadził dr Paweł Valde-Nowak, uczestniczyła mgr Anna 
Tyniec. Finansował WKZ w Krośnie l ZAM IHKM PAN. Pierwszy sezon 
badań . Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe, ślady osad· 
nictwa prahistorycznego. 

Stanowisko jest znane dzięki odkryciom mgr Anny Szalapatowej z 1972 r . Przedmiotem 
opisywanych badań był jeden z dwóch dużych (średnica ok. 11 m) kurhanów, oznaczony literą 
A. W stropowej części nasypu rozpoznane zostały dwa wtórnie wkopane wczesnośredniowiecz
ne groby ciałopalne, pozostające w układzie stratygraficznym. Pod nasypem odkryty został 
rozległy (6 x 7 m) płat warstwy ze śladami ciałopalenia . otoczony rowkiem na planie prostoką· 
ta. Na Inwentarz zabytków ruchomych składa się klikanaście fragmentów ceramiki wczes
nośredniowiecznej oraz trzy fragmenty naczyń nawiązujących do kultury ceramiki sznurowej. 

W trakcle badań wykonane zostały też dwa szurfY geologiczne poza wykopem głównym. 
W obrębie tej samej formy terenu (wierzchowina garbu Pogórza Jasielskiego) zinwentaryzowane 
zostały cztery niewieikle nasypy • prawdopodobnie groby kurhanowe z wczesnego średniowiecza. 

Badania będ4 kontynuowane. 

l Mała Nleszawka, gm.Wielka Nleszawka, woj . toruńskie· patrz późne średniowiecze. 

Opatów, 
woj •. tarnobrzeskie, 
st. Zmigród • koaciół i kla
sztor Bernardynów 

l Biuro Badań l Dokumentacji Zabyt- l 
ków w Tarnobrzegu 

Badania prowadził mgr Marek Florek. Finansował BBIDZ w Tamobrzegu 
l UMIG Opatów. Osada wczesnośredniowieczna X · X w. kościół para
fialny l poł. XI- 2 pol. XII w. od 1472 kościół l klasztor Bernardynów. 

Badanta miały ograniczony 7.;~stęg l związane były z prowadzeniem nadzorów nad odkry· 
wkami budowlanymi przy fundamentach kościoła l klasztoru, ponadto miały zweryfikować 
wynlkl przeprowadzonych wcześniej badań radarowych. Wykonano ogółem 22 wykopy. w któ
rych odsłonięto mury fundamentowe pochodzące z różnych faz Istnienia kościoła l klasztoru. 
Najstarsze odkryte relikty murów można datować najpewniej na XV w. Nie natrafiono na żadne 
pewne pozostałości romańskiego kościoła . 

Warstwa kulturowa sięgająca 3 m mią?..szoścl zawierała materiały głównie z XV · XVIII w. 
Fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej były bardzo nieliczne 1 na złożu wtórnym. Może 
to wskazywać, że przed budową kościoła l klasztoru Bernardynów ok. 1472 r. Istniejący 
wcześniej kościół parafialny rozebrano a teren zniwelowano. 

Dokumentacja l materiały w BBIDZ w Tarnobrzegu. 
Badania będ4 kontynuowane w przypadku rozpoczęcia prac remontowo-konserwator

skich przy koaciele. 

Datrów Lednicki, gnt. Łubowo, 
woj. poznańskie, 

Muzeum Pierwszych 
Plastów na Lednicy 

st. l ·gród. 
at. 2 • od odzie 

S tanowlsko l. 

Badania prowadzili: mgr J . Górecki, mgr M. Last~wteckl, mgr J. Wrze
slńskl (autor sprawozdania), oraz doc. dr hab. K. Zurowska z zespołem 
IHS UJ. Wały grodowe, podwale, przedwale, kaplica pałacowa, przy
czółek mostu wschodniego. 

Wykop 1/83. Badania są kontynuacją badań z lat poprzednich. Prowadzono prace na 
odcinkach E l F (partia południowa wyspy - na zewnątrz grodu). Wykop l /83 założony po 
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południowej stronie kapUcy pałacowej biegnie na południe aż do brzegów jeziora. Podzlelony 
jest na odcinki od A do F. Odcinki A l B to "korony" walów, C - skłon zewnętrzny wału 
młodszego, D - podnóże, E l F - partia zewnętrzna grodu od podnóża do brzegów jeziora. 

Na odcinku E, ok. 10m od obecnej podstawy wału, w warstwie wiórów, odpadków drewna 
l plasku zalegaly fragmenty belek dranic (max. dł. 2,20 m). Pod tą warstwą (miąższości 10 cm) 
opadającą nieznacznie ku południowi wystąpiły dwie dalsze warstwy drewna zalegające w sza
rym plasku. Konstrukcja ta założona została na pierwotnej krawędzi wyspy. Ok. 50 cm od tego 
układu na stromo opadającej warstwie plasku z Iłem, wśród wtórów l odpadków drewna 
zalegała belka o średnicy 30 cm l dł. 270 cm. W odległości 40 cm od jej obu końców posiadała 
wyclc:cla o głębokości 10 cm l szerokości 20 cm. Jej jedna powierzchnia była silnie zwęglona. 

Na odcinku F Uego krawędź północna jest w odległości ok. 3,5 m od obecnego podnóża 
wału) na przestrzeni ok. 4 m wystąpiła warstwa brunatno-czarnej próchnicy o miąższości 2 -
S cm. Przy jej południowym krańcu wystąpiły dwa fragmenty belek (długości 70 l 100 cm, 
ułożone w przybliżeniu równolegle) o przebiegu N-S w odległości 60- 70 cm od siebie. Belki te 
zalegają w szarym żwirze, a Ich południowe końce przykrywa brunatno-szara ziemia z dużą 
Ilością kamieni. Kamlenie występują na przestrzeni o szerokości ok. 3 m, a Ich południowa 
granica (stanowią ją wyjątkowo duże kamlenie dochodzące do średnicy 50 cm) biegnie po llnll 
SW - NE. Pod tą warstwą wystąpiły jeszcze dwie warstwy mniejszych kamieni. 

Na podstawie ceramiki chronologię ornawianych konstrukcji można określlć na fazy D - E 
wczesnego średniowiecza. 

Prowadzono także eksplorację warstw zasypiskowych (niwelacyjnych?) na odcinku B (koro
na wału młodszego grodu). 

Wykop 2/88. Ar. 4N1 W, ćw. B, ar SN1 W, ćw. D. 
Celem badań u podnóża walu północnego, obok określenia chronologii l stratygrafil tej 

części grodu, była próba powiązania warstw wnętrza grodu z warstwami wału, oraz uchwyce
nie zabudowy. Na arze SN1W (wykop o wymiarach 5 x 2m) wyeksplorowano 2 warstwy: l
darń (miąższość 65 - 77 cm), gdzie tuż pod stropem na całej powierzchni wystąpił "bruk" 
kamlenny (miejscami można wyróżnić dwa jego poziomy). Obok llcznych fragmentów ceramiki 
1 kości wystąpiły 4 fragmenty przedmiotów żelaznych l pojedyncze grudki żelaza. Chronologię 
tej warstwy można określić na fazę E- F. 

W warstwie II wyróżniono m. In.: 3 paleniska. Zawartość kulturową, obok llcznych frag
mentów ceramiki l kości, stanowiły grudki żużla żelaznego, kośelana okładzina grzebienia, 4 
przedmioty żelazne, oraz łuski rybie l muszle. Chronologię tej warstwy określlć można na fazę 
E wczesnego średniowiecza. 

Prace prowadzone w obrębie aru 4N1 W są kontynuacją badań z lal poprzednich. Prowa
dzono eksplorację w obrębie S warstw wybierając je do piaszczystego calca. W obrębie tych 
warstw wystąpiły m. In.: paleniska, przebarwienia, fragmenty budynku zrębowego, glinlane 
klepisko. 

Na uwagę zasługuje Intensywnie użytkowana warstwa X zalegająca nad warstwą niwela
cyjnego plasku l warstwą nadcalcową, w której obok ceramiki wczesnośrcdnlowlcczncj znajdo
wała się także pradziejowa. Warstwc: X wiązać można z okresem funkcjonowania kościoła 
grodowego. Materiał zabytkowy lej warstwy stanowiły szydła kościane, ciężarki ołowiane, 
przęślik gliniany, fragment szkła, brązowy pierścionek l paclorek szklany, bryłki żelaza l bryłki 
żużla szklanego. 

Niezwykle liczny materiał ceramiczny z tej warstwy reprezentuje formy X l XI w. 
W ramach opracowywania lednickiego kompleksu pałacowego prowadzono badania ar

cheologlczno-archllektonlczne, o charakterze weryfikacyjnym, w kapllcy pałacowej. Wykonano 
8 sondaży założonych przy zewnętrznych parUach murów oraz wewnątrz kapUcy. W wyniku 
tych badań stwierdzono m. In. różnice w głębokości posadowienia fundamentów; fundamenty 
absydy posadowiono głęblej niż fundamenty obejść. W dolnych partlach fundamenty spajane 
są gliną, w wyższych zaprawą wapienną . Wewnątrz kaplicy w obejściu południowym odkryto 
niewielkie zagłęblenie w posadzce zinterpretowane jako basen chrzcielny. Zajmuje on całą 
środkową część obejścia południowego. Basen o planie w przybliżeniu prostokątnym z dwoma 
"skrzydełkami" (w przybliżeniu ćwiartki koła) zagłęblony jest w najstarszej posadzce ok. 10 -
15 cm. Jego najdłuższa północna krawędź ma długość 4,5 m, a szerokość w partli środkowej 
ok. 1,80 m. 

W ch will obecnej można wyróżnić trzy fazy funkcjonowania kapUcy, a moment jej powsta
nia określić ogółnie na 2 połowę X w. 

Stanowisko 2. 
Kontynuowano badania mostu wschodniego (przyczółek zachodni, wyk. l /87). Eksploro

wano warstwę Ile przypuszczalnie związaną z drugą fazą mostu (wstępna chronologia - 2 poł. 
XI w.). Odkryto dalsze elementy konstrukcJI mostu. 

W celu uchwycenia drogi prowadzącej do mostu założono wykop (wykop l /88) o W)'Tllla
rach 10 x S m na przedłużeniu osi mostu w głąb wyspy. Na relikty mostu nie natrafiono. 
Odkryto warstwy użytkowe z faz D - E. wcz. śr. 

Materiał l dokumentacja z badań znajdują się w MPP na Lednlcy. 
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Kontynuowano także prace w ramach badań Zespołu Interdyscyplinarnego. Na moście "poz
nańskim" (stanowisko 3a) prowadzono archeologiczne prace podwodne. W trakcle tych badań 
pobrano próbki paleobotaniczne. Próbki takle pobrano także z sondaży przy kaplicy pałacowej, 
oraz w północnym rejonie jeziora. Celem określenia surowca zabytków kamlennych oddano je do 
badań specjalłstycznych. Na podgrodziu kontynuowano badania clcktrooporowe. Na zachodnim 
brzegu jeziora (w strefie północno-zachodnJcj) prowadzone były prace przez gleboznawców. Jed
nocześnie kontynuowano badania wód powierzchniowych. Hydrobiolodzy poblerall próby wody 
(w różnych rejonach jeziora) do badań stopnia l tempa zanieczyszczania jeziora. 

Pawlichy, gm. Kaiężpol, 
woj. zamojskie, 

Muzeum Okręgowe w Zamościu, Mu
zeum RzemlosfLudowych w Bił oraju 

at. 2 

Badania prowadzlll mgr mgr Andrzej Urbański (autor sprawozdania) l 
Jerzy Waszklewlcz. Finansowało Muzeum Okręgowe w Zamościu . Trzeci 
sezon badań. Grodzisko z okresu wczesnego średniowiecza (IX· X w.). 

Stanowisko położone na piaszczystej wydmie w dołlnle rze ki Tancw zostało zlokalizowane 
podczas badań AZP w 1984 r. Wskutek eksploatacji plasku uległo znacznemu zniszczeniu, dla 
badań dostępna była jedynie najwyższa poludniowo-wschodnia część. Podczas wykopalisk 
w ciągu trzech sezonów rozpoznano przebieg wału otaczające grodzisko oraz przebadano część 
majdanu. W ciągu wykopów usytuowanych na krawędzi wzniesienia odsłonięto dolną partlę 
konstrukcji drewniano-ziemnego walu zachowanego na odcinku ok. 50 m. Nasyp walu o szc
rokoścl2,5 · 3m wzmocniony był z obu stron częstokołem z plonowo wkopanych okrąglaków. 
Zewm;trzny cz<;stokól uszczelniony był dodatkowo wewnątrz nasypu grubą warstwą faszyny 
oddzielonej od nasypu poziomą belką. Od strony zewnętrznej wal obleplony był gliną. Stan 
z.. huwanla konstrukcji był różny, najleplej zachowały się zwęglone w czasie pożaru najniższe 
partle umocnienia. nie zwęglone resztki konstrukcji uległy rozłożeniu w piaszczystym gruncie 
l rysują się jako słabo widoczne zaciemnienia. Naziemna część umocnienia została zniwelowa
na l na powierzchni jest nleczytelna. Do walu od strony majdanu przylegał budynek, którego 
ślady zarejestrowano podczas badań w dwu poprzednich sezonach. Rysowały się one bardzo 
słabo, warstwa sza rego plasku zawierała znaczną Ilość różnej wielkości przepalonych belek, 
które zalegały bezładnie. Wielkość budynkujest niemożliwa do ustalenia, bowiem sąsiadujący 
teren uległ zniszczeniu. W czasie badań w 1988 r. nie zarejestrowano już jego śladów przy 
dalszej części wału . 

Podczas trzyletnich badań założono 14 różnej wielkości wykopów o łącznej powierzchni 
258 m2 (w 1988 r . 68 m2 ). 

Z zabytków ruchomych znaleziono fragmenty ceramiki grupujące się w miejscu, gdzie 
znajdowal się przy wale budynek. Materiał ceramiczny pozwala datować okres funkcjonowania 
obiektu na IX· X w. Oprócz fragmentów ceramiki z okresu wczesnego średniowiecza zebrano 
fragmenty ceramiki kullury trzcinlecklej oraz niewielką Ilość odłupków l narzędzi krzemien
nych, głównie z krzemlenia śwleclechowsklcgo . 

Ze względu na zniszcze nie dużej części stanowiska nlemożllwc jest ustalenie całkowitej 
powierzchni obwiedzioneJ wałem. Wydaje się jednak, że grodzisko zajmowało tylko wschodnią, 
najwyższą część wzniesienia. 

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Rzemiosł Ludowych w Bllgoraju. 
Badania zostały zakończone. 

Pawlichy, gm. Kaiężpol, Muzeum Okręgowe w Zamościu, 
woj. zamojskie, Muzeum Rzemiosł Ludowych w 
at. 12 Biłgoraju 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Urbański (autor sprawozdania) 
l Jerzy Waszklewlcz. finansowało Muzeum Okręgowe w Zamościu . Pier
wszy l ostatni sezon badań . Chata z okresu wczesnego średniowiecza 
(IX/X w.). 

Stanowisko zostało odkryte podczas badań powierzchniowych AZP w 1984 r. Położone jest 
na piaszczystym wzniesieniu w dollnie rzeki Tanew w odległości ok. 100m od grodziska (st. 2). 

W północno-zachodniej części pagórka, w miejscu gdzie na powierzchni występowały 
w większej Ilości fragmenty ceramiki l kamienie, założono wykop nr l o wym. 5 x 5 m . 
W trakcle jego eksploracji pod warstwą orną (pagórek był kiedyś użytkowany jako pole orne, 
obecnie Jest nieużytkiem) na głębokości ok. 30 cm zarejestrowano warstwę Intensywnie 
ciemnego plasku z domieszką węgli drzewnych stanowiącą wypcłnlsko obiektu. Jego granlec 
były rozmyte l słabo czytelne. W południowo-zachodniej części obiektu, nieco poza jego 
zarysem znajdowało się wyłożone kamleniami palenisko o średnicy ok. 80 cm. W wykople nr 2 
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owym. S x 2,5 m zlokalizowano pozostałą część obiektu. Na granicy wypełniska odkryto ślady 
po trzech plonowo wkopanych palach drewnianych. Zachowała się jedynie Ich niewielka dolna 
partia, która uległa zwęgleniu. Dwa z nich znajdowały się w narożnikach od strony północnej. 
Przeciętna miąższość warstwy stanowiącej wypełnlsko wynosiła ok. 40 cm. We wschodnieJ 
czqścl obiektu pod warstwą ciemnego plasku, w obrębie obiektu zalegała kUkucentymetrowa 
warstewka żółtawego plasku, podobna znajdowała się pod palcnlsklem. Odkryty obiekt, który 
należy uznać za pozostałość chaty posiadał zarys prostokątny o wymiarach 4,5 x 3 m. 

Nic natrafiono na Inne ślady elementów konstrukcyjnych budynku oprócz wspomnianych pali . 
Materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki wystąpił w warstwie ornej 1 w wy

pełnlsku obiektu. Naczynia posiadają w zdecydowanej większości ścięte ukośnie brzegi, orna
mentowane są poziomymi dookołnymlłlnlaml rytymi nickiedy łączonymi z liniami falistymilub 
tylko linią falistą. Glina schudzana była domieszką średnio- l drobnoziarnistego tłucznia 
granitowego l plasku, który mógł również stanowić naturalny składnik gliny. 

Na podstawie ceramiki okres użytkowania obiektu należy datować na IX/X w. 
Materiały znajdują się w Muzeum Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju. 
Badania zakończono. 

Podebłocie, gm. Trojanów, 
woj. siedlecki e, 
at. 3- osada'M:l'nlrnśrcdnbwkx:zna 

l Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeolog11 l 

Badania prowadził prof. dr hab. Jerzy Gąssowskl wraz z mgr Ewą 
Marczak (autorka sprawozdania). Prace finansowano z tematu UW 
"Wisła w dziejach l kulturze Polskl". Czwarty sezon badań . Osada 
wczcsnośrcdntowleczna VII - IX w. 

Osada (st. 3) położona Jest na zachód od grodziska (st. l )n na południe od ciałopalnego 
cmentarzyska (st. 4). 

Prace wykopaLiskowe na st. 3 skoncentrowane były w południowo-wschodniej czqścl osady 
w bezpośrednim sąsiedztwie ubieglorocznych wykopów. 

Celem badań było: 
l. Poznanle stratyfikacji stanowiska przez: 
a/ poznanie rozplanowania przestrzennego obiektów archeologicznych, 
b/ poznanie stratyfikacJI tych obiektów. 
2. Zdobycie podstaw precyzyJniejszego datowania stanowiska l znalezionych w 1986 r. 

trzech fragmentów glinlanych tabliczek z napisami. 
3. Poznanle kultury materialnej . 
4 . Poznanlc relacJI chronologiczno-kulturowych pomiędzy osadą, grodzisktern l cmentarzy

skiem, którego badania wykopałiskowe rozpoczęły się w 1988 r. 
w tym celu wytyczono 8 wykopów archeologicznych (o numeracJI od XVII do XXIV) 

o łącznej powierzchni 363 m2 • Głębokość wykopów nie przekraczała 2,5 m. W Ich obrębie 
zarejestrowano 23 warstwy kulturowe ciągłe l 30 warstw kullurowych występujących wyłącz
nie w obrębie obiektów przestrzennych. 

Odkryto 12 obiektów przestrzennych o następującej numeracJI: 18 20, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33. Dzlewtqć obiektów (nr: 18, 20, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33) przebadano 
w całości. Resztę odkryto c7.ęśclowo. Wśród odsłoniętych obiektów Ilościowo przeważają zie
mlanki. Sześć spośród nich to ziemlanki mieszkalne. Jedna miała przeznaczenie gospodarcze. 
Ziemlanki budowano na planie kwadratu o wielkości ok. 4 m x 4 m. W narożniku N, NE lub 
E każdej zJemlanki mieszkalnej znajdował się kopulowy piec kamlenno-gltnlany o średnicy ok. 
1,5 m l wys. ok. 0,5 - 0,6 m . Przy wylocie każdego pieca wkopany był cały glinlany garnek. 
W złemlance nr 18 zachowały się dobrze fragmenty konstrukcji drewnianych ścian układane 
na zrąb. Interesująco przedstawia się ziemlanka gospodarcza (nr 33), którą postawtono w po
bliżu ziemlanki mieszkalnej nr 18. Była ona rnnlejs7.a od ziemlanek m ieszkalnych. Została 
również wybudowana na planie kwadratu o wymiarach 3 ,5 x 3,5 m Pośrodku obiektu znaj
dował się odkryty glinlany piec służący do prażenia zboża o wymiarach ok. 0 ,5 x 0,6 m 
l wysokości ok. 0 ,5 m. Na dnie obiektu stwierdzono występowanic glinlanego klepiska. 

Poza złemlankami natrafiono również na trzy jamy (nr 30, 31, 32). Wszystkie były owalne. 
Największa l najgłębsza z nich (nr 30) miała ok. 2 m średnicy l ok. O, 7 m głębokości. Ze 
względu na charakter warstw wypcłnlskowych tych obiektów l znałezlony w Ich obrębie 
materiał ruchomy, należy wiązać je z osadnictwem starożytnym. Z tego okresu pochodzi też 
obiekt nr 27 (cały garnek starożytny znałezlony w warstwie cląglej przemieszanej). Na obecnym 
etapie opracowania nie udało się ustalić ani chronologii, ani funkcJI obiektu nr 28. Jest to 
skupisko kamleni ułożonych w krąg o średnicy ok. 0,6 m l wysokości ok. 0,4 m. 

Spośród zabytków ruchomych Ilościowo dominują fr. glinlanych naczyń. Znaleziono Ich ok. 
4000. Na uwagę zasługuje fr. brzuśca naczynla ornamentowanego motywem "solarnym" 
(podobnie ornamentowane fragmenty naczyń odkryto w 1986 r. w wykople VI) . Poza ceramiką 
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znalezlano m. In. 11 żelaznych noży, 4 żelazne groty strzał, l fr. żelaznego haczyka, l fr. 
półkoska, 3 przęśliki, kamlenną osełkę, fr . prażnie, krzemlenny trójkątny grocik. Podobnle, jak 
w Jatach poprzednich, natrafiono na znikomą Ilość kości zwierzęcych. Większość zabytków 
ruchomych pochodzi z obiektów przestrzennych. 

Uzyskane na podstawie ubiegłorocznych badań daty cl4 pozwoliły uściślić chronologii( 
stanowiska do VII -IX w. Stratyfikacja stanowiska wskazuje na to, że wczesnośrednlowleczna 
osada jest co najmniej dwufazowa. Poza materiałem wczesnośredniowiecznym natrafiono 
również na ślady wcześniejszego osadnictwa (starożytnego). 

Dokumentacja l materiały znajdują się w Instytucie Archeologii UW. 
Prace będą kontynuowane. 

l 
Płoskl, gm. Wąsosz, woj. leszczyńskie, st. 3 - patrz okres lateński. 
Podegrodzle, woj. nowosądeckie, st. 9- patrz okres lateński . 

Przedmość, gm. Pruszka, woj. częstochowskie, st. l - patrz okres lateński. 
Purzyce - Trojany, woj. ciechanowskie - patrz okres wpływów rzymskich. 
Puszczykowo, woj. poznańskie, st. 52 - patrz paleolit l mezolit. 

Radzikawo Stare, 
woj. płockie, 

Polska Akademia Nauk Instytut Hl· 
starli Kultury Materialnej Zakład 
Epoki Metali w Warszawie at. "Gaik" =====--Badania prowadziła mgr Iwona Dąbrowska.Finansował II-IKM PAN.Je

denasty sezon badań. Wczesnośredniowieczny l średniowieczny ośrodek 
kultowy. 

Wykopy badawcze koncentrowały się na północnym, wschodnim l pałudoJowym stoku 
wzgórza oraz na płaskowyżu w części wschodniej stanowiska. Przekopano ogółem 74 m2 

eksploruj ąc 131,8 m3 ziemi. 
Na północnym, stromym zboczu wzgórza, na przedłużeniu wykopów z roku ubiegłego, 

wyeksplorowano wykop XLVII/LVII o rozmiarach 2 x 4 m, wyróżniając 5 warstw stratygraficz
nych. W warstwic II, w partli środkowej wykopu, na głębokości 96.00 - 95.10, zlokalizowano 
narożnik spalonego obiektu drewnianego będącego najpcwniej kontynuacją obiektu odkrytego 
w roku ubiegłym w wykopach XLVI l LVI. W warstwie III, w części południowej wykopu, na 
poziomie 96.70 - 96.40, zlokalizowano część bruku kamlennego zbudowanego z łupanych 
kamleni średniej wielkości. Na badanym odcinku udało się także uchwycić warstwę sztucznie 
nadsypanego plasku. 

Na wschodnlm stoku wzgórza oraz na przylegającym doń płaskowyżu wyeksplorowano na 
łlnU W-E 3 wykopy o rozmiarach: 4 x 4 m, 2 x 4 m oraz 2 x 4 m, oznaczone numerami lA, IIA, lilA. 
W wykople IllA usytuowanym na kulmlnacjl l stoku wzgórza wyróżniono 5 warstw stratygraficz
nych. w warstwie II - sztucznie nadsypanego plasku, na poziomie 98.40 - 97.90, zlokaJtzowano 
rełlkty konstrukcji drewnianej częściowo spalonej zbudowanej z dranic dębowych o szerokości ca 
0,25 m, grubości od 0,02 - 0,08 m. Układ belek na poziomie 98.38 - 98.09 wskazywałby na 
zrębową konstrukcję obiektu, którego szerokość wynosiła od 0,9 - 1.4 m, miąższość od 0,5 - 0,6 
m. Tuż obok, na głębokości 98.15 - 97.88, zlokaltzowano dwuwarstwowe paleolsko kamlenne o 
wymiarach o,5 x 0,8 m. Wokół odkrytych obiektów usytuowane były duże głazy. Inwentarz 
ruchomy warstwy 11 stanowiły 2 fragmenty szczęki dzika(?) oraz rozcieracz kamienny. 

W wykopach lA l IIA wyróżniono 4 warstwy stratygraficzne odkrywając w warstwic III 
nieckowate zagłęblenie zwane "Rowem" o szerokości 6 m, mlą7..szoścl ca 0,5 m. Inwentarz 
ruchomy "Rowu·· stanowlły fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych oraz kości zwierzęce. 

Na południowym stoku wzgórza wyeksplorowano 4 wykopy o rozmiarach 2 x 4 m, oznaczo
n e numerami: Vlc, Vld, Vle, Vlf. Stwierdzono zaleganie 3 lub 4 warstw stratygraficznych. 
W wykople VI c zlokalizowano jamę po słupie o średnicy O, 7 m, wkopaną w calec. W wykople 
Vld w warstwie III, na głębokoścl94 . 38- 93.37 odkryto nieckowate zagłęblenie zwane "Rowem" 
o szerokości ca 4,5 m, miąższości 0,8 m. Inwentarz ruchomy obiektu stanowiły fragmenty 
naczyń wczesnośredniowiecznych oraz kości zwierzęce . 

Na południowym stoku wzgórza wyeksplorowano 4 wykopy o rozmiarach 2 x 4 m, oznaczo
ne numerami: Vlc, Vld, Vle, Vlf. Stwierdzono zaleganie 3 łub 4 warstw stratygraficznych. 
W wykople VI c zlokalizowano jamę po słupie o średnicy O, 7 m, wkopaną w calec. W wykople 
Vld w warstwie Jll, na głębokoścl94.38 - 93 .37 odkryto nieckowate zagłęblenie zwane "Rowem" 
o szerokości ca 4,5 m, miąższości 0,8 m. Inwentarz ruchomy obiektu stanowiły fragmenty 
naczyń wczesnośredniowiecznych. 

W trakcle tegorocznych badań wykopaliskowych uzyskano nowe materiały do rekonstrukcji 
zabudowy przestrzennej stanowiska zwanego "Gatkłem". Stwierdzono, lż północna 1 wschodnia 
część wzgórza została sztucznie nadsypana. Wyodrębnlono naturalny trzon wzgórza morenowe
go. W częściach wschodniej l południowej zlokalizowano fragmenty "Rowu" zorientowanego 
równolegle do podnóży wzgórza zaś w północnej l południowo-wschodniej części relikty spało-
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nych obiektów drewnianych, których to funkcje l charakter nie są w pełni wyjaśnione . 
Tegoroczny sezon wykopaliskowy na stanowisku "Gaik" w Radzikawie raz jeszcze potwierdził do
mniemanie. Iż badane wzgórze stanowiło we wczesnym średniowieczu pogański ośrodek kul lawy. 

l Reda, woj. gdańskie, st. 2 - patrz okres lateński. 

Robert owo, 
gm.Brudzeń Duży, 
woj. płockie, 
at. 21 • żwirownia 

Muzeum Mazowieckie, Konserwator 
Zabytków Archeologicznych w 
Plocku 

Badania prowadził mgr Tomasz Kordala. Finansował WKZ w Plocku. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne (XIl - pocz. 
Xlll w.). 

Badania prowadzono w sąsiedztwie żwirowni, która w ubiegłych latach zniszczyła część 
cmentarzyska. Spenetrowano wykop o powierzchni 45m2 , gdzie odkryto 4 pochówki (kolejne 
numery 7 - 10). Wystąpiły one na głębokości od 40 do 60 cm, tuż pod warstwą próchniczną, 
wskutek czego zarysy jam grobowych były słabo widoczne. Groby, pozbawione obudów ka
miennych, stanowiły fragment rzędu na osi SW - NE. Wszyscy zmarli spoczywali na wznak, 
z rękami wyprostowanymi wzdłuż tułowia, głowami wyłącznie na NW. Pozostałoścl trumien nie 
stwierdzono. Tylko jeden pochówek (nr 8) zawieraJ Inwentarz grobowy, na który złożyły sl<;': 
mały krzyżyk ołowiany, ok. 30 szklanych paciorków, 7 dużych, srebrzonych kabłączków 
skroniowych oraz brakteat "Trzy kwiaty pod budowlą" Bolesława Wysokiego (1163- 1201). 

W pobliżu grobów, w południowej części wykopu, zlokalizowano rozległe zaciemnienie 
o długości ok. 4 m l szerokości 1,5 - 1,7 m. Na obu jego krańcach wystąplly dwa skupiska 
kamleni z towarzyszącymi lm śladami spalenizny l licznymi fragmentarni naczyń glinianych. 
Te ostatnie posiadały charakterystyczny ornament poziomych, dookolnych żłobków l były 
w calości obtaczane. Pornlędzy skupiskaml kamleni (paleniskami ?) znajdowala się warstwa 
przemieszana, brunatna o miąższości 50 - 70 cm. 

Materiał zabytkowy l dokumentację złożono w Muzcum Mazowieckim w Plocku. 
Badania będą kontynuowane. 

Roatek, gm. Gołdap, 
woj. auwalakie, 
at. l 

Pańslwowe Muzeum Archeologiczne 

Badania prowadził dr Wojelech Brzeziński. Finansowało PMA. Czwarty 
sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Kontynuowano prace prowadzone przez IIIKM PAN w latach 1973 - 1974 l przez Dzlal 
Archeologii Bałtów w 1986 r. Badania IHKM PAN doprowadziły do uchwycenia nieregular
nych bruków kamiennych, zalegających głównie w środkowej l północnej części majdanu. Nie 
zdołano jednak wyeksplorować bruków do końca, poprzestając jedynie na Ich zadokumento
waniu . Spowodowało lo konieczność ponownego przebadania północnej części grodziska. 
W 1988 r . zbadano łącznie ok. 90m2 , obejmując nie tylko teren wszystkich wykopów z lat 
1973 - 1974, lecz także teren przywałowy we wschodniej części majdanu oraz pewien obszar 
dotychczas nie badany w jego centrum. 

Po odsłonięciu wspomnianych bruków stwierdzono, że prawdopodobnie łączą się one od 
strony wschodniej z warstwą płaszcza kamlennego wału grodziska. W części południowej 
badanego obszaru bruk kamlenny skJadał się z 2 warstw głazów o zróżnicowanej wielkości 
ułożonych nleregularnle. Spoczywał on wszędzie bezpośrednio na warstwie żwirowatego pla
sku lub żwiru stanowiących calec. 

Cały materiał zabytkowy pozyskany w 1988 r. składał się z 2 fragmentów naczyń wykona
nych na kole. Chronologię tej ceramiki można określić na XIV w. 

Podczas badań w 1988 r. kontynuowano wzorem lat ubiegłych, sondowanie przy pomocy 
wierceń dalszych obszarów wokół grodziska. Tym razem rozpoznano pólnocną część wzgórza . 
Wykonano 308 odwiertów. Zarejestrowano 8 punktów, w których na pewno stwierdzono 
warstwę kulturową, a 18 gdzie wystąpiła ona prawdopodobnie. Grupowały się one przede 
wszystkim na północno-zachodnim stoku wzgórza. 

Biorąc pod uwagę wyniki wierceń z lat 1984 - 1986 można stwierdzić, że północna część 
w1.górza była mniej Intensywnie penetrowana osadniczo w stosunku do części wschodniej 
l południowej . 

Materiały nr lnw. PMA/V/9124 są przechowywane w PMA. 
Badania będą kontynuowane. 
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l Slewierz, woj. katowickie, st. 2 - patrz późne średniowiecze. 
Sławków, woj. katowickie, st. 6 - patrz późne średniowiecze. 

Stawnica, gm_ Koraze, 
woj. olsztyńskie, 
at. l 

Biuro Badań l dokumentacji Zabyt
ków w Olsztynie 

Badania prowadzlły mgr Marla Wlelgus l mgr Urszula Pcrllkowska. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne . 

Stanowisko odkryte w 1977 r. przy eksploatacji plasku do celów gospodarczych. W wyniku 
podjętych badań w części nicnaruszonej plaśnlcy odsłonh;to 10 grobów w tym 3 pochówki 
końskie. Pochówkl końskie -konie leżały na brzuchu w dość wąskich Jamach orientowane N-S 
(przodem na południe) z podgiętymi kończynami . Przy szklelecie odkryto część uprzęży, wędzidła, 
sprzączki żelazne l brązowe oraz dziobowate asymetryczne okucle rzemienia. Powstałe groby lo 
pochówki Jamowe, bardzo zniszczone zawierające przepalone kości ludzkie, fragmenty ceramiki, 
brązowe okucła pasa, paclorki l przęśltk. W obecnej chwili trudno jest łączyć groby ludzkie 
z pochówkami koni, ponieważ badania koncentrowały sl<; w części zniszczonej cmentarzyska. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

Szczecin - Stare 
Miasto - Podzamcze. 

Polska Akademia Nauk Instytut HI
storii Kultury Materialnej Zakład Ar
chcolo LI Nadodrza 

Badania prowadził mgr Martan Rulcwlcz przy współpracy mgr Michała 
Brzostowlcza. Finansowal WKZ w Szczcctnlc. Druglo sezon wykopalisko
wy. Wczesnośredniowieczne podgrodzic w rejonie najstars7..ego portu. 

W drugim sezonie wykopallskowym prowadzono prace - ze względów technicznych - na 
zawężonej powierzchni do O, 75 ara. Zmieniono oznakowanic ćwiartek 5,0 x 5,0 m w stosunku 
do 1987 r. na A, B. C. D (poprzednio 2A, 3A, 4A, SA). 

Celem badań jest w dalszym ciągu rozpoznanie dzielnicy portowej w powiązaniu z zasied
leniem wczesnośredniowiecznego podgrodzia oraz uchwycenic relacji umocnień nabrzeży po
rtowych, odsłoniętych w latach 1975- 1978 (rejon Baszty Siedmiu Płaszczy) . 

Prace w wykople koncentrowały się na powierzchni o wymiarach 7,5 x 10,0 m Skoncentrowa
no się na odsłanlaniu drewnianych konstrukcji. Przypuszcza się, że posadowione na drew
nianych legarach szerokie dranice mogą stanowić wymoszczenie średniowiecznego nabrzeża lub 
pomostu(?), usytuowanego na osi O-W. Jest to trzeci poziom drewnianych konstrukcji, odslo
nłęty na głębokoścłach 4,4 - 3,68 m n . p. m. Ważniejsze wymiary odsłonh;tcgo obiektu: długość 
wymoszczenia dranicami na osi O-W wynosl5 ,85 m, szerokość rozstawu legarów (od krawędzi 
zewnętrznych) 2,55 m; długość dobrze zachowanego legara po stronie N (na ćw. A, Dl 5,11 m; 
przekrój poprzeczny legara od strony W - 23 x 18 cm; średnia szerokość 22 zachowanych 
dranic ułożonych poprzecznie na legarach wynosi 22 cm. 

Na pozostałych ćwiartkach B, C zalegają drobne skupiska kamieni, mogące stanowić 
pozostałość wybrukowanej posadzki piwnicznej, uwzględniając fakt odsłonięcła w tym miejscu 
dwóch drewnianych beczek odwadniających piwnice. Sposób odwadniania piwnic na Starym 
Mieścle przez wpuszczanie do posadzki beczek, miał szerokie zastosowanie. Między wspomnia
nymi brykami zachowały się też szczątki drewnianych konstrukcji, być może korespondują
cych z opisanym wyżej obiektem. 

Wyróżniono poziomy osadnicze: III, IV l strop V. W oparcłu o materiał ceramiczny można je 
najogólniej datować na XIII - XV w. Zauważa sl<; spore Ilości ułamków naczyń glinianych, 
zwanych siwakami "bombiastego· kształtu . Naczynia te pochodzą najczęściej z czasów lokacji 
Szczecina na prawie magdeburskim. 

W ruchomym materiale zabytkowym zebrano duże Ilości szczątków pochodzenia organicz
nego, m. In. kości rybie l ssaków, łuplny orzechów, mech, szczątki drewna 1 skóry ltd. 

W 1988 r. zarejestrowano 88 sztuk zabytków wydzielonych, m. tn. skórzanych, drewnia
nych, kościanych, kamlennych l metalowych. Do clekawszych można zaliczyć: grzeblenie 
tkackie z kości, grzebleń dwustronny z rogu, kostkę do gry l bursztynowy paciorek. 

Na rybacki charaklpr odsłanlanej dzielnicy średniowiecznego Szczecina wskazują duże 
Ilości szczątków rybich, szczególnie płytki bardzo dużych osobników jesiotra oraz pozostałości 
rybackiego skórzanego obuwia. 

Zabytłl te mieszczą slę w ramach czasowych od XII/XIII-XVI w. 
Szczecin- Stare Miasto- patrz późne średniowiecze. 



lnjormaiDr Archeologiczny I 988 

Szczuka, gm. Brodnica, 
woj. toruńakie, 
at. l 

113 

Muzeum Regionalne w BrodnJcy 

Badanta prowadził mgr Kazimierz Grążawskl. Konsultantem prac był 
doc. dr Jerzy Olczak. W badanlach wzl~ła udział młodzież w r.unach 
ogólnopolskiego obozu archeologicznego PTTK. I sezon badań. Grodzl
sl<o wczcsnośredntowteczne XI w. 

Obiekt polożony jest na półwyspie, zachodnim brzegu jeziora Szczuka (niegdyś wyspie) 
otoczony podmokłymiląkarni półkoliście od strony krawędzi rynny subglacjalnej. StanoWisko 
oddalone jest od centrum wsi około 1,3 km na północ l około l km na wschód od drogi 
biegnącej do Brodnlcy. 

Grodzisko ma kształt dość regularnego, nieco wydłużonego owalu, wyrażnie wyodn;b
nlonego zarysem wypiętrzonego na 8 - 10 m pagórka . Rozmiary grodziska, Ucząc po koronic 
wału wynoszą 30 x 60 m oraz 80 x 50 m u podstawy obwałowań stawtają je w rzędzie 
nlewlełklch obiektów tego typu na złemlach polskich. Na północny-zachód od grodziska na 
krawędzi rynny jeziornej na obszarze około 2 ha odkryto w trakcle badań powterzchnlowych 
relikty osadnictwa otwartego ogółnie datowanego na późne fazy wczesnego średnlowtccza. 

Jak dotąd obiekt nie doczekał się żadnych badań wykopaliskowych, a sporządzony w 1986 r. 
plan sytuacyjno-wysokościowy grodziska stal się podstawą rozpoc~cla niżej opisywanych prac. 

Założono dwa wykopy usytuowane w osi poprzecznej grodziska. Wykop l o wymiarach 
4xll m obejmował swym zasl~gtem koronę zachodniej części walu, schodząc do poziomu 
majdanu. Pozwollł on na odkrycie rumoWiska konstrukcji wlcńez<}cych koronę wału (palisada) 
w postaci przepalonych fragmentów drewna l spalenizny. Zadokumentowano także układ 
nawarstwleń rozsypiska zachodniej części wału, jak też wypełniska tzw. kotlinki przywałowcj, 
gdzie miąższość nawarstwleń kulturowych sięgala maksymalnle do 150 cm. Odkryto tam 
relikty paleniska kamlennego pieca (?), jednakże nie udało się w pełni okrcśklć zarysu 
domostwa na skutek dużego rozproszenia warstwy. Pozyskano liczny materiał ceramiczny 
l osteołogtczny. 

Wykop II- zlokalizowany w tej samej osi, lecz po przeciwnej stronie majdanu, st~gal skraju 
wschodniego walu grodziska . Odkryto tam rumoWisko paleniska kamlennego w kontekście 
niedużej miąższości nawarstwleń kułturowych ok. 40 - 50 cm. Ponadto wykonano klika 
małych sondażY l kilkanaście odWiertów w osi podłużnej obiektu jak l w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie. 

Wstępna analiza ruchomego materialu zabytkowego, głównie ceramiki pozwala datować 
ten jednofazowy obiekt na 2 ćwierć l polowy XI w. Spektakularnym odkryciem był znałeztony 
w spągu warstwy kułturowej wykopu I tzw. denar krzyżowy, blly w okresie 1025 - 1058, co 
pozwała ustalić możliWie precyzyjnle najwcześniejszą możliwą datę budowy grodu. 

Podczas prac wykopaliskowych pozyskano także na wtórnym złożu material wykazuj:-JCY 
zwtązkl technologiczne z kulturą grobów kloszowych, jednak nie udało st~ uchwycić żadnego 
z ewentualnych obiektów lego osadnictwa. 

Materiały złożono w Muzeum Regionalnym w Brodnlcy. 
Badania zoataly zakończone. 

Sypniewo, 
w oj. ostrołęckie 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków l 
Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska Oddział w WarszaWie 

Badania prowadziła mgr Urszula Pcrllkowska-Puszkarska. W badanlach 
brali udział pracownicy naukoWi l studenci Katedry Antropologii Uniwer
sytetu Wrocławskiego. Finansowal WKZ w Ostroł~cc. Dwunastu sezon 
badań. Cmentarzysko l osada podgrodowa (X - XIII w. oraz XVl - XVli w). 

Badania koncentrowały się w ćwiartce pólnocno-zachodniej l północno-wschodniej cmen
tarzyska. 

Wytyczono cztery wykopy o łącznej poWierzchni 80 m2. Wyeksplorowano 57 grobów. 
Łączna Ilość grobów na tym stanowisku wynosi 1323. Zadokumentowano 5 obiektów miesz
kalnych związanych z osadą podgrodową. StWierdzono duży procent zniszczenia pochówków, 
spowodowany użytkowaniem terenu dla celów rolniczych. 

Uchwycono zasięg cmentarzyska na odcinku zachodnim. 
Stwierdzono występowanie siedmiu warstw pochówków. Ślady trumien wystąpiły przy po

chówkach nr 1271, 1275, 1285, 1288, 1289. Inną formą grobu były pochówki w jamach 
grobowych, bez zachowania śladów trumien. Zmarli byll ukladanl na wznak, w pozycji wyprosto
wanej. wzdłuż osi E-W, głową na zachód, ręce ułożone wzdłuż tułoWia. W nlellcznych wypadkach 
stWierdzono ułożenie kości rąk na koścłach miednicy łub na piersiach zmarłego. 



114 WCZESNE ŚREDNIOWIECZE 

W 1988 r. przeważaly pochówki męskie, przy których nie stwierdzono wyposażenia. Tylko 
przy pochówku kobiety nr 1269 zadokumentowano 3 kabłączki skroniowe, paclorki szklane, 
fragment noża przy lewej ręce zmarłej. 

W obiektach mieszkalnych wystąpiły duże ilości ceramiki, kości zwierzęce, polepa, przepa· 
!one kamienie, duże ilości surowca l półfabrykatów rogowych. 

Obiekty są związane z osadą podgrodową, która na odcinku zachodnim stanowiska nie 
została zakłócona przez pochówki. Osadę można wstępnie datować na XI · XII w. 

Większość pochówków, badanych w 1988 r. można datować na podstawie materiałów 
ceramicznych z jam grobowych na XV? /XVI w. W warstwie kulturowej cmentarzyska wystąpiły 
drobne fragmenty szkła okiennego oraz monety datowane na XVI · XVII w. 

Tylko nieliczne pochówki można datować na XIII w. 
Materiały l dokumentacja znajdują slę w PAK PP PKZ O/Warszawa. 
Badania będą kontynuowane. 

Środa Śląaka, 
woj. wrocławakie 

Wojewódzki OśrodekArcheologiczno 
· Konserwatorski we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina Śledzik-Kamińska. Konsultant prof. hab. 
J. Kaźrnlerczyk. Finansował Wydzlał Kultury l Sztuki Urzędu Wojewódz· 
kiego we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Miasto z Xll · XIV w. 

Od połowy czerwca do końca Ustopada 1988 r. z kUkorna dłuższymi przerwami prowadzono 
ratownicze badanta wykopaliskowe przy ul. II Arrnll Wojska Polskiego. Wykop o wymiarach około 
5 arów do głębokości 3 m został założony be.z powladomlenia archeologów. Wykop zlokalizowano 
w północnej części Starego Miasta przy dawnej ulicy Rzeźniczej w odległości około 40 m od 
Rynku. Roboty ziemne na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzono sprzętem mechanlcz· 
nym, co spowodowało całkowite zniszczenie czqścł średniowiecznej zabudowy miasta. Jedynie w 
pobliżu profili wykopów oraz pod nowożytnym szambem zachowaly się nienaruszone warstwy 
kulturowe. Zarejestrowano 17 obiektów nłeruchomych. Wystąpiły one na głębokości ok. 2,5 do 3 
m. Miąższość warstwy kulturowej zachowała się od 0,10 do 0,60 m. W jej obrębie na tle calca 
odsłonięto relikty urządzeń komunalnych w postaci drewnianych obiektów kanallzacY.Jnych, studnię 
oraz obiekty gospodarcze: w.-;dzarnJa, chłodnia, skrzynia a także obiekty o bliżej nie określonej 
funkcji a także relikty budynku mieszkalnego z paleniskiem. 

