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Od Redakcji 
Sezon 1989 przyniósł po raz pierwszy po 20 latach drastyczny spadek liczby 

badanych stanowisk, o 25% w stosunku do poprzedniego roku i o jedną trzecią do 
niepisanej normy trzystu stanowisk w latach 1968-1988. Rezultat ten nie jest skutkiem 
nie przekazania przez ekipy sprawozdań. Być może jest tak w kilku czy nawet 
kilkunastu przypadkach, ale przegląd dokonany pod kątem obecno§d instytucji 
prowadzących prace wykopaliskowe wykazuje, że sytuacja nie zmieniła się w tym 
zakresie. Tradycyjnie bowiem przez ostatnie kilkana§de lat Informator był np. ignorow
any przez Uniwersytet i Politechnikę Wrocławską. Tak więc spadek liczby stanowisk 
jest odbiciem rzeczywistego procesu wiążącego się niewątpliwie z sytuacją szczególną 
w 1989 r., gdy kryzys gospodarczy i polityczny dotknął wszystkie dziedziny PRL 
Porównując wyniki z dwoma poprzednimi sezonami wyraźnie dostrzec można, że 
liczba stanowisk badanych zmniejszyła się zarówno w wypadku Polskiej Akademii 
Nauk, muzeów jak i uniwersytetów, choć w granicach 10%, natomiast drastyczny 
spadek dotknął PP PKZ, oraz służby konserwatorskie, a więc instytucje, w których od 
1989 r. zaszły zmiany organizacyjno-strukturalne i istotnie zmniejszyły się dotacje 
państwa. Proces ten jak się wydaje ma charakter trwały, gdyż zebrane już sprawozdania 
z sezonu 1990 ukazują analogiczne wyniki, choć proces spadku nie postąpił naprzód. 
W dwudziestym trzecim Informatoru zgromadzono sprawozdania z wykopalisk prze
prowadzonych na 204 stanowiskach w Polsce i 13 za granicą. 

Wyniki liczbowe sezonu '89 przedstawiają się następująco: 

Jnstvtucie PiM N B H L RZ wś PŚ N:! Razem 

JHKMPAN l 3 5 1 - 1 8 2 - 21 

MUZEA 9 13 13 8 6 19 16 9 4 97 

UNrwERSYTETY 2 11 3 l 4 5 12 4 l 43 

KZAIWOAKIWKZ - 3 5 3 2 4 3 11 - 31 
PPPKZ - - - - 1 2 l 4 - 8 

Inne - l - - - - 3 - - 4 
Razem 12 31 26 13 13 31 43 30 5 204 

W ?:" Jnformaf()T'U wprowadzamy na stałe numer obszaru AZJ> dla wszystkich 
stanoWisk. Tak więc wszystkich autorów prosimy o uwzględnianie tych danych przy 
nazwie miejscowo§ci, w których prowadzono badania. Informujemy równocześnie, że 
Redakcja podejmuje starania, aby dwa kolejne tomy obejmujące sezon '90 i '91 ukazały 
się w 1993 r. Stosunkowo szybki cykl produkcyjny ułatwia uzupełnienie zgromadzo
nego materiału, tak więc do obu wymienionych roczników można dosłać brakujące 
sprawozdania (jak i z poprzednich sezonów do rubryki Uzupełnienia). Szczególnie 
liczymy na wzbogacenie danych do sezonu '91 i nadsyłanie sprawozdań z sezonu '92. 
Sezony 1992 i 1993 mogłyby ukazać się w 1994 r., dzięki czemu Informator wróciłby do 
rytmu rocznika. 

Sprawozdania należy nadsyłać na adres: 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

AL Ujazdowskie 6 
PL oo-461 Warszawa 

Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłanie sprawozdań, cierpliwo§ć i słowa za
chęty inspirujące do kontynuowania inicjatywy sprzed ćwierćwieku. 

Marek Konopka 
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EPOKA KAMIENIA 

Paleolit i mezolit 

l Dudka. gm. Wydrniny woj. suwalskie St. l patrz neolit 
Mąkolic:e, gm. Wola Knysztąxnka woj. piotrkowskie St. 3 patrz okres halszw:ki 

Mlłukl, &m· Ełk, 
woj. IUwalskłe , 
St.4 AZP12-79/l0 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach 

Badania prowadził mgr Jerzy Brzozowski, przy współpracy mgr mgr Anny BittlCr
Wróblewskiej i Jenego Siemastki. Fioansowało Muzeum Okręgowe w Suwałkach. 
Pierwszy sezon badań. Obozowisko mezolityctne kultury nieme6skiej, flady osadoic
twa pótnopaleolitycznego, neolitycznego. okresu rzymskiego. okresu w~ówek 
ludów, wczesnego łredniowiecz.a. fredniowiecta i okresu nowotytnego. 

Stanowisko zostało odkryte podczas bada6 powierzchniowych A7P obszaru 22- 79 w kwietniu 1988 L 

Przeprowadzone jesieni, 1988 r. i wiosną 1989 r. badania plaoigraficme pozwoliły na dokładoe sprecyzowanie 
zasięgu skupisk i roututu mateciału zabytkowego. Badania podyktowane zostały WZJlędami lconserwatorslcimi 
(duty stopie6 zniszczenia stanowiska przez. orkę) miały charakter sondatowy. 