W profilu połudnlowym wykopu zarejestrowano obecność dwóch obiektów zagłębionych 
w calec na głębokości l • 1,3 m. Obiekt nr l w postaci półzłemlanki z drewnianą podłogą na 
dnie pelnil funkcję gospodarczą. W jej wypełnlsku wyeksplorowano ostrogę z żelaza, ocyno· 
waną, mocno profilowaną z ogranicznikłem na ostrym bodźcu, stanowiącym Import zachodni. 
Jest ona datowana na XII/XIII w. 

Na szczególną uwagę zasługują budowle o konstrukcji ramowo-slupowej oraz słupowej (nr 
XII, XVII), znane sporadycznie ze Starego Miasta we Wrocławiu z 2·glej pol. XIII w. l z Gdańska, 
charakterystyczne dla budownictwa drewnianego zachodniego. 

Na podstawie uzyskanych źródeł, tj. ostrogi oraz ceramiki zachowaną In situ warstwę 
kulturową datujemy na Xlł/XIII w. Z tego samego czasu występuje tutaj także ceramika typu 
Plngsdorf, przyniesłona przez osadników niemleckich l flamandzkich, a przybyłych na zapro· 
szenłe księcia Henryka Brodatego. 

W północnej części wykopu budowlanego o powierzchni około 40 arów wyprepwrowano 
odcinek bruku kamiennego, stanowiący nawierzchnię fragmentarycznie zachowanej ulicy 
średniowiecznej. Północna część wykopu jest bardzo Istotną w badaniu wielkości działek 
budowlanych oraz rozplanowania zabudowy. 

Badanta były wtzytowane przez doc. dr hab. K. Radwańsktego, dr W. Dzleduszycktcgo oraz 
przez grono badaczy miast z CSRR, NRD l RFN. 

Ratownicze badania będą kontynuowane w 1989 r. 

Świebodzin, 
woj. zielonogórakie, 
at. 11 

Muzeum Regionalne w Śwlebodzlnłe 

Badanta prowadził mgr Marek Nowacki. Finansowało Muzcum Reglo· 
nalne oraz Urząd Miasta l gminy w Śwlebodzlnle. Pierwszy sezon badań. 
Obiekt obronny(?) z faz B·C, E· F wczesnego średniowiecza. 

Obiekt położony jest około O, 75 km na zachód od centrum miasta w dollnie Pławnlcy 
(Strugi Śwlebodzłńsklej), w południowo-zachodniej części dość rozległego wyniesienia. Obiekt 
jest w znacznym stopniu zniwelowany, a jego prospekcja terenowa nie nosi WYfaźnych cech 
charakterystycznych dla stanowisk obronnych. 

Badania objęły 42 m2 w czqścł południowej stanowiska, zagrożonej nowymi pracami 
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nlwelacyjnyml. Założenie zespołu czterech niewielkich wykopów, l!nlowo u zewnętrznej pod
stawy wynJeslenla, rnJało na celu wyjaśnJenJe charakteru oble.ktu l ustalenJe jego wstępnej 
chronologu. 

W warstwie humusu l tuż pod nJą odsłonJęto na całej szerokości wykopu (4 m) kJikuwar
stwowy nasyp z polnych, częściowo połupanych kamJeru zalegających na podłożu piaszczysto
ziemnym. Biegł on prostopadle do llnU wykopów, a więc niejako okalal właściwe wynleslenJe od 
strony połudnJowej. Zachowana wysokość, rnJmo że dotychczas nJe osiągnięto jeszcze podsta
wy, wynosi 70 - 90 cm, szerokość rozpoznana przekracza 2,5 m. 

Warstwy zewnętrzne obiektu noszą charakter rozsypiskowy. Nie można wykluczyć, że 
część z ruch pochodzi z wnętrza wynleslenJa. Niższe warstwy zawierają luźno rozrzucone 
elementy drewniane ze śladarnJ nadpalenia l liczne koncentracje węgli drzewnych. Poniżej 
zarejestrowano w nJewlelkJm fragmencie dobrze zachowane konstrukcje drewniane złożone z 
belek biegnących w przybllżenJu prostopadle do llnJI przebiegu nasypu. 

Po zewnętrznej stronie nasypu w odległości około 6 l 12 m wystąpiły zwarte układy kamleni 
polnych szerokości do 2 m. Pierwszy z ruch zalegał na warstwie faszyny, drugi natomiast w sllnle 
zawilgoconym pocllożu torfowo-murszowym na bliżeJ nJeokreślonej konstrukcJI drewnJanej. 

Materiał zabytkowy uzyskany w czasie badań stanowią liczne fragmenty cerarnJkJ, kości 
zwierzęce l nieliczne ludzkie (?), duża llość polepy, przęślik giJnJany, szydło kościane, nieliczne 
gwoździe l fragmenty szkła. 

CerarnJka wykazuje dość wyrażną sekwencję chronologiczną od wczesnych faz wczesnego 
średniowiecza po późne średniowlecze l czasy nowożytne z charakterystyczną, słabo rysującą 
się frekwencją z fazy D. Konstrukcje kamJenno-ziemne l elementy konstrukcJI drewnianych 
można z pewnyml zastrzeżeniemi adnJeść do wczesnych faz wczesnego średniowiecza (fazy 
B-CI. natornJast wyżej zalegające warstwy niwelacyjne noszą charakter późnych faz wczesnego 
średnJowlecza, pełnego średniowiecza l czasów nowożytnych. 

Obiektjest być może w znacznym stopniu zniszczonym grodziskJem wczesnośredniowiecz
nym. 

Badania ratownicze będą kontynuowane. 

l Toruń, st. 23 - patrz okres wpływów rzymskJch. 
Tronlny, gm. Pątnów, woj. sieradzkie, st. 5 - patrz paleoUt l mezolit. 

Trzemeazno, 
woj. bydgoskie, 
at. l 

Uniwersytet Mikołaja Kopemłka Zes
pół do Badań Średniowiecznej Archi
tektury Kujaw l Wschodniej W!elko
polskJ w Toruniu 

Badania prowadzone przez Zespół UMK w Toruniu. KJerownlk badań 
doc. dr hab. Jadwiga Chudziakowa (autorka sprawozdania). Prace 
finansowane przez ODZ w Warszawie w ramach problemu rnJc;dzy
resortowego 11.3.6 . Drugi rok badań . Zespół poklasztorny kanoników 
regularnych. 

Przeprowadzone w 1987 r. wiercenia l sondaże, pozwoliły na rozpoznanie terenu wytypowa
nego do badań archeologiczno-architektonicznych. Ważne wyniki, uzyskaneJuż podczas tych 
wstępnych prac, wyznaczyły klerunek lokalizacji wykopów archeologicznych w 1988 r . Bada
nia skoncentrowane zostały po zachodnJej stronie kościoła NP Marli. Wytyczono 15 wykopów 
(od III do XVII, wykopy I l II badane były w 1987 r .) oraz dwa sondaże. Tylko dwa wykopy 
założono po północnej stronie świątyni (lll l VIII). Celem tak usytuowanych wykopów, było 
rozpoznanJe układu przestrzennego zacbodruch parlll kościoła, gdzie w uh. roku odkryto 
relikty architektury romańskiej, jak l poszukiwania pozostalości klasztoru. 

Uzyskane rezultaty znacznJe przewyższały oczekiwane wynlkJ, dostarczyły bowiem danych 
odnośnie najważnJeszych, węzłowych zagadnień, będących celem badań, jak kwestie osadni
cze, chronologia, czy układ przestrzenny obiektu sakralnego l zabudowy klasztornej . 

Ustalono: wstępną chronologię osadnJctwa, stwierdzono Istnienie osady obronnej, ustalo
no wstępną chronologię obiektu sakralnego, odkryto wieżę zachodnią romańskiego kościoła, 
relikt zupełnie nieznany w dotychczasowych rekonstrukcjach tego obiektu, odsłonięto na 
znacznej przestrzeni fragmenty zachodniego skrzydła klasztoru średnJowlecznego z dobrze 
zachowanyml podplwnlczenlarnJ. 

J. Na 15 wykopów wytyczonych w 10 odkryto wczesnośredniowieczne warstwy kulturowe 
o nienaruszonym układzłe l znacznej rnJąższoścl od 0,30 do 2 m. W większości przypadków 
udało się wyróżnić dwie fazy osadnictwa wczesnośredniowiecznego . Istotne znaczenJe dla 
historU zasiedlenia tego terenu, jak l dla początków konwentu w Trzemesznie, mają ustalenia 
związane z określeniem chronologii warstw wczesnośrednJowlecznych. Już po wstępnej anaiJ
zle cerarnJkJ można stwierdzić zupełny brak podstaw datowania początków zasiedlenia tego 
terenu na koniec X w., jak to dotychczas sugerowano. Zespoły nawarstwleń odkryte na calcu, 
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można najwcześniej odnieść do drugiej połowy XI w. (a nie jest wykluczone, że po szczegółowej 
analizie okażą się nieco młodsze). 

11. W pięciu wykopach stwierdzono czytelne ślady Istnienia wału w postaci spalonych 
konstrukcji drewnianych. Są to jednak jeszcze zbyt wąskle odcinki, stąd należy wstrzymać s l~ 
z sugesUamJ odnośnie układu przestrzennego umocnień obronnych, czy też szczegółów kon
strukcyjnych. Zespoły niclicznych materiałów zabytkowych odkrytych w warstwach walu, 
również nie można wcześniej datować, niż na drugą połowę XI w. 

III . Stwierdzono, że stopa fundamentu zachodniego masywu romańskiej świątyni, tzw. 
Trzemeszna II (wg K. Józcfowlcz), posadowiona jest na warstwie datowanej na drugą połow~ 
XI w., czyli ta część założenia architektonicznego jest młodsza niż druga połowa XI w. Znajdu
jemy tu być może potwierdzenie ustalonej przez K. Józefowiezową chronologii tzw. Trzemeszna 
Ił, na l poł. XII w. 

IV. Kierując się wynikami badań uzyskanymi w wykople I, założonym w 1987 r., gdzie 
odkryto relikty architektury romańskiej, założono obok wykopu I, wykop lX l sondaże l, 2 . 
W wyniku badań zlokalizowano fragmenty (narożnik południowo-zachodni l ścian~ zachodnią) 
dużego założenia architektonicznego, które zinterpretowano jako romańskie relikty zachodniej 
wieży kościoła . Za taką Interpretacją przemawia nie tylko lokall7..acja tych reliktów, ale głównic 
układ przestrzenny, szerokość odkrytych fragmentów, jak l technika budowy, (szerokość 
fundamentów wieży wynosi 2,40 m). Odkrycie to zmienia zasadniczo pogląd na rekonstrukcj~ 
zachodniej fasady kościoła (lzw. Trzemeszna II) l upoważnia do dokonania znacznych korekt. 

V. Na 15 założonych wykopów badawczych w 1988 r. w 10 odkryto średniowieczne relikty 
zabudowy klasztornej, głównie skrzydła zachodniego. W wykopach VII, X, XII, XIII odsłonięto 
trzy piwnice, oraz fragment klatki schodoweJ. Szczególnie Interesująca l bardzo dobrze zacho
wana jest piwnica nr 2. Jest to obiekt o znacznych rozmiarach, dł. piwnicy wynosi 6 ,80 m. 
szer. 5,60 m a wys. 2,54 m. Na dokładne odtworzenie wysokości tej piwnicy pozwalają 
zachowane fragmenty łuku sklepicna kolebkowego. We wszystkich piwnicach odsłonl~to do
brze zachowany bruk kamienny, wyznaczający pierwotny poziom użytkowy tych pomieszczeń. 
Stwierdzone różnice zarówno w technice budowy skrzydla zachodniego, jak l w materiale 
budowlanym, pozwalają w znacznej mierze na prześledzenie faz budowy. Już na obecnym 
etapic można stwierdzić obok niewątpilwic średniowiecznych reliktów, fragmenty nowożytnej 
przebudowy niektórych pomieszczeń . Bogate wypełniska pochodzące z zasypania piwnic kla
sztornych, pozwala na wstępne określenie czasu likwidacji pomieszczeń na XVIII w. 

Układ przestrzenny odkrytych rc!Lktów zabudowy klasztornej wskazuje, że dalszy ciąg jej 
zlokalizowany jest na poludnie od obiektu sakralnego. 

Reasumując wynikł badań, zastanawia niewątpiiWie fakt: brak na tak dużej przestrzeni 
poddanej badaniom żadnych śladów, które mogłyby sugerować Istnienie Trzemeszna l, dato
wanego na koniec X w. Nie odkryto śladów nawarstwień, które świadczyłyby o tak wczesnym 
zasiedleniu tego terenu. A trudno przypuszczać, aby budowa dużej, trójnawowej świątyni, jaką 
mial być kościół z końca X w., nie pozostawlla śladów w stratygrafii. 

Należy sądzić, że dalsze badania umożliwią poczynienie ostatecznych ustaleń co do 
chronologii zespołu poklasztornego kanoników regularnych w Trzemeaznie. 

Tykocin, 
woj. białostockie, 
at. 2 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Urszula Stankiewicz. Finansował WKZ w Bia
łymstoku. Trzeci sezon badań. Wczesnośredniowieczna osada przygro
dowa (XII- XIII w.) . 

Kontynuowano badania osady wczesnośredniowiecznej, usytuowanej w bezpośrednim są
siedztwie grodziska. Celem było uchwycenie południowej l wschodniej granicy osady. 

Prace prowadzono na trzech wykopach, przebadano 77,5 m2 , odsłaniając S obiektów. 
Wykop 5/88 usytuowany w sąsiedztwie drogi żwirowej, po północnej jej stronie, w odleg

łości 124,8 m pollnU N-S od wykopu nr 2/84 przebadano do warstwy calcowcj. Nie stwierdzo
no występowania warstwy kulturowej z okresu wczesnego średnioWiecza . 

Wykopy 6/88 oraz 6A/88 usytuowano we wschodniej parU! osady, w odległości 50 m po 
linii N-S od wykopu 5/88. 

W obr~blc wykopu nr 6 stwierdzono wyst~powanle wczesnośredniowiecznej warstwy kultu
rowej o miąższości do 0,40 m. Wyodrębniono 2 obiekty. 

Obiekt nr l o wymiarach 2,50 m wzdłuż osi N-S l 1,85 m wzdłuż osi W-E odsłonięto na 
gł~bokoścl 0,23 m od powierzchni ziemi. Tworzyły go kamJenie różnej wielkości, ułożone ściśle 
jeden obok drugiego l jeden pod drugim w kształcie nicregularnego pierścienia. Wewnątrz 
obiektu w warstwic brunatnej ziemi glinlastej odsłonięto naczynie z cylindryczną szyją. Wew
nątrz garnka znaleziono przepalone ziarna pszenicy. Po wschodniej stronic obiektu wystąpiła 
warstwa ziemi glinlastej barwy ciemnobrunatnej przesycona okruchami węgli drzewnych , 
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o miąższości do 0,10 m. W partll spągowej warstwy w odległości ok. 2 m od konstrukcji 
karntenneJ, . odsłonJęto prawdopodobole ślady po 8 słupach o średnJ~y 0 .03 - 0,06 m. 

Funkcja .óblell:tu trudna jest do określenia ze względu na częściowe jego odsłonięcie. 
Obiekt nr 2 odsłonJęto na głębokości 0 ,20 m od pow. zlernt. Było to skupisko kamteru ze 

śladarnl ognia, w przekroju poziomym owalne, w plonowym nJeckowate, o wymiarach 0,80 m 
wzdłuż osi N-S l 0 ,60 m wzdłuż osi W-E oraz głębokości 0,20 m. Wewnątrz obiektu znaleziono 
kUka dużych fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej silole przepalonej . Obl.ekt ten jest 
prawdopodoboJe pozostałośclą zruszczonego palenJska. Na obszarze wykopu nr 6A/88 rntąż
szość warstwy kulturowej wzrasta do gł. 0,50 m. Odsłonięto 3 obiekty. 

Obiekt nr 3 odslonJęty na gł. ok. 0.20 m od pow. ziemi. Było to olewielkie skupisko bardzo 
drobnych karnieol w przekroju poziomym owalne, w plonowym nieckowate o wymiarach 0,40 
m x 0,50 m l głębokości 0,25 m. Wystąpiły w nim okruchy węgli drzewnych, oraz kUka koścl 
zwterzęCych. Obiekt ten należałoby prawdopodobnie zaliczyć do olewielkich palenisk. 

Obiekt nr 4 w kształcie wydłużonego owalu w przekroju plonowym nieckowaty. Głębokość 
obiektu 0,06 m. WypełnJsko tworzyła ciemnobrunatna zlernla gllnJasta z bardzo drobnyrnl 
okrucharnt węgli drzewnych. Jest to prwdopodobnJe dno zruszczonej jamy o trudnej do 
odczytaola funkcji. 

Obiekt nr 5 odsłonięto bezpośrednJo pod warstwą ziemi ornej. WierzehoJą warstwę tworzy 
przepalona glina barwy ceglastej l miąższości od 0,03 m do 0,06 m. Pod nią odsłonięto warstwę 
bardzo drobnego żwirku, barwy żółtoszarej, która jest zasadniczym wypelnlsklem obiektu. 
Nieckowate wypełnJsko jamy otaczała cienka smuga Intensywnej spalenizny. W spągu obiektu 
odsłonięto przylegające do niego smugi spalonego drewna o układzłe rusztowym. Były to ślady 
belek o szer. od 0,06m do 0,09 m. Obiekt ten należałoby prawdopodobnie zaliczyć do typu 
obiektów rnleszkalnych. 

Niewielka Ilość materiału zabytkowego, brak wyraźnych śladów palenia obiektów, a także 
niemal zupełny brak tzw. zabytków wydzielonych, pozwalają wstępnie sądzić, Iż osada nie 
została opuszczona nagle, z powodu zagrożenJa, lecz w efekcie przemyślanych działań ekono
micznych lub politycznych. 

Osadę przygrodową należałoby datować na XII - XIII w. 
Materiał zabytkowy l dokumentacja znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bia

łymstoku. 
Badania będ~t kontynuowane. 

l Uhrusk, gm.Wola Uhruska, woj. chełmskie, st. 11/50- patrz póżne średniowiecze; 
st. 13/50- patrz okres nowożytny. 

Włady.ławowo, 
woj. gdań•kie, 
.t. 4 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badanta prowadził mgr Jan Kucharski. Konsultant dr Barbara Lepów
na. Finansował WKZ w Gdańsku - Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
Czwarty sezon badań. Osada z wczesnego średnJowtecza oraz ślady 
osadnictwa z epoki żelaza l epoki kamienia. · 

Badaola objęły północną l zachodnJą część osadi' w sąsiedztwie posesJI przy ul. Geodetów 
30. Wykopy IX l X o łącznej powterzehoJ 100 m eksplorowano do głębokości 1,3 m od 
powierzchnJ. W wykople IX na głębokości ok. 0,3 m od powterzehoJ zalegała zwalowa glina 
tworząca calec, w którym zagłębione były dwa obiekty oraz liczne ślady po kołach l kilku 
słupach. Jeden z tych obiektów pochodził z wczesnej epoki żelaza. W wykople X wystąpiły 
cztery obiekty wczesnośredniowieczne oraz bardzo llczne ślady po kołach tworzące rnlejscarnl 
czworokątne zarysy chaty (?) . W jednym z obiektów wykopu X, w górnej części warstwy 
wystąpiło kUka wtórole naniesionych fragmentów ceramiki z wczesnej epoki żelaza . 

Z bardzlej tnteresujących zabytków z obu wykopów należy wymienJć: 2 żelazne noże, 
przęślik gltnlany, 2 żelazne gwożdzle szkutnJcze, fragment kośelanego grzeblenJa. W dwu 
obiektach wykopu X wystąpiły llczne fragmenty kości zwierzęcych, a w jednym z olch nawet 
kUka ości rybich. 

Cerarntka wczesnośrednJowieczna z obu wykopów wykazywała analogie do cerarnlki z lat 
ubiegłych. 

Badania będ~t kontynuowane. 

l Wldoradz, gm. Wleluń, woj. sieradzkie, st. l - patrz póżne średnJowtecze. 
Wlellszew, gm. Skrzeszew, woJ. warszawskie - patrz okres lateński. 
Wllkowtce, gm. Wartkowice, woj . sieradzkie, st. l - patrz okres halsztacki. 



118 WCZESNE ŚREDNIOWIECZE 

Wr.zeanica, gm. Sławno, 
woj. alupakie, l Uniwersytet lm. Adama Mickiewicza l 

Instytut Prahlstorll w Poznanlu 
at. 16 

Badanta prowadził mgr WłodzlmJerz Rączkowskl (autor sprawozdania) 
l Tomasz Kasprowicz. Finansował WKZ w Słupsku. Pierwszy sezon 
badań. Osada/obozowisko ludności kultury pucharów lejkowatych oraz 
cmentarzysko kurhanowe z okresu wczesnego średniowiecza . 

Stanowisko zlokalizowane jest na terasie nadzalewowej Wieprzy, przy drodze leśnej prowa· 
dzącej ze Sławska do Nosallna. Badanta mJały charakter ratowniczy ze względu na prowa
dzoną na tym terenie gospodarkę leśną . Celem lch było określenie chronologll cmentarzyska 
1 jego ewentualnego związku ze znajdującymi się w sąsiedztwie grodziskiem wczesnośrednio
wiecznym (Wrześnlca, st. 7). 

Eksploracją objęto jeden kurhan wraz z terenem przyległym, co dało powierzchnię 4 arów. 
Zarejestrowano 32 obiekty. 

l . Materiały neolityczne wystąpiły poza obrębem kurhanu (obiekty, ceramJka, krzemlenieJ 
oraz w nasypie kurhanu (ceramika, krzemJenle. Obiekty neolityczne to klika (9) nlewlelklch 
jam pasłupowych bez regułamego układu oraz dwie przypuszczalnie większe jamy o nie
określonym bliżej charakterze. Obiekty te zostały bardzo zniszczone zapewne w trakcle budo
wy kurhanu. CeraroJka neolityczna występująca na tym stanowisku, jest charakterystyczna 
dla grupy łupawsklej kultury pucharów lejkowa tych. 

2. Kurhan wczesnośredniowieczny ma kształt regularnie kolisty o średnicy 10 m l wyso
kości l ,3 m. Otoczony jest ok. 2 m szeroklm rowem. Wybierano z niego piasek do budawy 
nasypu kurhanu. Zbudowany został na powierzchni humusu pierwotnego oczyszczonego 
z darni. Nie stwierdzono żadnych konstrukcji kamiennych lub drewnianych wewnątrz kurha
nu. W nasypie kurhanu zaobserwowano 2 formy grobów: grób (groby?) ciałopalne jamowe 
bezpopielnicowe oraz grób nasypowy rozproszony. Zarejestrowano pojedyncze fragmenty cera
miki, przepaloną ozdobę srebrną zdobioną m. In. granulacją l filigranem oraz dwie zdobione 
kości. 

Materiały czasowo znajdują się w Instytucie Prahlstorll UAM. 
Badania będ~t kontynuowane. 

Wrzeanica, gm. Sławno, 
woj. alupakie, 

Uniwersytet lm. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorll w Poznaniu .t. 7 

Badania prowadził mgr Włodzlmlerz Rączkowskl (autor sprawozdania). 
Finansował WKZ w Słupsku. Pierwszy sezon badań. Gród wczesnośre
dniowieczny (VIII - IX w.). 

Stanowisko położone jest na dnie dollny Wieprzy, w połowie drogi między mostami w Sław
sku l Stanlewicach. Celem badań jest dokładne określenie funkcji l chronologu grodu oraz, w 
uzupełnieniu z badaniami na Innym stanowiskach (np. Wrześnlca, sŁ 16) l geograficzno-przy
rodniczymi, rekonstrukcja środowiska geograftezn-kulturowego w tym rejonie w okresie 
wczesnego średniowiecza. 

• Badania prowadzono na powierzchni 50 m2 , lecz nie udało się osiągnąć poziomu calca. 
Wykopy założone zostały na majdanie. Analiza zarejestrowanych warstw kulturowych pozwala 
wyróżnić 3 fazy osadnicze. 

Faza I związana jest z zarejestrowanymi jamamJ po słupach (6 jam). Nie można obecnie 
jeszcze określić kształtu l wielkości budynku (?) jaki ewentualnie tworzyły. Koniec funkcjono
wania grodu w tej fazie wiąże slę z pożarem, który zniszczył zapewne całość zabudowy. 

Faza II wiąże się z warstwamJ specjalnie usypanymi (wyrównującymi teren) na warstwie 
pożarowej oraz oblektamJ występującym! na tym poziomie (np. piec/palenisko z brukowanym 
podejściem) . Na tym pozlomJe występuje również charakterystyczny układ kamleni tworzący 
przypuszczalnie fundament jakiegoś prostokątnego budynku, być może zbudowanego w kon
strukcji zrębowej . 

Faza III nie była przypuszczalnie związana z użytkowaniem grodu l jest reprezentowana 
przez 2 paleniska (?). 

Zarejestrowana ceramika nie pozwala (przed szczegółową analizą) na bliższe określenie 
chronologu. Ogólnie funkcjonowanie grodu można datować na VIII-IX w. 

Materiały czasowo-znajdują się w Instytucie Prahlstorll UAM. 
Badania będ~t kontynuowane. 
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Zawada, gm. Tarnów, PP Pracownie KOnserwacJI Zabyt-
woj. tarnowalde, ków PracownJa Archeologlczno-Kon-
at. l serwalorska w Tarnowie Oddział w 

Krakowie 

Badania prowadzili mgr Andrzej Cetera l mgr Jerzy Okoński (autor 
sprawozdanJa). Uczestniczyli archeolodzy algierscy. Finansowała Pol
sko-Alglerska Misja Archeologlczno-Konsrewatorska PKZ. Siódmy se
zon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Kontynuowano badania rejonu południowo-zachodniego. Wyeksplorowano lO obiektów . 
archeologicznych (73-81/88, w tym 78 l 78A/88, zlokalizowanych wcześniej podczas badań 
sondażowych. Najciekawsze wśród nich są obiekty 76 l 81/88. Pierwszy z nich posładał na 
poziomie odkrycia zarys prostokąta z zaokrąglonymi narożnikarni l wymiary 3,9 x 3,5 m. 
Zagłęblenie w calec wynosiło do 0,64 m. W jednorodnym wypełnlsku półzłemlanki znaleziono 
24 fragmenty brzegów l 223 Innych części naczyń, 33 fragmenty żużla, l 7 fragmentow szlaki 
oraz skorodowaną ostrogę żelazną z płytowatymi zaczepami. Obiekt 81/88 był budynkiem 
naziemnym o wymiarach 5 x 5,1 m, zagłębionym do 0,3 m. Obiekt ten zlokalizowany był na 
krawędzi stromego wąwozu o charakterze erozyjnym, wyznaczającej dotychczas granice po
łudniową grodziska. Lokalizacja dużego obiektu mieszkalnego w tej części wskazuje, Iż połud
niowa część grodziska uległa zniszczeniu. W jednorodnym wypełnlsku obiektu znaleziono 53 
brzegi l 396 Innych fragmentów naczyń oraz 7 przedmłotów żelaznych. Materiał uzyskany 
w obiektach badanych w 1988 r. potwierdza wcześniejsze datowanie grodziska. 

Badania będ4 kontynuowane. 

Żarnówka, gm. Grębków, 
woj. aiedleclde, 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Siedlcach 

at. l 

Badania prowadzUI mgr Ryszard Głowacz (WKZ Siedlce) oraz mgr Woj
elech Wróblewski z Instytutu Archeologu UW (autor sprawozdania). 
Finansował WKZ w Siedlcach. Pierwszy sezon badań.Cmentarzysko 
szkieletowe 

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Żarnówce, st. l "Wislelce" położone 
jest w odległości ok. 1,5 km na północ od zabudowań wsi, na płaszezystym wzniesieniu, 
przeclętym w chwili obecnej szutrową drogą Grębków-Wierzbno. Teren pagórkajest porośnięty 
młodym lasem sosnowym. Część tego wzgórza jest niszczona przez okoliczną ludność, która 
wybiera stąd płach. Jest to przyczyna bezpośredniego zagrożenia stanowiska. 

Cmentarzysko w Żarnówce znane Jest w literaturze archeologicznej od schyłku XIX w. 
W 1878 r. T. Łunlewski przy współudziale D. J. Samokvasova prowadził tu badania wykopali· 
skowe. W wyniku tych prac odsłonięto (co najmniej) 19 grobów szkieletowych w układzie 
rzędowym, przy czym groby te posładały obstawy kamienne. a część z nich była przykryta 
dodatkowo brukami. W publikacji materiałowej stanowiska, która ukaza.ła się w 1882 r. 
T. Łunlewski podaje dość dokładny opis grobów, a także orientację pochówków oraz głębokość 
na jaklej były znajdowane szkielety. Opisy pozyskane w trakcle badań materiałów dotyczą 
jednak tylko tzw. zabytków wydzielonych: kabłączków skroniowych, zausznic, sprzączek, 
noży, pierścionków, paciorków szklanych. Znajdowana w trakcle badań cerarnika była ponow
nie wrzucana do ziemi po całkowitym wyeksplorowaniu grobów. Podobny los spotkał także 
znajdowane w grobach szkielety (oprócz czaszek, które po zakończeniu badań zostały przeka
zane do kUku p!"}'Watnych kolekcji antropologicznych). 

Z badań w Zarnówce dochowały się do naszych czasów jedynie pojedyncze zabytki, prze
chowywane w PMA w Warszawie, MA w Krakowie oraz prawdopodobnie w Leningradzkim 
Ermitażu. Ich wartość naukowa jest jednak zdecydowanie nlepełna, z uwagi na fakt, że brak 
jestjakichkolwiek Informacji o konkretnych zespołach, z których pierwotnie pochodziły. 

Od 1945 r. cmentarzysko było kilkakrotnie wizytowane przez archeologów, którzy stwier
dzali każdorazowo jego postępujące zniszczenie. 

Do badań wytyczony został teren znajdujący się na północ od przecinającej stanowisko 
szutrowej drogi. W odległości ok. 10,5 m od północnego skraju tej drogi, w środkowej partU 
eksploatowanej plaśnlcy - przy skraju jego aktualnego obrywu - założony został wykop o po
wierzchni ok. 7,5 m 2 . W wybranej do badań partu plaśnlcy widoczne były w jej obrywie 
kamlenie obstawy grobowej. W osuwisku plasku, poniżej kamleni obstawy grobowej znalezione 
zostały fragmenty kości ludzkich oraz pojedynczy fragment dna naczynia wczesnośredniowie
cznego. 

Po wyeksplorowaniu warstwy humusu, na głębokości ok. 30 cm poniżej poziomu gruntu 
zaobserwowano we wschodniej partu wykopu pierwsze, nieliczne kamlenie obstawy grobowej 
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(grób l /88). Czytelniejszy układ tych kamleni poJawił się dopiero na głębokości ok. 60 cm 
poniżeJ poziomu gruntu, a ostatnie zostały zaobseiWowane na głębokości ok. 90 cm. Sam wkop 
grobowy, bardzo słabo czytelny l rekonstruowany Jedynie Wpotetycznle, był widoczny od głębo
kości ok. 70 cm poniżeJ poziomu gruntu l ciągnął się prawdopodobnie do głębokości ok. 110/115 
cm. Wkop ten mlal wymiary ok. 0,9 x 2,0 m. Grób orientowany był po osl W-E, przy czym jego 
część zachodnia (tam gdzie należałoby się spodzlewać czaszki pochowanego osobnika) była w 
momencie badań całkowicle zniszczona. We wschodniej części grobu l /88, pomiędzy kamlentami 
obstawy grobowej znaleziono na głębokości ok. 47 cm klika drobnych ułamków ceramlkl wczes
nośredniowiecznej, barwy jasnobrązowej. Są to wyłącznie fragmenty brzuśców naczyń noszących 
ślady obtaczania l zdobionych ornamentem rytych płytko żłobków dookolnych. Poniżej ostatniego 
poziomu kamleni WYStępujących w komorze grobowej, na głębokości ok. lOOcm zachowało slę 
klika sllnle zniszczonych kośclludzklch. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pierwotny układ 
tych kości uległ znacznemu zaburzeniu. 

Na głębokości ok. 35 cm, w odległości ok. 20 cm na wschód od kamleni obstawy grobowej 
zaobseiWowano drobne rozwleczone węgielki drzewne. Węgle drzewne zostały ponownie zare
jestrowane na głębokości ok. 70 cm, w odległości ok. 50 cm na północ od kamlent obstawy 
grobowej. Także na północ od grobu 1/88 na poziomie od ok. 37 do 60 cm poniżej poziomu 
gruntu zarejestrowano WYStępowanie pojedynczych fragmentów ceramlkl wczesnośredniowie
cznej, w tym l fragment wylewu naczynia z cyllndryczną szyjką. 

Badania w Zamówce pozwoliły pozytywnie zweryfikować XIX-wieczne informacje o orienta
cji grobów, głębokości zalegania pochówków, a także fakt Istnienia wokół grobów specjalnych 
obstaw, konstruowanych z dużYch kamieni; stwierdzono ponadto fakt zabrukowywanla wnę
trza samej komory grobowej. Na podstawie pozyskanej w trakcle badań ceramiki (naczynia 
z cylindryczną szyjką) grób 1/88 można datować jedynie w szerokich ramach chronologicz
nych na XI - XII w. 

Materiały l dokumentacja z badań do momentu pełnego opracowania zostały zdeponowane 
w Instytucie Archeologu UW. 

Poądane jeat przeprowadzenie na tym atanowiaku w możliwie azybkim terminie 
ayatematycznych badań wykopaliakowych. 
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l Bocheń, gm. Łowicz, woj. skierniewickie, st. l - patrz wczesne średniowiecze. 

Bardo, woj. wałbrzy•kie, •t. S l Muzcum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Czeslaw Francke pod klerunkiem doc. dr hab. 
Jerzego Lodowsklego. Finansował KZA w Wałbrzychu oraz Urząd Miasta l 
Gminy w Bardzie. Osmy sezon badań. Zamek średniowieczny (XIV- XV w.). 

Wykopaliska podporządkowano pracom konserwatorskim - murarskim. Obj~to nimi wy
łącznie zamek górny. Wytyczone wykopy l prace w Ich obrębie miały za cel przywrócenie 
pierwotnej konfiguracji terenu zamku. Oczyszczono strefę furty. przez którą w perspektywie 
ma być skierowany ruch turystyczny, oraz rejon na przedpolu wejścia do części mieszkalnej. 

Przy okazji oczyszczania murów jednej z piwnic odkryto w jego wnętrzu otwór, w którym 
pierwotnie tkwił słup lub drewniana rura. Ich przeznaczenie nie jest zbyt jasne. Spód otworu 
znajdował się nieco poniżej poziomu użytkowego pomieszczenia. 

Pracami murarskimi objęto 4 z wyróżnionych pomieszczeń . Trzy z nich ograniczały zasl~g 
tzw. dziedzińczyka (wcześniej określany jako pomieszczenie B). 

Częściowo odtworzono a częściowo przemurowano przebieg 3 ścian pomieszczenia A. 
Jedną z nich był odcinek muru obwodowego. Mur zrekonstruowano na wysokość do 2 m. Ze 
względów oszczędnościowych zredukowano jego pierwotną grubość: z 2 - 2,2 m do 1,2 m przy 
podstawie l do O, 7 m przy koronie. Dwie następne ściany wymurowano z uwzględnieniem Ich 
pierwotnej szerokości. Czwarta ściana tego pomieszczenia (zachodni odcinek muru obwodowe
goJ wobec nikłych po niej śladach nie bę<izle odtwarzana. 

Odrestaurowano do pewnej wysokości ścianę klatki schodowej. Przemurowano tu jedną ze 
stron wejścia osadzając w zachowanej pazie[?) kantówkę Imitującą futrynę. 

Zrekonstruowano od podstaw otwór okienny otwarty na dziedzińczyk. W drugiej z piwnic 
zdecydowano się na częściową rekonstrukcję reliktowo zachowanej kolebki oraz muru wiążą
cego się z następną kondygnacją . 

Pozyskano kolejną partlę zabytków: 3854 fragmenty ceramiki, 640 ułamków kości, 191 
gwoMzl, 59 grotów l ułamki szkła . Na uwagę zasługują strzemię, dużych rozmiarów klucz, 
fragmenty ostrogi l wędzidła, kulka ze szkła, a przede wszystkim żelazny nóż z rękojeścią. na 
którą nasadzono kośelaną oprawę wyobrażającą postać kobiety. 

Prace kon•erwatonkie będę kontynuowane. 

l Cerklewnlk, gm. Dobre Miasto, woj. olsztyńskie, st. 5 - patrz epoka brązu . 

Ciechanów =======:=!l PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologłezno-Konser
watorska Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Ewa Rytter. Finansowało Ciechanowskie To
warzystwo Naukowe. Trzynasty sezon badań . Zamek średniowieczny 
(z początku XV do XVII w.). 

Wykopy archeologiczne założono w obrębie zamku, wzdłuż poludniowego muru obwodowe
go, w miejscu dawnych zabudowań gospodarczych. 

Eksploracją objęto pas ziemi przylegający bezpośrednio do południowej kurtyny obwodo-
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wej, co dało m. In. możliwość zapoznania się ze sposobem wzniesienia murów zamku. Dokona
ne spostrzeżenia pozostają w zgodzie z obserwacjami poczynionymi poprzednio. Fundament 
muru obwodowego odsłonięto do głębokości 1,40- 1,90 m poniżej poziomu dziedzińca. Ta jego 
partła zbudowana jest z dużych nieobrobionych kamleni polnych układanych warstwami, 
płaską powierzchnią w stronę lica. Warstwy kamleni spojone są zaprawą, w której znajduje się 
znaczna Ilość gruzu ceglanego, a nawet rzędy całych cegieł, nie tworzącychjednak określonego 
układu . Przy użyciu tej samej techniki wzniesiono fundamenty obu baszt. Fundamenty baszt 
są przewiązane z fundamentem kurtyny południowej. 

Sezon dostarczył nowych danych na temat wewnętrznych podzłałów zabudowy gospodar
czej. W 1987 r. odsłonięto fundament ściany w zachodniej części badanego terenu, obecnie 
zlokallzowano przebieg drugiej ściany działowej, tym razem w części wschodniej. Sugeruje to 
Istnienie trójdzielnego układu wnętrza zabudowy. Zachowały slę jedynie fundamenty ścian . 
Wzniesiono je wyłącznie przy użyciu cegieł, w oparcłu o technikę łuków odciążających. Funda
menty te posadowiono na głębokości 1,20 m (ściana zachodnia) l 0.50 m (ściana wschodnia) 
poniżej poziomu dziedzińca. Oble ściany biegną prostopadle zarówno do kurtyny obwodowej, 
Jak l do zewnętrznej ściany zabudowań gospodarczych. Oble dostawione są do południowego 
muru zamku. Zachodnia ściana działowa została wzniesionajuż po wybudowaniu zewnętrznej 
ściany budynku gospodarczego, nie jest bowiem z nim przewiązana. Brak natomiast od
nośnych danych w stosunku do ściany wschodniej . J est ona częściowo zniszczona przez 
nowożytne wkopy. 

Badania przyniosły odkrycie relJktów 3 kolejnych pleców (w poprzednim roku udokumen
towano dobrze zachowany dwukomorowy piec ceglany). Nowoodsłonięte piece różnią się mię
dzy sobą konstrukcją, zapewne również funkcją . 

Jeden z pleców usytuowany jest we wschodnim pomieszczeniu budynku gospodarczego, 
w pobliżu baszty. Zbudowano go z cegieł spojonych giJną . Komora paleniskowa tego pieca ma 
wymiary 100 x 120 cm, została wzniesiona na planie podkowy. Najleplej zachowana ściana 
komory dochodzi do wysokości 40 cm, pozostałe ściany przetrwały w postaci jednego rzędu 
cegieł. W bezpośrednim sąsiedztwie pieca, na wschód od niego natrafiono na posadzkę ce
glaną . Posadzka ta wykazuje ślady silnego działania ognia, trudno jednak orzec, czy była ona 
związana konstrukcyjnie z omawlanym piecem. Ułożona została na poziomie znacznie wy
ższym niż poziom podstawy pieca (różnica poziomów wynosi ok. 70 cm), leży ponadto P.P 
stronie przeciwnej niż otwór paleniskowy. Zachowana powierzchnia posadzki wynosi ok. 6m2 . 

Posadzkę odsłonięto również w zachodnim pomieszczeniu budynku gospodarczego. Stano
wi ona przedłużenie posadzki zadokumentowanej w roku ubiegłym wzdłuż zewnętrznej ściany 
zabudowy. Posadzkę tworzą dwa poziomy wtórnie użytych cegieł palcówek. Oba poziomy 
dochodzą bezpośrednio do zachowanych fundamentów pieca ceglanego. Plec wzniesiony na 
planie prostokąta składa się z dwóch części: komory paleniskowej l zaplecka. Dłuższy bok 
komory paleniskowej równoległy jest do muru obwodowego, znajduje się w pewnej odległości 
od niego. Wolną przestrzeń powstałą między właściwą komorą a murem zamku tworzy zaple
cek. Trudno stwierdzić, czy piec stykał się bezpośrednio ze ścianą działową posadowioną ok. 
30 cm od niego - wschodnia krawędź pieca uległa zniszczeniu. Dno obu części pieca wyłożone 
jest fragmentarni cegieł palcówek, większość z nich nosl ślady silnego przepalenia. Długość 
pieca wynosi 3,2 m, szerokość 1,9 m, partla fundamentowa ma wysokość ok. 30 cm. 

Drugi z pleców znajdujących się w zachodnim pomieszczeniu budynku gospodarczego jest 
chronologicznie starszy od wyżej omówionego. Odkryto go po zdjęciu posadzki. Zachowała się 
Jedynie najniższa partla tego obiektu. Tworzą ją fragmenty płytek ceramicznych oraz cegły 
palcówki ułożone na kształt ramy. Wypełniska ramy stanowlla mocno przepalona giJna l war
stwa popiołu zalegająca bezpośrednio nad nledużymJ kamieniami, na których posadowiony 
jest cały piec. Obecne wymiary pieca wynoszą 2,8 x 2,5 m (piec uległ prawdopodobnie 
częściowemu zniszczeniu na odcinku zachodnim). Połudntowy bok pieca przylega bezpośre
dnio do muru obwodowego. 

Odsłonięte obiekty wiązać można z okresem średniowiecza, Ich funkcja pozostaje na razie 
nierozpozna na. 

W czasie badań uzyskano ok. 10 tys. fragmentów naczyń glinlanych średniowiecznych 
1 nowożytnych oraz ok. 7,5 tys. kości zwierzęcych. Wydobyto również niewielką Ilość stłuczki 
szklanej oraz przedmłotów metalowych. 

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja znajdują się w Pracowni Archeologiczno-Konser
watorsklej PP PKZ O/Warszawa. 

Badania zoatały zakończone. 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologu 

Badania prowadził zespół pracowników Katedry pod kierownictwem 
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doc. dr Jerzego Kmleclńsklego. Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezon 
badań. Miasto średniowieczne. 

Badania miały na celu wstępne rozpoznanie sytuacji terenowej . Założono trzy wykopy 
badawcze o łącznej powierzchni 61,5 m 2 l głębokości ok. 2m, lokalizując je w bezpośrednim 
sąsiedztwie Zespołu Szkół Licealnych w Chojnlcach, czyli zabudowań dawnego Kolegium 
Jezuickiego. W wykople najbardzlej wysuniętym w klerunku północnym, w klerunku północ
nowschodniego narożnika obwodu murów miejskich natrafiono na relikty muru z cegły gotyc
kiej. Materiał zabytkowy był całkowicle przemieszany, głównie nowożytny l współczesny. 

Badania będ4 kontynuowane. 

Polska Akademia Nauk Instytut Hl
sterU Kultury Materialnej Zakład Ar
cheologU Polskl środkowej w Lodzl 

Badania prowadzi zespół Pracowni Badań Architektury Murowanej pod 
klerunkiem doc. dr hab. Tadeusza Poklewsklego. Finansowanie w ra
mach Resortowego Programu Badań ?odstawowych *Grunwald". Drugi, 
od 1980 r., sezon badań. Aglomeracja miejska od XIV w. do 1945 r. 

W następstwie sondażowych badań rozpoznawczych z 1980 r. badania szerokopłasz
czyznowe skupione w dwóch punktach miasta: w południowym bloku przyrynkowym oraz 
w północnym narożniku bloku w miejscu dawnego barokowego pałacu von Flnckenstelnów, 
tradycyjnie wiązanym z krzyżackim zamkiem wójtowskim. W miejscu zamkowym otwarto 
wykopy na łącznej powierzchni 6,25 arów, natomiast w bloku przyrynkowym na powierzchni 
l, 75 ara. Wykopy doprowadzono do calca na niewielkich powierzchniach, co WYStarczyło 
jednak, by generalnie rozpoznać stratygrafię obu badanych rejonów. 

W bloku zamkowym odkopano stopę fundamentową północno-zachodniego skrzydła dawnego 
pałacu oraz miejsce dobudowania do niego skrzydła poprzecznego. Nie rozpoznawano trzeciego 
skrzydła południowo-wschodniego. Stwierdzono, że północno-zachodnia partia pałacu jest naj
starsza, a jej fundamenty przecinają się przez pozostałości spalonej budowli drewnianej pro
stokątnej, którą na podstawie zawartości można umieszczać najpóźniej w l połowie XVI w. Ta 
zawartość to ułamki naczyń glinlanych toczonych na kole l wypalanych przede wszystkim 
w atmosferze redukcyjnej o formach ze schyłku XV w. l początku XVI w., plomba ołowiana 
z napisem w otoku ·c /?/ MT /UREI RAI /N/*, wykonanym majuskułą typową dla ostatniej 
ćwierci XV w. i połowy XVI w., z podobizną drzewa liściastego w otoku l tarczą herbową 
późnogotycką i herbem-kroklewką w pośrodku. Chodzi niewątpilwie o pieczęć komtura Rynu, 
a więc o zabytek, który powstał przed 1525 r . Poza tym w szczątkach budowli znaleziono 
kamlenne palenisko otwarte oraz 3 glinlane grZitdztdła do sieci rybackich. Mamy zatem terminus 
post quem dla budowy najstarszej części murowanego pałacu: około 1550 r .. Wszystkle struktury 
murowane znalezione w obrębie bloku zamkowego są młodsze l wiążą slę z nowożytnym pałacem. 
Pałac ustawtony jest frontem do ulicy wiodącej od bramy miejsklej (Brama Niemiecka). Odkopano 
kolejne nawierzchnie ulicy prowadzącej do bramy od miasta. Są to nawierzchnie brukowane 
nowożytne l średniowleczna bita w żwirze rzecznym. Spalona budowla drewniana, z XV /XVI w. 
przecięta fundamentami pałacu, stoi szczytem do ullcy l nie jest od niej oddzielona jakimkolwiek 
urządzeniem obronnym. To samo odnosi się do starszych od niej spalonych budowli średniowie
cznych, których szczątki odkryto fragmentarycznie pod posadzkaml plwnlc pałacu. Wnioskujemy 
stąd o tym, że w miejscu, na którym zbudowano w XVII w. pałac von Flnckenstelnów, nie było 
średniowiecznego zamku krzyżackiego, a ewentualny dwór wójtowski muslałby być nieobronny 
l chroniony tylko przez obwarowania miejskie. 

W bloku przyrynkowym odsłonięto zabudowę jednej działki miejsklej l określono rozwój tej 
zabudowy w ciągu czasów nowożytnych - od zapewne XVI w. do 1945 r., czyli do ostatniego 
pożaru mlasta. 

?odstawowa masa ruchomych zabytków, które znaleziono to przedmłoty lub fragmenty 
przedmłotów stanowiących ruchomości domów mieszczańskich w 1945 r. 

Są jednak w reliktach zabytki ruchome starsze, przede wszystkim ceramiczne. 
Badania będ4 kontynuowane. 

l Dębczyno, woj. koszalińskie, st. 53 - patrz wczesne średniowiecze. 

Działdowo, 

woj.ciecban=o==w=•=kJ==e==========~ 
PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Martyna Milewska przy współpracy Plotra 
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Chmielewskiego. Finansował WKZ w Ciechanowie. Ósmy sezon badań. 
Zamek średniowieczny (od początku XIV w.). 

Prace wykopaHskowe koncentrowały się we wnętrzu baszty połudnlowó-zachodnlej (konty
nuacja badań, podczas których stwierdzono w baszcie Istnienie dwóch kondygnacji piwnic), we 
wschodniej części podzamcza oraz na stoku wzgórza zamkowego w rejonie Domu Dużego . 

Rozpoczęto eksplorację dolnej piwnicy baszty, z której nowożytnego zasypiska wydobyto 
oprócz Innych znalezisk duże fragmenty jej zarwanego sklepienia. Eksplorację przerwano 
mniej więcej w połowie wysokości piwnicy, niemniej wykonany sondaż, w którym natrafiono na 
belkę podłogową oraz nleHczne ułamki naczyń późnośredniowiecznych, pozwollł na ustalenie 
pełnej Jej wysokości. Wynosi ona 3 ,7 m, czyH analogteznie jak wysokość piwnicy górnej. 
Dokończenie prac eksploracyjnych przewidzlane jest na rok przyszły. 

W wykople założonym w fosie zamkowej na zewnątrz muru obronnego wschodniej części 
podzamcza natrafiono na fragmenty nowożytnych konstrukcJI drewnianych o nierozpoznanej 
na obecnym etapie badań funkcJI. Odsłonięto tu także kamlenne urnocnienia dna fosy ota
czającej zamek. 

Badania stoku wzgórza zamkowego pod furtą wodną w Domu dużym nie przyniosły 
niestety spełnienia oczekiwań w postaci rozpoznania pierwotnego poziomu przejazdu w furcie. 
Został on zniszczony podczas prac remontowych l porządkowych wykonywanych na zamku na 
początku naszego wieku. Uchwycono natomiast wewnętrzny skraj fosy zamkowej od strony 
wschodniej oraz potwierdzono wcześniejsze spostrzeżenia o sztucznym nasypywaniu wzgórza 
zamkowego, którego skłon w badanym rejonie umocniony był płaszczem kamiennym. 

Kontynuowano także badania śmietniska kuchennego pod północną ścianą Domu Dużego. 
Prace te przyniosły kUkanaście tysięcy fragmentów późnośredniowiecznych naczyń glinlanych 
oraz organicznych odpadków kuchennych. Z pozostałych wykopów uzyskano znaleziska nowo
żytne w postaci licznych ułamków naczyń glinianych, kafli, stłuczki szklanej, przedmiotów 
metalowych, kamlennych kul armatnich oraz fragmentów fajek. 

Znaleziska 1 dokumentacja badań znajdują się w Pracowni Archeologtezno-Konserwator
sklej PP PKZ P /Warszawa . 

. Badania będę kontynuowane. 

Elbląg, Stare Miasto PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologii Miast 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadzlll mgr mgr Grażyna Nawrolska, AndrzeJ Golęblewskl, 
Leszek Kucharski pod klerunkiem Tadeusza Nawrolsklego (autor spra
wozdania). Finansowal WKZ w Elblągu . Dziewiąty sezon badań. Miasto 
średniowieczne l nowożytne (1237- 1945). 

Prowadzono badania w dwóch wykopach o łącznej powierzchni 495 m 2 oraz pr~gotowano 
teren l częściowo wyeksplorowano gruz w następnym wykople o powierzchni 380 m . 

Dwa wykopy o wymiarach 34,5 x l O m l 10 x 15 m założono w obrębie głównej uHcy Starego 
Miasta, tj. Stary Rynek. Dłuższy z nich był usytuowany między prezbiterialną częścią kościoła 
św. Mikołaja a domniemaną linią zabudowy ratuszowej . Celem badań było uchwycenie kolej
nych poziomów ulicy oraz towarzyszącej jej zabudowy, jako, że ulica Stary Rynek pełniła 
funkcję wydłużonego targu. Jednocześnie Istniała możliwość odsłonięcia starszej fazy kościoła 
św. Mikołaja, reliktów budynków ratuszowych oraz przedproży domów mieszczańskich . 

W odległości 7,30 - 9,60 m na wschód od kościoła św. Mikołaja odkryto relikty dwufazo
wych ceglano-kamlennych kramów, które otaczały kościół z trzech stron. Zarówno starszy 
(XVI w. ), jak l młodszy (XVIII w .) budynek kramu zajmował tę sarną powierzchnię l wraz 
z odcinkiem kramów wschodnich usytuowany był skośnie do kościoła, ale zgodnie z ostami 
zabudowy mieszczańskiej. Kramy o szerokości 6,60 - 7 ,10 m były dwutraktowe, a główne 
pomieszczenie znajdowało się od strony kościoła. Od strony ulicy, na niższych poziomach 
uchwycono relikty dwóch starszych kramów drewnianych (XIV w.), niestety o nieokreślonych 
wymiarach. Dużym zaskoczeniem było odsłonięcle w obrębie uHcy Stary Rynek kolejnego 
ceglanego budynku o szerokości 3, 70 - 4,1 O m wzniesionego zapewne w XV w. 

Teren między kościołem św. Mikołaja a kramaml zajmował cmentarz. Mimo znacznego 
przemieszczenia warstw wyróżniono 4 poziomy pochówków szkieletowych w trumnach (łącznie 
82 pochówki). Zwraca uwagę łączenie trumien dyblami drewnianymil technikami clesielskimi 
bez użycia gwoździ. Charakterystyczny j est też brak wyposażenia w trumnach. Zaledwie 
w kUku znaleziono buty skórzane, a w dwóch trumienkach dziecięcych znajdowały się rzeźbio
ne łyżeczki l miski drewniane oraz skorupy orzechów laskowych. 

Niestety nie uchwycono starszych elementów związanych z kościołem. Zarówno prosto 
zamknięte prezbiterium, jak l narożna kaplica pochodzą z jednej fazy budowlanej, którą należy 
datować orientacyjnie na drugą połowę XIV w . 
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W obrębie ulicy Stary Rynek stwlerdrono dwa lub trzy poziomy drewnianej ulicy. Dranice 
ułożone na okrągłych legarach wyznaczałY Jej szerokość na 15,00 - 17,50 m, a wtęc znacznie 
mniejszą n1ż dotychczas uważano. Wstępna analiza materiału źródłowego wskazuje na możli
wość datowania najstarszej ulicy na przełom XIII/XIV w. Tym samym pochodzilaby ona 
z drugiego rozmierzenia miasta, a wyniki badań poważnie osłabiłY hipotezę o możliwości 
wyznaczenia prostokątnego lub kwadratowego rynku w tej części miasta w XIII w. 

Przy kamlenłezkach Stary Rynek 56 157 stwlerdrono ceglane, gotyckie przedproża datowa
ne roboczo na XV w. Byty one krótsze od szerokości kamienic, a Ich wymiary wynosiły 2 x 3 m. 
Kolejne fazy przedproży zwtązane są z nowożytnymi przebudowami kamlenie w XVII 1 XIX w. 

Po zakończeniu badań w obu wykopach, zdjęto darń 1 częściowo odgrurowano pomieszcze
nia w podwórkowych partlach bloku zabudowy położonej między ulicami: Rybacka - Ścieżka 
Kościelna - Bednarska - Stary Rynek. 

Teren ten będzie badany w nutępnych latach. 

Gdańak - Oliwa, 
at. 2 

Polltechnlka Gdańska Wydzlał Ar
chitektury Katedra HistorU l Teorii 
Architektury 

Badania prowadzili: dr Zofia Holowlńska, mgr Waldernar Kilnger, doc. 
dr Ryszard Massalski l mgr Henryk Paner. Finansowała Polltechnlka 
Gdańska. Trzeci sezon badań. Średnlowtecznydom opacki (XIII- XV w.). 

Kontynuowano badania rozpoczęte w 1987 r. Założono dalsze cztery wykopy sondażowe 
(VIII - XI) na pasie terenu rozetągającym się wzdłuż zachodnieJ ściany średnioWiecznego domu 
opackiego (Stary Palac Opacki) oraz piąty wykop )XII) w południowej piwnicy tego budynku. 

Wykop VIII wysunięty był najbardzlej na południe, w pobliże XVIII-wiecznego Palacu 
Opackiego. StWierdzono tutaj, że spoczywająca na calcu, nawcześnlejsza na tym terenie 
warstwa kullurowa narastała od końca XII w. do polowy XIV w., wykonany rostal wykop pod 
fundamenty domu opackiego, przy czym był to pierwszy murowany budynek na tym terenie. 
U staiono także, że powstał on od początku w znanym obecnie (nie została co prawda jeszcze 
zlokalizowana jego północna ściana) prostokątnym zarysie. 

Wykopy lX l X usytuowano w środku długości zachodniej ściany domu opackiego. Odsło
nięto w nich zewnętrzną stronę murów północnej części zespołu kilku niewielkich pomieszczeń 
piwnicznych, leżących na zewnątrz domu. Ten ostatni fakt nasuwał przypuszczenie, że pomie
szczenia te mogły należeć do nieznanego budynku zbudowanego wcześniej. Okazało się Jednak, 
że Ich mury dostaWione rostaty do Istniejącego już fundamentu głównego domu, oraz, że 
wzniesiono Je w czasie, gdy poziom terenu znajdował się na wysokości 27, 3 m n. p . m., czyli 
jeszcze w średnioWieczu, na co wskazywał także Ich sposó murowania. Najprawdopodobniej 
piwnice te należały do dobudówki, dostaWionej od zachodu do środkowej części domu opackiego. 

Wykop XI zlokailrowano w odległości 8,60 m na północ od dzisiejszej pólnocnej elewacji 
Starego Pałacu, w linii przedłużenia zachodnieJ ściany domu opackiego. Chodziło o rorlento
wan1e się jak daleko dom ten sięgał pierwotnie na północ. W wykople wystąpiłY wprawdzie 
w odpowtednlm miejscu relikty muru, ale nie miał on cech średniowiecznej murarki. Pierwot
nej ściany północnej domu opackiego nie udało się Więc umiejscoWić, a stWierdzono jedynie, że 
wyznaczony przez ten dom trakt zabudowy był przedłużany w czasach późniejszych dalej 
w klerunku północnym. 

Nlewtelki wykop XII, wykonany w posadzce południowej piwnicy domu opackiego (25,33 m 
n. p. m.), nie wyjaśnił daty budowy piwnicy, aniJeJ ceglanej posadzki. 

Ostatecznie uznano, że wszystkie możliwe do wyjaśnienia metodą wykopaliskową Istotne 
problemy naukowe, zwtązane ze średnioWiecznym domem opackim, zostałY jednoznacznie 
wyjaśnione. 

Badania zoatały zakończone. 

Głogów - Stare Miaato, 11 

Kwartał A-29 11 
~-----..11 

PP Pracownie KonserwacJI Zabytków 
Pracown la Archeologłezno-Konser
watorska Oddział we WrocłaWiu 

Badania prowadził dr Jerzy Romanow przy współpracy mgr Romualda 
Plwki. Finansowało Muzeum w Głogowte. Pierwszy seron 5adań . Śred
niowleczna zabudowa południowego bloku przyrynkowego. 

W 1988 r. w okresie od 17 lutego do 23 października Pracownia Archeologtezno-Konserwa
torska we WrocłaWiu prowadziła badania archeologiczno-architektoniczne w S tarym Mieścle 
w Głogowte na terenie kwartały A-29. badania prawadrone byty w rejonie planowanej zabudo
wy pierzej! południowej kwartału. 

Wynlklem badań było rozpoznanie zabudowy 11 budynków średnioWiecznych. Mury rozpo-
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znanych obiektów zbudowane były z tanlego kamlenia wapiennego, bądź też posiadały jądro 
kamlenne oblicowane cegłą. układaną w wątku gotyckim. Szereg budynków nosi ślady przebu
dowY w okresie renesansu, wiążących się z wprowadzeniem nowego podziału wewnętrznego 
l budowY ceglanych sklepleń kolebkowYch. 

W obrębie rozpoznanych obiektów stwierdzono 2 budynki średniowieczne wsparte na 
fundamentach w konstrukcJI punktowo-łękowej. Budynki te w fazie średniowiecznej nie były 
podpiwniczone. Ich modernizacja związana z wprowadzeniem piwnic dokonana została w ok
resie renesansu. Rozpoznane budynki posładały szerokość w świetle wahającą się w granJcach 
od 3,30 do 6,50 m. Sąsiadujące budynki posładały wspólne ściany boczne. 

Badania winny być kontynuowane w miarę zabudowy całego kwartału. 

Gniewoazów, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu 
woj. walbrzyakie, 
Zamek "Szczerba" 

Badania prowadził mgr Czesław Francke. Badania finansowały: KZA 
w Wałbrzychu, IHASz!T Polltechnlkl WrocławskteJ oraz Uniwersytet 
Wrocławski w ramach programu badawczego "Przeobrażenia społeczne 
l narodowe na Śląsku". Czwarty sezon badań. Zamek średniowieczny 
(XIV w. - 1428 r.). 

Nazwa Zamku (niem. Schnallensteln) pojawia się w 1358 roku. Jego dzieje związane były 
z rodziną Gloubosów, która na Ziemi KłodzkieJ pojawiła się pomiędzy 1315 a 1318 r. 

Skoncentrowano się na rozpoznaniu części mieszkalnej zamku. Badaniami objęto 2 z 4 
wyróżnionych pomieszczeń oraz odkryty w poprzednim sezonie piec typu hypokaustum. 

Pomieszczenia wYeksplorowano do pierwotnego poziomu użytkowego. Odsłonięto zew
nętrzną stronę pieca oraz Jego otwór wsypowY. Jedno z pomieszczeń to korytarz z którego 
prowadziły wejścia do pozostałych pomieszczeń. Wejścia te odkopano. We wszystkich przypad
kach zachowały się Ich tylko dolne partle bez nadproży. Ościeża otworów wYkonane były 
z bloków plaskowca ustawionych w przygotowanych wcześniej uskokach muru . W jednej ze 
ścian korytarza odsłonięto wnękę. 

Interesujące jest. że próg wejścia do części mieszkalneJ [do wspomnianego korytarza) 
znajdował się o blisko l m nad poziomem użytkowym oraz, że próg drzwi prowadzących do 
jednego z pomieszczeń posadowiono znacznie wYżeJ niż progi wejść do pozostałych z nich. Stąd 
wniosek, że właściwY poziom użytkowY korytarza stanowiły platformy-podesty o odpowiednio 
zróżnicowanych stopniach. W drugim z pomieszczeń, z piecem typu hypokaustum, odkryto 
3 położone na różnych wYSOkościach odsadzki. Dwie z nich należy wiązać z kolebką. Trzeclą 
odsadzkę posadowiono o ponad l m poniżej poziomu użytkowego pomieszczenia. Jej tstnienie 
można wiązać z redukcją grubości muru zewnętrznego- obwodowego. 

Wypełnlsko pomieszczeń stanowiły warstwY: spalenizny, przepalonej gliny, zwietrzałej 
zaprawY z kamlentami l humusu z kamieniami. Najbardzlej zabytkonośne były dolne warstwY 
włącznie ze spągtern warstwY zwietrzałej zaprawY. 

Odgruzowano także rejon bramy głównej . 
Większość zabytków pozyskano z dwóch przebadanych pomieszczeń: 12290 fragmentów 

ceramiki (w tym kalle l cegły), 700 gwoździ, 567 ułamków kości, ok. 350 ułamków naczyń 
szklanych, 53 groty, 12 skobli, 6 podków, 7 noży, S sprzączek, S płytek zbroi, 2 ostrogi, 2 klucze, 
l wędzidło, l bogato zdobione szydło, 3 paciorki, 3 osełki, l srebrną monetę 11 fragment glinlanej 
llgurkJ. Na uwagę zasługują okucła drzwi! metalowe elementy wozu. Za najbardzlej spektakular
ne uznać należy bryły przepalonej gliny z otworami po grotach bełtów kuszy. 

Gniezno, woj. poznańskie, st. 15 - patrz wczesne średniowiecze. 
Górka Sobocka, gm. Kondratowice, woj. wrocławskie - patrz epoka brązu. 
Góry, woj. siedleckie, st. Drohiczyn "Ruska Stromi" - patrz wczesne średniowiecze. 
Grodzisk, gm. Grębków, woj. siedleckie, st. l -patrz wczesne średniowiecze. 

Gronowo, gm. Lu bicz, woj. toruńskie, st. l - patrz wczesne średniowiecze. 
Hyża, gm. Zamość, woj. zamojskie, st. l - patrz neolit. 

Jarocin, 
woj. kaliakie, 
at. 2 

Muzeum Regionalne w Jarocinie 

Badania prowadził dr hab. Ryszard Gryglel, przy współudziale mgr 
Eugeniusza Czarnego. Badania finansowali: WKZ w Kallszu t Muzeum 
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Regionalne w Jarocinie. Kontynuacja badań z lat 1986- 1987. Średnio
wleczna siedziba rycerska Zarembów (z pol. XIII- XIV /XV w.). 

BadanJarnJ objęto zachodnią l częściowo północną część siedziby rycerskiej Zarembów. W wy
kopie o wymiarach 8 x 3 m uchwycono pełny zasięg warstw kulturowych. Od strony zachodniej 
odkryto zwarty bruk kamienny, który pierwotnie umacniał w tym miejscu zbocze sztucznie 
usypanego stożka, a jednocześnie mógł stanowić fundament dla drewnianych ścian siedziby. 
Stwierdzono, że północna część siedziby rycerskiej w niewielkim stopniu została naruszona 
l zniszczona przez warstwy nlwelaqjne gruzu w 2 poł. XIX w. Materiały ruchome (ceramika, kości 
zwierzęce, przedmłoty żelazne) były o wiele mniej llczne, aniżeli w roku ubiegłym. Na uwa~ 
zasługują dalsze groty bełtów do kuszy oraz gwiaździsty bodzlec ostrogi, odkryte w spalonej, 
południowo-zachodniej części siedziby. Materiały te nle zmieniają dotychczasowego spojrzenia na 
chronologtę całego obiektu. Należy P.rz>'PUSzczać, że na przebadanym w ciągu ostatnich 3 lat 
terenie, o łącznej powierzchni 70,5 m2 , odsłonJęto ok. 3/4 siedziby Zarembów. 

Materiały z badań przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Jarocinie. 
Badania będ4 kontynuowane. 

l Jedwabno, gm. Lu bicz, woj. toruńskie, st. l - patrz wczesne średniowiecze. 

Kaliaz Polska Akademia Nauk Instytut HI
storii Kultury Materialnej Zakład Ar
cheologii Polski Środkowej Pracow
nia Badań Architektury Murowanej 
w Łodzi 

Badanta prowadził zespół pod klerunkiem doc. dr hab. Tadeusza Pokle
wsktego. Finansował WKZ w Kaliszu. Badania trwały od 1981 do 1988. 
Ruina zamku z XIV w. 

W niezgodności z lokalną tradycją zamek umiejscowiono l w części odkopano przy budyn
ku dawnej szkoły wojewódzkiej , a obecnie l Liceum Ogólnokształcącego lm. Adama Asnyka l na 
sąsiednim Pl. Klllńskiego. Po pruskich rozbiórkach z przełomu XVIII l XIX w. zachowały się 
partle fundamentowe w obrębie przede wszystkim podwórcowej ściany skrzydła zachodniego. 
Wśród struktur murowanych rozpoznano skrzydło zachodnie oraz wychodzące z jego naroży 
partle skrzydeł północnego l południowego. Wykopy objęły w surnie powierzchnię około 4 arów 
l sięgnęły do głębokości od 3 do 4 m . 

Ustalono niewątpilwy terminus post quem budowy zamku znajdując przysypane nasypem 
z okresu budowy zamku szczątki chałupy drewnianej (podwallnowa belka l klepisko), rozebra
nej w związku z budową zamku, w której klepisko gUnlane było wdeptanych 10 monet 
srebrnych, datowanych na ostatnią ćwierć XUJ l pierwszą ćwierć XIV w. Mamy więc do 
czynlenta z reliktem zamku Kazimierza Wielkiego. 

Odkopane szczątki fundamentów oraz zwaliska stropów drewnianych z polepą, powstałe 
podczas pożaru zamku, który Identyfikujemy ze znaną datą 1537, dowodzą, że budowla była 
czworokątna, czteroskrzydlowa, wpisana w kwadrat o boku około 45 m, o czterech kondygna
cjach naziemnych. Podplwnlczeń średniowiecznych w badanej partli nie stwierdzono. Skrzydło 
zachodnie muslało mleć chyba przeznaczenie gospodarcze, nle stwie rdzono w nim śladów 
Innej zabudowy, poza drewnianą w obrębie murowanych ścian zewnętrznych . Wydaje się, na 
podstawie obserwacji konstrukcji, że naroże północno-zachodnie zamku było pozbawione 
wyodrębnionego węzła obronnego, pomlmo, że pozostawało w linii obronnej murów miejskich. 
Naroże południowo-zachodnie, od strony miasta, również nle kryło w sobie węzła obronnego, 
ponieważ w calości było zajęte przez co najmniej trzykondygnacyjny ·- licząc wraz z komlnem -
glinlany piec chlebowy, wielokrotnie wyleplany wewnątrz. Brama zamkowa główna, urnlesz
czona w elewacji południowej, od miasta, wychodzUa nieznacznym ryzalitem poza tę elewację 
l była w czasach nowożytnych, po pożarze w 1537 r., zaopatrzona w most zwodzony z przeciwwagą. 
W skrzydle zachodnim znajdowała się druga brama, gospodarcza, o wybrukowanym przejet.dzle, 
wiodąca na przygródek. 

Po pożarze w 1537 r. zamek odbudowano, ale bez skrzydła zachodniego. Natomiast po 
drugim pożarze chyba w 1656 r. zamek pozbawtono ostatecznie fortyfikacji, a w tym l bramy 
głównej. W jej zwallskach znaleziono zabytki wiążące się z użytkowaniem między 1550 l 1656 
r . : monety l- przede wszystkim- gliniane, kamlenne i szklane kulki do ręcznej broni palnej. 
Piwniczka pod przeciwwagę mostu zwodzonego w bramie została zasypana gruzem z dużą 
zawartością nowożytnych kafU plecowych z 2 połowy XVI l l polowy XVII w. 

Inne atrakcyjne zbiory ruchome to przede wszystkim ułamki naczyń gltntanych o jednoli
tym stratygraficznie pochodzeniu z warstw powstałych podczas budowy zamku i datowanych 
na lata czterdzieste XIV w. Następnie są też zbiory szkła w ułamkach z naczyń z przełomu XVIII 
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1 XIX w., wśród nich kolekcja pieczęci skarbowych l firmowych z butelek od alkoholi. Jest też 
kolekcja nowożytnych fajek ceramicznych. 

Badania zoatały zakończone, a relikt odkopany fundamentowego muru zamkowego ma 
być- w zamiarze władz wojewódzkich i miejakich - udoatępniony do olf14dania jako rezerwat 
archeologiczny w ci4iu kaliakich miejakich 'redniowiecznych murów obronnych. 

Kołobrzeg, 
woj. koazalińakie 
Stare Miaato f 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologtezno-Konser
watorska Oddział w Warszawie 

Badania prowadzili mgr mgr Ryszard Cędrowskl l M. Rębkowskl przy 
udziale mgr mgr Zbigniewa Polaka l Marka Mierosławskiego oraz stu
dentów UW l ASP. Finansował WKZ w Koszallnle. Trzecl sezon badań. 
Mlasto średniowieczne l nowożytne. 

Sezon badawczy poświęcono na kontynuowanie l zakończenie badań w bloku Al3 (kamie
nice położone na posesjach przy ulicy E. Gierczak 44 l 45), oraz na rozpoczęcie prac w bloku 
Al2 (kamlenlce przy ulicy G. Narutowicza 29 l 32). Przebadano łącznie wykopy o powierzchni 
ponad 220 m2 eksplorując tym samym ponad 800 m3 nawarstwień . 

Badania w bloku Al3 . 
Kontynuowano badania z lat 1986-1987. OdsłonJęto 1 wyeksplorowano do calca tylne części 

kamlenie przy ulicy E. Gierczak 44 l 45 (wykopy I.X/44 l l.X/45), a także wykopy na zapleczu 
kamlenlcy przy ul. E. Gierczak 44. Potwlerdzone zostało wstępne datowanie pojawlenia się 
architektury ceglanej na 2 ćw. lun połowę XIV w. Stwierdzono Istnienie co najmnieJ dwóch faz 
zabudowy drewnianej z najstarszej fazy miasta datowanej na 2 połowę XIII l l pol. XIV w. Z tego 
okresu pochodzą odsłonięte w kamienicy nr 44 rellkty budynku zrębowego, konstrukcJI plecion
kowych l grodzenia w konstrukcJI płotowej, a na posesji nr 45 - półziemlanka o plecionkowej 
konstrukcji ścian naziemnych l wymiarach ok. 3,5 x 3m, orazjamy gospodarcze. Stanowiły one 
zaplecze mieszkalnej chaty sumikowo-łątkowej posadowionej na ramle, która została wyeksplo
rowana w latach poprzednich. Odkryto nieznane dotychczas e lementy architektoniczne związane 
z egzystencją kamienic, m. In. w karolenicy nr 45 - podwalinę szachulcowej, poprzecznej ściany 
dzlalowej l ślady pierwotnej ściany frontowej również wykonanej w tej konstrukcJI. Interesująco 
przedstawiają się odsłanlane we wnętrzach kamlenie pozostałości systemu kanallzac.Y.Jnego: 
drewniane studzienki, rury 1 odwadniające beczki klepkowe. Wykop na zapleczu dzlałkl nr 44 
pozwollł na rozpoznanie jej rozplanowania l zabudowy w okresie od XIV w. Stwierdzono m. In. 
występowanie czternastowiecznej pracowni obróbki drewna l latrynę funkcjonującą od schyłku 
wieku XIV do zniszczenia przez pożar ok. pol. XV w. 

Badania w bloku Al2. 
Odsłonięto w całości kamienicę położoną na posesJI G. Narutowicza 29 wraz z dostawioną 

do nieJ oficyną. W obrębie kamlenlcy założono dwa wykopy (1/29 111/29). Wykazały one brak 
zabudowy drewnianej z pierwszego okresu rozwoju miasta. Po raz pierwszy działka została 
zabudowana wraz z pojawleniem się karolenicy gotyckieJ ok. pol. XIV stulecia. W architekturze 
kamienicy wydzielić można co najmniej cztery fazy, od nie jednoczasowego wznoszenia ścian 
kapitalnych, poprzez dobudowanie w XV w. oficyny, aż po przemurowanie ściany wschodniej 
wraz z postawleniem nowej ściany frontowej w 2 pol. XVll w. 

W obrębie kamienicy przy ul. G. Narutowicza 32 założono wykop (1/32) we frontowej partii. 
Również tutaj nie stwierdzono Istnienia zabudowy drewnianej starszej od architektury gotyc
kiej . Sama kamienica została wzniesiona w pol. XIV w. W okresie wojny trzydziestoletnieJ mur 
wschodni karolenicy został zniszczony l rozebrany, a nowy został wymurowany z przesu
nięciem ok. l m, co poszerzyło tę narożną kamienicę w klerunku ul. Mariackiej. W warstwach 
związanych z funkcjonowaniem obu kamlenie stwierdzono m . In. występowanie podstawy 
pieca, palenisk oraz kilku faz kanalizacji. 

Sezon przyniósł znaczne wzbogacenie Ilościowe l jakościowe pozyskiwanych zabytków 
ruchomych. Znaleziono 4 tys. fragmentów ceramlkl, wśród której na szczególną uwagę zas
ługuje zbiór Xlll l XIV wiecznej ceramlkl Importowanej z północno-zachodnieJ Europy. Dużą 
różnorodność prezentują zabytki metalowe (sprzączki, zapinki, ostrogi, kłódki, klucze, noże), 
skórzane oraz drewniane. Rzadsze są przedmioty wykonane z kości, rogu 1 bursztynu. 

Matęrial l dokumentacja przechowywana jest w Pracowni Archeologiczno-konserwatorsklej 
PP PKZ w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 
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Kompina, gm. Nieborów, 
woj. akierniewickie, 
at. 4 
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Urząd Gminy w Nieborowie 

Badania prowadził mgr Paweł Śwtątklewtcz. Finansował Urząd Gminy 
w Nleborowte. Ślady osadnictwa pó~nośrednlowtecznego i nowożytnego . 

Stanowisko zlokalizowano w trakcle badań AZP na arkuszu nr 58·57. Położone jest ono na 
lewej, nadzalewowej terasie pradallny Bzury. Powierzchnia terenu stanowiska j est sJabo zróż
nicowana, jedynie sporadycznie urozmaicona płytkłml korytami bezlmlennych cieków, po
rośnięte łąkami, częściowo wykorzystana pod poła uprawne. Gleba jest ukształtowana na 
podłożu ciężkich glin charakteryzujących się znacznym zawilgoceniem. Decyzja o podjęciu 
badań podyktowana była planowanymi w tym rejonie dużymiinwestycjami ziemnymi. 

Stanowisko rozpoznano przy pomocy lokałlzatora metałl , świdra geologicznego oraz metodą 
wykopaliskową . Nie uchwycono w badanym rejonie nawarstwleń bąd~ obiektów kulturowych, 
jedynie na jego powierzchni wystąpiły nieliczne fragmenty naczyń . Badane stanowisko j est 
więc obszarem występowania na wtórnym złożu skromnej lloścl materiału ceramicznego. 

Dokumentacja znajduje się w BBIDZ w Sktemlewlcach. 
Nie przewiduje się dalszych badań atanowiaka. 

Koacielna Wid, 
gm. Oaięciny, 
wo . włocławakie 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
we Włocławku 

Badania prowadził doc. dr hab. Leszek Kajzer . Finansował WKZ we 
Włocławku . Drugi sezon badań. Średniowleczna wteś ulokowana na 
śladach osadnictwa pradziejowego, głównie neolitycznego (KPL, KAK, 
k. lendzlelska). 

W 1987 r. badaniami w Kościelnej Wsi objęto: XIV-XV-wieczną siedzibę obronną Ogoń
czyków-Kościeleckich (odnotowaną w łlteraturze jako tzw. grodzisko stożkowate ), nowożytny 
(XVll-XlX-wleczny) dwór na kopcu l rejon kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Waw
rzyńca, który datowany jest przez niektórych badaczy nawet na XII w . Dokona no także 
sondażu na terenie szkolnego boiska, stwierdzając pozostałości średniowiecznego osadnictwa 
l sugerując. że tam właśnie ulokowana była wieś. Sąd ten zweryfikowano w tym roku, poznając 
zarazem ostatni, czwarty element tego średniowiecznego zespołu osadniczego. 

Wschodnia część Kościelnej Wsi ulokowana jest na układającym się południkowo ga rbie 
terenowym o długości ok. 450 m l szerokości ok. 150 m sięgającym od okollc kościoła (na 
południu) do cmentarza grzebalnego (na północy) . Wysokość tego morenowo-eolicznego garbu 
sięga 96 m n . p . m ., l Jest to naJznacznieJsze wyniesienie w tej partU Kujaw, od Moreny 
Radzlejowskiej do wzgórz w okolicy Krotoszyna. Obszar ten jest dziś gęsto zabudowany 
l jedynym wolnym do badań terenem było boisko położone na wschód od Szkoły Podstawowej. 

Przebadano 7 wykopów (ćwiartek arowych) o orientacyjnej kubaturze 250 m3, zgromadzo
no sporą llość ruchomych materiałów zabytkowych. W obrębie 193 numerów Inwentarzowych, 
zarejestrowano 6400 fragmentów cerarnikl średniowiecznej l nowożytnej, 417 fragmentów 
ceramiki pradziejowej, głównie pó~noneolltycznej, 1914 fragmentów destruktów kości ludzkich 
l zwierzęcych oraz 174 przedmioty żelazne l wykonane z Innych surowców) łącznie blisko 9 tys . 
zabytków. Wykonano niezbędną dokumentację pomiarową, rysunkową l fotograficzną . Analizę 
sytuacji geomorfologicznej i hydrograficznej dokonał doc. dr hab. W. Mrozek z UMK w Toruniu. 

Zapoznano się z sytuacją stratygraficzną i chronologiczną osadnictwa na opisanej kępie, 
odkrywając 4 obiekty archeologiczne: skurczony szkieletowy grób neolitycznego wojownika 
wyposażonego w topór, sztylet kościany, l drapacz z krzemlenia czekoladowego, 2 domy 
średniowieczne, zawierające ułamki naczyń wykonanych według tradycyjnych recept garncar
stwa wczesnośredniowiecznego (które orientacyjnie datować można na XIII w.) oraz l dom 
pochodzący z przełomu średniowiecza l czasów nowożytnych . 

Materiały do czasu opracowania znajdować się będą w Katedrze Archeołogll Uniwersytetu 
Łódzkiego, dokumentacja l sprawozdania przechowywane są w Archiwum Wojewódzkiego 
KOnserwatora Zabylków Archeologicznych we Włocławku. 

Badania zoatały zakończone. 

Kozłów, 
woj. kieleckie 

Wojewódzki Ośrodek Archeologłez
no-Konserwatorski w Kielcach 

Badanta prowadził mgr Stanisław Kołodziejski . Finansował WOA-k 
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w Kielcach. Drugi sezon badań. Relikty obronnej rezydencji Lisów (XIV
XV w.). 

Skoncentrowano uwagę na rozpoznaniu większego członu założenia obronno-rezydencjal
nego, Przecięto go ciągiem 24 wykopów wąskoprzestrzennych, o łącznej powierzchni 175 m2 . 
Uzyskano w ten sposób przekrój nawarstwleń majdanu l obwodu obronnego, składającego się 
z fosy 1 ziemnego wału. Szerokość fosy wynosiła po stronie zachodniej 17 m, a po wschodniej 
13m. Podstawa znacznie zniwelowanego współcześnie wału miała 10-11 m szerokości. Nasyp 
nie posładał wewnętrznej konstrukcji wzmacniającej. Analiza nawarstwleń majdanu skłania 
do przypuszczeń, 1ż jego zabudowa mieszkalna, składająca się wyłącznie z drewnianych 
budowli, koncentrowała się w partli południowo-wschodniej. Nie uzyskano nadal wystarczają
cych danych do jej rekonstrukcji. Temu zagadnieniu zostanie poświęcona uwaga w przy
szlorocznych eksploracjach. 

Rozpoznaniu mońologll 1 stratygrafil obiektu służyło również wykonanie 142 odwiertów, 
pogrupowanych w 6 clągach przebiegających w klerunku E-W. 

W wyniku badań uzyskano bogaty zespół ruchomych zabytków, potwierdzający prawid
łowość wyznaczonych dotychczas ram chronologicznych funkcjonowania obronnego założenia 
(2 poł. w. XIV - koniec w. XV). W jego skład wchodzą, prócz licznych ułamków naczyń 
gllnlanych 1 kości zwierzęcych, 3 ostrogi z gwtaźdzlstyrnl bodźcami, fragment strzemienia, 
orzech kuszy, 3 groty bełtów, cylindryczna kłódka, topór, fragment kopaczki, duży klucz do 
zamka oraz 335 Innych zabytków metalowych, przeważnie gwoździ. 

Szczegółowa kwerenda w średniowiecznych źródłach pisanych podbudowała dowodowo 
tezę, 1ż fundatoramil mieszkańcami obronnej rezydencji była jedna z rodzin możnowładczego 
rodu Lisów. 

Dokumentacja, zabytki l sprawozdania znajdują się w WOA·K w Kielcach. 
W przyazłym roku planowane jeat zakończenie badań. 

Kraków - Stare Miaato Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadzU mgr Marek Cwetsch. Finansowało Muzeum Archeo
logiczne w Krakowie. Osadnictwo późnośredniowieczne l nowożytne. 

Pl. Wiosny Ludów (wyk. X, Xa). 
W wykopach instalacyjnych odkryto dalsze fragmenty kamlennych murów kościoła Wszy

stkich Świętych. 
Odsłonięto l udokumentowano: 
l. Lico południowo-wschodniego cokołu 1 partU fundamentowej prezbitertum kościoła na 

przestrzeni 2,5 m !gł. 80-180 cm od ob. pow.). Cokół wykonany z dwu warstw cłosów 
wapiennych profilowanych dł. 62-85 cm, wys. warstw 32 l 36 cm. 

2. Przekrój wschodniego muru ogrodzeniowego kościoła (kam. cegl.J, korona muru na gł. lO 
cm od ob. pow., grub. muru 80-90 cm. Mur zbudowany z drobnych warstw Kam. wap. 1 cegieł. 

Pl. Wiosny Ludów -jezdnia (wyk. Xl). 
W wykople odkryto na głębokości 170-200 cm od ob. pow. bruk kamlenny na podsypce 

plasku. Poniżej zaobserwowano ślady średniowiecznej warstwy kulturowej (polepa, spaleni
zna, węgle drzewne). Wydobyto ułamki naczyń średniowiecznych, ułamki drewna, szczątki 
skóry. 

Materiały l dokumentacja z badań przechowywane aę w Dziale Krakowa Przedlokacyj-
nego Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

l Kraków· Stare MJasto ·patrz wczesne średniowlecze 
Kraków - Opatkowlce, st. 5 l 6 · patrz okres wpływów rzymskich. 
Kraków - Wawel - patrz wczesne średniowiecze. 

Krdnłk, 
woj. lubelakle 

l Muzeum Regionalne w Kraśniku 

Badaniami klerowal mgr Zbigniew Wlchrowskl. Konsultant dr Stanisław 
Haczyk. Finansowało Muzeum Regionalne w Kraśniku oraz Urząd MJej· 
ski l Regionalne Stowarzyszenie Milośników Kraśnika. Drugi sezon 
badań. Dwór średniowieczny. 

Kontynuowano prace rozpoczęte w 1987 r. na terenie wzgórza zamkowego - siedzibie 
dawnych właścieleli Kraśnika. Założono 6 wykopów o łącznej powierzchni 70 m2 w połud

. nlowej części zamczyska. Uchwycono pozostałości dworu pochodzącego z drugiej fazy zabudo
wy zamczyska. W wykopach odkryto sień wyłotną z fragmentarycznie zachowaną posadzką 
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z kwadratowych ceglelek o długości boku 16-17 cm i grubości 5-6 cm, oraz pomieszczenie 
przylegające do niej od strony północno-zachodnieJ. Był to budynek prawdopodobnie na rzucie 
prostokąta, drewniany, posadowiony na podmurówce z bloków piaskowca, kamleni wapien
nych l ceg1y "palcówki". Podmurówkę zlokalizowano tylko w centralnej części obiektu, w po
mieszczeniach zawierających urządzenia ogrzewcze. Pomieszczenia poboczne posładały 
podwallny dębowe posadowione bezpośrednio na ziemi. Dwór można datować na podstawie 
zabytków ruchomych na przeiom XV 1 XVI w. Liczne ślady spalenizny świadczą o zniszczeniu 
dworu wskutek pożaru. 

Po spaleniu dwór został rozebrany do poziomu podwalin 1 podmurówek, a następnie 
zasypany ziemią pochodzącą prawdopodobnie z pogłęblania fosy. Na tak zniwelowanym po raz 
drugi terenie pobudowano, zapewne w początku XVI w. następny dwór, całkowicle drewniany. 
W 1988 r . odsłonięto fragment dziedzińca utwardzonego zaprawą wapienną, wylaną na war
stwie niwelacyjneJ gruzu ceglanego. Nie odkryto dotąd budynków związanych z tą ostatnią fazą 
zasiedlenia zamczyska. Można ją łączyć z opisem znanym z XVII-wiecznych Inwentarzy. 

Wykop zlokalizowany w południowo-wschodnim narożniku zamczyska odsłonił wysoki słupek 
zbudowany z cłosów wapiennych, plaskowca i cegły "palcówki", na fundamencle z kamleni 
granitowych, analogłeznie do odkrytych w roku ubleg1ym. Potwterdza to palisadowy charakter 
umocnień na ca1ym obwodzie krawędzi zamczyska. 

Z zabytków ruchomych odkfYło l monetę - srebrny szeląg Albrechta Pruskiego z 1530 r . , 
fragmenty naczyń glinlanych (wyklejono całkowicle l dzbanek) 1 szklanych, fragmenty uprzęży 
końskieJ, sprzączki żelazne do pasa oraz liczne gwoździe i haki żelazne. 

Materiały l dokumentację złożono w Muzeum Regionalnym w Kraśniku . 
Przewiduje aię kontynuację badań. 

Lubi~ż, gm. Wołów, 
woj. wrocławskie l Wojewódzki Ośrodek Archeologlcz- l 

no-Konserwatorski we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Inż. arch. Ewa Łużyniecka.Konsultant: prof. dr 
hab. Edmund Małachowicz. Finansował WOA-K we Wrocławi u. Pierwszy 
sezon badań. Ratownicze badania Inwentaryzacyjne browaru l piekarni 
z XII- XX w. 

Najokazalszym budynkiem gospodarczym klasztoru cysterskiego w Lublążu jest budynek 
dawnego browaru l piekarni. Jest on położony w południowo-zachodniej części wzgórza klasz
tornego. Pierwsze wzmianki o wzniesieniu tych obiektów gospodarczych pochodzą z 1404 
l 1452 r. Najstarszy przekaz Ikonograficzny datowany jest na poł. XVIII w. 

W zwtązku z remontem tych obiektów prowadzono nadzór robót budowlanych i wykonano 
Inwentaryzację zachowanych reliktów z sledmJu faz budowlanych. 

I. Pod koniec XII w. w czasie budowy pierwszego cenobłurn cysterskiego w Lublążu, 
założono budynek gospodarczy o wymiarach 11 ,5 x 6,6 m. Przetrwała piwnica tego założenia 
wzniesiona z cegieł o układzłe wendyjsklm. 

II . W pierwszej połowie XIII w. dobudowano do południowo-wschodniego narożnika kuch
nię o wymiarach 6,5 x 5,5 m kfYlą sklepleniem stożkowym. 

III. W drugieJ połowie XIII w. do kuchni dobudowano od strony zachodniej budynek 
gospodarczy o wymiarach 8,3 x 10,8 m częściowo podpiwniczony. Piwnica była sklepłona 
kolebą ostrołukową . 

IV. W XIV - XV w. nastąpiła przebudowa wnętrz Istniejących trzech budyn.ków, dowodem 
tego jest wymJana południowej ściany budynku z końca XII w. 

V. W latach 20-tych XVIII w. włączono relikty zniszczonych pożarem budynków średnio
wiecznych w obręb budowli nowożytnej . Wzniesiono dwukondygnacyjny, nakfYły podwójnym 
dachem trzynastoosiowy budynek. 

VI. Całkowita przebudowa obiektu w początkach XIX w. Budynek wydłużono na zachód, 
przebudowano wnętrza , zwiększono ilość kondygnacji, oblicowano elewacje. 

VII. Na początku XX w. zmieniono niektóre ściany działowe, zagruzowano część piwnic, 
wymieniono niektóre skleplenia na stropy. 

Badania będ~ kontynuowane. 

Mała Nieazawka, gm. Wielka 
Nieazawka, woj. toruńskie, 
at. l 

l Muzeum Okręgowe Oddział Archeo- l 
logu w Toruniu 

Badania prowadziła mgr Romualda Franczuk, przy współpracy mgr 
Romana Domagały. Finansował WKZ w Toruniu. Jedenasty sezon ba
dań . Relikty zamku pokrzyżackiego (XIV-XV w.). 

Po rocznej przerwie kontynuowano badania na zamku, w skrzydle zachodnim, gdzie 
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pracami objęto jego część wschodnią o powierzchni 36 m2 . Zalożono również po Jednym 
sondażu na domniemanych przedzamczach północnym l wschodnim. 

Odsłonięte w skrzydle zachodnim relikty zabudowy wyjaśniły podzlał tego skrzydła na trzy 
pomJeszczenJa. Od strony skrzydła południowego kuchoJa z paJenJsklem przy ścianie północ
nej, dalej w klerunku północnym pomieszczenie środkowe z wnęką oraz pomJeszczenJe pół
nocne, którego eksploracja nJe została zakończona. Poza kuchnią, przeznaczenie pozostałych 
pornieszczeń nie jest, na obecnym etapie badań, możliwe do określenia . Wśród ruchomego 
materiału zabytkowego największą grupę stanowią fragmenty ceramJkJ z XlV- XV w., przed
mloty metalowe (brązowe, głównie żelazne), fragmenty szkła naczyniowego l witrażowego. kości 
zwierzęce. łuski l ości rybie. 

Sondaże założone na przedzamczach potwierdziły lokalizację jednego z przedzamcz na 
północ od zamku, gdzie w warstwie kulturowej odkryto materiał z XIV - XV w. (fragmenty 
ceramlkJ, przedmłoty żelazne, fragmenty szkła naczyniowego l okiennego). Problem przedza
macza wschodniego pozostał otwarty. Układ warstw oraz przemieszanie występującego w nich 
materiału zabytkowego (fragmenty ceramiki z okresów: halsztackiego, wczesno- l pótnośre
dniowlecznego oraz czasów nowożytnych) naJeży Interpretować najprawdopodobnieJ jako wy
nik prac niwelacyjnych związanych z położonym obok gospodarstwem. 

l Muzeum Archeologiczne 
. we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr L. Berduła. Finansowało Muzeum ZlernJ Kłodz
kiej. Drugi sezon badań. Średniowleczna huta szkła. 

Główny nacisk polożono na rozpoznanie wielkości stanowiska, szczególnie w jego części 
położonej na lewym brzegu Owczego Potoku. W tym celu wykonano 16 wykopów sondażowych 
o pow. 4 m2 oraz jeden wykop o powierzchni 25 m 2 . Udało się ustalić w przybliżeniu zasięg 
stanowiska. W wykople 11/88 odkryto fragment konstrukcJI kamienno-glinianej, najprawdopo
dobnieJ fundament ściany pieca do wytopu szkła. Z warstw spieczonej gliny pozyskano żużel 
szklany, bryły ciemnozielonego szkła, kilkadziesiąt fragmentów donic oraz kilkaset fragmen
tów naczyń glinianych. W oparciu o cerarnJkę oraz dane ze tródeł pisanych chronologię 
stanowiska oznaczono na XIV w. 

Materiały archeologiczne oraz dokumentacja znajduje się w Muzeum Archeologicznym we 
Wrocławiu . 

Badania będą kontynuowane. 

Parzęczew, 
woj. łódzkie 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Łodzi 

Badania prowadził doc. dr hab. Leszek Kajzer. FlnansowałWKZ w Łodzi. 
Pie rwszy sezon badań. *Fortalicja* rodziny Parzęczewsklch z XV - XVI 
(XVII w .) w . 

Parzęczew nad rzeczką Gnidą, miasteczko od 1421 r., stanowił ośrodek klucza majątkowe
go Parzęczewsklch, których potęga przypadła na lata od połowy XIV po trzeclą ćwierć XV w. 
W łąkach nad rzeką , na północny-zachód od rynku, zachował się koplec o średnicy podstawy 
ok. 26 m l wysokości 4 m, który nJe był dotychczas przedmiotem badań terenowych. Prace 
weryfikacyjno-sondażowe miały na celu poznaniejego chronologii! charakteru zabudowy. 

Nasyp przecięto po osi N-S trzema wykoparni prowadzonyrnJ od wierzchołka kopca do jego 
północnego podnóża . Przebadana powierzchnia, wynosząca łącznie 25 m 2 (ok. SS m3) stanowi 
jego północny prornJeń . Znałeztono ponad 800 ułamków naczyń glinlanych l nieliczne przed
mloty z Innych tworzyw, łącznie 1014 zabytków. 

Stwierdzono, że obiekt traktować naJeży jako dwufazowy. Z fazy pierwszej zachowała się 
tylko ciemna warstwa kulturowa, ulokowana niewiele ponad poziomem łąk. Znaleziono w oJej 
S fragmentów naczyń pótnośrednlowlecznych, wykonanych w *tradycyjner technologu. które 
datować można orientacyjnie na XV w. 

Natomiast usypanie kopca związane było z fazą drugą. określoną licznymi fragmentarni 
naczyń l kaflami plecowymi na XVI w. Na wierzchołku nasypu stał wtedy drewniany dwór, po 
którym (oprócz ruchomości) pozostał poziom glinlanego klepiska l rnJzerna warstwa kulturo
wa. W oJej znaleziono wszystkie pozostałe zabytki. Prawdopodobnie także z drugą fazą łączyć 
można drewniane, obsypane eratykami moszczenia, zapobiegające rozsuwaniu się nasypu. 

Zrekonstruowanie form l rozmiarów dworu niejest możliwe, choć na pewno był to budynek 
bez podpiwniczenia. Funkcjonował od I połowy XVI do I połowy (lub połowy) XVII w., a nas
tępnie uległ spaleniu. 

Badania wykazały więc. że dwór na kopcu nie może być łączony z okresem największej 
prosperity Parzęczewsklch, zaś sam nasyp nJe jest obiektem pótnośrednJowlecznym, lecz 
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nowożytnym, ulokowanym na starszej siedzibie, którą roboczo wiązać można z wzmiankowaną 
w 1450 r. "fortalicją". 

Dokumentacja l materiały po opracowaniu w Katedrze Archeologu UL przekazane zostaną 
do WKZ w t.odzl. 

Badania zoataly zakończone. 

l Podrzecze, woj. leszczyńskie, st. 3 - patrz okres wpływów rzymskich. 
Połowlte, gm. Maldyty, woj . olsztyńskie, st. l - patrz okres wpływów rzymskich. 
Puszczykowo, woj. poznańskie, st. 52 - patrz paleoUt l mezolit. 

Racibórz, 
woj. katowickie 
Zamek-Oatróg 

PP Pracownic KonserwacJI Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska Oddział w Łodzi 

Badania prowadził mgr Błażej Muzolf. Finansowało Wojewódzkle Biuro 
Projektów w Zabrzu. Czwarty sezon badań . Grodzisko wczesnośrednio
wieczne l zamek średniowieczny. 

Badania skupiły się w partli południowej l południowo-wschodniej założenia obronnego. 
Uzyskane wyniki dostarczyły dalszych Istotnych elementów dla całościoweJ rekonstrukcJI 
wyglądu zamku w średniowieczu . 

W narożu południowo-wschodnim odsłonięto fundamenty lekko wysunll;tej przed I łtnlę 
murów obronnych ceglanej okrągłej wlezy wzniesionej w wątku wendyjsklm o średnicy podsta
wy ok. 16 m. Od wschodu była ona zaopatrzona w trzy przypory. Jej wstępna datacja odnosi 
się do XIV w. Wieża ta już w 1609 była w stanie ruiny. 

Wykopy zlokalizowane od strony Odry (południowa partia założenia) uchwyciły fragmenty 
nicistniejącej dziś na powierzchni I Unii murów obronnych wzniesionych także w wątku 
wendyjsklm. Wskazuje to na Istnienic dookolnych murów zamku, co w dotychczasowej litera
turze nie było takle pewne. Na ciągu murów odkryto także starsze umocnienia wału grodu 
z XII-XIll w. w postaci palisady. Jak dotychczas uchwycono trzy fazy użytkowania wału. Nader 
ciekawe jest odkrycie śladów po umacnianiu nasypu glinlanego walu kilku rzędami - po 
kilkanaście w szeregu - pali. Stosowanie tego zabiegu zlokałlzowano jedynie w partli połud
niowej narażonej na czqste wylewy rz. Odry. 

W partli poludniowo-zachodniej uchwycono ciąg 7.abudowy ceglanej skrzydła zachodniego, 
odsłonięte fragmentarycznie w sezonie 1985. Datowanie tej zabudowy odnosimy do wieku 
XV-XVI. 

ReaUzacja wykopów w narożu południowo-wschodnim pozwoliła odsłonić także pozos
tałości po XIX-XX w. zabudowie, będącej najpcwnieJ resztkami restauracJI rozebranej pod 
koniec lat 30-tych XX w. 

Kontynuowano także badania przed kaplicą zamkową. Wyniki badań pozwoliły odtworzyć 
cały plan kruchty dostawionej do kapUcy od zachodu. Była ona wykonana z kamlenia (funda
menty) l cegły w wątku wcndyjsklm. Budowla ta posładala dwa niewicikle wejścia na Unii N-S. 
bez wejścia w ścianie szczytowej . Od pólnocy do kruchty dostawłono aneks wzniesiony w l pol. 
XVI w., a wykonany w calości Ucgo partle fundamentowe) z detalu kamlennego pochodzącego 
z kaplicy. Material ten uzyskano w wyniku częściowego zawalenia się kaplicy w 1519 r. 
Wydobyto m. In. fragmenty żeber, maswerków 1 laskowań okiennych, obramleń wnęk sedlłll, 
służki. wsporniki, abakusy głowic jak l fragmenty prolllowancgo cokołu przypór. 

Wszystkie te detale pozwalają bez mała w całości zrekonstruować pierwotny wygląd kaplicy 
w XIII w. Po badanlach zniknęły ostatnie wątpliwości co do starszeństwa murów obronnych 
zamku znajdujących się na tyłach kaplicy, obecnie Jest pewnikiem, że mury te są starsze ntż 
kaplica . 

Próbowano także wyjaśnić sprawę fragmentu muru w wątku wendyjsklm tkwiącym pod 
linią murów obronnych na międzymurzu wschodnim (badania z sezonu 1987). Wykop zało
żony na zewnątrz Ił linii murów nie natrafił na jego kontynuację bądź na ślady jego rozbiórki. 
W taklej sytuacJI być może mamy do czynlenia z fundamentem Jakiejś arkady lub filara 
(wymurownle fundamentu ok. 2 x 3 m) wystawlonego przed pierwotną linię murów obronnych. 
Kwestia ta wymaga wyjaśnienia w toku dalszych badań. 

Badania będl\ kontynuowane. 

Reazel, 
woj . olaztyńakie, 
at. 2 

Muzeum Warmil l Mazur 

Badania prowadziła mgr Izabela Mlrkowska. Nadzór merytoryczny spra-
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wowała mgr Izabela Slkorska-Ulfik. Finansował WKZ w Olsztynie. Drugi 
sezon badań. średnlowteczne Stare Miasto (2 pol. xrv XV w.). 

Celem badań było odkrycie l uchwycenJe stanu zachowania średnioWiecznego drewnianego 
kanału odprowadzającego wodę z części Starego Miasta w Olsztynie częściowo odkrytego 
w wykople w 1987 r. W związku z prowadzoną Inwentaryzacją średnioWiecznych murów 
obronnych w wykople tym Istniała możliwość odkrycia części miejskiego muru obronnego. 

Wykop 2 usytuowano w północnej części miasta za średnJowtecznym miejskim murem 
obronnym. Krawędź północnego wykopu łączyła się ze zeszłorocznym . Odkryto dalszy odcinek 
drewnJanego kanału prostopadłego do muru obronnego. Wykop przedłużano l poszerzano zgodnie 
z przebiegłem kanału. Całkowita długość odkrytego kanału wyniosła 11,5 m, który przechodził 
przez mur. Koryto kanału miało przekrój prostokątny. Samo koryto było z drewna dębowego, 
natomiast przykrycle z drewna świerkowego. Składały się na niego następujące elementy: boki 
wzmocnione dranicami na całej dJugoścl kanału dostaWione do jego dna l spodu. Przykryty był 
deskami w liczbie 32 na zbadanym odcinku. Kanał był w dobrym stanie. Został zabezpieczony l 
będzie nadal spełnlał swoją funkcję. W zachodniej części wykopu równolegle do kanału w 
odległości 1,3 m odsłonięto fragmenty drewnianego koryta-rynsztoku, położonego wy7..ej o l m w 
stosunku do niego. Był on na poziomie ullcy. Odkryto go na długości 3,10 m. Pozostała część 
rynsztoku wchodziła w profil wykopu. W wykople odkryto Inny ważny element: średniowieczny 
fundament miejskiego muru obronnego szerokośc.l 2 m. Fundament muru zbudowany był z 
kamlent l posadowiony na głębokości 2,85 m . Mur ten jest z końca xrv w. Uległ on znlszczcnlu 
podczas pożaru w 1806 r. l na początku XX w., w trakcle zakJadanla nowożytnej kanalizacji. 

Na podstaWie dotychczasowych badań można datować odkryty kanał na koniec XVIII w. 
przy czymjest on dokładnic położony na miejscu średnioWiecznego. 

Eksplorowane warstwy przemieszane dużą Ilością gruzu ceglanego, kamieni, zaprawy 
l dostarczyły zabytki z końca XVlll l połowy XX w. 

Dalsze badania uzależnione aą od przebiegu prac rewaloryzacyjnych na Starym Mieacie. 

Rozdrażew, 
woj. kaliakle 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologu 

BadanJa prowadził dr Leszek Wojda przy współudziale mgr L. WieWióry. 
Finansował WKZ w Kaliszu. Pierwszy sezon badań. Dwór na kopcu (XV 
-XVII w.). 

Obiekt znajduje się ok. 60 m na wschód od strugi Rozdrażewsklcj w pobliżu mostu koleJki 
wąskotorowej nad wymienionym elektem. Słabo Widoczne w terenie wyniesienie o kształcie 
owalnym Uczy ok. 40 m po osi N-S l ok. 39 m po osi E-W. Otacza je dookolna, czytelna jeszcze 
w terenie fosa o szerokości od 5 do 8 m. 

Wykonano łącznie 21 odwiertów w tym 15 na osi N-S l 6 na osi E-W, oraz przccl«;to obiekt 
na osi N-S wykopem o wymiarach 20 x 2 m podzielonym na 4 odcinki, od fosy w cz«;ścl 
południowej do parUJ środkowej kopca. Dzięki wymienionym działaniom uzyskano "całkowity" 
profil obiektu na linii N-S. 

W trakcle prac pozyskano 448 fragmentów ceramiki, 93 fragmenty kafli plecowych, 28 
fragmentów kości zWierzęcych, w tym półfabrykat łyżwy kościanej, 4 fragmenty przedmłotów 
metalowych oraz meliczne fragmenty ceramik! budowlanej w postaci ułamków płytek posadz
kowych l cegły zendrówki. 

Charakter znalezionego materialu ceramicznego oraz kafli plecowych wskazuje na rezyden
cjonalno-obronną funkcję obiektu (ceramika redukcyjna - kuchenna, stołowa, ceramika utle
niająca, ceramika z polewą, angobowana l biała z glinki kaolinowej). Wśród kafli dominują 
fragmenty kafli garnkowych. Kafle płytowe noszą w Większości wypadków ślady polewy zielonej 
l brązowej oraz wielobarwnej. 

Badania wykazały, że mamy do czynienia z obiektem dwufazowym, położonym wśród łąk 
na sztucznJe usypanym kopcu, do którego przez fosę od strony połudnJowej prowadził drew
niany pomost o szerokości ok. 4 m. Pomost wsparto na plonowo bitych palach o grubości ok. 
30 cm. Do wyłożenia pomostu użyto belek o szerokości ok. 10-20 cm. 

Pierwszą fazę użytkowania dworu można datować wstępnie na XV w. Byłto obiekt drewnia
ny, który uległ zniszczeniu przez pożar. 

W XVl w. na miejscu drewnianego powstał obiekt murowany wzniesiony z cegły 1 eratyków, 
który Istniał zapewne po XV!l/XVIII w. W latach 30-tych obecnego stulecła koplec poddano 
niwelacji a kamlenne fundamenty dworu murowanego częściowo rozebrano. 

Badany obiekt należy wiązać z rodziną Rozdrażewsklch herbu Dollwa (w XV w. Pasko 
sędzia poznański, w XVI - StanJsław kaszlelan rogozlńskl l Jan podkomorzy l kasztelan 
poznański). 

Materiały do czasu opracowania znajdują się w Katedrze Archeologu Uł:.. 
Badania będą kontynuowane. 
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l Slerzchowy, gm. Clelądz, woj. skicmlewtckie - patrz pótne średnioWiecze. 

Siewierz, 
woj. katowickie, 
at. 2 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Katowicach 
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Badania prowadził mgr Jacek Pletrzak. Finansowat KZA w KatoWicach. 
Pierwszy sezon badań. Romański kościółek p.w. św. Jana Chrzciciela 
z pol. XII w. 

Kościółek św. Jana Chrzciciela zlokalizowany jest na południe od centrum miasta Slewtc
rza, przy drodze szybkiego ruchu Katowlec - Warszawa, na wzniesieniu, którego kształt jest 
mocno zniekształcony przez rozległy, otaczający go, cmentarz, a także plaski, nawlane tu od 
strony północno-zachodnieJ w XVU w. l w następnych stuleciach. Powstały w poloWie XII w. , 
był najprawdopodobnieJ kościołem grodowym, stąd też przypuszczenie, Iż stoi na grodzisku 
wczesnośrednioWiecznym. Domniemane grodzisko nie było badane wykopaliskowo, pomimo, 
że prowadzono tu prace konserwatorskle przy kościółku. 

Założono jeden wykop sondażowy o wymiarach l O x l m prostopadły do ściany zachodnieJ 
kościółka, przy wejściu, po prawej stronie odrzwt. 

Stwierdzono, Iż układ stratygraficzny został w badanym miejscu zakłócony przez pochów
ki, sięgające swymi początkami XIV, a może nawet XIII w. Najwcześniejsze materiały zalegające 
na calcu pochodzą z wieku XIV. Uzyskano tylko jedną, mało charakterystyczną skorupkę 
wczesnośrednioWieczną. Powyższe stWierdzenie wskazuje, lż od XIV w. przy kościółku Istniał 
cmentarz, wtęc osadnictwo muslało już w tym okresie być na Innym miejscu (obecny rynek). 

Brak materiałów wczesnośredniowiecznych spowodowany jest Wielokrotnymi wkopami pod 
groby, które również są bardzo zniszczone pochówkami nowożytnymi. 

W odcinku "a" wykopu odkryto fundamenty kruchty, najprawdopodobniej z XVII w. , znanej 
z wyobrażeń Ikonograficznych, a rozebranej podczas prac konserwatorskich, przywracających 
kościółkoWi wygląd romański. 

Poza obrębem cmentarza, na małym polu odkryto duże Ilości ceramiki wczesnośrednlowte
cznej, datowanej na XI·XII w. Fakt ten sugeruje, lż wzniesienie, na którym stoi kościółek, 
można uznać z dużym prawdopodoblęństwem za grodzisko. Po przeniesieniu osadnictwa 
w Xliilub XIV w. na teren obecnego miasta, gród został zamieniony na cmentarz przykościel
ny, funkcjonujący do dnia dzisiejszego. 

Dalaze prace przy kościółku nfe rokujlł nadziei na powodzenie, ze względu na ałlne 
przemieazanie waratw pochówkami bedniowiecznymi, nowożytnymi i wapółczeanymi. 
Kontynuacja badań winna objąć teren poza ogrodzeniem cmentarza od a trony południowej, 
jak i zachodniej, poza droglł azybkiego ruchu, gdzie występują materiały powierzchniowe. 

Sławków, 
woj. katowickie, 
at. l 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Katowicach 

Badania prowadził mgr Jacek Pletrzak. Finansował KZA w KatoWicach. 
Pląty sezon badań. reT!kty średnioWiecznego zamku z 2 pol. XIII - XV w. 

StanoWisko położone jest w rejonie ulic Staropocztowej l Browarnej, w południowo-wschod
niej części miasta. W trakcle badań uzyskano szereg Istotnych spostrzeżeń, zarówno odnośnie 
rozplanowania obiektu, jak l jego poszczególnych faz. 

Odkryta na w7.górzu zamkowym wteża mieszkalno-obronna z 2 pol. XIII w., o wymiarach 12 
x 11 m, posładala w parlll południowej ryzalit, w którego obrębie znajuowało się pierwotne 
wejście do wteży. W br. odkryto konstrukcję kamlennych schodów, prowadzących do wejścia. 
Pozlom użytkowy, jak l pierwszy stopleń schodów znajdował się cztery metry poniżej poziomu 
parteru Wieży. 

Wieża w I fazie otoczona była fosą oraz najprawdopodobniej parkanem. Nie stWierdzono 
śladów palisady, walu czy też muru obwodowego. Przekop przez fosę w części południowej 
pozwolił stWierdzić trzy etapy poszerzania fosy, w poszczególnych okresach, co szczególnie 
widoczne było w profilu wschodnim wykopu . Fosa, pierwotnie o szerokości około 7 m, w XIV w. 
poszerzona została do szerokości lO m, a następnie w XVI w., kiedy zniszczona w XV w. wieża 
została włączona w obręb nowożytnych obwałowań miejskich, fosa uzyskuje szerokość około 8m. 
Profile poszczególnych fos nachodzą nawzajem na siebie, co łącznie daje obccnle szerokość 20 m. 

W fazie II pierwotne wejście zostaje zaniechane l funkcjonuje budowana przy północnym 
murze wteży klatka schodowa. Jest to spowodowane zmianą traktu komunlkacY.)nego, prowa
dzącego do zamku, który teraz prowadzi od strony zachodniej, przez wybudowany w XIV w. 
kamlenny budynek bramny; jego kolejny, południowo-wschodni narożnik odkryto w 1988 r. 
Całość otoczona zostaje walem ziemnym o szerokości podstawy 6 m . W części północnej 
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znajduje się mały dziedziniec, który wybrukowano płaskimi płytami wapiennymi. Pierwotne 
wejście zostaje zamaskowane wałem ziemnym. Obok pierwszych stopni schodów prowadzą
cych do pierwotnego wejścia usytuowano przejście podziemne, tzw. wycieczkę, prowadzące 
z piwnic wieży, pod walem, w klerunku fosy. Przekop ten naruszał warstwę z 2 pol. XIII w., 
picrwotną próchnicę, a następnie zagłęblal się w calce. Górą posładal kamlenne sklepienie, 
spoczywające bezpośrednio na warstwie użytkowej, trzynastowiecznej, co świadczy nlcwąlpll
wlc, Iż "wycieczka" powstała w II fazie rozwojowej. Odkrycie to, jest jak dotąd, jedynym 
tajemnym przejściem z XIV w., znanym z terenu Polskl. 

Zamek zostaje zniszczony w XV w., w 1455 r. przez oddziały zacłężne pod dowództwem 
Mikołaja Świcborowsklego . Obiektu nie odbudowano. Kamlenie z murów wieży wykor~ystane 
zostały do budowy dworu biskuptego z końca XV lub pocz.1tków XVI w., usytuowanego poza 
fosą, od strony północno-zachodnieJ. 

Rozwallny zamku zostają w XVI w. włączone w obręb obwałowań miejskich, których 
pozostalości zachowały się po drugieJ stronie ul. StaropocztoweJ 

W 1989 r. na terenie wzgórza zamkowegc powatanie rezerwat archeologiczny. 

Sławków, 
woj. katowickie, 
at. 6 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Katowicach 

Badania prowadził mgr Jacek Plelrzak. Finansowal KZA w Katowicach. 
Pierwszy sezon badań. Kościół św. Krzy-.i:a z 2 pol. XIII w., cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne - XII-XIII w. 

Kościół św. Krzyża w Sławkowie należy do najstarszych l najleplej zachowanych zabytków 
tego miasta. Składa się z trzech członów: prezbiterium, nawy oraz wieży z kruchtą. Według 
wcześniejszych hipotez kościół ten miał bronić od strony wschodnieJ przedlokacyjnej osady, 
która miała rozetągać się w klerunku południowo-zachodnim, gdzie znajdował się drugi 
element obronny - zamek. 

Prace badawcze ro7.poczęto celem weryfikacji powyższej hipotezy, jak uściślenia chronologii 
poszczególnych elementów świątyni. 

Założono dwa wykopy badawcze, jeden o wymiarach 4 x 2 m pr7.y ścianie wschodniej 
prezbiterium, drugi o wymiarach 2 x 2m przy ścianie poludniowej nawy, pomiędzy środkowy
mi przyporami. 

Wynikł prac, uzyskane w wykople przy prezbiterium były zaskakujące, stwierdzono bo
wtem obecność pochówków szkieletowych. ~łożonych w trzech poziomach, datowanych ogólnic 
na schyłek XII-XIII w. 

Grób nr l dostarczył materialu datującego w postaci małego srebrnego brakteatu z XII/XIII 
w . Groby nr 2 l 3 nic posładały wyposażenia. W groble nr 4 odkryto 2 duże kabłączki 
skroniowe, wykonane z br'lzowego drutu (typu esowatego}, dalej na palcu prawej ręki brązową 
obrączkę oraz w dłoni lewej ręki srebrny brakteat, stosunkowo mocno zniszczony. Grób nr 5 
nic posładał wyposażenia. W groble nr 6 odkryto dwa brązowe kabłączki skroniowe oraz 
fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej z XII w. Pochówck przecięty był przez fundament 
prezbiterium, co świadczy nlcwątpllwle, Iż cmentarzysko jest o wiele wcześniejsze od kościoła. 
Groby nr 7 l 8 nic posiadały wyposażenia. 

Na głębokości 60 cm, w odległości 280 cm od muru prezbiterium, w klerunku wschodnim 
odkryto koronę murku kamlennego o szerokości 70 cm o trudnej do wyjaśnienia funkcJI. 

Wykop przy nawie kościola pozwolll stwierdzić, Iż fundament nawy Jest płytszy 1 szerszy od 
fundamentu prezbiterium, a także o gorszej jakości wykonania. Świadczy lo o starszeństwie 
prezbiterium w stosunku do murów nawy. W obrębie wykopu odkryto kamlenny grobowiec, 
w którego obrębie stwierdzono pochówek z zachowanymi szczątkami munduru, butów oraz 
dwa brązowe guziki z czasów Księstwa Warszawskiego . 

Wynikł prac, pomimo Ich nicwielkiego zakresu są niezmiernie Interesujące. Pod prezbite
rium l nawą zalega wczcsnośrednlowlcczne cmentarzysko z końca Xll-XJII w., a nle, jak 
sugerowały studla historyczno-konserwatorskie, osada przcdlokacyjna. Osada ta znajdowala 
slq według wszelkiego prawdopodobieństwa w znacznej odległości od cmentarzyska, być może 
po drugiej stronie rzekł Białej Przemszy, zwanej lokalnic Starym Slawkowcm. 

Prezbiterium kościola przecina pochówki wczesnośrcdnlowlccznc l pochodzi najprawdopo
dobniej z 2 pol. XIII w. Fragment nawy jest wykonany z cegły, na kamlennym fundamencie, co 
świadczy, Iż pierwotnie kościół w swym założeniu mial być większy, lecz nic został ukończony. 
Pozostała część nawy z przyporamijest o wiele późniejsza, może XV-wieczna. 

Wyniki badań zarówno na st. 6, jak l l l 5 w Sławkowie pozwalają stwierdzić, że zarówno 
zamek, jak l kościół oraz miasto lokacyjne powstały na tzw. surowym korzeniu w 2 pol. XIII w. 

Badania będą kontynuowane. 

l Stupsk, woj. ciechanowskie, st. l - patrz okres lateński. 
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Sulejów-Podklasztorze, 
gm. Sulejów, 
woj. piotrkowskie 
st. l AZP 75-5/6 

Muzeum Okrągowe 
w Plotrkowle Trybunalskim l 

Badania prowadził mgr Plotr Gajda. Finansował WKZ w Plotrkowle Tryb. 
Klasztor 00 Cystersów · odkrywki archclogtczno-archltcktonlczne. 
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W związku z planowaną rewaloryzacją obiektu założono 3 wykopy w obrąbie elaustrum 
klasztoru oraz 2 wykopy w budynku gospodarczym (tzw. "stara plebania"). Łącznie przebadano 
obszar o pow. 80m2 . 

W wykople nr XLV odsłonięto pozostałości krużganków gotycklch l barokowych. W wykople 
XLVl, zlokalizowanym w refektarzu, odkryto mury z kamlenia wapiennego, które można 
Interpretowaćjako późnośredniowieczny mur obronny pierwszego etapu lnkastcłtzacjl klaszto
ru (Ił pol. XV w.). Do muru dowlą7.ana została ściana będąca najprawdopodobniej pozos
tałośclą po piwnicy znajdującej się pod późnośredniowiecznym refektarzem. Po 7.ewnątrznej 
stronie muru obronnego odnaleziono duże Ilości ccramtkl póżnośrednlowlcczncj l nowożytnej 
(XV-XVIII w.) oraz duże Ilości kości zwierzęcych l łusek rybich Oeslotra, karpia, okonia). 
W budynku zamykaj:-jcym elaustrum klasztorne od zachodu (skrzydło konwersów] odgruzowa
no dwa pomieszczenia (wykop nr XLVII]. Odslonląto tam renesansową sień przebudowaną 
w baroku, szyb klatki schodowej oraz piwnicę. Piwnice w tyn1 skrzydle klasztoru zasypywane 
były stopniowo w XIX l XX w., natomiast budynek uległ destrukcji w XX w. 

W wykople nr XLVIII założonym na zewnątrz budynku gospodarczego odslonląto mury 
fundamentowe z kamlenia wapiennego. W wykople nr XLIX położonym wewnątrz budynku, 
odkryto fragmenty muru z dużych kamleni narzutowych blcgn'lccgo pod kątem w stosunku do 
murów "starej plebani". W obu wykofk'lch wystąpiły duże Ilości ceramiki (fragmenty naczyń 
l kafli] datowanych na XVI-XVlll w. 

Materiały znajdują się w Muzeum PTTK w Su lejowic Podklasztorzu. 

l Suraż, woj. białostockie, st. 3 · patrz okres halsztackl. 
Sypnlcwo, woj. ostroląckle • patrz wczesne średniowiecze. 
Szczecin· Stare Miasto· Podzamczc ·patrz wczesne średniowiecze. 

Szczecin · Stare Miasto PP Pracownic Konserwacji Zabytków l 
Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska Oddział w Szczecinie 

Badania pod klcrownlctwcm dr Eugeniusza Cnotliwego (autora sprawoz
dania) prowadzili mgr Roman Kamiński, mgr Mirosław Marclnkowskł, mgr 
Sławomir Słowiński, mgr Anna Uciechowska-Gawron l mgr Eugeniusz 
Wlłgockl . Finansował WKZ Szczecin. Trzeci sezon badań . Miasto wczes
nośredniowieczne, póżnośrcdnlowlccznc (lokacyjne] l nowożytne. 

Kontynuowano badania w obn; blc zachodniej części kwartału V usytuowanej przy ul. 
Panlcńsklcj (posesje nr 36-40]. Badania przeprowadzono w wykopach o łącznej powierzchni 
1000 m 2 . 

Panlcńska nr 36: Ponieważ badania w 1987 r . nic wyjaśniły calkowlclc zagadnienia śrcdnlo
wlcczncj l nowożytnej zabudowy posesji trzeba było założyć dodatkowe wykopy w południowo
wschodniej części. Odslonląto (od strony wnątrzaJ część fundamentu ściany pólnocnej 
kamJcnlcy stwierdzając liczne przebudowy. Stosunkowo dobrze zarysował się zasięg kamJenlcy 
w okresie renesansu. Była ona wyrażnie mniejsza od późniejszej. Związana z nią warstwa 
spalenizny wskazuje, że towarzyszącajej zabudowa gospodarcza (drewniana] uległa pożarowi. 
Mogło to mleć miejsce, jak wskazuje material zabytkowy, w końcu XVII łub na początku XVIII 
w. W tym samym c7..aslc kamJcnlca została przebudowana l dotrwała w tym samym gabarycle 
do 1944 r. Wielkość kamicnicy renesansowej była zbliżona do starszej późnogotyckiej, na co 
wskazuj:) relikty zachowane w dolnych partlach fundamentu . 

Poniżej poziomów użytkowych kamJenie murowanych natrafiono na narożnik budowli 
zrębowej, którą wstępnic można datować na XIII-XIV wiek. Z budynkiem tym łączy się wieikle 
skupisko ścinków skóry sugerujące Istnienie w tym mJcjscu warsztatu szewskiego. W zachod· 
niej cz<;ścl wykopu natrafiono na kontynuacją budynku zrąbowcgo, odkrytego już wcześniej, a 
datowanego wstępnie na drugą połow<; XII w. Badania w obn;blc posesji 36 zakończono 
z powodu groźby zawalenia murów l silnych zniszczeń wkopami fundamentowymi. 

Panleńska nr 37: Badania prowadzono we wnątrzu budynku l na podwórku. We wnętrzu 
budynku przebadano klika poziomów związanych z jego użytkowaniem l przcbudowamJ. 
W obrąbie podwórka odsłonląto kolistą murowaną latrynę z XVII-XVIII w., oraz wcześniejsze 
latryny póżnośrcdnlowlcczne. Ponadto uchwycono na dużej przestrzeni dobrze zachowany 
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bruk podwórka z XVI-XVII w., chroniącego starsze nawarstwlenia pó~nośrcdnlowleczne l wczes
nośredniowieczne. Podwórko to, jak wykazuje analiza sytuacji przestrzennej, było użytkowane 
wspólnie przez właśclclell posesji 36, 37 l 38. Od strony wschodniej oddzielał je od wschodniej 
części kwartału gruby, głęboko posadowiony mur graniczny. Ze względu na bardzo dobrze 
zachowane nawarstwlenia l clekawą sytuację z zakresu użytkowania przestrzeni badania 
w tym miejscu będą kontynuowane. 

Panleńska 38: Dla wyjaśnienia rozwoju kamienicy założono wstępnie dwa wykopy usytuo
wane we wnętrzu budynku. Stwierdzono, że murowana kamienica powstała bez wątplenia 
pó~nlej ntż 39, że wcześniej mógł Istnieć w tym miejscu dom o konstrukcJI szkieletowej. Bardzo 
wartościowe jest odkrycie jeszcze wcześniejszego budynku (zapewne XIV w. - na razie posiada
my zbyt mało materiału ?.abytkowegol drewnianego z glinlanym klepiskiem. Budynek ten 
wchodzi także pod kamienicę 39 l przechodzi pod fundamentami w obręb ulicy Poznańsklej. 
Wiąże slę więc z zupełnie Innym rozmieszczeniem l rozplanowaniem tej części miasta. Badania 
w tym miejscu będą kontynuowane. 

Panieńska 39: Jest to najleplej zachowana posesja w obrębie badanego kwartału, stąd jest 
przeznaczona do zbadania w całości. Skupiono slę na eksploracji nawarstwleń w obrębie 
podwórka odsłanłając dwa poziomy bruków l leżące pod nimi poziomy nlwcłac.Y.Jne. Najmłodszy 
bruk pochodzi z XVI-XVII w., starszy z XV-XVI w. W obrębie podwórka, na krańcu wschodnim, 
odkryto latrynę z XV w. (drewnianą), młodszą murowaną, ślady zabudowy gospodarczej 
l zarysy dwóch budynków. Jeden z nich pochodzi zapewne z XIII-XIV w., drugi starszy, obydwa 
drewniane. Szczegółowe badania tych obiektów to zadanie na rok następny. 

Środa Ślęaka, 
Pl. Wolności 13a 

Wojewódzki Ośrodek Archcołoglcz
no-Konscrwatorskl we Wrocławiu 

Badania prowadziła dr Inż. arch. Ewa tużynlecka l mgr Halina Śledzik
Kamińska . Konsultanci: prof. dr hab. Józef Ka1:mlerczyk l prof. dr hab. 
Edmund Małachowlcz. Finansował Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Środzie Śląskiej . Pierwszy sezon badań . Piwnica budynku z XIV w. 

W p~zlernlku 1988 r . podczas wyburzania nowożytnego budynku obsunął się połud
niowy profil wykopu budowlanego, odsłaniając relikty gotyckieJ piwnicy. 

Założono wykop o wymiarach 8 x 6 m l odsłonięto mury dwóch piwnic z XIV w. 
PomJeszczenla te jedno o szerokości 2.5 m, drugie o szerokości 4,80 m l wysokości 2,0 m 

kryte były sklepleniami kolebkowymil połączone korytarzem. Odkryte rcllkty stanowiły część 
gotyckiej kamienicy o szerokości 8,20 m, była ona albo tylko częściowo podpiwniczona lub, co 
Jest bardzlej prawdopodobne, rzut piwnicy pokrywał się z rzytcm parteru. Jeżell prz.Y.Jrnlcmy, 
że odsłonięta karnienica stała na granicy rynku, to należy uznać, że rynek w Środzie Śląsklej 
od strony północnej był szerszy od obecnego. 

11 Toruń, ul. Dominłkańska 1-9 PP Pracownic Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologtezno-Konser
watorska Oddział w Toruniu 

Badanta prowadzlłl : dr Jan Grześkowlak, mgr Artur Trapszyc l mgr 
Zbigniew Połczyńskl (autor sprawozdania). Finansowal WKZ w Toruniu. 
Siódmy sezon badań. Kościół św. Mikołaja l klasztor 0.0. Dominikanów 
(Xlii-XIX w.). 

Kontynuowano badania w zachodniej części kościoła św. Mikołaja w ramach kolejnego 
wykopu nr S . Wykop obejmował fragment dawnej nawy południowej kościoła, kaplicę oraz 
teren poza murem południowym kościoła. 

Odsłonięto relikty muru południowego kościoła wraz z przebudowaniami oraz fragmenty 
murów dawnego więzienia z XIX w. ulokowanego w nawie południowej kościoła . Wyróżniono 
pięć zasadniczych warstw kulturowych. Uzyskano z nich łącznie 2386 fragmentów naczyń 
gllnlanych, 457 fragmentów szkła okiennego l 200 naczyniowego. Liczną grupę znalezisk 
stanowią gwoMzle żelazne. Natrafiono również na 18 monet srebrnych l miedzianych. Są to 
XIV l XV wieczne brakteaty guziczkowate, denary Alberta z XVI w. l szelągi Jana Kazimierza 
z XVII w. Warto wymienić również 26 szpll z brązu o kullstej główce. W warstwie V zarejestro
wano 38 pochówków szkie letowych ułożonych wzdłuż osi kościoła, to j est na klerunku NE-SW. 
Z uwagi na silne przemieszanie warstw nlemożllwe jest przyporządkowanie określonych znałe
zisk ruchomych do konkretnego pochówku. 

Badania będę kontynuowane. 

l Toruń, st. 23 - patrz okres wpływów rzymskich. 
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Badanta prowadzUI archeolodzy pod klerunkiem dr Jana Grześkowiaka. 
Autor sprawozdania mgr Artur Trapszyc. Finansowało Przedsiębiorstwo 
Gospodarki MieszkanioweJ, Biuro Odnowy Zespołu Staromiejskiego. 
Średniowiecze l czasy nowożytne. 

Kontynuowano nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi prowadzonymi na terenie 
Zespołu Staromiejskiego w Toruniu. 

Nadzoryte-podobnie jak w latach ubiegłych- polegały na obserwacJI wykopów, sporządza
niu opisu nawarstwień oraz odkrytych reliktów architektury a także na wykonywaniu doku· 
mentacjl rysunkowej l fotograficznej . 

Najwięcej prac ziemnych prowadzono w związku z zakładaniem sieci wodociągowej, clągną
cej się na północno-wschodnich obrzeżach Zespołu Starornlejsklego, wzdłuż Alei 700-lecla 
Torunia. Duża Ilość gotyckiego l nowożytnego gruzu ceglanego, zalegająca na calej niemal 
długości wykopu (ok. 250 m), bądt to w postaci czystych warstw gruzu ceglanego z zaprawą 
wapienną, bądt jako składnik warstw ziemnych, świadczy o Intensywności ruchu budowlane
go w tej części miasta, co prawdopodobnie należałoby wiązać ze wznoszentern nowożytnych 
umocnień obronnych, wychodzących poza obręb średniowiecznych murów miejskich. 

Potwierdzenlem taklego stanu rzeczy może być odkryty na Placu Rapackiego zespół murów 
ceglanych l kamiennych, zalegający na głębokości ok. 120 cm od obecnej powierzchni gruntu. 
Tworzą go dwa, prawie równoległe do siebie mury ceglane w postaci łuków, pomiędzy którymi 
występuje mur kamienny. Wielkość tego założenia (szerokość murów dochodzi do 180 cm) 
świadczy, że mamy tu do czynlenta z fragmentem poważniejszego przedslęwzlęcla budowlanego. 
Trzeci łuk ceglany zarejestrowano kilkanaście metrów w klerunku południowym od wyżej wyrnie
nionego obiektu. Niewykluczone, że ma on związek funkcjonalny ze wspomnianym zespołem 
murów. 

Niestety, podczas penetracji wykopu nie znałezłono - poza niclicznymi fragmentarni cera
miki nowożytnej l współczesnej - żadnych elementów datujących. Nie pozwala to na dokład
niejsze określenie chronologii zarejestrowanych nawarstwleń przy murach. Dodatkową 
trudność stanowi fakt, że nic zdołano - ze względu na liczne skucia murów - wymierzyć 
większej Ilości cegieł oraz ustalić techniki wiązań . Z uzyskanych jednak fragmentarycznie 
danych należy wnosić, że odsłonięte relikty wiązać można z budowlą nowożytną. 

Na elementy architektury murowanej natknięto się również w wykopach przy ul. W. Horzy
cy, gdzie zarejestrowano ceglane fundamenty stojących tu jeszcze na początku XX w. nowożyt
nych kamienic. Odsłonięto także 12-o metrowej długości fragment dolnych parU! murów 
miejskich. Na całej długości jest on dość dobrze zachowany, łącznie z towarzyszącymi mu 
przyporami. Warto dodać, że tenże mur (ceglany) posładal kamlenny fundament zaczynający 
się od głębokości 4 m od obecnej powierzchni ulicy. Ze W?_ględu na szybki napływ wody- mimo 
jej wypompowywania - stopę fundamentową odsłonięto jedynie na bardzo malej przestrzeni. 

Ponadto nadzorowano prace ziemne w czasie remontu kamienic. Na ogół występują relikty 
murów z wcześniejszych przebudów wskazujących w niektórych przypadkach na wielofazo
wość budowli. Przykładem w rozplanowaniu piwnic może być wykop przy ulicy ŁazienneJ 16, 
gdzie zarejestrowano mury świadczące o występowaniu podpiwniczonego przedproża przy 
wejściu do kamienicy. Również w piwnicach posesji nr 8 przy ul Rablańsklej, podczas prac 
remontowo-budowlanych odkryto plątaninę murów wskazującą na wlelofazowość budynku od 
schyłkowego pó!ncgo średniowiecza do czasów nowożytnych datowanego. 

W trakcle prac remontowych prowadzonych w karnienicy przy ul. Małe Garbary 5, tuż pod 
XIX-wiecznym fundamentem budynku natrafiono na studnię, której ceglana cembrowina 
posadowiona była na poziomo ułożonych belach drewnianych, wzmocnionych plonowo wbity
mi kołkami. Drugą studnię - choć już bez konstrukcji drewnianej - odkryto w piwnicy 
karnienicy przy ul. Rablańsklej 8. W tejże piwnicy - w narożniku południowo-wschodnim -
natknięto się również na wkop oraz występujący bezpośrednio nad nim w stropie, zamurowany 
otwór sugerujący, że w miejscu tym znajdował się piec. Budowę obu studni a także l pieca 
datować można na szeroki przedzlał czasowy od początku XVII do końca XVlll w. 

Ogółem w roku sprawozdawczym na terenie Zespołu Staromiejskiego udokumentowano 15 
punktów l wszystkie one występują w miejscach w żaden sposób nie penetrowanych archeo
logicznie. 

Oprócz tego zwrócić należy uwagę na odkrycie dokonane poza obrębem Starówki. Podczas 
budowy kolektora ściekowego na terenie Przedmieśela Chełmińskiego, ściślej na skrzyżowaniu 
ulic Borowiacklcj 1 Wybickiego natrafiono na rurociąg drewniany zalegający w żółtym, czystym 
plasku na głębokości 200 cm od obecnej powierzchni gruntu. Rurociąg wykonany był z sosno
wych bali o średnicy ok. 35 cm l długości 490-500 centymetrów. Średnica wydrążonego 
wewnątrz bcll otworu wynosiła 9 cm. Na styku rury łączone były plerśclenlarnl żelaznymi 
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o średnicy wewnętrznej 7 cm. Nie uzyskano danych, które pozwoliłyby na datowanie budowy 
l użytkowania rurociągu. WstępnJe l nJe obowiązująco można odnieść go do czasów pomiędzy 
XV a XVIII w. 

Nadzory będlł kontynuowane. 

l Trzemeszno, woJ. bydgoskie, st. l - patrz wczesne średniowiecze. 

Uhruak, gm. Wola Uhruaka, 
woj. cbełmakie, 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Chehnle 

at. 11/50 

Badania prowadziła mgr Urszula Ruszkowska-Koguclk, konsultant dr 
Irena Kutyłowska. Ftnansował WKZ w Chełmie. Pierwszy sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna oraz cmentarz przykościelny pófnośre
dnlowleczny 1 nowożytny. 

W Uhrusku, przy cerkwi prawosławneJ, w publikacjach lokalizowane Jest dotychczas 
zwyczajowo grodzisko wczcsnośrednJowleczne datowane na XII-XIII w., Identyfikowane z gro
dem Romanowlczów. 

Badania AZP wykazały w sąsiedztwie tej cerkwi występowanie na powierzchni materiałów 
pradziejowych 1 wczesnośredniowiecznych . Niewieikle wyniesienie przy cerkwi uznano za 
nasyp kurhanu, który wg InformacJI miejscowych ludzi wykorzystywano też podczas nabo
żeństw na wolnym powietrzu. 

Na stanowisku (AZP, st. li /50) w miejscowości Uhrusk założono dwa wykopy badawcze. 
Jeden z nich na stoku południowym o wymiarach 21 x 2 m przecinał całe obecne wyniesienic 
od jego kulminacJI do podnóża, drugi, mnieJszy o wymiarach 5 x l m założono w celach 
kontrolnych na zboczu wschodnim. 

Poczynlono w nich poniższe obserwacje: 
l. Calec w postaci marglu kredowego bez zachowanej parU! humusu pierwotnego wyka

zywał nJewlełkl spadek w klerunku południowym l wschodnim. Różnica wysokości wynosiła 
1,5 m na odcinku długości 21 m. 

2 . Powyżej zachowała się fragmentaryczna warstwa osadnicza z nielicznym materiałem 
ceramicznym pradzieJowym (kultury łużyckiej) l wczcsnośrednJowlccznym datowanym od VI/VII 
wieku do pol. XIII w. 

3 . Warstwą tą niszczyły groby wielopoziomowe cmentarza szkieletowego. Znalezione przy 
szkieletach monety datują cmentarz od pol. XV w. do pot. XVII w. Pozlomy występowania 
pozwalają domyślać się. że cmentarz użytkowano również później - być może l w XIX w. 

4. W parU! szczytowej wyniesienia zachowały się relikty spalonej w końcu XVI w. zabudowy 
mieszkalnej . Ponieważ w sąsiedztwie tej zabudowy znajdowały się groby już z końca XV w. 
można tylko wnioskować, że mamy do czynlenia z cmentarzem przykościelnym l plebanią. 
Rzekomy kurhan okazał się współczesnym nasypem. 

Źródła archiwalne Informują, że stała tu cerkiew unicka przed obecną świątynią prawosławn.1 
wznJesloną w 1849 r. Z pozyskanych materiałów archeologicznych wynika, Iż unici przejęli 
starszą świątynię najpcwmej prawosławną, której pocz.1tk1 datuje cmentarz na pol. XV w. 

Na stanowisku nie uzyskano materiałów, które potwierdziłyby w tym miejscu lokalizowane 
w literaturze przedmiotu grodzisko wczesnośredniowieczne . Jak wynika z topografiJ stano\\1-
ska jest to nicwysokie wyniesienie - językowato wclc;ta krawędź zachodniej terasy nadzalewo
wej Bugu. Natomiast obecna forma kopcowata stanowiska powstała w wyniku niwelowania 
terenu w &lslcdztwle starego cmentarza, pod cerkiew prawosławną w XIX w., l szkoły podsta
wowej wystawionej w czasach współczesnych . 

Badania AZP nie zlokalizowały grodziska wczesnośredniowiecznego na żadnym Innym 
stanowisku po tej stronie Bugu. Prawdopodobnie Istniało ono na drugim brzegu Bugu. na 
terenie ZSRR. 

Materrly są przechowywane w Muzeum okręgowym w Chełmie. 
Uhrusk, gm.Wola Uhruska, woj . chełmskie, st. 13/52- patrz okres nowożytny. 

Wlłchock, 
woj. kieleckie 

Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorski w Kielcach 

Badania prowadzili dr Leszek Wojda l mgr L. Wiewióra. Finansował 
WOA-K w Kielcach. Kościół p. w. NMP l św. Florlana XIII-XX w. 

Badania miały charakter prac ratowniczych l prowadzono je w związku z robotamllnslala
cY.Jnyml c.o. Wykop usytuowany był na osi N-S w nawie poludniowej - od wejścia do nawy 
wiodącego na krużganki - l posiadał wymiary 2,2 x l m (część "A"). Partia "B" wykopu 
znajdowała się w nawie głównej l miała wymiary 5,3 x 2 m . 
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W wyniku eksploracji odkryto na różnych poziomach 8 zniszczonyc h pochówków szkieleto
wych, w tym Jeden (grób nr 8) znajdował się w komorze grobowej (krypcie?) zbudowanej 
z fragmentów cegieł palcówek l płyt plaskowca łączonych gllną l zaprawą wapienną . Pochówek 
złożony był w trumnie, pozostałe nosiły nikłe ślady trumien lub mar, na których zostały 
złożone. Pochówkl nie posładały wyposażenia . 

Eksploracja ujawniła, że pod obecną posadzką kościoła znajduje się warstwa wyrównawcza 
z plasku oraz Uczne ślady działalności budowlanej (fragmenty cegieł palcówek, liczne ceramiczne 
płytki posadzkowe, fragmenty dachówck-gąsiorów oraz typu mnich-mniszka) związane z kolejny
mi przebudowa.rnl świątyni w XVI-XVII, XIX, XX w. Odkryto także nie liczne części detall 
architektonicznych w postaci fragmentów łuków l obramienia okien wykonanych z piaskowca. 
Odsłonięto ławę fundamentową południowej nawy- pod przejściem na krużganki- zbudowaną 
w wykople wąsaprzestrzennym z dużych bloków plaskowca łączonych zaprawą wapienną. 

Nlellczne ułamki ceramiki potwierdzają wstępne datowanie najstarszych odkrytych warstw 
budowlanych na XVI-XVII w. 

Obszerniejsze sprawozdanie znajduje się w archiwum WOA-K w Kielcach. 
Badania zakończono. 

Widoradz, gm. Wieluń, 
woj. sieradzkie, 

Muzeum Ziemi Wieluńsklej 
w Wle lunlu 

at. l 

Badanta prowadzll mgr Bogusław Abramck. Finansowal WKZ w Siera
dzu. Szósty sezon badań. Grodzisko średniowieczne . 

Głównym celem badań było wykonanie dodatkowego przekopu przez wały l fosy. a wl<;c 
uzyskanie dalszych Informacji na temat rozwarstwlenia chronologicznego obiektu oraz jego 
umocnień obronnych. Należy przypomnieć, że majdan został w calości zbadany w poprzednich 
latach. W trakcle badań pobra no próbki drewna z umocnień walów, które pozwolą na dokład
niejsze określenie czasu powstania grodu oraz momentu jego zniszczenia, które dotąd rysują 
się dość ogólnikowo. 

Wykop Uczący 35 m długości l 5 m szerokości objął swym zasięgtern 3 wały l 2 fosy. Wa l 4, 
n<~jbardzlcj zewnętrzny l stanowiący właściwie rodzaj grobil przed wodami bagien otaczających 
niegdyś gród, został w tym miejscu całkowicle zniwelowany przez właściele li łąki. Wśród 
zabytków ruchomych dominowały fragmenty naczyń z Xlll l XIV w., dalej ułamki naczyń 
ręcznie lepionych datowanych ogólnie na V VI w., kości zwierząt hodowlanych l dzikich, 
przedmioty metalowe, a zwłaszcza groty bełtów l sprzączki oraz pierwszy raz od początku 
badań fragmenty różnych przedmiotów drewnianych o nicokreślonej jeszcze funkcji. Wyrnie
nione fragmenty znaleziono w wypcłnlsku fosy l, skąd wydobyto ponadto dobrze zachowaną 
podkowę oraz dębową dranicę 5 m długości pochodzącą z palisady wału l, której wystający 
ponad wał koniec został opalony w ogniu. Stało się to przypuszczalnic podczas zdobywania 
l spalenia grodu . 

W świetle dotychczasowych badań rysuje się następujący schemat rckonstrukcY.Jny. U progu 
wczesnego średniowiecza, czyli w V-VI w. Istniala w tym miejscu osada otwarta (usytuowana na 
kępie wśród bagien), po któreJ pozostała warstwa kulturowa czytelna pod całym majdanem 
1 walami. W początkach XIII w. ewentualnie na przełomie XII/XIII w. powstaje gród obronny. 
Funkcja jego nie jest jeszcze w pełni wY.Jaśnlona . Mało prawdopodobne jest l.ączenle go 
z właściwą siedzibą kasztelanil rudzkiej, natomiast mógł on stanowić prywatną posia dłość 
jednego z kasztelanów rudzkich lub wleluńsklch. System fortyfikacyjny grodu był stosunkowo 
prosty, co zdaje się wynikać z samych walorów miejsca. Gród opasany był 4 wałamil 3 fosami, 
których lączna szerokość (z jednej strony) wynoslla 43-45 m. Główną rolę w tym systemie 
odgrywaJ wał wewnętrzny wokół majdanu o maksymalnej wysokości 2-2,5 m . Po jego zew
nętrznej stronie od strony fosy znajdowała się palisada wykonana z dranic l blcrwton usytuo
wana równolegle do stoku walu, a jednocześnic wystająca ponad jego grzbiet, zaś od strony 
ml'ljdanu Istniała jakaś konstrukcja drewniano-kamie nna . Po niej pozostała jedynie warstwa 
spalenizny l kamienie. Znalezione w nieJ zabytki wskazują na zniszczenie grodu w pierwszej 
polowic XIV w. Brzegi fos l zarazem zbocza walów u podstawy wzmocnione były faszyną. 
Majdan miał kształt owalny l Ilezyt ok. 880 m 2 . Jego dziedzinlec był brukowany, a nieliczne 
drewniane budowle (naziemne) znajdowały się wokół walu. Nie stwierdzono śladów studni na 
terenie majdanu. 

Dotychczas nie udało się zlokalizować bramy wjazdowej oraz drogi wiodącej do grodu, 
co będzie głównym celem ostatniego sezonu badawczego. 

Włocławek Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeolo 11 

Badania prowadził dr Leszek Wojda przywspółudziale mgr A. Marciniak. 
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Opiekę naukową sprawował doc. dr J erzy Kmicclńskl. Finansował WKZ 
Wlocławek. Ósmy sezon badań. Miasto (XIII-XX w.), zamek (XIV-XVIII 
w.). 

Badania koncentrowały się na poszukiwaniu śladów osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
1 średniowiecznego na terenie terasy nadzalewowej położonej na prawym brzegu rzekł Zgło
wlączkl oraz reliktów zamku w okolicy Pałacu Biskupiego. 

Wykonano łącznie 3 wykopy o pow. 36 m2 l 25 odwiertów ułożonych w dwa ciągi (N-S 
l W-El o skoku 10 15m. W wyniku prac zinwentaryzowano 25 pozycji w tym: 373 fragmenty 
ceramiki, 14 fragmentów kafli plecowych, 4 fragmenty przedmiotów metalowych, 4 fragmenty 
kości zwierzęcych w tym jeden półfabrykat łyżwy kościanej, ułamki naczyń szklanych l szkła 
taflowego, fragmenty płytek posadzkowych l kształtek ceglanych. 

Wykopy l ciągi odwiertów usytuowane na terasie nadzalewowej Zgłowlączkl wykazały, że na 
tym terenie nie ma śladów osadnictwa wczesnośredniowiecznego l średniowiecznego . Przemie
szany materiał zabytkowy stwierdzony w eksplorowanych wykopach - od pradziejowego po 
XIX-XX w. - występuje bez warstwy kulturowej. Powyższa sytuacja potwie rdza obserwacje 
poczynione w 1987 r . w ogrodzie l na terenie dziedzińca Wyższego Seminarium Duchownego. 
Obszar badany poddany rozUcznym pracom niwelacyjnym. 

Wykop zlokalizowany przy zachodniej ścianie zachodniego skrzydła Pałacu Biskuplego 
pozwolił na odsłonl~tcle re liktów funda mentu cegla nego o nieregula rnym wątku . Omawlany 
relikt odsłonl«;to do poziomu ławy ok. 3 ,2 m pontżej obecnej pow. gruntu. Fundament wykona
no w wąskoprzestrzennym wykopie. Ława funda mentowa wychodzi poza lico muru na ok. 45 
cm l wykonana zosta ła z drobnych partii era tyków l rumoszu ceglanego zala nych zaprawą 
wapienną. W partit północnej wykopu zaobserwowano prostopadły w stosunku do Pałacu 
(fundamentu) zniszczony przez współczesne rozbl.órkl pod Instalacje wod .-ka n . - l nie posła
dający z nim przewiązania, odcinek muru ceglanego o szer. ok. 60-70 cm. Omawlany relikt 
zbudowano także w wątku nleregula rnym. 

Wielkość cegieł, sposób murowania oraz pozyska ny materiał zabytkowy zdają się wska zy
wać , że odkryte re likty należy wiązać z kolejnymi przebudowami zamku w XVI-XVII w. 

Materiały znajdują się w Kaledrze ArcheologU UŁ. 
Badania będą kontynuowane. 

Wrocław - Nowe Miasto, 
ul. Bernard aka 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badanta prowadził mgr Zdzisław Wiśniewski oraz Tomasz Plonka pod 
Iderunkłem doc. dr ha b. J erzego Lodowsklego. Finansowa ła Dyrekcja 
Okręgu Poczty l Telekomunikacji we Wrocławiu . Pie rwszy s ezon badań. 
Zagospoda rowanie koryta rzekł Oławy od wczesnego średniowiecza po 
czasy nowożytne. 

Ba da nia miały cha ra kter ratowniczo-rozpoznawczy. Celem badań było ustalenie przebiegu 
dawnych koryt rzekł Oławy l form oraz specyfiki zagospoda rowa nia l wykorzystania terenu 
w Ich obrl(ble. 

W rejonie objętym bada niami założono lO sondażowych wykopów archeologicznych o łącz
nej powierzchni 393,4 m2 . Odsłonięto S profili o łącznej długości 116,6 m oraz dokonano 
odkrywki archllektonlczncj na powierzchni około 300m2 . Pozyskano 18742 za bytki ruchome 
oraz odkryto 10 obiektów nleruchomych, a także umocnień nabrzeży koryt cieków wodnych , 
pomost przybrzeżny l wodociąg. 

Uchwycono przebieg czterech koryt rzecznych. W profilu południowym wykopu budowla
nego uchwycono krawędź wschodnią koryta ełcku o przebiegu N-S . Na północ od tego profilu, 
w obrębie wykopów Vl/88 l VIII/88, stwierdzono Istnie nie dawnego koryta o przebiegu SE-NW, 
j ego krawędź północną umacnia ła konstrukcja z dra nic ustawionych na sztorc wzmocnionych 
plonowo wbitymi słupami. 

Trzecle z odkrytych koryt uc hwycono w wykopach 1/88, II /88, V /88 l VI /88, około 20 m na 
północ od powyżej opisanego. Biegło ono z SE-NW. Jego południową krawędź wzmacniał 
szalunek z dranic ustawionych na sztorc zachowany do wysokości około 90 cm, wzmocniony 
obustronnie plonowymi słupami . Od strony koryta do szalunku przylegał posadowiony na 
dwóch rzędach słupów pomost przybrzeżny. Krawędź północna tego koryta - również oszalowa
na- ulegała przynajmniej trzykrotnemu przesunięciu . W obrębie tego koryta prze prowadzono 
eksplorację części zasyplska, gdzie pozyskano liczny materia ł za bytkowy reprezentowany przez 
naczynia l fragmenty naczyń ceramicznych, przedmłoty metalowe, m. In. topór, liczny zespół 
zabytków wykonanych z surowców organicznych takich jak kość l róg (płytka rogowa z In
skrypcją), drewno (grzebyki), skóra (stopka pochwy mlecza z wytłaczanym herbem), l tkanin 
(sakiewka). Material ten można datować ogólnie na 2 pol. XIII w. l na XIV w. 

Krawędź wschodnią ostatniego z cieków o przebiegu N-S odkryto w wykople III/88 . Umoc-
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nlona była przynajmniej trzykrotnie szalunkiem. Koryto to uznać należy za najmłodsze z od
krytych l należy wiązać je z powstałą w 1291 r. wewnętrzną fosą miejską tzw. MBiałą OłaW<IM· 

W obrębie wykopu Vl/88 zbadano przebieg XV-wiecznego systemu wodociągowego stano
wiącego odcinek tzw. MKoclego WodocląguM. Wodociąg ten uchwycono na 34 metrowym odcin
ku. Tworzył go rurociąg zbudowany z członów ceramicznych o średnicy 12-14 cm l średniej 
długości 35 cm, poprzedzielany studniami osadnikowymi- "rząplarnlM. MRząplaM te (oznaczone 
w dokumentacji polowej jako obiekt nr 2, 5 l 7 (?)), to konstrukcje drewniane z beczek 
wstawionych w kwadratową cembrowinę, do beczki tej wpadały l wypadały odcinki rurociągu. 
Na zbadanym odcinku wodociąg miał przebieg ze wschodu na zachód po czym skręcał od o b. 
nr 2 na południe kończąc najprawdopodobniej swój bieg w o b . nr 5. Spadek rurociągu po osi 
wschód-zachód wynosił 6 mm/ l m, a na odcinku północ-południe 4mm/ l m. 

Oprócz wspomnianych już powyżej obiektów na przebadanym terenie odkryto następujące 
zabytkowe obiekty nleruchome: Trzy studnie czerpalne zbudowane w konstrukcji ramowo
słupowej, które datować można na podstawie materiału zabytkowego na XIV-XV w. (ob. nr 4, 
6, l lO); szambo wzmocnione słupami od środka l połączone w narożnikach na obłap (ob. nr 3); 
Kloaka zbudowana w konstrukcji zrębowo-schodkowej, datowana na okres renesansu (ob. nr 
9); kanał odpływowy o ścianach oszalowanych dranicami ustawionymi na sztorc wzmocnio
nych słupami, powstały najwcześniej w początkach XIV w. (ob. nr l); jama odpadkowa 
w przekroju nieckowata z końca XIII-XIV w. (o b. nr 8). 

Można stwierdzić, Iż przebadana część Nowego Miasta nie była obj«;ta zabudową miesz
kalną, ani we wczesnym średniowieczu, ani też w wiekach późniejszych, ze wzgl«;du na 
charakter podłoża uwarunkowany działalnością wód dawnego rozlewiska rzeki Oławy. 

Badania będą kontynuowane. 

Zgłowiączka, gm. Lubraniec, 
woj. włocławskie, 
at. 2 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii l 

Badania prowadziła mgr Aldona Andrzejewska. W badanlach uczestniczyła 
mgr Krystyna Nadoiska l studenci Katedry Archeologu U.ł:... Finansował WKZ 
WłOcławek. Drugi sezon badań. Grodzisko średniowieczne. 

Prace miały na celu uchwycenie przekroju przez grodzisko na llnU W-E, co pozwo!Uoby 
uzyskać Informacje na temat konstrukcji wału l zabudowy wewnętrznej grodu. Badania 
skoncentrowano w cz«;ścl wschodniej grodziska. Wykop o wymiarach 15 x 2,5 m usytuowano 
prostopadledollnU wału, narożnik budynku o konstrukcji zrr;bowej l dwa piece z zawartością 
żużla. Stwierdzono trzy poziomy osadnicze. Wszystkie poziomy datowano materiałem cerami
cznym na XII - XIII w. 

Badania będą kontynuowane. 

Zimna Woda, gm. Nidzica, 
woj. olaztyńakie, 
at. lA - wał podłużny 

Uniwersytet Warszawski Instytut l 
Archeologii, Biuro Badań l Doku
mentacji Zabytków w Olsztynie 

Badania prowadziły dr Elżbieta Kowalczyk (lA UW) l mgr Marla Wlcłgus 
(B BIOZ). 

Badaniami objęto większy wał (st. lA), 65 m na północny-zachód od miejsca przectc;cla go 
przez drogę leśną, w pobliżu leśniczówki Złota Góra. Stwierdzono Istnienic wcwnc;trznej 
drewniano-ziemnej konstrukcji nasypu. Złożyły się na nią kłody drzewne ułożone na humusie 
pierwotnym (uprzednio spalonym), wzdłuż projektowanej Unll nasypu. Na poziomie humusu 
ułożono warstwę kłód drewnianych, na które sypano piasek wydobywany z rowów po obu 
stronach nasypu. Skłony nasypu umocniono poziomo układanymi bierwionami. W cz«;ścl 
szczytowej nasypu odsłonięto dwa poziomy bierwion ułożonych poprzecznic do łlnll wału. 

Anallza profili wykopu, silnie zakłóconych przez system korzeniowy współczesnych drzew 
pozwala przypuszczać, Iż umocnienie jest dwufazowe. W drugiej fazie umocnienie poszerzono 
l podwyższono, tak że osl<'jgnęło wymiary: szerokość nasypu 7 m, szerokość rowów 4,5 m, 
głębokość rowów 0,9 m, wysokość nasypu 1,3 m. W trakcle badań pobrano próbki Cl4 l na 
określenie gatunku drzew. 



OKRES NOWOŻYTNY 

Błotnica Strzelecka, gm. Strzelce Opolskie, woj. opolskie, st. l -patrz okres wpływów 
rzymskich. 
Clechanów-patrz późne średniowiecze. 
Dąbrówno, woj. olsztyńskie - patrz późne średniowiecze. 
Elbląg, Stare Miasto- patrz późne średniowiecze. 
Franclszkowo Dolne, gm !lawa, woj. olsztyńskie, st. 2 13- patrz wczesne średniowiecze. 

Gdańak, ul. J. Heweliuaza Muzcum Archeologiczne w Gdańsku l 
Badania prowadzili mgr l lenryk Pancr (autor sprawozdania) oraz mgr 
Krzysztof Godon. Finansowało MA w Gdańsku. Pierwszy sezon badań . 
Pracownia kaflarska XVII-XVIII w. 

Student Politechnlkl Gdańsklej Andrzej Kunleki poinformował, że w wykopach wodociągo
wych na w/w ulicy \\'YSt<;pują liczne fragmenty kafli plecowych. Inspekcja stanowiska potwier
dziła te Informacje, natychmiast też podjęto badania ratownicze. 

Cztery wykopy wykonane przez Okr<;gowc Przedsl<;blorstwo Wodociągów t Kanalizacji 
w Gdańsku przecinały prostopadle ul. I leweilusza pomh;dzy budynkiem hotelu Heweliusz 
1 sklepem Mody PolskJcj. W wykople I owym. 4,3 x 0.8 m oraz w wykople II owym. 2,5 x 0,6 m 
położonych w odległości 11 ,6 oraz 20,8 m od ściany frontowej hotelu natrafiono na liczne fr. 
kafl i płytowych z polewą l bez niej oraz na fr. form negatywowych do produkcji tychże kafli. 
Ponadto w wykople I zaobserwowano występowanic fr. belek drewnianych o przekrojach 0,32 
x 0 ,1 m oraz 0,4 x 0,4 m, znaczne Ilości gruzu ceglanego (m. In. z cegły barokowej). fr, 
ccram1kl, kości oraz ślady spalenizny. Z powodu znacznej wilgotności gruntu l osuwania się 
błotnistego profilu nic dotarto do calca kończąc eksplorację wykopu I na gt. 3,2 m . W po
zostałych wykopach o gl. 1,4 -2,2 m nic natrafiono na zabytki. Stwierdzono, Iż fr, kant l form do 
Ich produkcji wysl<;powaly na gl. 1,6 do 2,6 m l nic tworzyły zwartych poziomów występuj;lc 
raczej w układzłe rozproszonym, przcm1eszane z grubym gruzem ceglanym, fr. zbutwlalc•go 
drzewa L grudkami spalenizny. W obrębie wykopów l L II stwierdzono liczne ślady wkopów 
nowożytnych, które całkowicle prawie zniszczyły picrwotną stratygrafię. Prawdopodobnie 
w trakcle Ich wykonywania zniszczono pozostalości pracowni kaflarskiej funkcjonującej w tym 
rejonie w XVli-XVlll w. 

Materiały l zabytki znajdują sl<; w MA w Gdańsku. 
Badania nie będą kontynuowane. 

Gdańsk, Muzcum Archeologiczne w Gdańsku 
Kościół św. Katarz 

Badania prowadzlll mgr I lenryk Paner (autor sprawozdania) oraz mgr 
Krzysztof Godon. Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarz przykościelny (?) . 

W kwietniu 1988 r. Zakon 0.0. Karmelitów poinformował o projekcie budowy budynku 
administracyjnego pom1<;dzy pólnocną fasad'! kościola św. Katarzyny a kanalem Radu ni 1 zwrócll 
się z prośbą o Inspekcje archeologiczne. 

Badania sondażowe oraz prowadzone obserwacje doprowadzlly do ustalenia, Iż teren 
wytyczony pod zabudowę o powierzchni wznoszącej się obcenic ok. 5 ,3 m n . p . m., powstal 
w wyniku naniesienia tu gliniastego, słabo próchnicznego plasku z chaotycznie rozm1cszczo-
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nyml skupiskaml śmieci, żużlu, resztkami drewna, torfu l namułów, a także gruzu ceglanego l w 
partlach stropowych ceglano-betonowego. Nasyp ten o mląższościS-5,2 m spoczywał na warstwie 
drobnego plasku (calcu), którego strop znajdował sl<; na wysokości 0,00-0,10 m n .p.m. 

W obrębie całego nasypu zarejestrowano wyst~;powanle znacznej liczby szkieletów l poje
dynczych kości ludzkich, bez jaklchkolwlek śladów wyposażenia czy resztek trumien. W trak
cle prac, w wykople fundamentowym na głębokości ok. 0,4 m od powierzchni, odsłonięto 
resztki budowli ceglanej na planie proslokąta o wymtatach 3,35 x 4,95 m. Północna ściana 
obiektu znajdowala się 2,5 m od południowego brzegu kanału Radunl, ściana południowa 
17,95 m od północnej fasady kośetola św. Katarzyny. Budynek zachowany na wysokości 6 
warstw cegły, bez fundamentu, wzniesiono z wtórnie użytej cegły owym. 29 x 12,5- 13 x 8 cm, 
zmurowaneJ w układzłe blokowym, na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany o grubości 45 
cm. Tuż pod ścianami budynku zalegało klika szkieletów ludzkich bez wyposażenia. 

Odkryte założenie zinterpretowano Jako pozostalości kaplicy wzniesionej w końcu łat 
40-tych l użytkowanej jeszcze w łatach 50-tych XX w. 

Nie stwierdzono Istnienia śladów zabudowy średniowiecznej czy warstw kulturowych pochodzą
cych z tego okresu. Przypuszcza się, Iż wyeksplorowane szkielety ludzkie pochodzą z przykościelnego 
cmentarza l zostały tu złożone w wyniku prac ziemnych prowadzonych przy kopaniu l pogł<;blanlu 
kanału Radunl. Część szkieletów z górnych warstw przemieszanych z gruzem cegłano-belonowym 
zakopano na tym terenie w latach powojennych, wraz z gruzem wydobytym z wn~;trza zburzonego 
w trakcle wojny kościoła oraz w trakcle prowadzonych tu prac niwelacyJnych. 

Gdańsk, 
ul. Podmurze 

Muzcum Archeologiczne w Gdańsku 

Badanta prowadzili mgr llcnryk Pancr (autor sprawozdania) l mgr 
Krzysztof Godon. Finansowało MJ\ w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. 
Miejskie mury obronne. 

Miejski Ośrodek Sportu l Wypoczynku w Gdańsku (Inwestor zastępczyJ zlecił wykonanie 
nadzorów archeologicznych przy wykople budowlanym zwlą7..anym z adaptacją baszty obron
nej ·za murami" na Muzcum Sportu Gdańskiego. 

Wykop o wymiarach 11,6 x 2,13 - 4,6 m założono w północno-zachodnim narożniku 
Głównego Miasta, dłuższ.1 osią w klerunku SE-NW. Kranlec południowo-wschodniego wykopu 
przylegał do rekonstrukcJI mieJskiego muru obronnego przebiegającego na odcinku od baszty 
na Podmurzu do uL Szerokiej, zaś północno-wschodnia krawędź wykopu znajdowala sl<; 
w odległości 17,32 m od południowo-wschodnieJ ściany w/w baszty. 

W obrębie wykopu odkryto relikty zabudowy mieszkalnej datowanej na XVlli-XlX w., zaś 
w pólnocno-zachodnieJ części wykopu zlokalizowano fragmenty gotyckiego muru obronnego 
o przebiegu z SE-NE, a więc biegnącego prawic równolegle do północnego odcinka ul. PańsklcJ 
l do ul. Podmurze, którego lico południowo-zachodnic odsłonJęto w odległości 8,49 m od 
zrekonstruowanego muru obronnego Głównego Miasta. Odkryty mur posadowiony na funda
mencle kamlennym o nieustaloneJ wysokości, który został wzniesiony w dwóch fazach. 

W fazie l ułożono w wąskoprzestrzennym wykople fundament, którego najwyższe rzędy 
kamleni spoJono zaprawą wapienną oraz wzniesiono mur o szerokości 1,15 m aktualnie 
zachowany na wysokości 15 warstw cegły (lO sztych= 0,98 m), w układzłe gotyckim, z cegły o 
wymiarach 31,2 x 14,8 x 8,4-8,8 cm. Z fazy II zachował się mur o wysokości 17 warstw ( 10 
sztych = 0,89 m), wykonany również w wątku gotyckim z cegły o wymiarach 31,5 x 14,7 x 
6,7-7,6 cm. W stosunku do fazy I mur ten został poszerzony o ok. l /2 cegły tj . o ok. 14 cm, tak 
wlc;c jego szcrokośc w II fazie wynosiła w granicach 1,29- I ,43 m (lico zewnętrzne zrąbane) . 

Korona tego muru zalega obcenic na gl<;bokoścl 0,3 do 0,5 m od aktualneJ powierzchni terenu. 
W profilu północno-wschodnim wykopu zarejestrowano 13 warstw kulturowych przyle

gających do w/w muru, wśród których wyróżniono poziomy budowy l użytkowania terenu 
związane z l l II fazą obiektu . Niestety mała liczba pozyskanych zabytków ruchomych nic 
pozwala precyzyjnic datować tych zjawisk. jedynie z pewnym przybliżeniem można faz<; l 
umiejscowić w XIV w. zaś fazę II w XV w. 

Interesującego odkrycia dokonano w poludniowo-wschodniej czc;ścl wykopu stwierdzając, Iż 
w trakcle prac rewaloryzacyjnych błędnie wytyczono linię muru obronnego Głównego Miasta na 
badanym odcinku, przesuwając ją o ok. 2,28 m na północny-zachód od osi rzeczywistych reLiktów 
muru. ReLikty te (o szerokości 1,26 m) zostały odslonJęte w wykople sondażowym owym. 3,5 x 2,8 
m założonym po południowo-wschodnieJ stronie "fałszywej rekonstrukcji", przy południowo-za
chodnieJ ścianie baszty na Podmurzu. Stwierdzono, Iż lico południowo-wschodnie prawdzl\wgo 
muru znajduje się 1,24 m od północnego narożnika w/w baszty, a nie jak błędnie założono 
w odlcgloścl3,9 m. 

Materiały l dokumentacja w MJ\ w Gdańsku. 
Przewiduje się kontynuację badań. 
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Głowno, 
woj. łódzkie, st. l 

Ośrodek Badań l Dokumentacji Za
bytków w Łodzi. Muzeum Miasta 
Z terza 

Badanta prowadził mgr P. Śwlątklewtcz, konsultowali dr Aldona Chmie
lowska l doc. dr hab. Leszek Kajzer, uczestniczył w nich A. Duras. 
Finansował OBIDZ w Łodzi. Drugi sezon badań. Dwór *na kopcu*, 2 pol. 
XVli-XVIII w. 

Badanta koncentrowały się na rozpoznaniu centralnej cz~ścl obiektu, gdzie spodzlewano 
się ujawnić resztki warsztatu garncarskiego l zabudowań mieszkalnych oraz plateau zachod
niej partli kopca. W miejscach tych założono l wyeksplorowano S wykopów o łącznej powtcrz
chni6S m2 . 

W środkowej partli kopca wierzchnią w-Mstwę tworzyła próchnica z nowożytnym rumoszem 
ceramicznym, stanowiącym najprawdopodobniej ślad funkcjonowania lokalnego warsztatu 
garncarskiego. Z warstwy tej pozyskano około 3000 fr. naczyń, w tym około 2700 fr. o wypale 
redukcyjnym. Poniżej odslonl~to dwie konstrukcje. Pierwszą z nich był kamlenno-ceglany mur 
o szer. 20 cm l uchwyconej długości 2 m, noszący ślady ognia. Od zewnątrz przylegało do niego 
palenisko, a od wewnątrz wylewka zaprawy wapiennej . Około l m na wschód od niego odkryto 
kamlenną lawę o wymiarach 1,S x 2,0 m o niezbyt czytelnej funkcJI, zbudowaną z jednej 
warstwy dużych otoczaków. Konstrukcje te tkwiły w gliniasto próchnicznym nawarstwieniu, 
z którego pozyskano liczne fragmenty naczyń o wypale redukcyjnym, utleniającym l polewa
nych, ornamentowanych l polcwanych kant plecowych oraz fragmenty naczyń szklanych l szyb 
okiennych, haki, skoble, ćwieki! gwoździe żelazne. Odkryte konstrukcje oraz towarzyszący lm 
materiał ruchomy wskazują na Istnienie w XVll w. obiektu mieszkalnego o względnie bogatym 
wyposażeniu. W zachodniej części plateau kopca odkryto resztki narożnika kamlenno-ceglane
go muru uchwyconego na długości 2 m. Konstrukcja ta posadowiona była w nawarstwtentu 
zawierającym m. In. liczne fragmenty naczyń l kant plecowych, naczyń szklanych l szkła 
okiennego, a także raki, fr. klucza, podkówkę, gwoździe żelazne, grosz z 176(?) r., nóż 
z kośelaną okładką. obrączkę z drutu brązowego . Natomiast środkowa część plateau kopca nie 
była za budowana. 

Ogółem w trakcle badań pozyskano (poza ceramiką z warstwy rumoszu) około S300 fr. naczyń 
l 412 fr.kafli plecowych. Ceramika naczyniowa reprezentowana była w ok. 60% przez naczynia 
o wypale redukc.Y.Jnym, w ok. 3S % utleniającym, resztę stanowiły naczynia polewane. 

Dokumentacja l materiał z badań znajdują się w Muzeum Miasta Zgierza 1 w OBIDZ w Łodzi. 

Kiszewy, gm. Tuliszków, 
woj. konińskie, 
st. 38 

Muzeum Okręgowe w Koninie 

Badania prowadziła dr Łucja Pawlicka-Nowak. Finansowało Muzeum 
Okręgowe w Koninie. Czwarty sezon badań. Dwór obronny (XVl-XVll w). 

Badania na terenie dworu w Kiszewach wyjaśniły częściowo układ południowej partli 
założenia, pozwoliły prccyz.Y.Jnlc ustalić oś budowli NW-SE. 

Połudnlowa część budowli zamyka od poludniowego-wschodu niesymetrycznie ustawtony 
prostokątny ryzalit owym. 13 x 11 m, podzielony na dwta wąskle pomieszczenia, z wejściami 
do każdego od wnętrza budowli. 

Pomlędzy potudniowym murem magistralnym budowli a ścianami ryzalitu znajdują się 
dwie wieżyczki. Pierwsza (zachodnia) odkryta w 1987 r . posiada regularny, okrągły kształt. 
Wieżyczka odsłonięta w bieżącym roku ma kształt wydłużonego owalu, wnętrze jej składa się 
z dwóch miniaturowych pomieszczeń o kształcie zbliżonym do kwadratu z owalną niszą . 
Wieżyczka ta pełniła najprawdopodobniej rolę komunlkac.Y.Jną. Poszerzenie muru wschodniego 
ryzalitu w mieJscu styku z wieżyczką potwierdzić może to przypuszczenie. Szerokość zasadni
czej budowli najprawdopodobniej wynosi ok. 2S m. 

Materiały l dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie. 
Badania będą kontynuowane. 

l Gniezno, woj. poznańskie, st. lS - patrz wczesne średniowiecze. 
Jakubowiec Murowane, gm. Wólka Lubelska, woj . lubelskie, st. S - patrz okres 
halsztacki. 
Kołobrzeg, woj. koszalińskie, Stare Miasto- patrz późne średniowiecze. 
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Kołobrzeg, 
woj. koazalińakłe, 
ul. Solna i I Armii WP l 

pp Pracownie KonserwacJI Zabytków l 
Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr M. Rębkowskl . Finansowało PP Uzdrowiska w Ko
łobrzegu. Pierwszy sezon badań. Studzienka solankowa XVI-XVIłl w. 

147 

Ratownicze badania wykopaliskowe zostały przeprowadzone w związku z odkryciem stu
dzienki drewnianej podczas prac budowlanych. Teren ten zwany w hódłach pisanych Zllłen
bcrglem jest poświadczony jako m1ejsce pozyskiwania sołankl w średniowieczu l okresie 
nowożytnym. W łatach 60-tych stwierdzono występowanie w tym rejonie nawarstwleń wczes
nośredniowiecznych. Fakt ten, wraz ze stwierdzeniem w wykopach budowlanych ułamków 
ceramlkl wczesnośredniowiecznej sugerował możUwość pochodzenia studzienki z tego okresu. 
Przeprowadzone na miejscu przez geologa badania wyciekającej z obiektu wody wykazały dużY 
stopleń JeJ zasolenia. (Stężenie ok. 4%). Okazało się Jednak, tż wykonana na tzw. Jaskółczy 
ogon l szalowana drewnem studzienka pochodzi nie wcześniej ntż ze schyłku wieku XVI. W Jej 
okolicy nie natrafiono na warstwy średn1owlecznc. W założonym poml~ wykopaml budowla
nymi wykople sondażowym również nle stwierdzono nawarstwleń śrcdnlowlecznych. Pozyskany 
matertal ruchomy w głównej mlerze ceramlka nowożytna l holenderskie fajeczki ceramiczne. 

Materiał l dokumentacja znajdują się w Pracowni Archeologiczno-KonserwatorskieJ. 
Prace nie będą kontynuowane. 

Kraków, 
Kaplica,..,.. Małgorzaty, 
ul. ,w. Bronialawy 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska Oddział w Krakowie 

Badania prowadzlłl mgr mgr Krystyna Kruczek l Jacek Kwarclak. Finan
sował Zarząd RewaloryzacJI Zespołów zabytkowych m. Krakowa. Drugi 
sezon badań. Okres nowożytny - XVII w. 

Kontynuowano prace z 1987 r. w celu uzyskania jednoznacznej odpowiedzi co do pocho
dzenia wkopu odsłonłętego w calcu, o narysie zbliżonym do koła . Wykonano wykop na osi E-W 
w miejscu, gdzie spodzlewano się uchwycenia dalszych części wkopu. 

Pod warstwą grobową - o miąższości do 1,5 m, w której znajdoWały slę szkielety zmarłych 
na zaraz~t - bez śladów trumlen - odsłonl~tto nast~tpny fragment wkopu w rzucie zbUżonym do 
koła o średnicy ponad 3 m. Podobnle jak poprzednio głębokość sięgala do 3,9 m. Wypcłnlsko 
tworzył różnej grubości bruz kamlenny z zaprawą l spalenizną . Materiałem datującym powsta
nie zasypu na XVll w. jest zaprawa l l fragment cegły palcówki o grubości 6,5 cm. Zapewne 
Jest to negatyw fundamentu budowli całkowicle wyeksplorowanej . Znalczłona w warstwic 
grobowej duża Ilość gwoździ, znacznych rozmiarów l okuć z zachowanymi kawałkami drewna, 
pochodzi ze stolarki budowlanej . 

W dalszym ciągu wielce niejasnym jest określenie funkcJI omawlanego obiektu . Być może 
są to ślady krypty pod kapłlcą, którą po pożarze w 1587 r. odbudowano l następnie uległa 
pożarowi w czasie wojen szwedzkich w 1656 r . Najbardzlej odpowiednią datą dotyczącą 
powstania tej tzw. "krypty" byłby 1604 rok, kiedy to podjęto większe prace konserwatorskie. 
Nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi co do wielkości kapllcy, gdyż nie wiadomo czy "krypta" 
stanowiła równocześnie Jej fundament, czy też kaplica była większa. Jest również prawdopo
dobne, że wkop był wykopany w zupełnie Innym celu, którego na obecnym etapie wiedzy 
o kapłlcy nie sposób wyjaśnić. 

Za celowe uważa się poprowadzenie aondaiu na pólnoc (poza obręb kaplicy), który być 
może pozwoliłby na określenie przeznaczenia tego wkopu. 

l Kraków· Stare Miasto, Pł. Wiosny Ludów- patrz późne średniowiecze. 
Kraków- Stare Miasto· - patrz wczesne średniowiecze. 
Kraków - Wawel - patrz wczesne średniowiecze. 
Kraśnik, woj. lubelskie - patrz późne średniowiecze . 

Lubiąż, gm. Wołów, 
woj. wrocławskie, 
Ko,clól ,w. Jakuba 

Wojewódzki Ośrodek Archeologtez
no-Konserwatorski we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Inż. arch. Ewa Łużynłecka. Konsultant prof. dr 
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hab. Edmund Małachowlcz. Finansował WOAK we Wrocławiu. trzeci 
sezon badań. Kościół św. Jakuba z XVll- XVIII w. 

Badanta podjęto w zrujnowanym kościcle św. Jakuba, położonym w obrębie klasztoru 
cysterskiego w Lublążu, w celu wyjaśnienia llkallzacjl najstarszej romańskiej śwtątynl pod tym 
samym wezwaniem. 

Założono 2 wykopy: w kościele na skrzyżowaniu nawy z transeptem, w nawie kościoła oraz 
w północnym narożniku nawy. Stwierdzono, że barokowy kościół nie założono na murach 
romańskiej budowli, lecz na miejscu drewnianych budynków gospodarczych z końca XII w. 

, l ceglanych z XIV - XV w. 

Lubraniec, 
woj. włocławskie 

Katedra Archeologii 
Uniwersytet Łódzki 

Badania prowadziła ekipa pracowników l studentów pod klerunkiem 
doc. dr hab. Leszka Kajzera. Finansował WKZ we Włocławku. Pierwszy 
sezon badań. Fortalleja wojewody poznańskiego Mikołaja L ubrańsklego 
(+1524). 

Celem badań było poznanie reliktów starszych murów, wtopionych w bryle klasycystyczne
go XIX-wiecznego gen. Augusta Słubickiego, wzniesionego około 1827 r. przez II.SzpllkowskJe
go, a także poznania nawarstwleń wzgórza pałacowego. Wykonano 5 wykopów o łącznej 
powierzchni 36 m2 l orlentacY.Jnej kubaturze 60 m3, cztery ciągi odwiertów drążonych ręcznym 
świdrem strzemiączkowym (46 odwiertów), zgromadzono 45 numerów Inwentarzowych zabyt
ków ruchomych (ok. 560 zabytków, głównie ułamków naczyń glinianych, szkieł, kafli pleco
wych, destruktów kości zwierzęcych ltp), sporządzono niezbędną dokumentację l szereg 
obserwacji architektonicznych. 

Pałac A. Słubickiego to budynek o wymiarach 30,35 x 17,70 m ulokowany na południowo
wschodnim skraju miasta. Stoi on na wysokim na ponad 6 m naturalnym piaszczystym wzgórzu, 
o powierzchni ok. 1,5 ha, otoczonym od południa elekJem ZgłowlączkJ, a od pozostałych stron jej 
rozlewiskami, stawami l częściowo już zasypanymi bagniskami. W 1516 r. wojewoda poznański 
Mikołaj Lubrański spisał z murarzem Bart1omlejem z Czerska umowę (wpisaną w poznańskie 
akta kapltuałnc 23 marca 1517 r.) o wybudowanie "kamienicy" o wewnętrznych wymiarach 42 x 
14 łokci. W 1521 r. budynek zwany "fortalicją" był prawdopodobnie wykończony. Pełnlł następnic 
rolę rezydencji l nazywany był zamkiem, a od polówy XVII po początek XIX wieku utracił funkcje 
mieszkalne na rzecz drewnianego dworu DcmbowskJch. Podczas budowy pałacu mury jego 
zostały częściowo rozebrane, częściowo wtopione w nowej bryle. 

W trakcle badań stwierdzono, że kulminacja wzgórza została całkowicle pozbawtona na
warstwień kulturowych, które zostały zepchnięte na okraje kopca . Zgromadzony ruchomy 
materiał zabytkowy datować można począwszy od początku XVl w., co sugeruje, że ewentual
nej późnośredniowiecznej siedziby Godzlcmbltów poszukiwać na leży w Innym miejscu. Nic 
stwierdzono także pozostałości częstokołu otaczającego wzgórze, choć z przekazów pisanych 
wiadomo, że okolony był parkanem. Zbudowana w latach 1517-1521 fortalleja - murowany 
dwór wojewody Mł.kolaja okazał się być wydłużonym dwutraktowym, trzykondygnacY.Jnym 
budynkiem ceglanym, wzniesionym na fundamencle z eratyków !lokowanym na planie wydłu
żonego prostokąta o wymiarach 28 ,7 x 12,3 m. W przyziemiu mial on prawdopodobnie 
8 sklepionych kolebkowo Izb. Stan zachowania reliktów murowanych l nawarstwleń kulturo
wych kopca jest bardzo skromny. Zabytki znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego, dokumentacja w archiwum WKZ we Włocławku . 

l. Mała Nlcszawka, gm.Wielka Nleszawka, woj. toruńskie, st 7- patrz późne średniowlecze 
· Marlanowo, gm. Ślesln, woj. konińskie, st. 17 - patrz neolit 

Mielnik, woj. białostockie PP Pracownie Konscrwacj l Zabytków 
Pracownia Archeologtezno-Konser
watorska Oddział w Lubilnie 

Badania prowadził mgr Łukasz Rejnlewlcz. Finansował WKZ w Bia
łymstoku. Średniowieczny zamek. Czwarty sezon badań. 

Kontynuowano badania przy ruinach XVII-wiecznego kościoła stojącego częściowo na 
reliktach starszej XV-wiecznej zabudowy wzgórza zamkowego. Wykop nr XVIII założony przy 
południowej ścianie ruin kościoła uchwycił masywny mur kamlenny będący fundamentem 
zachodniej ściany głównego - najstarszego budynku zamku. Mur ten dochodzi prostopadle do 
ruin kościoła l na styku jest znlszczonu fundamentem południowej ściany. Ponadto w wykople 
odsłonięto relikty zabudowy związanej z XVlll l XIX-wlcznyml przebudowami kościoła. Za byt-
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kowy materiał ruchomy uzyskany z wykopu związany jest z funkcjonowan1em na wzgórzu 
grodziska (XI -XV w.)l wczesną fazą zabudowy zamkowej (XI - XVI w.). 

Wykop nr XIX założony przy północnej ścianie ruin kościoła ujawn1ł mur kamlenny 
dostawlony prostopadle do n1ej. Ustalen1e jego funkcji na obecnym etapie badań Jest n1emoż
llwe. Mur ten przecina zbiorową mogiłę z 9 pochówkami. Uchwycona w wykople połudn1owo
wschodnlm część grobu zawierała dwie warstwy szkieletów ludzkich leżących w układzłe 
anatomicznym na osi E-W. Część z ruch była n1ekompletna l wszystko wskazuje na to, Iż 
w takim stan1e ciała zostały złożone do mogiły. Nie znałezłono przy nich żadnego wyposażen1a. 
Datować je można jedyn1e materiałem warstw nad grobem zawierających cerarnikę z XIV
XV w. Pod pochówkami nie zarejestrowano warstw kulturowych. Nie wykluczone, że mogiła 
pochodzi z XI Ił w., kiedy to gród mleln1ckl został zniszczony przez Mongołów. Kwestię tę 
wyjaśn1ą najbllższe badania. 

Materiały znajdują się w Pracown1 Archeologiczno- Konserwatorsklej PP PKZ o/Lublln. 
Badania będ~t kontynuowane. 

l Opatów, woj. tarnobrzeskie, sl Żmlgród - patrz późne średn1owlecze. 

PiUca, 
woj. katowi,;;;ck;;;;i;;;e~=====dl 

PP Pracownie KonserwacJI Zabytków 
Oddział Kraków Pałac Pracown1a Ar
cheologiczno - Konserwatorska 

Badan1a prowadził mgr Martan Myszka przy współudzlaJe mgra Jacka 
Kwarclaka Finansował: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Katowicach (zlec. 
wew. Prac. Bad. Archlt. PKZ) Pierwszy sezon badań. Pałac z XVII wieku. 

W pałacu wzn1eslonym w latach 1590-1612 prowadzone są badania archltekton1czne, 
w których zakres wchodzą także prace ziemne. Od Ustopada 1987 roku wykonano 14 wykopów 
sondażowych, przważnle przy fundamentach pałacu , które objęte zostały nadzorem archeo
logicznym. 

W jednym z pomieszczeń parteru l na dziedzińcu wewnętrznym odsłon1ęte zostały bazy 
kolumn saU balowej z XVII w. W kllku pomleszcsen1ach parteru l na dziedzińcu natrafiono na 
resztki drewn1anych podłóg oraz posadzek z płytek marmurowych l dolomitowych. Chronoło· 
gla Ich użytkowan1a jest trudna do sprecyzowania z powodu braku zabytków ruchomych. 

W wykopach (w warstwach gruzowych) występowały tylko ułamki naczyń, kafli l butelek 
szklanych z XIX w. 

W żadnym z nadzorowanych sondaży nie natrafiono na ślady Istnienia zabudowy z okresu 
poprzedzającego wzn1eslen1e pałacu. 

Prace bad&wcze przy pałacu zoatały zakończone. W przyszłym roku planowane •Ił 
badania otacz~~tcych go fortyfikacji baationowych. 

Pola Grunwaldu, 
gm. Stębark, 
woj. olaztyńakie 

Polska Akademia Nauk Instytut Hls- l 
torll Kultury Materialnej Zakład Ar
cheologU Polskl Środkowej w Łodzi 

Badan1a prowadzlła ekipa pod klerunkłem doc. dr hab. Andrzeja Nowa
kowskiego przy współudziale: doc. dr hab. Marlana Głoska, dr M. Miel
czarka z-cy klerown1ka, dr W. Wawrzonowsklej, mgr W. Śwlętosław
sklego l K.Kantecklego (autora sprawozdania). Finansował IHKM PAN. 
Konstrukcje kamlenne 

Podstawowym celem prac we wsi Stębark było sprawdzen1e metodami archeologicznymi 
terenu, na którym stanąć ma nowy budynek muzealny. Stanowisko to oznaczono numerem 
30. Badany obszar położony jest około 200 metrów na zachód od miejscowej restauracji l około 
100 metrów na północ od szosy Stębark- Grunwald. 

Wykorzystując dane z otrzymanego "Planu zagospodarown1a Pól Grunwaldzkich" rozpo
częto badania od wytyczen1a wykopu (oznaczonego nr l) na osl N ·S. Miał on 100 metrów 
długości l 2 metry szerokości (podzielono go na równe odcinki 1-V). Układ stratygraficzny był 
w całym układzłe generaln1e jednakowy: próchnica orna. piasek żółty, glina pylasta szara -
calec. Jedynym obiektem archeologicznym stwierdzonym w trakcle prac był rów o szerokości 
60 cm wypełniony kamieniami. Konstrukcję tę zaobserwowano po raz pierwszy w odcinku III 
wykopu l. Aby prześledzić dalszy jej przebieg wytyczono kolejne 4 wykopy usytuowane 
równolegle do wykopu l. Całość konstrukcJI przecięto w wykople nr 3. Warstwa kamlen1 
posiadała miąższość ok. llO cm. Odsłonięta ława kamlenna to prawdopodobn1e pozostałość 
systemu melioracyjnego (być może XVIII-wiecznego?). 

W czasie prac wydobyto n1ellczne fragmenty ceramlkl, główn1e nowożytnej, które praktycz
nie zalegały tylko w warstwie ornej. Innym n1ż fragmenty naczyń glln1anych znalezisklemjest 
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uszkodzona figurka zwierzęcła znaleziona rnlędzy karnlenlarnl konstrukcji meHoracyjnej. Ponadto 
luźno znaleziono sllnle zniszczoną kulkę z wypalonej gliny(?) o wymiarach 29,5 x 25,8 mm będącą 
być może poclsklem ręcznej bronl palnej. 

Jednocześnie z eksploracją wykopów na całym terenle przyszłego budynku muzealnego 
prowadzono wiercenia świdrem geologicznym. Łącznle wykonano na tym terenle 721 odwier
tów. Stratygrafia przedstawlała się podobnie jak w wykonanych wykopach. Nie natrafiono na 
żadne ślady warstwy kulturowej, nie wydobyto zabytków. 

AnaHzując zdjęcia lotnicze okolic S tę barka zwrócono uwagę na prostokątną "plamę" zaob
serwowaną na północ od szosy Stębark-Grunwald . Wykonano tutaj 17 odwiertów. Stwierdzono 
wyłącznie nawarstwlenta naturalne. 

W bieżącym roku prowadzono rozpoznanie okolic kościoła w Stębarku • teren cmentarza 
przykościelnego. W rejonie tym w latach 1958- 1959 założono 6 wykopów badanych przez 
ekipę prof. Rajewsklego. Wiercenia wykonane w 1988 r. (wykonano Ich 2701 nie wpłynęły na 
obraz znany z badań w latach 1958 -1959. Układ warstw (wiercono do ok. 150 cm) był 
w większości odwiertów podobny. Poniżej darnl występował brunatny piasek zawierający 
materiał przemieszany- fragmenty cegieł, zaprawy murarskiej oraz rozdrobnionych kości. 

W 1988 r. kontynuowano nadzór nad pracarnl ziemnymi na Polach Grunwaldu w związku 
z licznymi działaniami budowlanymi. 

Prace będ~ kontynuowane. 

l Puszczykowo, woj . poznańskie, st. 8 - patrz okres wpływów rzymskich 
Racibórz, woj . katowickie, Zamek-Ostróg- patrz późne średniowlecze 
Reszel, woj. olsztyńskie, st. 2 - patrz późne średniowlecze 
Rozdrażew, woj. kaliskie- patrz póżne średniowlecze 

arkowe 

Uniwersytet Marli Curie - Skłodow
skiej w Lubllnle Katedra Archeolo 11 

Badanta prowadzlH: mgr Urszula Kurzątkowska, mgr Włodzlrnlerz Zie
liński pod klerunkiem dr Ireny Kutyławsklej - autorki sprawozdania. 
Finansował Instytut Uprawy, Nawożenia l Gleboznawstwa w Puławach. 
Trzeci sezon badań. Rezydencja magnacka z XVII wieku. 

Na terenie puławskiego parku, podczas robót ziemnych odsłonięto rellkty muru clągnącego 
się wzdłuż skarpy wiślanej między pałacem a świątynią SybUH. Przeprowadzona analiza użytej 
w murze cegły wykazała, że wzniesiono go równocześnie z pałacem w drugieJ połowie XVII w. 
Skośne llco muru, od strony rzeki sugeruje Jego charakter fortyfikacyjny. 

Uzyskano kolejne potwierdzenie, że projekt z drugieJ połowy XVII w. wykonany przez 
Tylrnana z Gameren dla puławsklej rezydencji Stanisława Herakilusza Lubomirskiego objął nie 
tylko pałac, ale równleż rozległy ogród. Od strony Wisły, skośne wyprofilowanie muru przyzie
mia pałacu l w przedłużeniu oskarpowania wyniosłego brzegu nadawało sylwetce siedziby 
Lubomirskiego charakter nowożytnej fortyfikacJI. 

Sierzchowy, gm. Ciel~dz, 
woj. •kierniewickie 

Muzeum Zlernl Rawskiej 

.t. l 

Badania prowadził dr Henryk Wlklak. Finansował WKZ w Skierniewi
cach. Pierwszy sezon badań . Cmentarzysko z XIV - XVIII w. l ślady 
osady późnośredniowiecznej. 

Stanowisko położone jest w środkowej części wsi na niewielkim wznleslenlu przy kościele 
parafialnym, murowanym z l . połowy XVIw. 

Według relacji mieszkańców tej rnlejscowoścl, już od dawna przy różnych pracach zie
mnych w pobliżu kościoła odkrywane były "urny z prochami ludzkimi" l szkielety ludzkie . 
Ostatnio w 1967 r podczas budowy drogi asfaltowej, tuż przy murze cmentarza przykościelne
go odkryto l zniszczono wiele grobów ludzkich. 

Wobec powyższych InformacJI l późniejszych odkryć przypadkowych, Wojewódzki Konser
wator Zabytków w Skierniewicach podjął decyzję przeprowadzenia badań ratowniczo - wyko
pallskowych celem ustalenia charakteru dotychczasowych odkryć l Ich chronologii. 

Przebadano łącznie teren o powierzchni 102m2 . Wykopy były różnej wielkości: trzy z nich 
sondażowe (o wymiarach: a- 2x2,5 m, b- 2,5x2,5 m, c- 3x5 m) założono w obrębie cmentarza 
przykościelnego, a czwarty, szerokopłaszczyznowy o powierzchni 75 m 2 uplasowany został 
w ogrodzie parafialnym, od strony wschodniej kościoła. 
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W wykopach sondażowych odkryto kllkadzlesląt szkleletów ludzkich, zachowanych prze
ważnie fragmentarycznie l najczęścieJ na wtórnym złożu. Wykopy bowiem grobów młodszych 
poprzecinały tu pochówkl starsze. Najleplej zachowane zarysy jam grobowych należały do 
pochówków najmłodszych, pochodzących z XVII -XVIII w., w których często spotykało się 
resztkJ zmurszałych desek trumiennych. Spośród tych pochówków na szczególną uwagą 
zasługują trzy groby: 19, 28 l 34. Groby 19 l 24 były pochówkami kobiecymi, w których 
zachowały się kolie z paciorków szklanych l drobne fragmenty delikatnych tkanin. W groble 
natomiast 34 - męsklm zachowały się buty skórzane z obcasami podbitymi podkówkami 
żelaznymi. 

W wykople natomiast szerokopłaszczyznowym odkryto jeden szklelet Iudzkl l słabo ry
sującą się warstwę kulturową ze skupiskJem ułamków naczyń glinianych. Cerarnika ta formą 
naczyń l ornamentyką nawiązywała jeszce do ceramik! z III okresu wczesnośredniowiecznego, 
lecz techniką wykonania (clenkośclennośclą, silnym obtaczaniemi toczeniem oraz mocnym 
wypałem) wiąże się niewątpilwie z ceramiką póżnośrednlowieczną. 

Cmentarzysko szkieletowe datować można na okres od XN do XVIll stulecła a ślady osady należy 
odnieść do XN w. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Słupak 

kościół św • .;;J;,;;a;,;;c;,;;k;.;;•;....====::d.l 
P.P. Pracownia Konserwacji Zabyt
ków Oddział Konserwacji Architek
tury Monumentalnej w Warszawie 

Badania prowadzlł mgr Zdzisław Skrok. Finansował WKZ w Słupsku. 
Pierwszy sezon badań. Krypta grzebalna. 

Badania miały charakter ratowniczy w związku z planami przebudowy posadzkl w kościele, 
której pierwszy etap doprowadził do ujawnienia zapomnianej dotychczas krypty. Jest to obiekt 
o wymiarach: 250 cm, szer. 150 sm, wys. 185 cm. W chwili odkrycia w całości wypełniony był 
gruzem ceglanym. Po jego usunięciu stwierdzono Istnienie warstwy kulturowej o miąższości 
80-90 cm złożonej z ludzkich kości, fragmentów drewnianych trumien, szczątków ubiorów, 
drobnego gruzu ceglanego l zaprawy wapiennej . Całość miała charakter wybitnie przemiesza
ny, ani jeden szkielet nie zachował się w porządku anatomicznym, żadna trumna w całości. 

Wstępne oględziny kości ludzkich pozwollły stwierdzić, Iż w krypcle pogrzebano w różnym 
czasie 6 lub 7 osób dorosłych obu płci, niewieikle zaś rozmiary pomieszczenia sprawiały, Iż 
każdy kolejny pochówek prowadzić muslał do zniszczenia poprzedniego. Ostatni najmłodszy 
zniszczony został w wyniku prac porządkowych prowadzonych w okresie międzywojennym. 

Na podstawie zachowanych szczątków odzieży l charakterystycznych fragmentów trumien, 
datę powstania krypty ustalić można na początek XVII w., współcześnie z prowadzoną w tym 
czasie przebudową kościoła św. Jacka na kaplicę zamkową, zaś okres jej funkcjonowania 
określić można na ok. 2 ,5 stulecła (do połowy XIX w.). 

l Sypnlewo, woJ . ostrołęckle - patrz wczesne średniowiecze 
Szczecin- Stare Miasto Podzamcze- patrz wczesne średniowiecze 
Szczecin - Stare Miasto - patrz póżne średniowiecze 
Toruń - patrz póżne średniowiecze 

Toruń 
Rynek Nowomiejaki 
Dawny_ zbór ewanJ[elicki l 

pp Pracownie KonserwacJI Zabytków l 
Pracownia Archeologiczno - Konser
watorska Oddział w Toruniu 

Badania prowadzlll dr Jan Grześkowiak, mgr Mariusz Brochwlcz, mgr 
Lidia Grzeszklewicz - Kotlewska (autorka sprawozdania). Finansował 
MKZ w Toruniu. Badania sondażowe. Ratusz Nowomiejsld (2 poł. XN
XVII w) l zbór ewangellckl (XVII-XX w.). 

Badania o charakterze zwiadowczym ograniczyły się do trzech wykopów o łącznej powierz
chnl61,3 m 2 wewnątrz budynku dawnego zboru ewangelickiego. Usytuowany on jest pośrod
ku Rynku Nowomiejskiego, w miejscu, gdzie według przekazów pisanych znajdował się ratusz, 
którego budowa została ukończona w 2 połowie XIV w. l funkcjonował do 1666 r., kiedy został 
zajęty przez gminę ewangelicką . 

Największą, możliwą do osląglęcla, głębokośclą wykopów było 3 ,95 m od powierzchni, co 
nie pozwollło na dotarcie do calca, ani nawet na odsłonięcle fundamentów murów. Wystę
pujące w wykopach nawarstwienia układały się poziomo l niemal wszędzie pod warstwą płytek 
posadzkowych l podsypki, datowanych na XX w. zalegały warstwy gruzu ceglanego z zaprawą 
wapienną l ziemią, datowaną na XIX w. Jedynym wyjątklem są nawarstwlenia w wykople Ie, 
gdzie pod płytkami chodnikowymi l szlichtą betonową zalega warstwa ziemi z gruzem cegła-
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nym - wypełniska wkopu do rury kanalizacyjneJ, oraz poniżeJ warstwa żółtego, sypklego 
plasku. Plasek ten traktuje się jako zasypiska piwnicy, której strop zachowany jest w postaci 
fragmentów belek drewnianych osadzonych w otworach wykutych w murze nowożytnym. 

Inwentarz ruchomy, zróżnicowany chronologtcznte, zawierał obok fragmentów naczyń wypa
lanych w atmosferze redukcyjnej, datowanych na późne średniowiecze, fragmenty nowożyt
nych naczyń ceramicznych, kaJll płytkowych l naczyń szklanych -głównie butelek. W sumie 
znaleziono 219 fr. ceramlkl, 181 fr. przedmłotów szklanych, 63 fr. przedmłotów metalowych 
l 269 kości zwierzęcych. 

W wykopach odsłonięto lO murów ceglanychi l sklepienie, przy czym tylko 3 mury wiązać 
można z budynkiem ratusza, pozostałe zaś datowane są na czasy nowożytne. Dwa z murów 
gotycklch traktować można Jako fragmenty murów obwodowych, zaś trzeci Jako działowy. 
W murach obwodowych występują odsadzkl ceglane związane najprawdopodobniej z pozioma
mi posadzek parteru l piwnicy. Piwnica miałaby wówczas 1,9 m, zaś Jej strop, na podstawie 
śladów w murach, mlał najprawdopodobnieJ grubość 70-74 cm. W murze obwodowym kondyg
nacji piwnicy znajduje się nisza z wkuciami na dwie półkJ. W śclanle działowej odsłonięto 
fragment przejścia pomiędzy pomieszczeniami piwnicznymi. Mury gotyckie zbudowane są 
w wątku wendyjskJm, częściowo otynkowane, częściowo spoincwane bez śladów tynku. Stwier
dzić można, że budynek ratusza m1ał wewnętrzną szerokość 13,5 - 13,8 m l długość ponad 26m. 

Powstałe mury zbudowane są w wątku blokowym l pochodzą z trzech faz budowy zboru 
ewangelickiego. Odsłonięte skleplenie kolebkowe związane jest z ostatnią fazą funkcjonowania 
zboru. 

l Trzemeszno, woj . bydgoskie, st. 7- patrz wczesne średniowlecze 
Uhrusk, gm. Wola Uhruska, woj . chełmskle, st. 11/50 - patrz późne średniowlecze 

Ubru•k, gm. Wola Ubru•ka, 
woj. cbełm•kie 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Chełmie 

.t. 13/62 

Badania prowadziła mgr Urszula Ruszkawska - Koguctuk, konsultant 
dr Irena Kutyłowska. Finansował WKZ w Chełmie. Pierwszy sezon 
badań. Stanowisko pradziejowe, wczesnośredniowieczne l nowożytne. 

Stanowisko oznaczone podczas badań AZP jako nr 52 l 13 w miejscowości Uhrusk, 
położone jest na terasie pierwszeJ nadzalewowej Bugu. Usytuowane jest przy starej drodze 
wiodąceJ przez wieś Uhrusk w klerunku koryta Bugu. 

Zlokalizowano tam stanowisko z ceramiką kultury łużyckiej. Założono tam dwa wykopy 
sondażowe owym. 4,00 x 1,00 m 15,00 x 2,00 m. 

W mniejszym wykople poza warstwą humusowo-orną miąższości do l m l zalegającą nad 
calcem płaszezystym nie udało się wyróżnić obiektów. Uzyskane drobne materiały ceramiczne 
świadczą o penetracJI tego terenu w pradziejach, wczesnym średniowieczu l czasach nowożyt
nych. W wykople drugim natomiast uchwycono relikty zabudowy drewnianej na kamlennej 
podwallnle. Uzyskane materiały zabytkowe, szczególnie kafle plecowe wskazują. że obiekt 
funkcjonował od XVI do poł. XVIII w. Jego lokalizacja przy drodze wiodącej ze wsi Uhrusk ku 
korytu Bugu pozwala domyślać się w nim zabudowań związanych z funkcjonowaniem tu 
w tym czasie przeprawy przez rzekę . Podobnle Jak w sąsiednim -mniejszym wykople tak 
l w tym, obok licznej ceramiki nowożytnej występowły ułamkl naczyń pradziejowych (kultury 
łużycklej l z okresu rzymsklego) l wczesnośredniowiecznych. 

Materiały są przechowywane w Muzeum Okręgowym w Chełmie. 

l Wąchock, woj. kleleckle - patrz późne średniowlecze 
Włocławek - patrz późne średniowlecze 



BADANIA ZAGRANICZNE 
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Kalat Bani Hunmad 
RuJny mJa•ta Hammadydów 
Wielki Meczet 

ALGIERIA 

l PP Pracownie KonserwacJI Zabytków l 
Oddział Kraków Polsko-Alglerska MI
sja Archeologtezno-Konserwatorska 

W badanlach brall udział: mgr Ellgłusz Dworaczyński (szef ekipy polskiej, 
autor sprawozdania), mgr Jerzy Okoński, mgr Hallna Rojkowska, Muha
med Ladjlat (szef ekipy algierskiej) l Mostera Chebra - Ahmed. Pracę 
finansowała Agence Natlonale d' Archeologie et de Protectlon des Sltes et 
Monuments Hlstorlques. Drugi sezon badań. Ruiny mlasta z XI l XII wieku. 

Przeprowadzono badania w rejonie Wielkiego Meczetu w Kalat Bani Hammad, będące 
kontynuacją prac z sezonu pierwszego. 

Trudności organizacyjne l techniczne spowodowały znaczne ograniczenie zakresu wykopa
lisk. Badania stratygraficzne skoncentrowano zatem na zewnątrz północnego muru meczetu, 
na przedłużeniu osi zamurowanego wejścia na dziedziniec, po zachodniej stronie minaretu. 
Anallza węzłów architektonicznych wykazała bowiem, że wejście to wiąże się z pierwszą fazą 
rozwoju przestrzennego założenia. Celem badań archeologicznych .było odczytanie układu 
warstw, ustalenie związków pierwotnego poziomu na zewnątrz muru z progiem wejścia 1 kilko
ma stopnlaml schodów w podelentu dziedzińca, określenie zasięgu l rodzaju zabudowy w oto
czeniu meczetu, uzyskanie zabytków ruchomych z poszczególnych warstw do analiz 
specjalistycznych. Celem konserwatorskim było odelążenie odcinka muru obwodowego z zleml 
napierającej od strony północnej . 

W wykople l/88 o wymłarach 6,0 x 3 ,4 m odsłonięto 6 rozmaitych elementów konstrukcji 
kamlennych. W północnym licu muru obwodowego uchwycono dolną partlę zamurowanego 
wejścia. Zachował się wyraźnie obrys ościeży oraz starannie dopasowany blok stanowiący próg. 

Drugi element architektury, to śladowo zachowany murek zamykający prostokątną wnękę 
w przebiegu północnego lica muru obwodowego. Rozdziela on wyrażnie odmlenne treści 
warstw archeologicznych na kolejno eksploatowanych poziomach. 
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Trzecim elementemjest solldnie wykonany narożnik muru odkryty w północno-wschodnieJ 
części wykopu, będący najpewnieJ narożnlklem budynku. Jest on zdecydowanie odmlenny od 
większości murów w obrębie Wielkiego Meczetu, a jego wY.Jątek nawiązuje do rntnaretu. Do 
narożnika przylega mur w przybllżenlu równoległy do muru obwodowego meczetu l oddalony 
od niego o około 3 m . 

Kolejnym elementem architektury jest mur uchwycony w północnej śclanla wykopu, 
posładający starannie wypracowane llco. W wykople l /88 odkryto także konstrukcję ka
mienną, zagłębioną w calec, będącą najpewniej grobem sprzed budowy mlasta. 

Uzyskano bogaty !Interesujący zespół zabytków ruchomych. Przeważającą część materialu 
stanowią fragmenty naczyń gllnlanych. Znaleziono także dużo kości zwierzęcych, grudek 
żelaza l fragmentów przedmiotów szklanych. Na szczególną uwagę zasługuje kamlenna rze!ba 
lwa znaleziona w wykople oraz lampka ollwna. 

Sytuację stratygraficzną w wykople l /88 cechuje przejrzystość, jeśll chodzi o chronologię 
relatywną. Budynek, którego narożnik odkryto w północno-wschodnieJ części wykopu jest 
najpewniej współczesny z meczetem w jego pierwszej fazie. Posladał on tę samą orientację co 
główna oś meczetu, odmlenną od zabudowy odkrytej na północ od minaretu (w wykople pod 
drogę). Oba elementy architektury łączy posadzka z wylewki wapiennej, korespondująca z pro
giem zamurowanego obecnie wejścia na dziedzinlec meczetu. Na wylewce, oprócz typowych 
warstw akumulacyjnych zalega sporo spalenizny, Interpretowanej Jako warstwa pożarowa. 

Zmiana sytuacJI stratygraficznej nastąpiła po zamurowaniu otworu wejściowego, zllkwldo
wanlu wnęki w murze obwodowym oraz dostawleniu muru do narożnika budynku od strony 
zachodniej. Powstałe w ten sposób pomieszczenie, odseparowane od meczetu, funkcjonowało 
dość długo, sądząc po grubości warstw akumulacY.Jnych w jego wnętrzu, wśród których 
odczytano dwa wyra!ne poziomy użytkowe, przesycone spalenizną z kolejnych pożarów. 

Stratygrafia miasta w Rejonie Meczetu 
Kontynuowano Inwentaryzację warstw kulturowych l e lementów archllektury, czytelnych 

na południowej ścianie (B) wykopu pod drogę, na północ od meczetu. Odkryto tutaj dalsze 
rellkty kompleksu łatnl, w postaci rozległego dziedzińca arkadowego, otaczającego basen oraz 
zabudowań o nie ustalonej jeszcze funkcJI. Galeria miała posadzkę ceglaną ułożoną w chara
kterystyczną "jodełkę". Bogactwo wystroju wnętrz sugeruje, że zabudowania ła!nl mogą stano
wić fragment większego zespołu o reprezentacyjnym znaczeniu. 

Bacfanła będ~t kontynuowane. 

U NOVAE 

BUŁGARIA 

Uniwersytet lm. Adama Mlcklewlcza 
w Poznanlu 

Badanta prowadził dr Andrzej Blernackl (autor komunikatu), w zas
tępstwie kierownika ekspedycji prof. dr. Stefana Pamlcklego-Pudełko. 
Ponadto w ekspedycJI uczestniczyli: dr Leszek Mrozewlcz (UAMJ - epi
grafik, dr Tomasz Wujewskl (UAM)- historyk sztuk!, doc. dr JerzyOlczak 
(UMK) - archeolog, mgr Inż. Witold Tarka (Polltechnlka Poznańska) -
architekt, mgr Plotr Namiota (UAM)- fotograf. Finansowało Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz UAM. Dwudziesty dziewiąty sezon badań 
polsko-bułgarskich. Rzymska twierdza leglonowa 1 wczesnoblzantY.Jskle 
miasto nacf dolnym Dunajem (l - VII w.n .e.). 

Sezon wykopaliskowy trwał od 19 lipca do 16 września. Prace wykopallskowe kontynuowa
no po zachodniej stronie pnnclpla, koncentrując się w rejonie wczesnochrześcijańskiej bazyll
Id oraz znajdującej się bezpośrednio po jej północnej stronie rezydencji biskupleJ (odcinek X) . 
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W poprzednich sezonach odkryto w całości mury bazyl1kl biskuplej wraz z narteksem oraz 
zespół pomieszczeń po północnej stronie ołtarzowej części bazyllkl. Obecnie odkryto·kolejne 
części składowe łaźni biskupich, wchodzących w skład rezydencji. Po zachodnieJ stronie 
dwóch basenów kąpleiowych l praefurnlum, odsłonięto kolejny, trzeci półokrągły basen oraz 
prostokątne pomieszczenie, również z resztkami niewielkiego basenu wewnątrz. Ogółem zespól 
pomieszczeń kąpleiowych zajmował na osi W-E teren o długości 15,78 m . Wszystkie pomiesz
czenia lażnl biskupich wyposażone były w hlpokaustum. Odkryto fragmenty płyt marmuro
wych pochodzących z wystroju wewnętrznego łaźni. Po północnej stronie narteksu bazyliki, 
w 1984 roku odsłonięto pomieszczenia pomocnicze, być może związane z nauką katechume
nów. W 1988 r. bezpośrednio po wschodniej stronie tych pomieszczeń odsłonięto część 
wielkiego wnętrza-pomieszczenia, które na osi N-S miało około 9,54 m długości. Odkryto w 
nlm In situ trzy bazy kolumn, jeden cały l dwa fragmenty trzonów kolumn oraz fragmenty 
kapiteli jońsko-rzymskich. Interkolumnium na osi W-E wynoslło 2,42m, natomiast na osi N-S 
- 4,51 m. Posadzka w pomieszczeniu wykonana jest z płyt ceramicznych tworzących bogaty 
układ dekoracyjny. Wielkość odkrytego pomieszczenia, jego wystrój architektoniczny oraz 
lokaltzacja w ramach układu przestrzennego rezydencji pozwala postawić hipotezę. Iż najpra
wdopodobniej pełnlło ono funkcję sali audiencjonalnej. 

Odkryto również kolejne, drugie, tym razem starsze baptysterium. Znajduje się ono bez
pośrednio po południowo-wschodnieJ stronie bazyliki. Babtysterlum ma formę prostokąta z 
absydą od strony wschodniej. Należy ono najprawdopodobniej do I fazy budowy bazyliki 
datowanej na drugą polowę V w.n.e. Odkryte w 1978 roku, we wschodnieJ części poludniowej 
nawy bocznej bazyliki, baptysterium wraz z chrzcielnicą datowane jest na 11 polowę VI w. 
Założono również klika sondaży na terenie samej bazyliki wczesnochrześcijańskiej, eksplo
rując warstwy kulturowe zalegające poniżej posadzki kościoła. Uzyskano dalsze dane źródłowe 
na temat łażnl leglonowych datowanych na koniec II wieku l zalegających pod bazyliką oraz 
najprawdopodobniej rezydencją biskupią. Zachodni mur frlgldarlum prześledzono łącznie na 
długośclok 20,00 m. 

Wnikliwie przebadano zespół trzech pleców do wytopu szkła. W świetle uzyskanych danych 
(zachowane wanny szklarskie, surowce, półsurowce, masa szklana, odpady produkcyjne, 
gotowe wyroby, Itp.) możliwe jest odtworzenie pełnego procesu produkcji wyrobów ze szkła. 

Badania będą kontynuowane. 

ALEKSANDRIA 
Kom el-Dikka 

EGIPT 

Polska Stacja Archeologll Śródziem
nomorsklej UW w Kairze 

Skład misji: doc. dr hab. Zsolt Klss - kierownik misJI, dr hab. Barbara 
Llchocka, mgr mgr Henryk Meyza (wszyscy Zakład Archeologu Śród
ziemnomorsklej PAN), Katarzyna Zagórska, Grzegorz Majcherek - ar
cheolodzy, mgr Henryk Ryslewski - antropolog, mgr lnż arch. Krzysztof 
Kamiński - architekt, p. Grzegorz Wyrzykowskl - Jotograf (wszyscy UW) 
Prace trwały od 7.03 do 7.05.1987) 

Prace koncentrowały się w sektorze G, po stronie południowo - zachodniej, portyku 
południowego późno-rzymskich łaźni publicznych. Wyeksplorowano kolejne pochówki arab
skie z tzw. nekropolll górnej (XII w.n.e.) l dolnej (IX w.n .e .) oraz ponad 160 pochówków 
ziemnych. Poniżej grobów arabskich odsłonięto trzy pomieszczenia o wymiarach 10 x 6,20 m, 
10 x 4,20 oraz 11 x 4,30 kolejno oznaczonych literami B, A l C. Wszystkie pomieszczenia były 
wypełnione gruzem ceglanym, ceramiką użYtkową l żużlem. Pomieszczenie B posładało wejście 
od strony wschodniej zaś na portyk południowy wychodzlło okno. Od strony zachodniej pod 
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ścianą przebiegała ruska ława. W pornłeszczenlu A wejście znajdowało się od strony północnej 
(tj.portyku łatnil a w śclanłe naprzeciwko nłego znajdowała się rusza. Wzdłuż trzech ścian, 
w odległości ok. 75 cm, przebiegał rząd dużych bloków, tworzący w części południowej rodzaj 
apsydy. W śclanłe zachodniej znajdowało się zablokowane pó.tnłej przejście do pomieszczenia 
C. To pomieszczenie, tak.te prostokątne l także z drzwiami wychodzącymi na południowy 
portyk ła.tnl, posładało ruskle ławy wzdłuż ścian wschodniej l zachodniej. Od strony połud
niowej natrafiono na 4 kamlenne stopnie. Cała ta budowla datowana jest na VI - VII w. n.e. 

Oczyszczono tak.te część południowego portyku łatnł pomiędzy opisanymi pomieszcze
niami a wielką latryną łatnł. Stwierdzono tam obecność kilku poziomów użytkowych, z których 
najwyższy odpowiada użytkowaniu pornłeszczeń sektora G. 

ALEKSANDRIA 
Kom el-Dłlt;,ka=== ..... ==='~ 

Stacja Archeologu Śródziemnomors
kleJ UW w Kairze PP Pracownia Kon
serwacji Zabytków 

W pracach misJI konserwatorsklej brall udział: dr Inż. arch. Wojelech 
Kołątaj, doc. dr ha b Inż. arch. Przemysław Gartklewlcz, mgr. Inż. arch. 
Martusz Karst (architekci) , dr Inż. Jan Borkowski, mgr Inż. Wiesław 
Kuczewski (konstruktorzy), p. Wojelech Grygarlew (karnłenlarz). Rów
nolegle pracowała misja archeologiczna w składzłe : mgr Grzegorz 
Majcherek (klerownłk) , dr hab. Barbara Llchockal. dr dr Jolanta Mły
narczyk, Barbara Tkaczow (Zakład Archeologii :sródzlemnomorsklej 
PANJ, mgr mgr Renata Kucharczyk, Iwona Zych l Rafał Kollńsk:l (z UW). 
Prace trwały od 15.09.1987 do 31.05.1988. 

Badanta wykopallskowe były prowadzone w dzielnicy mieszkalnej na wschód od ullcy R4. 
Celem było przebadanie osadnictwa w tym rejonie miasta w okresie od l do VII w.n.e .. 
Wybrano zatem miejsce, gdzie warstwy pó.tne były wyjątkowo .tle zachowane. Wykopy objęły 
cztery pomieszczenia późnej zabudowy, oznaczone llteraml Hl, H2 , H3, H4 oraz przytykającą 
do ruch część ulicy R4. 

Odsłonięte zostały kolejne nawierzchnie ullcy R4 pochodzące z okresu IV - VI w.n.e. oraz 
współczesne lm poziomy użytkowe wewnątrz pomieszczeń. W pomieszczeniu H4 odsłonłęty 
został dobrze wyposażony warsztat metalurgiczny z piecamil kamlennymi basenami. Spośród 
drobnych znałezisk z tego pornłeszczenla wymienić należy łupkowe otoczakt do wytopu form 
odlewniczych. Duża Uość lnstalacjl w tym pomleszcznJu nie pozwoliła kontynuować eksploata
cJI. Podobna była sytuacja w pomieszczeniu H3. Odkryto tu wiele następujących po sobie 
posadzek, częściowo umocnionych płytkami kamiennymi, kUka pleców z cegły palonej bąd.t z 
reużytych naczyń glinianych. Być może opisane pomieszczenie również słuŻYło do produkcji 
metalurgicznej. Również w pornłeszczenlu H2 wykopaUska stratygraficzne napotkały na 
przeszkodę, tym razem w postaci zasypu z gruzu ceramicznego o miąższości ponad 2 m. Zasyp 
został rozpoznany w profilu wyeksploatowanego wykopu rozbiórkowego wczesnego muru. 
Eksploatacja tego pomieszczenia zostanie podjęta w następnym sezonie. 

W tej sytuacJI zamiar głębokiego sondażu został zrealizowany tylko w pomkszczenłu H l. 
Udało się wydzlełlć trzy fazy zabudowy, widoczne w wątkach l materiałach ueytych do budowy 
murów. Najnłższe , datowane na I w.n.e. zbudowane zostały z dużych l bardzo duŻYch bloków 
kamlenta l stanowią fragment dużej rezydencJI mieszkalnej. Niestety dotychczas nłe ostągnłęto 
poziomów użytkowych tej fazy. Z fazą późniejszą wiążą się mury ze średnich l duŻYch nłeregu
łarnle układanych bloków kamiennych. W tym okresie zmienia się plan budowli (pomieszcze
nie zostało poszerzone o ponad 2 m.). Z tego okresu pochodzi kamlenny łuk, zachowany 
w zachodniej śclanłe a tak.te 2 kanały przechodząc pod tym łukiem. Instalacje te naJeŻY 
datować na III w. n.e. Z tym samym okresem łączą się tynki zachowane na północnej l wschod
niej ścianie pomieszczenia. Pochodzą one z dwóch okresów użytkowania pomieszczenia. 
W starszym były zdobione rustyką. w młodszym okresie malowane. W IV w.n.e. pomieszczenie 
było wykorzystywane jako kloaka. Odkryto Jeden ustęp oraz obsługujący go kanał. 

Prace konserwatorskle koncentrowały się na terenie teatru l w cysternach. W teatrze 
dokonano anastyłozy części ściany południowej westybulu a tak.te zrekonstruowano zniszczo
ny łuk korytarza obwodowego. Dokonano też eksploatacji jednego z dwóch dotąd nłe oczysz
czonych pornłeszczeń korytarza obwodowego. 

W cysternach przystąptono do prac przy elewacji wschodniej budowli. Została przemuro
wana część ściany między drugą a trzeclą przyporą oraz została zrekonstruowana pierwsza 
przypora. W trakcle prac rekonstrukcyjnych wykonano sondaże stratygraficzne przy pierwszej 
przyporze l przy północnozachodnim narożniku cysterny. 

Prace będ~ kontynuowane. 
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DEIR EL-BAHARI 
Śwł,tynia Totme .. III 

Stacja Archeologu Śródziemnomors
klej UW w Kairze PP Pracownie Kon
serwacji Zabytków 

BadanJaml kierowała doc.dr hab Jadwiga Lipińska a w skład misji 
wchodzlll: mgr mgr Joanna Aksamit, Monika Dollńska, Joanna Wler
clńska (wszystkie z Muzeum Narodowego w Warszawie), Mirosław Bar
wik (Zakład Archeologu Sródzlemnomorsklej PAN) dr hab Inż. arch. 
Stanisław Medeksza (Polltechnika Wrocławska) oraz konserwatorzy: dr 
Inż. Józef Adamowskl, p.p. Leon Bartnik, Stefan Mtszczak l Edward 
Tarkowsld (wszyscy PKZ) . Prace prowadzono w okresie od 29 Ustopada 
1986 do 16 kwietnia 1987. 

Prace egiptologiczne koncentrowały się na rekonstrukcji reliefowej dekoracji ścian świątyni 
oraz rekonstrukcji architrawów l kolumn. Głównym rezultatem tych badań była niemal pełna 
rekonstrukcja scen z zachodniej ściany sanktuarium. W jej skład weszły następujące, wcześ
niej zestawione przedstawienia: Totmes obejmowany przez Aroona (dwie takle sceny), Ceremo
nie bs-nsw z udziałem bogów Atuma l Montu oraz scena koronacji przed obllczem Wieiklej 
Dziewiątki Bogów. Ustalono także, że w zachodniej ścianie znajdowały się dwie nie dekorowane 
nisze, w których mieściły się ntegduś ozyrtaclde posągi Totmesa III. 

W ciągu sezonu usunięto hałdy z poprzednich sezonów wykopallsk oraz kontynuowano 
oczyszczanJe terenu świątyni z gruzu.W trakcle tych prac odnaleziono wiele fragmentów 
dekoracji reliefowej. Niektóre z nich stanowią uzupełnienie do wcześniej zestawionych scen. 

Prace konserwatorskle koncentrowały się na zabezpieczaniu l odsalaniu odnalezionych 
fragmentów rellefów. Zespół konserwatorów przeprowadził też rekonstrukcję trzech bloków 
z głównego sanktuarlm świątyni. Na terenie świątyni zrekonstruowano dwie bazy kolumnoraz 
zabezpieczono bęben kolumny l zachowane fragmenty posadzki. 

Prace będ~ kontynuowane. 

DEIR EL-BAHARI 
ś..n,t:ynia Hatazepaut 

Stacja ArcheologU Śródziemnomors
klej UW w Kairze PP Pracownie Kon
serwacji Zabytków 

Prace dokumentacyjne, konserwatorskle l rekonstrukcyje były prowa
dzone przez ekipę PP PKZ pod klerunkiem dr Inż. arch. Zygmunta 
Wysockiego w składzie: Mgr Inż. Waldemar Połoczanln,mgr Inż . Adam 
Stefanowlcz (architekci), Wincenty Surzyn (technik kamieniarz), Kazi
mierz Bielenia (elektryk). Nadzór merytoryczny zapewniał zespół egipto
logów w składzie: dr dr Janusz Karkawski (kierownik), Zbigniew Szaf
rańskl, Maclej WttkowskJ, mgr Krystyna Polaczek oraz Zofia Lotholz 
(rysowniczka). Prace trwały od 22.10.1986 do 31.03 1987. 

Na górnym dziedzińcu świątyni prowadzono prace rekonstrukcyjne. Ustawtono 7 baz kolumn 
1 rozpoczęto dopasowywanie trzonów kolumn. Dokonano rekonstrukcji ściany wschodniej dzie
dzińca - ustawtono 67 oryginalnych bloków l fragmentów. Dalszych 10 bloków ustawtono 
w śclanJe północnej. Przprowadzono też wykopy sondażowe przy południowej ścianie dziedzińca, 
by sprawdzić sposób fundamentowania ścian. Okazało się, ze fundament tworzą dwie niezależne 
ściany sięgające przez nasyp tarasu do skały rodzimej o 4 m niżej . 

Trwały prace przy górnym portyku. Prowadzono dopasowywanie trzonów kolumn oraz 
osadzono na pierwotnych pozycjach 6 fragmentów filarów. Odrestaurowano też górną ścianę 
odsłantającą górny portyk od północy. Wiązało się to z usunięciem wielu ton osypiska l zwiet
rzałej skały l wypełnieniem przestrzeni między ścianą skalną a murem łamanym kamleniem 
na zaprawie. Wykonano prace zabezpieczające wpółnocnej kolumnadzłe środkowego tarasu 
l w północnej kaplicy Amona. 

Prace dokumentacyjne obejmowały dekorację rellefową zagrożonej zawaleniem ściany w pół
nocnej kolumnadzie środkowego tarasu oraz półnoncnej kaplicy Amona. Trwały prace nad 
rekonstrukcją dekoracji południowej ścianygórnego dziedzińca l w lapidarium. 

Badania będ~ kontynuowane. 

SAKKARA 
Nekropola atarożytnego 
Memfi• 

Polska Stacja Archeologii Śródziem
nomorsklej UW w Kairze 

BadanJaml kierował prof. dr Karol Myśliwlec (ZAS PAN) - kierownik 
wykopalisk, dr Franciszek Pawileki (Polska Stacja Archeologu Śród
ziemnomorsklej UW, Kair), mgr Tomasz Herbich (IHKM PANJ. lnż Krzy-
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sztof Kamiński - architekt, Grzegorz Wyrzykowski - fotograf. Pierwszy 
sezon prac (16.04.- 17.05.1987) 

Na obszarze położonym na zachód od piramidy Dżosera l na poludnie od grobowca PŁahhote
pa przeprawdzono badania geofizyczne, a następnie wykonano trzy sondaże wielkości 5m x 5m. 
W pierwszym z nich, położonym na osi plramldy, odsłonięto mur o prostej konstrukcji, złożony 
z wapiennych cłosów nierównej wielkości, połączonych zaprawą mułową, biegnący na osi N - S 
równolegle do boku plramldy. Jest to konstrukcja wczesnego okresu dynastycznego, prawdopo
dobnie koniec 11 lub początek lli dznastll. Na głębokości ok. 2m po obydwu stronach muru 
natrafiono na calec w postaci zniwelowanej skały. Po stronie wschodniej muru calec przykrywa 
gruba warstwa plasku, a po stronie zachodniej - usypisko nle dekorowanych etosów wapiennych 
, wśród których znalezlano fragmenty fajansowych płytek koloru niebieskiego - Identycznych jak 
te, ktoóre tworzą dekorację ścian w podziemnych pomieszczeniach kompleksu grobowego Dżose
ra. W calcu na wschód od muru odsłonięto pochówek Ókresu Późnego z dobrze zachowanym 
kartonażem osoby płci żeńsklej niskiego wzrostu. Grób ma kształt antropoidalnego wyżloblenia 
w skale,znacznle większego niż złożony w nlm kartonaż , przykrytego plecionką l obłożonego 
ka mieniami. Twarz kartonażu jest pozłacana, a cały korpus pokryty wielobarwnym malowidłem. 
W górnych warstwach sondażu - proste pochówki zmumlflkowanych ciał z okresu późnodyna
stycznego oraz znaczna Uość ceramiki Starego Państwa. 

Sondaż nr II, położony w północno - wschodnieJ części badanego terenu, pozwollł odsłonić 
tuż pod powierzchnią ziemi wejścia do dzleslęclu szybów grobowych różnej wieikoścli kształtu. 
W największym z nich został znalezlany drewniany model łodzl,a na jego ścianie fragment 
formuły ofiarnej z okresu Sta rego Państwa. Inny ma szereg równoległych wyżlobleń w dwu 
przeciwległych ścianach, co wskazuje na Istnienie tam niegdyś konstrukcji drewnianej o cha
rakterze drabiny, prowadzącej głęboko w dół. W bocznych ścianach rozległego szybu położo
nego w południowo - zachodnim narożniku sondażu odkryliśmy wejścia do dwu podziemnych 
galerB wykutych w skale l wypełnionych plaskiem do znacznej wysokości. Na powierzchni 
plasku stywlerdzono dużą Ilość wtórnych pochówków porozrywanych l częściowo popalonych 
mumii , a także fragmenty takich samych kartonaży jak kartonaż zachowany w całości w son
dażu nr I. Teren ten zawiera więc podziemne groby z róznych okresów, przede wszystkim 
Starego Państwa l Okresu Późnego. 

W sondażu III, położonym w południowo - zachodnieJ części badanego terenu, odkryto 
wejście do dużego szybu grobowego okresu Starego Pańslwa o podobnej konstrukcjiJak szyby 
przy groble Ptahhotepa. J est on częściowo wykuty w skale, częściowo zaś obudowany blokami 
kamiennymi. 

Badania te pozwoliły stwierdzić , że wbrew dotychczasowym przypuszczeniom teren 
polożony na zachód od piramidy Dżosera j est częścią ne kropolll zawierającą wiele grobów z 
różnych okresów e poki faraońskieJ. 

CHABUR TELL DJASSA 
AL-GHARBI TELLABU HAFUR 

Polska Stacja Archeologii Śródziem
nomorskleJ UW w Ka irze 

Badania prowadzili: dr Marla Krogulska (kierownik misJI), dr Plotr 
Blellńskl , mgr Franciszek Marek Stępnlowskl, brali w nich udział także 
studenci: Dagmara Wlełgosz l Leszek Tłałka (wszyscy z UW). Pierwszy 
sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na Tell Djassa ai-Gharbl 
od 5.04 do 9 .06. 1988 na Tell Abu Hafurod 8 .05 do 9 .06. 1988 roku. 

l. TELL DJASSA AL-GHARBI 
Założono j eden wykop o wymiarach 35 x 5 m, schodzący stopniami po stoku tellu . 

W wykople stwierdzono obecność czterech warstw kulturowych z okresu wczesnodynastyczne
go (III. tys. p.n.e.). 

Warstwa I, na którą składały się dwa poziomy budowlane, zawierała pozostałości budowli 
z cegły mułowej z zachowanymi, leżącymi jedna na drugiej posadzkami z gliny, ubitej ziemi 
l bitumu l licznymi basenami, wyprawionymi gipsową zaprawą. W poziomie wyższym zachowa ł 
się mur grubości ok. l m. (dwa rzędy cegieł) oraz dwa cieńsze mury działowe, tworzące 
nicwielkie pomieszczenie. Opisana budowla powtarza plan konstrukcJI odsłoniętych w niż
szym poziomie. Z warstwy tej pochodzą liczne znaleziska ceramiczne (dzbany 1 puchary) 
l odlana z ołowiu figurka naglej kobiety. 

Warstwa 11 zawierała tylko groby (ok. 1.4 m.) mur z cegły suszonej, bez Innych pozostałości 
architektonicznych. 

Warstwa lll, o miąższości ok. 7 m. , zawierała pozostałości budowli oficjalnej (reprezentacyj
nej), stojącej na dwóch wysokich tarasach. Dolna miał 1.6 m . wysokości l ok. 3 .9 m. szero
kości, zaś górny był wysoki na 3m. Szerokość górnego tarasu od jego krawędzi do zewnętrznej 
ściany stojącego na nim budynku wynosiła 6 .3 m. Odsłonięte fragmenty murów tej budowli 
mają ok. 2m. szerokości , ale poza dwoma wąsk1ml (ok. 1.3 m .) pomieszczeniami nie udało się 
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zrekonstruowaćjej planu. Położenie budowli na tarasowej platformie a także ryzalit l fragment 
zachowanej niszy w fasadzie wskazują na duże znaczenie odkrytego budynku. 

W warstwie IV odkryto dwa równoległe mury z cegły mułowej l fragment kamlennej 
posadzki. Konstrukcje tej warstwy były posadowione bezpośrednio na calcu, który osiągnięto 
na poziomie 14.91 m. poniżej najwyższego punktu tellu. 

2. TELL ABU HAFUR 
Założono Jeden wykop o wymiarach 10 x 10 m. na stosunkowo płaskleJ powierzchni 

w południowej części tellu. Odkryto dwie warstwy z okresu wczesnodynastycznego (III. tys. 
p .n.e.), ale calcajak dotychczas nie osiągnięto. 

W warstwie I odkryto tylko pojedynczą ścianę z cegły mułowej, wzmocnioną trzema 
przyporami l, przytykającą do niej od południowego zachodu, platformę z cegły mułowej. 

W warstwie II, oddzielonej od warstwy I warstwą niemal jałowej ziemi, odkryto dwa 
pomieszczenia o wymiarach ok. 3.6 x 2 m. oraz przytykające do nich podwórze. W pomieszcze
niach zachowało się Ich wyposażenie: ławy gliniane, nisze w ścianach l piece. Opisywana 
warstwa zostala osiągnięta tylko w pd.-wsch. części wykopu. 

Badania na obu stanowiskach będ~ kontynuowane. 

DEIR EL-BAHARI (1988) 
Świątynia Totmesa III 

Stacja ArcheologU Śródziemnomors
klej UW w Kairze PP Pracownie Kon
serwacji Zabytków 

Pracami kierowała doc. dr hab. Jadwiga Lipińska a w skład misji 
wchodzlll - archeolodzy : mgr mgr Joanna Aksamit, Monika Dollńska, 
Joanna Wlerclńska (Muzeum Narodowe w Warszawie) Mirosław Barwik 
(Zakład Archeologu Śródziemnomorsklej PAN), architekci: dr hab. Inż. 
arch. Stanisław Medeksza (Polltechnika Wrocławska) mgr lnż. arch. 
Rafał Czerner, konserwatorzy: p. p. Leon Bartnik, Stefan Mlszczak l Ed
ward Tarkawski (wszyscy PKZ) oraz fotograf p. Grzegorz Wyrzykowskl 
(UW). Prace trwały od 4 grudnia 1987 do 15 kwietnia 1988. 

Prace koncentrowały się na trzech kierunkach: l. studla archeologiczne l dalsze oczyszcza
nie terenu świątyni 2 . rekonstrukcja reliefowej dekoracji ścian świątyni 3 . rekonstrukcja 
elementów architektury tn situ. 

Prace przy oczyszczaniu terenu koncentrowały się w południowej części świątyni l poz
woliły odnależć wiele nowych fragmentów reliefów, często w zupełnie nieoczekiwanych mieJ
scach (pod płytami posadzki czy blokami fundamentów). 

Studla archeologiczne dotyczyły głównie rekonstrukcJI przedstawleń ze ścian sali kolumno
wej oraz sali na barkę a także scen ofiarnych z kaplicy zachodnieJ. Najbardzlej zaawansowane 
są prace dotyczące ścian sali kolumnowej, gdzie dokonano pełnej rekonstrukcji ścian pól
nocneJ l zachodnieJ. Dokonano też uzupełnień wcześniej zrekonstruowanych scen. Prace 
rekonstrukcyjne In situ objęły 6 kolumn sali hypostylowej, część posadzki kamlennej w tejże 
sali, a także trzy rozbite bloki ze ścian głównego sanktuarium. 

Prace będ~t kontynuowane w przyszłym sezonie. 

KAIR 
ZESPÓŁ GROBOWY 
EMIRA QURQUMASA 

Polska Stacja Archeologii Śródziem
nomorsklej UW w Kairze, PP Pracow
nie Konserwacji Zabytków Oddział 
w Kielcach Egipska Organizacja Sta
rożytności 

Ze strony polsklej udział brali archeolodzy: mgr Andrzej Lellgdowlcz, 
mgr Anna Połudnlklewlcz, dr Tomasz Scholl ; antropolodzy: prof. dr hab. 
Tadeusz Dzlerżykray-Rogalskl, prof. dr hab. Elżbieta Promlńska, archi
tekci : tnż. Jacek Brzozowski, mgr tnż. arch. Andrzej Jurklewlcz, mgr 
Inż. arch. Jerzy Kania, lnż. Leszek Słońskl . Stronę Egipską reprezen
towali : Madhad El Mlnabbawl, Hesham Abd El Latlf, Yehla Abd El 
Fatah. Sezon 1987 l 1988. 

Pierwszy etap badań trwał od 28.1. do 14 .V. 1987 r. l objął dziedzinlec zachodni qasru oraz 
rejon na zachód od mauzoleum l madrasy. Na dziedzińcu zachodnim wyeksploatowano 19 
grobów zawierających 158 pochówków. 

Wszystkie groby, z wyjątkiem jednego są typu ziemnego dwu zasadniczych typów: a-komora 
ziemna z kamlenną nadbudową zamkniętą kamlennymi płytamilub belkami, zawierająca dwie 
nisze grobowe z licznymi pochówkami b-grób ziemny składający się z szybu, z którego prowadzą 
otwory do jednej lub dwóch nisz. Pomlmo typowego muzułmańskiego obrządku grzebalnego 
znaleziono nieliczne wyposażenie grobowe np. plerśclonkl. Okazało się także, że szereg szkieletów 
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owiniętych było w bogate całuny (zwłaszcza dotyczy to pochówków dziecięcych). Jedyny grób 
murowany składał się z przysklepionej komorygrobowej, zupełnJe zniszczonej przez współczesne 
użytkowanie. 

Dziedzinlec pochówków od zachodu ograniczony był prawdopodobnie przez konstrukcję, 
z której ocalał prostokątny fundament ograniczający obszar lO x 2 m. Odsłonięto także 
·studnię* o gł. 4,5m 1 średnicy wewnętrznej lm wraz z dochodzącym do niej kanałem. Dwie 
Inne Identyczne konstrukcje znano już przed wykopaliskami. Być może są to ślady urządzeń 
Istniejących na tym terenie przed budową kompleksu Qurqumasa. Zabytki ruchome, to 
fragmenty ceramiki, kilka monet, cybuchy glinlane a także kilka fragmentów dokumentów 
pisanych. 

Od dnia l5JCI. l987 do 31.01.1988 r. prowadzono prace wykopaliskowe po wschodniej 
stronie qasru, gdzie wykonano szereg sondaży. Odsłonięto fragmenty fundamentów monu
mentalnej budowli usytuowanej w południowo-wschodniej części badanego obszaru. Odsło
nięte fragmenty bardzo zbliżone są charakterem konstrukcji do znanych fragmentów qasru 
Qurqumasa. Odczyszczono także 2 kanały murowane nie związane z kompleksem Qurquma
sa. Od zachodu do kanału południowego przylega piec o średnicy 2,5 m, odsłonięty częściowo. 

Znaleziona ceramika, to głównie miskil talerze, nieliczne fragmenty Importowanej porcela
ny chińskiej. Najstarsze fragmenty ceramlkJ l monety datowane są na XIV wiek. 

l KOM EL-HISN 
(Zachodnia Delta) 

Uniwersytet stanu Washington w Se
attle we współpracy ze Stacją Ar
cheologu Śródziemnomorsklej UW w 
Kairze, Muzeum Archeologicznym w 
Poznanlu l Instytutem Historii Kul
tury Materialnej PAN. 

Ekspedycją kierował prof. dr Robert Wenke z Uniwersytetu w Seattle. 
Ze strony polsklej udział wzięli: doc. dr hab. Lech Krzyżan.iak (autor 
sprawozdania) l doc. dr hab. M.lchał Kobuslewtcz z Zakładu Archeologu 
Wielkopolski IHKM PAN w Poznanlu. Trzeci sezon badań wykopalisko
wych. Ośrodek miejski z okresu Starego Państwa . 

Kontynuowano eksploatację zacbodmej części rozległego stanowiska archeologicznego. 
Założono kilka wykopów , w których obok typowych pozostałości osadniczych (fragmenty 
naczyń ceramicznych, wyroby krzemlenne l kamienne, szczątki zwierzęce) odkryto także dolne 
partle murów zbudowanych z suszonej cegły. Jak się wydaje, tylko niektóre z nich mogły być 
pozostałościami domostw mieszkalnych. Mury o rozległym kolistym założeniu miały zapewne 
Inną funkcję, tródną do określenia na obecnym etapie badań. 

Odkryto także dalsze pochówki na cmentarzyku z tzw. pierwszego okresu przejściowego 
wkopane w warstwę osadn.lezą z okresu Starego Państwa. Badanta będą kontynuowane w 1990r. 

l MeJdum Polska Stacja Archeologu Śródziem
nomorsklej UW w Kairze PP Pracow
nie Konserwacji Zabytkó 

Misja w składzie: dr Inż. Jan Borkowski (PKZ}, mgr Grzegorz Majcherek 
- archeolog (UW),lnż lnż Anna Stępkowska, Kazimierz Blaszczyk (PKZ), 
p. Wanda Machnlewicz - konserwatorzy. W pracach brał też udział 
zespół rzeczoznawców z Instytutu Chernil Przemysłowej PAN: doc. dr 
hab. Paweł Rościszewski l mgr Marla Zlelecka. Drugi sezon prac od 
17.01. do 29.04.1987. 

Prowadzono prace przygotowawcze do konserwacji l rekonstrukcji zbudowanej z cegły 
suszonej mastaby (grobowca) księcia Nefermata z okresu IV dynastli (2613 - 2494 p.n.e.). 
Obiekt ten był badany na przełomie XIX l XX w. przez Sir W.F.Petrte'go a na początku lat 
osiemdziesiątych częściowo odsłonięty przez Egipcjan. 

Badania ograniczyły się do dokumentacji odsłoniętej części wschodniej ściany grobowca 
l kaplicy grobowej Nefermata. Pon.leważ południowo - wschodni narożnik mastaby jest słabo 
zachowany wykonano także sondaże w narożnikach południowo - zacbodrum l północno -
zachodnim w celu uzupełnienia dokumentacji do pzryszłych prac rekonstrukcyjnych. 

Prowadzono też eksperymenty w dzledzln.le produkcji cegły mułowej oraz użycia preparatu 
slllkonowego Ahydrozll K l Z do zabezpieczania architektury z cegły mułowej. 

Prace J:)ędą kontynuowane w przyazłym roku. 
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Mełdum 
Maataba Neafennata 

Polska Stacja Archeologu Śródziem
nomorsklej UW w Kairze PP Pracow
nie Konserwacji Zabytków 

W Metdum pracowała misja w składzie: dr Inż. Jan Borkowski (kierow
nik), mgr Inż. Kazimierz Błaszczyk - konstruktorzy, mgr. Krzysztof 
Wl.eczorek, Wanda Machniewtcz - konserwatorzy, mgr mgr Rafał Ko
llńskli Alfred Twardeckl (UW) - archeolodzy. Kampania trwała od 3.03 
do 28.04.1988 roku. 

Pierwsze tygodnie kampani zostały poświęcone na produkcję cegły mułowej. W surole 
wykorzystano ponad 3 tysiące sztuk cegły z dodatkiem silikonowego środka utwardzającego 
Ahydroslłu K. 

W drugim okresie działalności przystąpiono do prac rekonstrukcyjnych przy południowej 
kapUcy grobowej mastaby Nefermata. Usunięto rumowisko przykrywające koronę zachowane
go muru a także uszkodzone l zdestrukturallzowane cegły z korony i obu lic murów kapUcy. 
Dokonano też od płaszczenia spoin i wolnych przestrzeni między cegłami . Następnie w miejsce 
usuniętych cegieł wstawtono uprzednio wyprodukowane cegły zabezpieczone AhydrosUem K. 
Zachowany mur przykryto 1-2 warstwami nowej cegły l wszystkie mury, wraz z zachowanymi 
tynkami, zabezpieczono przed wpływami atmosferycznymi przez opryskanie AhydrosUem Z. 

Dokonano zabezpieczenia l wstępnej konserwacji tynków pokrywających wschodnią fasadę 
mastaby. 

Przygotowano projekt zabezpieczenia gipsowych tynków lica mastaby oraz całościowej 
koncepcji architektonicznej konserwacji mastaby. 

Prace będ!ł kontynuowane. 

MINSHAT ABU OMAR 
(W•chodnła Delta) 

Państwowe Zbiory Sztuki Egipskiej 
w Monachium we współpracy ze 
Stacją Archeologu Śródziemnomors
klej UW w Kairze, Muzeum Archeo
logicznym w Poznaniu l Instytutem 
HistorU Kultury Materialnej PAN 

Ekspedycją kierował prof. d.r Dietrich WUdung z PZSzE, natomiast 
pracami terenowymi doc. dr hab. Lech Krzyżanlak (autor sprawozda
nia). Ze strony polsklej udział wzlęłl: doc. dr hab. Michał Kobuslewtcz z 
Zakładu Archeologu Wielkopolski IHKM PAN w Poznaniu oraz Waldemar 
i Wanda Jerkowte (dokumentaliści) ze ZAŚ UW. Dziewiąty sezon badań 
wykopaliskowych. Cmentarzysko z okresu predynastycznego i nekropo
la datowana na czasy od tzw. okresu późnego do rzymskiego. 

Kontynuowano eksploatację cmentarzyska z okresu predynastycznego, obejmując nią 
prawie całą resztkę zachowanego, nie zniszczonego wzgórza-stanowiska. Spośród odkrytych 
26 pochówków z tego okresu na wyróżnienie przede wszystkim zasługują trzy groby zbudowa
ne z cegły suszonej, o dużych rozmiarach, wielokomorowe, wykonane na planie prostokąta. We 
wszystkich znajdowały się komory główne, przeznaczone na zwłoki zmarłego i najcenniejsze 
elementy wyposażeniagrobowego (biżuteria, Inne ozdoby, naczynia miedzlane l kamlenne Itp.). 
Komory pomocnicze (boczne) przeznaczone były na liczne naczynia ceramiczne dużych rozmia
rów. Zakończono eksploatację tylko Jednego z dużych grobów. 

Na rozległej nekropoli, na której do tej pory natraftono na pochówki z okresu rzymskiego, 
zidentyfikowano także groby z tzw. okresu późnego (Vl·IV w. p.n.e.) l ptolornejskiego (III-I w. p.n.e.). 

Badania będ~ kontynuowane. 

OAZADACHLA 
(Puatynla Zachodnia) 

Stacja Archeologu Śródziemnomors
klej UW w Kairze we współpracy z 
Muzeum Archeologicznym w Pozna
niu i Royal Ontario Museum w To
ronto 

Badania rytów naskalnych (petroglifów). Badania terenowe przepro
wadził doc. dr hab. Lech Krzyżania k. Pierwszy sezon prac. Ryty naskalne 
z okresu od eplpaleolltu-neolltu do czasów dynastycznych. 

We wschodniej, obecnie pustynnej części Oazy Dacłlla zainaugurowano systematyczne 
badania rytów naskalnych, prowadzone w ramach międzynarodowego projektu badań nad 
tzw. stosunkiem kulturowym do zwierząt (m.In. genezą udomowienia) w tej części Sahary 
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u schyłku epoki kamienia. W tym celu wybrano obszar o pow. 6.400 m2 (800 x 800 m), 
położony na wschód od wioski Tanełda, na szlaku wiodącym z Oazy Dach la do Oazy Charga. 
Nie był on jeszcze badany przez archeologa. Planuje się przeprowadzenie tutaj badań zarówno 
stanowisk osadniczych metodą wykopaliskową Jak l petrogllfów. 

W kwadracle tym odkryto 23 stanowisk petroglifów. Wykonano Ich dokumentację fotogra
ficzną. a także częściową dokumentację rysunkową (przerysy) l opisową; wykonano także 
Jeden negatyw lateksowy sceny rytualnej. Według tradycyjnej chronologłl rytów naskalnych 
w Pustynl Zachodniej, odkryte stanowiska można datować na czasy od epłpaleolltu l wczesne
go neolltu (sceny łowieckie, fauna łowna), poprzez neolit (sceny rytualne - tzw. boginie 
w asocjacJI ze zwierzętami udomowionymi l łownymi), aż do czasów Starego Państwa (sceny 
pastersko-rytualne l łowieckie). 

Jak się wydaje, uzyskano także Informacje, które mogą zmienić tradycyjne poglądy na 
chronologię rytów naskalnych w tej części Pustynl Zachodniej, Ich związki z dollną NUu l kontekst 
społeczny, w którym one powstały. 

Badania bęcfil kontynuowane w 1990 r. 

QASR EL-SAGHA 
Miaato z okreau Średniego 
Pańatwa l II Okreau 
Przej,clowego 

Uniwersytet Jagielloński, InstytutAr
cheologii we współpracy z Niemlec
kim Instytutem Archeologicznym 
w Kairze. 

Pracami kierował prof. dr hab. Joachim Śliwa, uczestnlczyll : mgr Andrzej 
Ma toga l dr KrzysztofC!ałowicz. Siódmy sezon prac wykopaliskowych. 

Badania wykopaliskowe prowadzone są na terenie miasta założonego w okresie Średniego 
Państwa (przypuszczalnie u schyłku XII dynasUl) w rejonie depresJI fajurnsklej na północnym 
brzegu jeziora Moerłs (obecnie w odległości ok. 8 km o brzegu jeziora Blrket Qarun). Obiekt 
posiada regularną zabudowę wykonaną zgodnie ze ściśle ustalonym l przemyślanym proje
ktem. Cały zespół miejski założony na planie prostokąta posiada wymiary 116 x 82 m, 
otoczony Jest masywnymi murami obronnymi o grubości 2,20 m. Materiał budowlany stanowi 
suszona cegła piaskowa, wzmocniona na narożnikach blokami wapienia. Z wapienia wzniesio
ne były także konstrukcje obu bram miejskich, odsłonięte w poprzednich kampaniach. 

Zadaniem 4-tygodniowej kampanU wykopaliskowej 1988 r. było rozpoznanie zabudowy 
mieszkalnej w zachodnieJ części miasta (przebadano powierzchnię ok. 850 m 2 J. odsłantając 
trzy jednostki mieszkalne, system komunikacyjny w rejonie północnej bramy miejsklej oraz 
ctąg murów miejskich na odcinku 20 m. Wyniki tegorocznego sezonu pozwollły na uzu
pełnienie planu miasta, dostarczyły też ważnych materiałów mających Istotne znaczenie dla 
ustalenia chronologii l faz użytkowania odsłanlanego ośrodka miejskiego (ceramika, narzędzia, 
naczynia kamienne, palety kosmetyczne, rozcieracze do ziarna a także fragment rellefu 1 frag
ment wtórnie użytej steli z dekoracją figuralną, dobrze zachowana pieczęć z wapienia lamety
stowy skarabeusz). Miasto zostało opuszczone pod koniec II Okresu Przejściowego. 

Badania będę kontynuowane. 

TELLATRIB 
DELTA CENTRALNA 

Polska Stacja Archeologu Śródziem
nomorsklej UW w Kairze we współ
pracy z Egipską Służbą Starożytności 

Trzy kampanie wykopallskowe kierowane przez prof. dr. hab. Karola 
Myśllwca (ZAS PANJ: - Dr Barbara Ruszczyc (Muzeum Narodowe Warsza
wa), dr Franciszek Pawileki (Polska Stacja Archeologu Śródziemnomors
kleJ Kair). mgr Henryk Meyza (ZAS PAN), mgr Anna Połudnlklewicz 
(Pańslwowe Muzeum Etnograficzne Warszawa), Jarosław Dobrowolski -
architekt, Grzegorz Wyrzykowskl- fotograf. Dziesiąty sezon prac (1.03 -
6 .04 1987). Rzymska l bizantyjska dzielnica miejska starożytnego Athrl
bts. · Dr Barbara Ruszczyc (Muzeum Narodowe Warszawa), dr Franciszek 
Pawileki (Polska Stacja Archeologu ŚródziemnomorskleJ Kair), dr Aleksan
dra Krzyżanowska (Muzeum Narodowe Warszawa), dr hab. Barbara Ll
chocka (ZAS PAN), dr Tornasz Scholl (UW), mgr Anna Połudnlklewlcz (PME 
Warszawa), Krzysztof Kamiński- architekt, Grzegorz Wyrzykowskl- foto
graf. Jedenasty sezon prac (29.08 - 08 .10.1987). PŁolemejska l wczesno
rzymska dzielnica Athrlbłs. Dr Barbara Ruszczyc (Muzeum Narodowe 
Warszawa), dr Franciszek Pawileki (Polska Stacja Archeologtl Śródziemno
morsklej Kair), mgr Anna Połudnlklewicz (PME Warszawa), mgr Adam 
Łajtar (ZAS PAN), mgr Tornasz Górecki (Muzeum Narodowe Warszawa), 
mgr Grzegorz Kubaszewski (archeolog!, Janusz Wałkuski - architekt, 
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Tomasz Szmagler ·fotograf. Dwunasty sezon prac (5.09 • 27.10.1988). 
Północna część ptolemejsktej dzlełnJcy Athrlbls. 

W ciągu trzech kampanU wykopaliskowych kontynuowano odsłanlanie miejskiej zabudowy 
starożytnego Athrlbls w tej jego części, która położona jest na południe l południowy wschód 
od dzisiejszego wzgórza Kom Sld! Jusuf. Prace te naWiązują do sondaży wykonanych w 1985 r. 
l rozszerzonych w 1986 r. StWierdzono, że wschodnia część badanego terenu ma zabudowę 
rzymską. na którą nałożyły się w niektórych sektorach konstrukcje bizantyjskie. Natomiast 
jego część zachodnia zawiera nie zakłócone warstwy okresu ptolemejsktego, pozwalające 
wyodrębnić wyrażnie cztery fazy zabudowy obejmujące okres między połową III w. p.n.e. 
l pierwszą połową I w.n .e. Kilkanaście pleców ceramicznych, fragmenty niewypalonych na
czyń, barwnikt w różnych fazach opracowania, odważnlkJ z różnych materiałów, a także 
miniaturowe miseczki do rozrabiania barwników pozwalają Identyfikować tę dzielnicę jako 
centrum produkcji rzemieślniczej, przede wszystkim ceramicznej . Za produkty tych warszta
tów może być uważana znaczna część znalezionych w tej dzielnicy naczyń glln1anych o 
dekoracji malowanej lub reliefowanej, a także liczne lampkt l terrakoty. Monety ptolemejskte 
pozwalają datować najgłębsze warstwy tej dzlełnJcy na okres Ptolemeusza III. 

Wśród terrakot powtarzają się produkty kJlku sztanc, najczęściej wyobrażenia Ha rpakrate
sa z egipską koroną królewską na głoWie oraz Besa z mleczem w ręce. Do najciekawszych 
należą figurki, które przedstawtają nagiego Harpokratesa siedzącego na kWiecie lotosu, a także 
wizerunek tego boga w greckiej szacle l z egipską koroną, ukazanego obok amfory greckiej 
l patery, a stojącego na bazie, do której przylega postać koguta. Obok tego występują figu rki 
o charakterze czysto hellenistycznym, zbliżone Ikonografią l stylem do plastyki aleksandryj
skiej, np. wizerunek kapłana z diademem na ogolonej głoWie, aktora z maską na twarzy l Inne 
postaci rodzajowe. Wskazuje to na eklektyczny charakter tutejszej kultury w okresie helleni
stycznym. 

Wszystkie odsłonięte budowle to konstrukcje z cegły suszonej. PoWierzchnia Ich ścian 
pokryta jest najczęścieJ polichromowanym tynkiem, którego poWierzchnia podzielona jest na 
duże pola różnej barwy, najczęściej czerwonej, niebiesklej l żółtej , występującej na przemian 
z białą l seledynową. Pola te są niekiedy oddzielane od siebie profilowanymi gzymsami. 

Najciekawsze z naczyń ceramicznych znalezionych w dzielnicy ptolemejsktej pokryte jest 
w calości reliefową dekoracją, której środkowy pas przedstaWia dWie paralelne sceny liturgicz
ne o podobnej kompozycji: postaci w greckich szatach prowadzą bydło do płonącego ołtarza, 
obok którego stoją pochodnie. Ramę każdej ze scen stanowią wyobrażenia koron dwu bóstw 
cieszących się w tym okresie szczególną popularnością: Izydy l Ozyrysa. Identyfikuje to sceny 
rytualne jako epizody śWiąt na cześć tych bóstw. Inne oryginalne naczynie jest pojemnikłem 
zasobowym o trzech Imadłach w równych odstępach od siebie przy wyleWie. Należy ono do 
niezwykle rzadkiego w Egipcie typu naczyń ukształtowanego w okresie Nowego Państwa pod 
wpływem ceramiki mykeńsklej. 

W dzielnicy rzymskiej. położonej we wschodniej części bada nego areału, przeważają konstru
kcje z cegły palonej, odpoWiadające kilku fazom chronologicznym datowanym na podstaWie 
monet l Innych drobnych znalezisk. Szczególnie Intensywna działalność budowlana miała tu 
miejsce w U w.n.e., a w okresie bizantyjskim nastąpiły liczne przebudowy Widoczne szczególnie 
wyraźnie w pólnocnej części badanego kwartału . Istniał tu rozległy plac o poWierzchni wyłożonej 
płytkami wapiennymi. DWie różne warstwy płylkowanla wskazują na jej przeróbki w czasach 
późnego antyku. W górnej warstWie placu odkryto wtórnie użyty okrągły basen z blalego granitu, 
który pierwotnie umieszczony był na niskiej kolumnie z tego samego materiału. 

Mwy z cegły suszonej pokryty są również w budowlach rzymskich warstwą, a najczęściej 
kUkoma warstwami malowanego tynku. Jego polichromia naśladuje przeważnie fakturę kamlen
nych płyt, rzadziej zawiera motywy floralne. Pod posadzką jednego z pomieszczeń odkryto duże 
naczynie zasobowe z szeroką rynienką doklejoną do brzuśca tuż pod wylewem. Od dzielnicy 
ptolemejsktej oddziela kwartał rzymski korytarz utworzony przez dwa równoległe mury. 

~ TELL EL FARKRA 
~ Delta Wach""o.-d..,n...,ia.._ _____ .... 

Centrum Studiów l Badań Llgabue 
(L.S.R.CJ w Wenecji przy współpracy 
Polsktej Stacji Archeologu Śródziem
nomorskiej UW w Kairze l Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu. 

Badaniami kierował prof. Rodalfo Fattavtch, w badanlach udział wzlęll 
dr dr Marek Chłodnlckt (autor sprawozda nia) , Sandro Salvatorl, Karlm 
Sadr 1 Llvlo Crescenzl. Finansowało Centrum Studiów l Badań Llgabue 
(L.S .R.C.) w Wenecji. Drugi sezon badań . 

StanoWisko Tel1 e! Farkha odkryto jesienią 1987 r. w trakcle badań powierzchniowych na 
obszarze Delty WschodnieJ. StWierdzono wówczas obok materiałów datowanych na okres 
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Starego Państwa występowanie na stanowisku ceramJkl pótnopredynastycznej/wczesnody
nastycznej . 

Stanowisko Tell el Farkha obejmuje trzy niewielkie wzgórza na północnym skraju rozległej 
~gezlcy~. której większa część znajduje się pod zabudowaniami wsi Ghazala. Na każdym z tych 
wzgórz założono wykopy sondażowe w celu rozpoznania stratygram stanowiska. W wykopach 
znajdujących się na wzgórzu wschodnim l zachodnim odkryto bogate pozostałości osadoJetwa 
z okresu Starego Państwa. Wlątą się z nJm warstwy osadnicze o mląższoścl ponad 3 m, 
zawierające kilka faz zabudowy (pozostałścl ścian z cegły suszonej). Zaniechano tutaj dalszch 
prac nie dochodząc do calca, gdyż dotarcie do niżej zalegających warstw wymagałoby znaczne
go rozszerzenia powierzchni wykopów, na co nJe pozwalał ograniczony czas badań. 

Najbardzlej Interesujące wyn1k1 z punktu widzenia założonego programu badań • osadnictwo 
predynastyczne we wschodniej Delcie NU u, przyniósł wykop założony u podnóta wzgórza środko
wego. Stwierdzono tutaj obecność jednej fazy zabudowy z okresu Starego Państwa, pod którą 
znajdowały się warstwy osadnictwa wczesnodynastycznego l póżnopredynastycznego, zawierające 
m. ln. również kompletne naczynia. PótnJej odkryto pozostałości jam zagłębionych w calcu 
zawierające starszy materiał ceramiczny, którego bliższe określenie przynależności kulturowej 
wymaga dalszych studiów. 

Badania będ~ kontynuowane w 1989 r. i akoncentruj~ aię na środkowym wzgórzu, gdzie 
waratwy predynaatyczne znajduj~ aię najbliżej powierzchni ziemi. 

HISZPANIA 

Grana, 
okręg Melłde Galicła 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologu 

Badania prowadzone przez wspólną ekspedycję Uniwersytetu Santiago de 
Compostela l Uniwersytetu Łódzkiego. Sprawozdanie przygotowała dr 
Małgorzata Kowalczyk-Kmleclńska. Drugi sezon badań. Osada obronna 
kultury castrexa datowana na przełom II 1 I w. p.n.e. do IlU w. n .e. 

Prace badawcze w północnej części osiedla miały za zadanie uchwycenie kontynuacji 
odkrytych w poprzednim sezonie fragmentów muru obwodowego oraz odcinków konstrukcji 
kamlennych ścian budynków o rzucie kolistym l prostokątnym. 

W jednym z wykopów odkryto fragment ściany plecionkowej budynku o konstrukcji słupowo
plecionkowej otwartej od strony północnej, od której było palenisko. Obiekt zawierał dołki 
słupów, które podtrzymywały konstrukcję dachową oraz Innych, prawdopodobnie będących 
osnową plecionki ściany budynku. Jest to najstarszy do tej pory odsłonięty obiekt na tym 
stanowisku l pochodzi z I fazy funkcjonowania osiedla (II-l w. p.n.e.), którą kończy katastrofa 
pożarowa . Po potarze osiedle egzystowało dalej (II faza), ponieważ nad warstwą spalenizny 
występują dalsze poziomy kulturowe związane z paleniskami. Do III fazy naletą mury kamlen
ne budynków o rzutach prostokątnych . Fazę III kończy również faza pożarowa. 

Fragmenty budynków prostokątnych zawierały poziom podsypki wapiennej, która prawdopo
doboJe pełniła fonkeję posadzki. Odkryto również dalszy odcinek konstrukcji zbllżonej kształtem 
do kolistej obstawy, skonstruowanej z płaskich , plonowo pierwotnie stojących głazów. Była to 
prawdopodoboJe obstawa pomieszczenia w którego centrurn znajdowało slę palenisko. 

Odsłonięto dalsze odclnkl muru obwodowego osiedla. Lico muru starannie równane zbudo
wane zostało systemem poligonalnym z płaskich głazów. Bezpośrednio do muru obwodowego, 
od strony zewnętrznej, przylegał nasyp wałowy. 

NajliczoJej spotykanym w warstwach kulturowych osiedla materiałem ruchomym były 
fragmenty naczyń glinianych. Znajdowano również przęśllk1 gliniane, paciorki, osełki kamien
ne, kamlenie żarnowe oraz fragmenty fibul brązowych. 
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Wydaje się, że dolna partła fazy I osadnictwa z budynkami o kszta.łcle okrągłym l ścianach 
plecionkowych obleplanych gUną , dachach wspartych na 4 słupach, a więc konstrukcJI 
przypominającej megaron, należy do okresu przed ostatecznym podbojem GallcU, a wtęc przed 
ekspedycją Augusta (zakończenie ekspedycJI 19 r . p.n.e.). Sądząc ze znacznej miąższości 
sedymentów l braku w nich rzymskich artefaktów można początek tego fragmentu castro 
Grana odnieść do przełomu II l I w. p.n.e. Następne dwie fazy charakteryzują się materiałem 
również przeważnie rodzimym, Jednak z przymieszkami rzymskimi (w tym fragment amfory). 
Datowane być mogą na I w. l być może dotrwały do II w. n.e. 

Badania będ~t kontynuowane. 

ŁOTWA 

RYGA 
ul. Mieanłeku 15 i 17 ===============D 

PP pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologlczno·konser· 
watorska Oddział w Toruniu. 

Badania sądażowo rozpoznawcze prowadził dr Jan Grześkowlak (autor 
sprawozdania) w ramach kontraktu na renowację XVII·wlecznych spl· 
chrzów. Pierwszy sezon badań. Średniowlecze l czasy no~ożytne. 

Celem prac wykopaliskowych w obrębie dwóch spichrzów z XVII w. było wstępne rozpozna· 
nie nawarstwleń kulturowych, stwierdzenie, czy występują tu inne rellkty architektury oraz 
rozpoznanie fundamentów tychże spichrzów l to pod dwojakim kątem: po pierwsze, hlstorycz· 
nym (rozszerzenie l uściślenie Inwentaryzacji) l po drugie, statycznym. 

W związku z takim celem założono S wykopów o rozmiarach od 12 do 15m2 • Wykorzystano 
też obserwację dwóch wykopów wykonanych poza programem archeologicznym oraz odsło· 
nlęto fragmentarycznie korony pojawtających się murów po zdjęciu podłogi t usunięciu pod nią 
zalegającej elenklej warstwy. 

Stwierdzono występowanie w niektórych punktach stanowiska średniowiecznych warstw 
kulturowych. Mimo ubogościinwentarza ruchomego można pokusić się na datowanie go na czas 
od II poł XIII do XV w. W wykopach badawczych nie stwierdzono średniowiecznych budowli. 
Wydaje się to sugerować. że teren ten, wchodzący w średniowieczu w obręb kwartału 13, pełnił 
rolę nie mieszkalną, lecz gospodarczą, np. miejsce hodowli świń l Innych zwierząt (kości). 

Natomiast bardzo urozmaicone są nawarstwlenia z czasów nowożytnych. Jest to nlewątpll· 
wie związane z budową spichrzów oraz Ich licznymi remontamil przebudowami. 

Z Istotniejszych zagadnień, które udało się tu ustalić, to określenie kilku poziomów 
użytkowych (niestety, nie wszystkich) oraz stwierdzenie, że w obrębie zachowanych spichrzów 
występują relikty kamlennych fundamentów l murów ceglanych, bezpośrednio starszych (XVI, 
pocz. XVII w.). Rozplanowanie budowli starszych będzie już zadaniem przyszłych badań 
szeroko płaszczyznowych. 

RYGA SPICHLERZE 11 

ui.Sarkana•~G~v~a~rd~e~·~======dll 
PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologtczno·Konser· 
watorska Oddział w LubUnie 

Badania prowadzili: mgr Jerzy Clehornski l mgr Andrzej Rozwałka. Pler· 
wszy etap prac. Nadzory archeologiczne nad wykopami geotechnlcznyml. 

Nadzorami objęto trzy spichlerze zlokalizowane w najstarszej części Starego Miasta w Ry· 
dze. Wstępne rozpoznanie historyczne obiektów oraz wyniki dotychczasowych badań archeo· 
logicznych w najbliższej okolicy pozwalały domniemywać skomplikowanej l bogatej przeszłości 
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spichlerzy, jak 1 starszych budowliistniejących w tym miejscu. W pierwszym etapie prac/wios
na 1988 r.) wykonano 15 wykopów, których lokalizację l wymiary uzgodniono pomiędzy 
archeologiem 1 geotechnlklem. Wszystkie wykopy prowadzono do głębokości ok. 50 cm poniżej 
poziomu posadowienia fundamentów. W żadnym nie osiągnięto calca. 

W wyntku nadzorów stwierdzono : 
l l Istnienie reliktów naj starszej, wczesnośredniowiecznej drewnianej zabudowy mieszkal

nej l gospodarczej, na poziomie ok. 2,5-3,5m npm (poziom ulicy l podwórek ok. 6 m npm), 
datowane na podstawie licznych zabytków ruchomych, głównie fragmentów naczyń glinianych 
- na XII -XIII w.; 

2/ częściowo równolegle z Istniejącą zabudową drewnianą, w tej samej linll regulacY.)nej 
odkryto zabudowę ceglaną - poziom użytkowy ok. 3,5 - 4,0 m npm, podobny do poziomów 
obiektów drewnianych; odsłonięto relikty czterech zewnętrznych ścian najpewniej dwóch 
budowli ceglanych - we wnętrzu obecnych spichlerzy nr 7 l 9 , datowanie - głównie przy 
pomocy fragmentów naczyń kamionkowych, skóry (obuwie), naczyń drewnianych na XIV -
XV w. ; zabudowa zniszczona przez pożar; 

3/ W XVI. wieku na reliktach starszej zabudowy drewnianej powstają śclany mieszkalnych 
budowl1 kamiennych. We wnętrzach budowl1 odsłonięto rel1kty urządzeń wodoclągowo-kanall
zacY.)nych, studnię, jamy na odpadki, doły chłonne; 

4 l następny okres przebudowy (budowl1) to łączenie dawnych obiektów, mniejszych o połowę 
od obecnych, w trzy duże spichlerze; datowanie matertałarnl archeologicznymi przebudowy 
widocznych odsłoniętych murów jest mniej precyzyjne od datowania materiałami hlstorycznyrnl
naXVII w. 

W trakcle prac uzyskano wiele cennych zabytków ruchomych np. liczne buty skórzane, 
głównie XIV-wieczne, fragmenty naczyń kamionkowych l szklanych, naczynia drewniane, 
l część kamlennej połówkowej formy do odlewania kobiecych ozdób srebrnych. 

Odsłonięto l określono kolejne poziomy użytkowe tak we wnętrzach jak l na zewnątrz. 
Prace będą kontynuowane. 

RYGA 
ul. Sudmali~•;;;a~l;,S~=====d.l 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno - Konser
watorska Oddział w Toruniu 

Badania ratownicze prowadził dr Jan Grześkowlak(autor sprawozdania) 
w ramach kontraktu na renowację kamienlcy.średnlowlecze. 

W trakcle prac ziemnych, związanych z remontem kamienicy przy ul. Sudmalisa 18, 
odkryto na głębokości 350 cm od obecnego poziomu stropu drewniane konstrukcje. W trakcle 
kilkudniowych prac ratowniczych okazało się, że są to pozostałości trzech budynków, których 
wieńce połączone były na węgieł w tzw. konstrukcji na obłap. 

Uzyskana głębokość (3,5 m a we fragmentach 4 m) rozległego wykopu budowlanego, bliskie 
sąsiedztwo fundamentów budynków nowożytnych l współczesnych, szybki napływ wody !Inne 
czynnlkl nie pozwoliły na szerokopłaszczyznowe rozpoznanie odkrytych budynków drewnia
nych oraz warstw kulturowych, w których one zalegały. 

Niewielki wykop sondażowy można było wykonać jedynie wewnątrz jednego z budynków, 
tuż przy jego ścianie szczytowej . Eksplorowana warstwa w tym sondażu na całej głębokości 
(350 do 530 cm) była jednolita l stanowiła ją Intensywnie czarna próchnica, zawierająca 
jedynie bardzo rozdrobniony chrust l to w małych Ilościach. Uderzający jest brak jaklegokol
wiek Innego Inwentarza ruchomego z ceramiką włącznie. Okazało się jednak, że do uzyskanej 
głębokości (nie było możliwe osiągnięcie calca) występuje w ścianie szczytowej siedem belek, 
jedna nad drugą. Można przY.)ąć, że wskazują one na zachowanie się przynajmniej siedmiu 
(a raczej więcej) wieńców budynku, który spełniał rolę domostwa mieszkalnego. Przypuszczać 
też można, że odsłonięte tylko częściowo fragmenty pozostałych dwóch budowl1 również 
zagłęblały się znacznie. · 

Analiza rozplanowania budowli drewnianych przekonuje, że mamy tu do czynlenia z zabu
dową według z góry przyjętego programu w obrębie działek. 

Datowanie tych obiektów jest niepewne. Szczegóły konstrukcY.)ne, charakter warstwy, 
głębokość zalegania !Inne dane wskazują na Ich XIII- XIV-wieczną metrykę. 

Rel1kty te pozostawłono do ewentualnego, szczegółowego zbadania przyszłym pokoleniom. 
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PALMYRA 

SYRIA 

Polska Stacja Archeologii Śródziem
nomorsklej w KaJrze 

Badania były prowadzone przez misję w składzie: prof. dr hab. Michał 
Gawllkowskl - kierownik, dr Marla Krogulska, mgr Grzegorz Mejcherek 
-archeologowie, mgr Inż. arch. Marek Barański- architekt oraz studenci 
p. p. Joanna Groszkowska, Stanisław Kowalski l Paweł OdroblńskJ. 
30 sezon badań od 30.07 do 26.09.1988 roku. 

W opisywanym sezonie ekspedycja rozpoczęła badania wykopaliskowe na terenie nowej 
koncesji, która obejmuje trzy bloki zabudowy mieszkalnej leżące na północ od Wieiklej Kolu
mnady na odcinku między Tetrapylonem a Świątynią Grobową. 

Badania koncentrowały się w sektorze wschodnim. Odsłonięto północne l zachodnie skrzy
dło dużej budowli mieszkalnej, każde z portykJem o głębokości 4m. Sondaż, wykonany w Jed
nym z pomieszczeń, wykazał, że fundamenty tej budowli ustawiono wprost na litej skale, 
a materiał z tego sondażu pozwala datować jej powstanie na ok. ISO r. n.e. W niektórych 
pomieszczeniach stwierdzono również obecność warstwy wczesnolslamsklej, datowanej kufic
kim graffiU na jednej z podłóg na ok. Vlłł w. n.e. W tym okresie dokonano w opisywanej budowli 
wiele przeróbek: m. !nn. duże pomieszczenia podzielono na mniejsze zaś cały dom na kUka 
niezależnych mieszkań. Z tego okresu pochodzą liczne fragmenty stiukowej dekoracji ścian 
l sufitów, znajdywane w zawalisku. 

W sektorze centralnym, gdzie ukształtowanie terenu (wzgórek ruin o wys. S m.) zapo
wiadało obecność dużej budowli, wykonano tylko dwa sondaże. Dzięki nim stwierdzono, że są 
to ruiny dużej budowli apsydlalnej typu bazyłlkJ. Została ona wybudowana w okresie Antoni
nów a w epoce chrześcijańskiej służyłajako kościół. 

W obozie Dloklecjana prowadzono tylko prace konserwatorskle l zabezpieczające. 
Badania będę kontynuowane. 

PALMYRA 
Obóz Dioklec ana 

Polska Stacja Archeologii Śródziem
nomorskiej w Kairze 

Badania były prowadzone przez misję w składzie: prof. dr hab. Michał 
GawllkowskJ (kierownik), dr Marla Krogulska, mgr Grzegorz Majcherek 
- archeolodzy, mgr Inż. arch. Marek Barański - architekt. 29 sezon 
badań od 06.08. do 28.09.1987r. 

Badania miały na celu prześledzenie przebiegu akweduktu przechodzącego pod Obozem 
Dloklecjana. Został on już wcześniej odsłonięty w trakcle wykopałisk polskich w principiach 
Obozu Dlokłecjana oraz przez A.BounnJego l N.Saliblego pod Wielką Kolumnadą. Otworzono 
wykop w północnej części Kolumnady Poprzecznej, w rejonie gdzie sklepy dochodzą do murów 
obozu. 

Odsłonięto pomieszczenie ostatniego sklepu (kwadrat o boku ok. S m z drzwiami otwierają
cymi się w stronę świątyni Allat)oraz kolejną bramę do Obozu Dloklecjana. Miała ona zaledwie 
1,9 m szerokości l znajdowała się w narożniku, utworzonym przez wzmiankowany wyżej sklepi 
świątynię grobową bez numeru. Na samym dnie wykopu znaleziono pozostałości kamiennej 
rury kanallzacyjnej. przechodzącej pod niezachowanum progiem bramy. Rura ta została 
uszkodzona jeszcze w starożytności l została naprawtona przy pomocy rur ceramicznych. 
Nachylenie znalezionych rur wskazuje na przepływ wody od wnętrza terenu ku miastu. 
Bezpośrednio nad tą konstrukcją zostały znalezione kolejne dwa ciągi rur ceramicznych, 
ułożone jeden nad drugim w odległości ok. 20 cm. W okresie późniejszym brama nie służyłajuż 
do oddzielania obozu od miasta, o czym świadczy obecność otwartego kanału (zachowały się 
kamienne obmurowania wysokości 50 cm), prowadzącego w stronę półnJcnej dziełnicy miasta. 
Dzięki monecie znalezionej w wypocinisku tego kanałumożna go datować na Vlłł w. n.e. 

Uzupełniony został plan Obozu Dloklecjana - przebadano sondażami dziedziniec przy 
budynku horreum oraz budynek koszarowy, przytykający do akweduktu. 

Prace wykopaliskowe na terenie Obozu Dloklecjana zostały w zasadzie zakończone. Od 
przyszłego sezonu ekspedycja prowadzić będzie badania na nowym terenie, obejmującym trzy 
kwartały dzielnicy mieszkalnej na pólnoc od Wieiklej Kolumnady. 
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BIERNATKA, gm. Czarne, 
woj. •łup•kie .t. 2 i 3 

UZUPEŁNIENIA 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

Badanta prowadził mgr Ignacy Skrzypek. Finansował WKZ w Słups· 
ku .Pierwszy sezon badań. Cmentarzyska kultury pornorsklej okresu 
halsztackklego C/0. 

Stanowiska zlokaUzowane są w lesie, ok. 1,4 km na południe od wsi Olszanowo, na trzech 
garbach morenowych rozłożonych pomiędzy Jeziorami Olszanowsklm l Trzclnno Małe. W wynl· 
ku penetracJI terenu l rozpoznania archiwalnego, zidentyfikowano w tym rejonie trzy cmenta· 
rzyska kultury pomorskiej, z których stanowisko l l 2 było doratnie rozkopywane przed l l II 
wojną światową. Z jednego z nich pochodzi słynna popleinica twarzowa z bogatym ornamen· 
tern figuralnym znanym w literaturze jako tzw. Mscena myśliwska M ( W. La Baume, 1963r., tabl. 
S nr 178 • pod miejscowością Olszanowo). 

Badania wykopaliskowe w 1987 r skoncentrowano na stano~ku 2 13 (odkrytym w 1986 
r.). Przebadano łącznie teren o powierzchni 160m2, natrafiając na 1S grobów skrzynkowych 
z obwarowaniem l bez obwarowania kamiennego. W tej liczbie 8 uznano za groby wcześniej 
naruszone • zniszczone, 2 za symboliczne, a tylko w S-elu znaleziono poptelnice z przystawka· 
mi lub Ich fragmenty.Na uwagę zasługują dwie popielnice twarzowe (stanowisko 3) o nie· 
pełnym wlzerumku twarzy urnleszczonym na gornej partli brzuśca, przedstawionym w postaci 
plastycznego nosa l oczu z zaznaczonym środkiem. 

Pozyskane popielnice są kształtu gruszkowatego lub dwustożkowate z nisko osadzonym 
załomem brzuścal wysokieJ zwężającej się ku górze szyjce. Powierzchnia dwustronnie czarna · 
wyświecana, zdobiona ornamentem linearnym · kroklewkowym l jodełkowym, w Innym przy
padku w technice InkrustacJI. Dzbanek • czerpak l misa posładają cechy typowo łużyckle.Inte· 
resujący jest ornament popleinicy twarzowej przedstawlony w postaci dwóch pionowych, 
długich żłobków, od których w jednakowym miejscu odchodza ukośnie po dwa krótkie, 
rozszczepione na końcach w pięć krótkich żłobków. Ornament jest umieszczony po obydwu 
stronach schematycznej twarzy. Być może są to symbolicznie potraktowane ozdoby uszu? 

Z uwagi na ciekawe rezultaty, badanta ratownicze na tych już mocno zniszczonych cmen· 
tarzyskach będą kontynuowane. 

Obserwacja wykazuje, że krzyżują sle tutaj z jednej strony cechy charakterystyczna dla 
starszej fazy (Ha C l rozwojowej kultury pomorskiej, z drugiej zaś dla początkowego okresu jej 
młodszej fazy (Ha 0) . 

Materiał czasowo znajduje się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 

KARMONIKI STARE, 
gm. Radłów, 
woj. caę.tochow•kie 

l Polskle Towarzystwo Archeologiczne l 
l Numizmatyczne, Koło w Oleśnie 

Badanta prowadził mgr Wojelech A. Łonak. Siedem sezonów badań 
(1982 • 1988). Prace prowadzono społecznie przy pomocy młodzieży z 
LO w Oleśnle. Cmentarzysko średniowieczne z przełomu XVI l XVII 
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wieku Stanowisko położone jest na kulminacJI płaszezystej wydmy 
clągnącej się wzdłuż cieku, dopływu Llswarty, na południe od zabudo
wań wsi, obecnie admlnłstracyjnej części Radiowa. 

Pierwszego zgłoszenia dokonano w 1982 r. l od tego czasu dorywcze, kilka razy do roku 
prowadzone badania, pozwalają na wcześniejsze przebadanie pasa teremu przeznaczonego do 
eksploatacji piaskowni. 

W latach 1982 - 88 odkryto łącznie 44 groby szkieletowe. Kształty jam grobowych w przy
bliżeniu prostokątne, o zaokrąglonych rogach, niekiedy owalne, w prolllu trapezowate. Wymia
ry jam grobowych osobników dorosłych w przedziale 1,5 -2,33 m przy maksymalnej szerkoścl 
0,4 - 0 ,8 m. Jamy grobów dziecięcych od 0,6 do 1,1 m przy szerokości 0,25 -0,45 m. G h; bokość 
zalegania szczątków kostnychod 0,6- 1,25 m od powierzchni współczesnej. 

Na przebadanej części cmentarzyska stwierdzono zachowany regularny, rzędowy układ 
grobów. Zmarli chowani byli głowami na zachód. Układ ten zakłócają groby dziecięce, wkopy
wane nieregularnie l orientowane dowolnie. W jednym przypadku odkryto dobrze zachowaną 
trumnę wykonaną z sześciu desek. Obecnie Ich grubość wynosiła 0,8 cm. Wymiary trumny 
1,23 x 0,28 m sugerują, że pochowane w nieJ było dziecko . 

Z zabytków odkryto: nóż żelazny, bełt kuszy, srebrną monetę datowaną na 1555 r. 
l kilkadziesiąt gwoździ żelaznych. Z cmentarzyska pochodzą również dwa dzbany, oba odkryto 
pomiędzy grobaml,zakopane były w pozycJI pionoweJ. W jednum stwierdzono szczątki kości 
ptaka. Obecność zarówno dzbanów z pożywleniem zakopywanych pomiędzy grobami jak 
l moneta odkryta w ustach jednego z pochowanych świadczą o praktykach "pogańskich". 

W centralnej części wydmy odkryto na głębokości 0,3 m bruk kamlenny o wymiarach 
1,35 x 0,6 m. Poniżej tego bruku o grubości 0,6 m odkryto zarys jamy sięgającej 1,5 m głębokoś
ci, wypełnisko jamy tylko nieznacznie różniło się od otaczjącego ją calca. Pomlędzy kamleniami 
bruku odkryto trzy pale drewniane o średnicy 0,30, 0,24 l 0,20 m. 

W wypełnlskach jam grobowych l z terenu cmentarzyska calkowlty brak materiału cerami
cznego. 

MaterlaJy l dokumentacja zostały złożone w Muzeum Olesklm. 

KUŹNICZKA, gm Krzepice, 
woj. częatochowakie 

Muzcum Okręgowe w Częstochowie 

at. 2 

Badanta prowadzlla mgr Iwona Młodkowska. Finansował WKZ w Częs
tochowie. Drugi sezon badań .Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyc
klej z lll - IV okresu epoki brązu. Osada o nieokreśloneJ chronologii. 
Stanowisko położone Jest na polu ornym, na prywatnej dztaJce, plano
waneJ pod budowę domu, po prawej stronic drogi z Krzepic do Zajączek, 
na łagodnym stoku terasy nadzalewowej Llswarty, w odległości ok 800 
m na zachód od obecnego koryta rzeki. 

Badanta były kontynuacją prac prowadzonycz w 1961 r. Przebadano wówczas obszar 75 
m 2 , odkrywając 7 grobów ciałopalnych (nr l - 7), z tego 5 obiektów zaliczona do kategorii 
pochowków popielnicowych. 

Badania z przełomu sierpnia l września 1987r. objęły obszar o powierzchni 100 m2, nawią
zując do starej slatkl arowej (po wschodniej stronie poprzednich wykopów). Odsłonięto 13 grobów 
kultury łużycklej (nr 8 - 20), z czego 6 obiektów było pochówkami popielnicowymi. Wcharakterze 
popleinic używano różnego typu naczyń . Byly nlml naczynia wazowate, garnki, kubek. W 3 gro
bach popielnice wypełnione spalonym materiaJem kostnym przykrywaJy misy odwrócone dnem 
do góry, Inne popleinice przukrywaly płaskie kamienie. W 3 obiektach znaleziono naczynia 
przystawne. Tylko w l groble ciałopalnym popielnicowym wśród materlaJu kośtnego znajdowało 
się kilkanaście maleńkich paciorków, wykonanych ze zwiniętego spiralnie drutu brązowego. 
Obiekty grobowe usytuowane były stosunkowo gęsto l prawdopodobnie posladaJy brukil obstawy 
kamienne. Partie stropowe wielu obiektów zostały zniszczone stosowaniem głęboklej orki, a ka
mienie systematycznie usuwano z pól. 

Na terenie cmentarzyska wystąpiło również 6 jam z zawartością Jedynie fragmentów węgli 
drzewnych l luźnych kamieni. Określenie chronologii l przynależności kulturowej obiektów nie 
jest możliwe . 

Na podstawie analizy materiału ceramicznegooraz cech obrządku pogrzebowego groby 
pochodzące ze stanowiska w Kuźnieczce należy datować na lll- IV okres epoki brązu. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Częstochowie. 
Badania będę kontynuowane. 



BADANIA AZP W 1988 ROKU 

Województwo Liczba Numery obszarów Finansował 
obszarów 

BIAŁA PODLASKA 8 55-84 56-83 57-82 57-83 B B IDZ 

58-83 59-88 61-82 62-85 

BIAŁYSTOK 26 25-87 25-88 26-90 27-90 KZA, MOB, 

29-89 30-89 31-89 32-89 ODZ 

35-82 36-83 38-84 38-87 

38-88 39-83 39-87 39-88 

40-88 42-82 42-83 43-88 

45-88 46-88 47-88 50-83 

50-84 52-82 

BIELSKO-BIAŁA 15 103-49 103-50 103-51 104-51 WKZA, ODZ 

105-46 105-51 106-46 106-47 

106-55 107-46 108-45 109-44 

109-46 109-47 110-47 

BYDGOSZCZ 13 21-34 23-34 23-35 30-43 WKZ 

33-38 35-40 35-41 36-41 

37-40 39-33 39-34 41-36 

49-36 

CHEŁM 8 71-88 76-90 78-93 79-83 WKZ, SMZC, 

79 -94 80-92 80-93 81-86 ODZ 

CIECHANÓW 5 42 -65 43-65 43-66 44-65 WKZ 

48-64 

CZĘSTOCHOWA 16 82-41 82-42 82-44 82-45 WKZ 

82-50 82-51 82-52 85-53 

83-54 84-52 84-53 84-54 

84-55 85-52 85-53 93-51 

ELBLĄG 9 12-47 12-57 13-51 13-57 WKZ, lAUW 

14-55 15-46 15-56 15-57 

16-56 

GDAŃSK 5 11-40 16-43 16-45 18-44 WKZ-MAG 

22-44 
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Województwo Liczba Numery obszarów Finansował 
obszarów 

GORZÓW WLKP. 11 40-14 41-16 42-15 42-16 WKZ 

42-17 43-16 43-17 43-18 

52-14 52-15 53-14 

JELENIA GÓRA 5 81-17 81-18 82-14 82-17 WKZ 

83-16 

KALISZ 14 60-33 60-34 60-37 61-37 BBIDZ, ODZ 

62-33 62-34 66-34 67-34 

68-41 70-37 70-38 71-36 

71-37 71-38 

KATOWICE 9 92-44 92-45 93-44 93-53 WKZA 

94-53 99-53 102-41 102-42 

103-42 

KIELCE 4 91-65 91 -66 93-67 97-57 WOAK 

KONIN 7 51-39 52-39 54-40 55-40 MOK 

55-45 55-48 57-43 

KOSZALIN 15 9-23 9-25 13-24 14-18 WKZA, ODZ, 

14-24 15-24 16-24 18-17 IS PAN 

21-15 21-16 21-17 22-15 

22-16 26-19 26-20 

KRAKÓW 7 99-53 100-57 102-60 103-59 MAK-KZA, 

103-60 104-58 106-55 ODZ 

KROSNO 6 109-76 111-74 112-79 115-81 WKZ 

115-82 116-81 

LEGNICA 2 68-17 82-19 WKZ 

LESZNO 5 64-29 65-28 65-29 66-20 WOAK 

67-30 

LUBLIN 13 71-80 73-79 74-80 75-86 WKZ, ODZ 

76-85 76-86 77-85 77-86 

79-85 82-79 82-82 83-79 

83-80 

WMŻA 13 27-79 29-82 30-83 31-72 KZA 

32-72 35-72 36-72 36-74 

36-75 41-76 41-77 45-77 

46-77 

ŁÓDŻ z a k o ń c z o n o badania A Z p 

NOWYSĄCZ 2 110-69 116-59 WKZ 

OLSZTYN 15 15-60 16-60 20-57 21-54 B B IDZ 

23-60 24-54 26-55 22-56 

27-54 27-63 28-63 30-59 

30-60 34-59 35-60 

OPOLE 7 80-34 81-36 81-39 82-41 WOBIDZ, KA 

84-34 92-41 93-41 UWr 
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Województwo Liczba Numery ob10zarów Finansował 
obszarów 

OSTROŁĘKA 10 30-70 31-70 31-72 34-66 WKZ, BBIDZ 

34-67 37-71 41 -71 41-76 

42-67 43:76 

Plł.A 4 28-28 29-28 29-29 30-28 WKZ 

PIOTRKÓW TRYB. 17 67-55 68-55 69-56 69-57 WKZ, ODZ, 

70-55 72-55 77-57 78-57 WOBIDZ 

78-58 80-51 81-55 81-56 

82-50 82-51 82-56 83-55 

83-56 

PWCK 14 44-51 44-52 47-54 48-57 WKZ, ODZ 

48-58 49-58 50-54 52-60 

53-51 53-52 56-52 56-56 

60-50 60-51 

POZNAŃ 11 47-23 48-30 48-34 49-22 WKZ,ODZ 

50-24 50-34 54-20 54-24 

55-35 58-34 59-30 

PRZEMYŚL 11 96-89 97-83 98-86 98-89 MNZP, BDZ 

99-85 99-87 101-82 102-81 

102-86 107-79 108-78 

RADOM 9 65-65 66-66 67-65 67-68 WKZ, WZIR 

68-65 68-68 71 -62 72-62 

76-69 

RZESZÓW 15 96-73 96-76 96-81 97-72 MOR. ODZ 

97-73 97-74 98-72 98-74 

98-77 98-79 99-75 99-76 

99-79 103-72 107-74 

SIEDLCE 8 49-78 55-74 55-77 56-74 WKZ, BBIDZ 

60-78 61-76 63-75 63-76 

SIERADZ 5 66-49 66-50 72-43 72-44 WKZ 

79-44 

SKIERNIEWICE 2 61-53 67-56 WKZ, BBIDZ 

Sł.UPSK 4 13-26 14-26 14-27 14-28 ISPAN 

SUWAŁKI 7 12-78 13-78 15-88 21-78 WKZ, ODZ 

21-80 22-79 22-80 

SZCZECIN 17 23-08 23-13 23-14 23-15 WKZ, ODZ, 

24-08 24-14 24-15 24-16 IS PAN 

30-11 30-13 31-12 32-13 

32-14 35-09 44-03 45-04 

45-05 
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Województwo Liczba Numery obszarów Finansował 
obszarów 

TARNOBRZEG 27 84-75 86-79 87-78 89-78 BBIDZ, ODZ 

89-79 90-78 90-79 90-80 

90-82 91-71 91-78 91-79 

91-81 92-68 92-71 93-67 

94-71 94-72 95-73 95-74 

95-75 95-76 96-73 96-74 

96-75 96-76 96-77 

TARNÓW 8 100-65 100-67 101-64 103-67 WKZ, ODZ, 

104-64 105-67 106-67 107-66 Z B IDZ 

TORUŃ 8 29-47 29-48 34-47 34-49 WKZ 

35-49 36-46 37-48 42-46 

WAŁBRZYCH 8 82-21 85-20 87-26 88-26 BBLDZ, WKZ 

89-26 91-29 92-29 93-29 

WARSZAWA 10 57-60 58-61 56-91 59-68 KZ, SPDDK 

60-65 60-66 60-67 60-68 

61-66 61-67 

WŁOCŁAWEK 7 44-50 44-51 49-43 49-44 WKZ 

50-50 51-50 53-46 

WROCŁAW 10 71-25 71 -26 72-25 72-26 WOAK 

74-27 75-27 79 -32 80-32 

83-28 84-27 

ZAMOŚĆ 12 86-94 91-81 91-89 91-91 WOAK 

92-90 92-91 93-85 93-86 

94-85 94-86 96-81 96-91 

ZIELONA GÓRA 31 53-12 53-13 53-14 54-12 WKZA, ODZ 

54-13 54-14 54-15 54-16 

55-14 55-15 55-16 56-14 

56-15 56-16 58-20 65-13 

65-14 65-15 66-13 66-14 

66-15 66-18 67-10 68-17 

69-16 

Razem 495 obszarów 

Wykaz opracowały: D. Jaskanls l E . Damentka 



INDEKS 

ZAMIESZCZONE DANE: miejscowość, gmina, województwo, okres - oznaczony literą, okresy 
dodatkowe (litery w nawiasie), strona. 

OZNACZENIA OKRESÓW: pim - paleolit l mezoli, n - neolit, b - epoka (okresy) brązu, 
h - okres halsztacki, l - okres lateński (przedrzymski), rz - okres wpływów rzymskich, wś -
wczesne średniowiecze, pś- późne średniowiecze, nż- okres nowożytny, uz.- uzupełnienia, 
b z - badanta zagraniczne. 

INNE SKRÓTY: gm.- glmna, woj . - województwo (brak skrótu oznacza gm. lub woj. loco), st. -
stanowisko. 

A 
Aleksandria (Egipt), Kom el-Dlkka- bz, wś, uz.'87 . . . . . . . . . . . . . . . . 155-156 

B 
Ba borówko, gm. Szamotuły, woj. poznańskie, st. l be- wś . . . . . 
Baraki Stare, gm. Zakllków, woj . tarnobrzeskie, st. 14- pim (n, b) . 
Bardo, woj. wałbrzyskie, st. 3- pś ... . ... .. . .. . 
Bednary, gm. Nleborów, woj. skierniewickie, st. 6 -h (1, rz) 
Blecz, gm. Brody, woj. zielonogórskie, st. l -b (rz) . . . . . . . . . 
Bierna tka, gm. Czarne, woj. słupskie st. 2 i 3- h, uz. '87 ..... 
Biskupin, gm. Gąsawa, woj . bydgoskie, st. 2a- b (n. wśl . . . . . . . . . . . 
Błotnica Strzelecka, gm. Strzelce Opolskie, woj . opolskie, st. A- rz (h, wś, ni) 
Bochenlec, gm. Małogoszcz, woj. kie leckie, st. 3 -b (h) . . . . . . 
Bocheń, gm. Łowicz, woj. skierniewickie, st. l - wś (pś) . . . . . 
Bogusławlce, gm. Wolbórz, woj . piotrkowskie, st. 7 -wś ..... 
Boiechowice- Zielona, gm. Zablerzów, woj. krakowskie, st. 9- n . 
Boruclno, gm. Stężyca, woj. gdańskie, st. l -l (hl . 
Branice woj . opolskie, st. 7 -b (hl . . . . . . . . . 
Brańsk, woj. białostockie, st. 15- n .... .. . . . 
Brańsk, woj. białostockie, st. 22- b (plm, n, b, wś) . . 
Brody Pomorskie, woj. gdańskie, st. 20- n (hl .... 
Brzeście, gm. Sławno, woj . słupskie, st. 13- h (n, wś) 
Brzezie, gm. Wiśllca, woj . . kieleckie, st. 6- n ... . . 
B rzezie, gm. Pleszew, .woj. kaliskie, st. 29 - b (h, rz) . 
Brzezowa, gm. Nowy Zmlgród, woj. krośnieńskie, st. l - wś 
Bytom Odrzański, woj. zielonogórskie, st. l - wś . . . . . . 

c 

. 90 

. . l 
121 

. 49 

. 29 
169 
29 
68 
30 
90 
91 
.7 
60 
31 
.7 
31 
.8 
49 
.8 
32 
91 
92 

Cerkiewnik, gm. Dobre Miasto, woj. olsztyńskie, st. 5- b (n, wś, pś) . . . . . . . . . 33 
Chabiellce, gm. Szczerców, woj. piotrkowskie, st. 12 AZP 77-48/54- rz (n, h, wś) . . 69 
Chabur (Egipt), Tell Djassa Al-Gharbi Tell Abu Ha fur- bz . . 158 
Chaławy, gm. Brodnlca, woj. poznańskie, st. 15- n . . . . . . 8 
Chodaczów, gm. Grodzisko Dolne, woj. rzeszowskie, st. 2- b . 34 
Chodaczów, gm. Grodzisko Dolne, woj. rzeszowskie, st. 3 -b . 34 
Chojnice, woj. bydgoskie - pś . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Cichawo, gm. Krzynowłoga Mała, woj. ostrołęckie- b . . . . . 35 
Ciebłowlce Duże, gm. Tomaszów Mazowiecki, woj. piotrkowskie, st. l - rz . 69 



176 

Clechanów- pś (nż) • . . • . • . . . . . • • • • . . . . . . . 
Cleszanowice, gm. Gorzkowlce, woj. piotrkowskie, st. 4 -n (b) 
Cząstków Polski, gm. Czosnów, woj. warszawskie. - rz . . 
Czerwona Wieś, gm. Krzywtń, woj. leszczyńskie, st. l - wś 
Czymanowo, gm. Gniewino, woj . gdańskie, st. 3 -l (b) . . 

D 
Dąbrowa Biskupia, woj. bydgoskie, st. 21- n (plml. 
Dąbrówno, woj. olsztyńskie- pś (nż) ..... ..... . 
Delr El-Baharl (Egipt), ( 1988) Swtątynla Totmesa III- bz . 
Delr El-Baharl (Egipt), Świątynia Hatszepsut- bz . . . . 
Delr El-Baharl (Egipt), Świątynia Totmesa III - bz . . . . 
Dębczyno, woj. koszalińskie, st. 53 - wś (n, l, rz, pś) . . . 
DoUce, woj . szczecińskie, st. 40- b . . . . . . . . . . . . 
Drążgów Kolonia, gm. Ułęż, woj. lubelskie, st. l - rz (n, l, wś) 
Dudka, gm. Wydmlny, woj. suwalskie, st. l -n (plm) 
Dzlałdowo, woj . ciechanowskie- pś ............. . 

E 
Elbląg, Stare Miasto - pś (nż) 

F 

INDEKS 

121 
.9 
70 
92 
60 

o o 9 
123 
159 
157 
157 

93 
o 36 
o 70 
o 10 
123 

124 

Franclszkowo Dolne, gm. Jława, woj. olsztyńskie, st. 2 l 3 - wś (nż) . . . . . . . . . . . 94 

G 
Gąsawa, woj. bydgoskie, st. 2 - h . . . . . . . . . . . . . . 
Gąski, gm. Gnlewkowo, woj. bydgoskie, st. 18 - rz (n, l, wś) 
Gdańsk, Kościół św. Katarzyny- nż 
Gdańsk, ul. J. HeweUusza- nż . . . . . . . . . . 
Gdańsk, ul. Podmurze - nż . . . . . . . . . . . . 
Gdańsk- OUwa, st. 2- pś ........... . 
Glerłoż, gm. Ostróda, woj. olsztyńskie, st. 19- wś 
Głogów, woj . zielonogórskie- pś . . . . . . . . . 
Głowno, woj. łódzkie, st. l - nż . . . . . . . . . . 
Gniewoszów, woJ . . walbrzyskie, Zamek "Szczerba"- pś 
Gniezno, woj . poznańskie, st. 15 - wś (pś, nż) • . . . 
Gniezno, woJ. poznańskie, st. 17 a-wś ...... . 
Gorszewice, gm. Kazimierz Wlkp., woj. poznańskie, st. l -h (rz) 
Górka Sobocka, gm. Kondratowlce, woj. wrocławskie, st. 8- b (pś) . 
Góry, woj . siedleckie, st. Drohiczyn "Ruska Strona"- wś (pś) 
Grabice, woj. zielonogórskie, st. l - rz . . . . . . . . . . 
Grabina, gm. Łąck, woj . płockie, st. S - pim (n, b) . . . . . 
Grana (Hiszpania), okręg Mellde, Gallela- bz . . . . . . . . 
Grobn'kl, gm. Głubczyce, woj . opolskie, st. 7- b ..... . 
Grodzisk, gm. Grębków, woj. siedleckie, st. l - wś (l, rz, nż) 
Gronowo, gm. Lublcz, woj. toruńskie, st. l - wś (pś) . . . . 
Gródek nad Bugiem, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, st. 1C- n . 
Gródek nad Bugiem, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, st. lC-"S"- rz 
Grzybów, gm. Staszów, woj. tarnobrzeskie, st. l -n (b, rz) 
GwieUizln, gm. Rzeczenica, woj . słupskie, st. 9 -h . . . . . . . . . . 

H 
Haćki, gm. Blelsk Podlaski, woj. białostockie, st. l - grodzisko - wś 
Hrubieszów - Antonówka, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, st. l - rz (b) 
Hyża, gm. Zamość, woj. zamojskie, st. l -n . . . . . . . . . . . . . . 

I 

. 50 

. 71 
144 
144 
145 
125 

. 94 
125 
146 
126 

95 
96 
50 
37 
96 
72 
. l 

164 
38 
96 
97 
11 
72 
11 
51 

98 
73 
12 

Inowrocław, woj . bydgoskie, st. 100- rz (h, l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

J 
Jakubowice Murowane, gm. Wólka Lubelska, woj. lubelskie, st. S -h (nż) 
Jakuszowice, gm. Kazimierza Wielka, woj . kieleckie, st. 2 - rz (n, b, h, l, wś) 

51 
74 
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JanJkl Wielkie, gm. Zalewo, woj. olsztyńskie, st. l - h 
Jarocin, woj. kaliskie, sl l -h . . . . . . . . . . . . 
Jarocin, woj. kaliskie, st. 2 - pa . . . . . . . . . . . 
Jastrzębnik!, gm. Sławo borze, woj. koszallńskle, sl l -w . 
Jedwabno, gm. Lu bicz, woj. toruńskie, st. l - wa (pś) 
JegllnJec, gm. Szypllszkl, woj. suwalskie, st. l-wa 

K 
Kaczórkl, gm. Krasno bród, woj., zamojskie, st. 2- b ........ . 
Kair zespół grobowy Emira Qurqumasa- bz . . . . . . . . . . . . . 
Kala t BanJ Haromad Ruiny miasta Hammadydów Wielki Meczet - bz 
Kalisz - Zawodzie, Grodzisko - wa . . . . . . . . . . . . . 
Kalisz-pa ... ..... .. ...... ..... ... . 
Karnienica Szlachecka, gm. Stężyca woj. gdańskie, st. 3 - rz 
Kamieniec, gm. Zbrosławlce, woj. katowickie, sl 2 -we (h) 
Karnlonacz, gm. Warta , woj. sieradzkle -l . . . . . . . . . 
Karmanowlce, gm. WąwolnJca, woj. lubelskie, st. 35 -n . . 
Karmoniki Stare, gm. Radłów, woj. częstochowskie- nż, uz.'87 
Karolków, gm. Nowa Sucha, woj. sklernJewlckle, st. 2 -b (l, rz) 
Klehary Nowe, gm. Dwlkozy, woj . tarnobrzeskie, st. *Pole Bolenia*- n 
Klszewy, gm. Tułlszków, woj. konińskie, st. 38 - nż . . . . . . . . . 
Kobylankl, gm. Skulsk, woj. konińskie, st. 2 -n . . . . . . . . . . . 
Kolonia Grzybów Podlesie, gm. Staszów, woj. tarnobrzeskie, st. l- h (l) 
Kolonia Seredzice, woj. radomskie, st. l - rz . . . . . . 
Kołobrzeg, woj . koszallńskle Stare Miasto- pa (nżl ..... 
Kołobrzeg, woj . koszallńskle, ul. Solna II Armil WP- nż .. 
Kom El-Hisn (Egipt, Zachodnia Delta)- bz .. ... .. . . 
Komarów, woj. zamojskie, sl 9 - b . . . . . . . . . . . . . 
Komplna, gm. Nleborów, woj. sklernJewlckle, st. 4 -pa (nż) 
Komplna, gm. Nie borów, woj . sklernJewlckle, st. 6 - rz . . . 
Koszyce Wielkie, gm. Tarnów, woj. tarnowskie, st. l- b (hl . 
Kościelna Wieś, gm. Oslęciny, woj. włocławskie -pa (n) 
Kozłów, woj. kleleckle-pa .. .. ......... . 
Kraków- Kurdwanów, st. 8 l 12- rz (n, wś, pśl 
Kraków - Nowa Huta - Wycląże, st. 5 -n (b, l, rz, wś) . 
Kraków - Opatkowlce, st. 5 l 6 - rz (n, wś, pś) . . 
Kraków - Stare Miasto- we (pś, nż) . . . . . . . . 
Kraków - Stare Miasto, pl. Wiosny Ludów- pa (nż) 
Kraków - Wawel - ,.., (pś, nż) . . . . . . . . . . . 
Kraków - Zwterzynlec, Kościół Salwatora - wa (nż) 
Kraków, Kapłlca św. Małgorzaty - nż . . .... . 
Krasocin, woj. kieleckie, st. l -h . . . . . . . . . 
Kraśnik, woj. lubeiskle- pa (nżl . . . . . . . . . . 
Króle Stare, gm. Kslężopol, woj. zamojskie, st. l -b (wś) 
Kruszczewo, gm. Stara Blała , woj. płockie, st. l -w (rz) 
Krzemionki, gm. Bodzechów, woj. kleleckle -n (b) . . . 
Kuco by, gm. Olesno, woj. częstochowskie, st. l- rz .. 
Kunice, woj. legnJckle, st. l- h (wś) . . . .. ... . . 
Kurzagóra Nowa, gm. Kośclan, woj . leszczyńskie, st. l -we 
KużnJczka, gm. Krzeplce, woj. częstochowskie, st. 2 -b . . 
KużnJczka, gm. Krzeplce, woj. częstochowskie st. 2- uz.'87 

L 
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie, st. 2 - rz (l) . • . . . . . . . 
Lubląż, gm. Wołów, woj. wrocławskie- pa (wś) . . . . . . . . . 
Lubląż, gm. Wołów, woj. wrocławskie, Kościół św. Jakuba- nż 
Lubranlec, woj. włocławskie- nż . ........... ... . 

Ł 
ł..aglewnlkl, gm. Busko Zdrój, woj. kieleckie, st. 3 -l (rz) 
Łańcut, woj. rzeszowskie, st. 3- n ... . ... . .. . 
ł..awny Lasek, gm. Pleckl, woj. olsztyńskie, st. 3- rz (n) 
ł..ącko, gm. Pakość, woj . bydgoskie, st. 6A- n . . . . . . 
ł..ętowlce, gm. Wlerzchosławlce, woj., tarnowskie, st. 2 - rz . 

177 

. 52 

. 52 
126 
98 
99 

. 99 

. 38 
159 
153 
100 
127 

. 75 
100 

. 61 

. 12 
169 

. 39 

. 13 
146 

. 13 

. 52 

. 75 
128 
147 
160 

. 39 
129 

. 76 

. 40 
129 
129 

. 76 

. 14 

. 77 
102 
130 
102 
104 
147 

. 53 
130 

. 40 
105 

. 15 

. 77 

. 53 
105 

. 40 
170 

. 77 
131 
147 
148 

61 
16 
78 
16 
78 
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ł:.ubcze, gm. Jarczów, woj . zamojskie, st. 24 -n . . . . . . . . . . . 
ł:.ublenko, gm. Tamowlec, woj . krośnieńskie (kopiec A), st. l - wś (n) 

M 
Maciejowice, woj. siedleckie, st. l -b (h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Madeły, gm. Pątnów, woj. sieradzkie, st. l -b (hl . . . . . . . . . . . . . . . 
Mała Nleszawka, gm. Wielka Nleszawka, woj . toruńs~e. st. l - pś (h, wś, nż) 
Martanowo, gm. Slesln, woJ. konińskie, st. 17- n (nz) . .......... . 
Masanów, gm. Sleroszewlce, woj. kaliskie, st. 9- b . .......... . 
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, st. 15- rz ........ . 
Mąkollce, gm. Wola Krzysztoporska, woj. piotrkowskie, st. 3 -h (plm, b) . 
Meldum (Egipt)- bz . . . . . . . . . . . . 
Metdum (Egipt) Mastaba Nesferrnata- bz . . . . . . . . . . 
Mielnik, woj. białostockie - nż . . . . . . . . . . . . . . . 
Międzylesie, woj. wałbrzyskie - pś . . . . . . . . . . . . . 
Mikołajów, gm. Osiek. woj . tarnobrzeskie, st. l -h (pim, b) 
Mlkowice, gm. Namysłów, woJ. opolskie, st. l- b (n) .... 
Mlnshat A bu Omar (Egipt, Wschodnia Delta)- bz . . . . . 
Młodzlkowo, gm. Krzykosy, woJ. poznańskie, st. 21 - rz . . 
Młynki, gm. Szczerców, woJ . plolrkowskle, st. 2 (AZP 77-48/45)- h (rz) 

N 
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. 16 
106 

. 41 

. 41 
131 

17 
. 42 
. 79 
. 54 
160 
161 
148 
132 

. 54 

. 42 
161 

79 
. 54 

Novae (Bułgaria) - bz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 
Nowa Biała, gm. Nowy Targ, woj . nowosądeckie, st. 2 Uasklnla w Obłazowej l- pim . 2 
Nowy Dwór, gm. Dąbrowa Biskupia, woJ . bydgoskie, st. 16- n . . . . . . . 17 
Nowy Łowicz, gm. Kalisz Pomorski, woj . koszalińskie , st. 2- rz (plm, n, hl . 80 
Nowy Młyn , gm. Brześć Kujawski , woJ . włocławskie, st. 6- b . . . . . . . . 43 

o 
OazaDachla (Egipt, Pustynla Zachodnia)- bz 161 
Oblin, gm. MacieJowice, woj. siedleckie, st. S - rz (l) 80 
Odry, gm. Chojnlce, woJ . bydgoskie, st. 2- n (l) 18 
Odry, gm. Czersk, woj. bydgoskie, st. l - rz . . . . 81 
Opalenie, gm. Gniew, woj . gdańskie, st. l - rz . . . 81 
Opallno, gm. Gnlewlno, woj . gdańskie, st. 20 -l . . 62 
Opatowice, gm. Radzlejów, woj . włocławskie , st. 3- n 18 
Opatowice, gm. Radzlejów, woj. włocławskie, st. 7- n 19 
Opatowice, gm. Radzlejów, woj. włocławskie, st. 34 -n (b) 19 
Opatowice, gm. Radzlejów, woj. włocławskie, st. 36- n. 19 
Opatowice, gm. Radzlejów, woj. ~łocławskle, st. 42- n. . 20 
Opatów, woj . tarnobrzeskie, st. Zmigród- wś (nż) . . . . 106 
Orzech, gm. Swlerklanlec, woj. katowickie, st. 2 -b (h) . . . 43 
Ostrów Lednlcki, gm. Łubowo, woj. poznańskie, st. l - gród. st. 2 - podgrodzie - wś l 06 

p 
Palmyra (Syria)- bz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 
Pałmyra (Syria) Obóz Dloklecjana- bz . . . . . . . . . . 167 
Parchalka, gm.Kazimierz Dolny, woj . lubelskie , st. 12- n . 20 
Parzęczew, woj . łódzkie- pś (nż) . . . . . . . . . . . 132 
Pawllchy, gm. Kslężpol, woj. zamojskie, st. 2 - wś . . . . 108 
Pawllchy, gm. Kslężpol, woj. zamojskie, st. 12 - wś (b) . . 108 
PUlca, woj. ka towickle- nż . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
Płoskl, gm. Wąsosz, woJ. leszczyńskie, st. 3 -l (plm, h, wś) . . . 62 
Podebłocle, gm. Trojanów, woj . siedleckie, st. 3 -osada wczesnośredniowieczna- wś 109 
Podegrodzie, woj . nowosądeckie, st. 9 -l (rz, wś) . . . 63 
Podrzecze, woj. leszczyńskie, st. 3 - rz (n, b, l, pś) . . 82 
Poganlce, gm. Potęgowo, woj . słupskie, st. 4- n (l) . . . . . . 21 
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie - nż . . . . 149 
Polany, woj. radomskie, st. 2 -b . . . . . . . . . . . . . . 44 
Połażejewo, gm. Środa Włkp. , woj . poznańskie, st. 11 -b (h) 44 
Połowite , gm. Małdyty, woj . olsztyńskie, st. l - rz (pś) . . . 83 
Popowlany, gm. Ty kocin, woj . . białostockie, st. 2 -h (n) . . 55 
Potoczek, gm. Potok Wielki, woj . tarnobrzeskie, st. 4- pim (n, b,) . 2 
Pruszcz Gdański, woj . gdańskie, st. 6 - rz . . . . . . . . . . . . 83 
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Przedmość, gm. Praszka, woj. częstochowside, st. l -l (wś) 
Przędze!, gm.Rudnik n/Sanem, woj. tarnobrzeside, st. lO- n 
Przylesie Dolne, woj. opolside, st. 6 - rz . . . . . . . . . . 
Puławy, woj. lubeiside założenia pałacowo-parkowe- nż .. 
Purzyce - Trojany, woj. clechanowside- rz (1, wś) . . . . . . 
Puszczy kawo, woj. poznańside, st. 52 - pim (n, wś, pś, nżl . 
Puszczykowo, woj. poznańskie, st. 8 - rz (h, nżl . . . . . . 
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179 
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. 21 
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Qasr El-Sagha Miasto z okresu Średniego Państwa l II Okresu Przejściowego (Egipt)- bz 162 

R 
Racibórz, woJ . katowicide Zamek-Ostróg- pa (nż) 
Radzikawo Stare, woj . płocide, st. "Gaik"- wa . . 
Raty, gm. Somonino, woj. gdańside, st. l -l . . . 
Reda, woj. gdańskie, st. 2 -l (n, rz, wś) . . . . . . 
Reszel, woj. olsztyńskie, st. 2 -pa (pś, nż) . . . . 
Robertowo, gm. Brudzeń Duży, woj. płocide, st. 21 -żwirownia- wa 
Rojków, gm. Za police, woj. sleradzide, st. l- n (b) 
Romartów, gm. Witania, woj. płocide, st. l - rz (n) 
Ropa, gm. Gorlice, woj. nowosądecide, st. 2 -b . 
Ros tek, gm. Gołdap, woj. suwalskie, st. l - wa . . 
Rozdrażew, woj. kaliskie- pa (nż) . . . . . . . . . 
Rumln, woj. konińskie, st. 25 - rz (h) . . . . . . . 
Ryga (Łotwa) Spichlerze ul. Sarkanas Gvardes- bz, pa (wś, nż) 
Ryga (Łotwa) ul. Miesnleku 15 l 17- bz 
Ryga (Łotwa) ul. Sudmallsa 18 - bz . . . . . 
Rzucewo, gm. Puck, woj . gdańskie, st. l -n 

s 
Sadowle, gm.Ostrów Wlkp., woj. kaliskie, st. l- b ... ....... . . 
Sakkara (Egipt) Nekropola starożytnego Memfis- bz, uz'87 . . . . . . . 
Samborowlce, gm. Pletrowtce Wielkie woj. katowickie, st. l/ A/ AZP- b (n) 
Samborowlce, gm. Pletrowlce Wielkie, woj. katowlcide, st. 49 -n . 
Sandomierz, woj. tarnobrzeskie, st. Wzgórze Zawlchojskle- n (b) 
Slemlechów, gm. Wldawa, woj. sieradzkie, st. 2 - rz (hl 
Slerzchowy, gm. Clelądz, woj. sidernlewlcide st. l - nż (pś) . . . . 
Slewlerz, woj. katowickie, st. 2 -p' (wś) . . . . . . . . . . . . . 
Sltanlec - Błonie, gm. Zamość, woj . zamojside, st. 4 - rz (n, b) . . 
Skarżysko-Kamienna, woj. idelecide, Zespół stanowisk "Rydno··- pim 
Sławków, woJ. katowickie, st. l -pa . . . . . . . . . . . . . . 
Sławków, woj . katowickie, st. 6 -pa (wś) . . . . . . . . . . . . 
Sławo borze, woj. koszallńside, st. 25 - rz . . . . . . . . . . . . 
Słonowtce, gm. Kazimierza Wielka, woj. klelecide, st. ·a·- n (b) 
Słupsk kościół św. Jacka - nż . . . . . . . . . . 
Srnarglln, gm. Dobre, woj. włocławskie, st. 22 -n 
Srnarg!Ln, gm. D~bre, woj. włocławskie, st. 53- n 
Soblejuchy, gm. Znln, woj. bydgoside, st. l- h ... 
Stawnlca, gm. Korsze, woj. olsztyńside , st. l -d 
Stefanów, gm. Gostynln, woj. płockie, st. 4- n (b) 
Strachów, woj. wrocławside, st. 2 -n ...... . 
Strzelce Opolside, woj . opolside, st. 22 -b . . . . 
Strzelce Opolside, woj. opolskie, st. 23 (dawny Szymlszów l)- rz 
SŁupsk, woj. clechanowside, st. l -l (rz, pś) .......... . 
Sulejów. Podklasztorze, gm. Su lejów, woj. piotrkowskie st. l AZP 75-5/6- pa 
Suraż, woj. białostockie, st. 3- h (b, pśl . . ... 
Sypniewo, woj. ostrołęckie-wa (pś, nż) . . . . . . . . . . . . . . 
Szczecin • Stare Miasto · Podzamcze. - wa (pś, nżl . . . . . . . . 
Szczecin - Stare Miasto -pa (wś, nż) . . . . . . . . . . . . . . . 
Szczodrowo, gm. Kośclan, woj . leszczyńskie, st. 11 -l (h, rz, wś) . 
Szczuka, gm. Brodnlca, woj . toruńside, st. l-wa (l) ... 
Szymiszów, gm. Strzelce Opolskie, woj . opolside, st. l - rz .... 
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ś 
Środa Śląska, woj. wrocławskie - wa . . . . . . . . . . . . . . . . 
Środa Śląska, PI. Wolnoścl13a- pa . . . . . . . . . . . . ... . 
Śwlebodzln, woj . zielonogórskie, st. 11 - wa . . . . . . . . . . . . . . 
Świerszczów Kolonia, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, st. 28- n (b, rz) 

· T 
Tanowo, gm. Pollce, woj. szczecińskie, st. 3 - pim (n) 
Tarnowlec, woj. tarnowskie, st. l- b . .... 
Tell Atrlb (Egipt Delta Centralna)- bz, uz'87 . . . . . 
Tell El Farkha (Egipt Delta Wschodnia)- bz . . . . . 
Toruń - Zespół Staromiejski - pa . . . . . . . . . . . 
Toruń Rynek Nowomiejski Dawny zbór ewangelicki - nż 
Toruń, st. 23 - rz (n, h, l, wś, pśl . . . . . . . . . . . . 
Toruń, ul. Dominikańska 1-9 - pli (nż) . . . . . . . . . 
TronJny, gm. Pątnów, woj . sieradzkie, st. S -pi m (b, rz) 
Trzemeszno, woj. bydgoskie, st. l - wli (pś, nż) . . . . . 
Tur Dolny-Buslna, gm. Michałów, woj. kieleckie, st. 3 -b (hl . 
Tykocln, woj. białostockie, st. 2 - wa . . . . . . . . . . . . . 

u 
Uhrusk, gm.Wola Uhruska, woj. chehnskle, st. 11/50- pa (h, nż) . 
Uhrusk, gm. Wola Uhruska, woj. chehnskle, st. 13/52- nż (wś, pś) 

w 
Wąchock, woj. kleleckle- pli (nż) . . .. .. .. . . . 
Wldoradz, gm. Wleluń, woj. sieradzkie, st. l- pa (wś) 
Wlellszew, gm. Skrzeszew, woj . warszawskie -l (wś) • 
Wlerzblca "Zele", woj . radomskie- n (plm, b) . ... . 
Wllkowa, gm. ł..ubnice, woj. tarnobrzeskie, st. S -l (hl . . . . 
W!lkowlce, gm. Wartkowlce, woj. sieradzkie, st. l -b (1, rz, wś) 
Władysławowo, woj. gdańskie , st. 4- wa (n, hl . . . . . 
Włocławek - pa (nż) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Woj nowo, gm. Kargowa, woj. zielonogórskie, st. 2 - pim 
Wołyń Kolonia, gm. Warta, woj. sieradzkle - l . 
Wrocław - Nowe Miasto, ul. Bernardyńska- pa . . . . . 
Wrześnica, gm. Sławno, woj . słupskie, st. l b- wa (n) . 
Wrześnica, gm. Sławno, woj. słupskie , st. 7- wa . . . . . 
Wyszembork, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, st. 4a - b (rz) 

z 
Zadowlce, gm. Godzlesze, woj . kaliskie, st. la- rz 
Załeslce, cz. m. Plotrków Trybunalski, st. 3 - l . . 
Zarzyca, gm. Kondratowlce, woj. wrocławskie. -n 
Zawada, gm. Tarnów, woj. tarnowskie, st. l - wa . 
Zbrojewsko, gm. Lipie, woj. częstochowskie, st. 3- b . 
Zduńska Wola-Nowe Miasto, woj. sieradzkle-n . ... 
Zgłowlączka, gm. Lubranlec, woj. włocławskie, st. 2- pa . . . 
Zimna Woda, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie, st. lA - wał podłużny- pa 
Zwoleń, woj. radomskie, st. "Strzelnica"- pim ........ .. . . 

z 
~alęclno, gm. Dollce, woj. szczecińskie, st. 4 -n (h, rz) . 
~arnówka, gm. Grębków, woj. siedleckie, st. l - wa 
Zędowo, gm. Szu bln, woj. bydgoskie, st. 3 -h . . . . . 
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