Stanowisko w Miłukach pdotone jest na rotległym piasreeystym cyplu wcinaj4Cym się w jezioro Haleckie, 
przez. ltt6ce przepływa rzeka Ełk. Jego centrum zajmuje rotległy pagórek od południa otoczony torfowislciem. 
W partii północn.ej znajduje się niewielka rynna. umltoi.ęta macoowym wzgórzem opadaj~ym w stronę jezion. 

Wylcopy usytuowano na sz.czycie pagórka oraz na styku obnitenia (rynny) z plaq jezion. Badaniami objęto 
69 m2 powierzchni staoowiska. Pozwoliły one stwierdzić. te jego przewata.)4Ca częfć jest tnisu:z.ooa przez or~ 
a nweńał ubytkowy zalega głównie w humusie i tut pod nim .. Porlitej SPUU humusu odlcryto bardzo Diewyratoe 
reszt.lci obiektów (?) lub warstwy kułtwowej (?). Jedyaie w wykopie usytuowanym na skraju płaty jeziornej, 
w zalegaj.-cycłl tam warstwach toc:fu poczyniono obserwacje sllatygrafictne. 

Włcód ubytków przewataly materiały krzemieaue metolitycznej kultury nieme6skiej i fragmenty cenmiki 
t olaesu rzymsieiego i w~ówek ludów. Badania dostarcz )ty tatte ceramilei kultury nieme6skiej t p~szej jej 
fuy ceramiemej-fazy Dubictaj. Wys(4piły tatte pojedyncze pótnopaledityctne ubytki krzemienne, fragmeaty 
ceramiki lcultur kręgu sznurowego oru nicliczne fragmenty ceramiki wczesnofredniowiecznej, fredniowiecmej 
i nowotytnej. 

Materiały i dolcume.ntacja z bada6 znajduJ. aię w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. 
BadanJa będ' kontynuowane. 

l Obca. gm. W~sztyn woj. zielooogórslcie St 13 patrz wczesne średniowiecze 

MsZilllo, pa. Brodnłca, 
woj. toruńskie, 
St. l AZP: 35- 50/b.d. 

Muzeum Regionalne w Brodnicy 

Badania prowadził mgr Marian Marci.nialt. Finansował WKZ w Toruniu. Drugi sez.on 
t:.dań. WieJosezonowe obozowisko metolitycme j subnedityczoego kręgu kultur 
strefy ldnej, łlady osadnictwa kultury pucharow lejkowatych. 

Po I'OCUICj przerwie kontynuowano badania rozpoczęte w roku 1987. Eksplorowano leolejne 50 m1 stanowiska. 
Wydobyto ole. 3000 fragm.eotów ceramiki, kilka tysięcy drobnych fragmentów kolei zwierzęcych oraz ponad 
25 000 wytworów krzemieonycłl. Średnia gęstołć wegania wytwa(Jw krzemiennych w tym setonie wyaiosla ok. 
500 szt. w l m2. 

Odkryto lcilkaoaJcie jam oru fragment obiektu mieszkałoego o konstrukcji słupowo-plecioolcowej pot· 
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wierdronej p-zez jamy posłupowe oraz odciski zachowane w towanysz.ącej im polepie. Wf ród jam oa uwa~ 
zasługują, rozlcopane czę~ciowo, 2 du.te obiekty o gl~bolco~ci ISO i 200 cm. Oba w partii dennej zawieraJy warstw9 
piaslcu. intensywnie przesyconego ochrą o rniątsro~ci ole. 30 cm. W warstwach z ochrą, poza nielicznymi wyt
worami krzemiennymi, odlcryto jedynie fragmenty ~bów zwier~ch. Truci obiekt określony po pierwszym 
sezooie jako ziemlanka, obzał si~ dutą jamą o wymiarach ok. 4 x 3 m i płaskim dnie osiuaj~ym gł~bokość 
ISO cm od powierz.cbni Jama ta wypełniona jest intensywną s.-Jeoiz!J4. Dute w~gle potnoe do analizy C-14 
olcazaly si~ szcząt.lcami skórzanego pojemnika wypełnionego "mieszaną rofliooą" składającą si~ z fragmentów 
lifci, łodyg i nasion. Wspólnymi cechami tych truch jam są dute wymiary, duta głębokość i zawarto§ć archeo
logiczna w postaci licznych frag.memów ko~ci zwierząt i ryb oraz wytworów krzemlennych o pokroju mezolity
cznym, p-zy calkowitym bratu ceramiki rozp-osrooej rówoomiemie w warstwach ponad zarysami obielctów. 

Kootyouowaoo tet poce w wykopie 0 -87 w kl6rym Slwierdz.onoistnienie obiektu interpretowanego wst~poie 
jako rów z lcoostrukcją drewni&nll- Na gl~bok:o!ci 160 cm zarys obiektu i k:oostruk:cji nie uległ powatniejszym 
zmiaoom. Obiekt te o matoa wiązać z cerami q le!Dił o cechach wczesnobrązowy ch. Nie osiągnięto poziomu calca. 

W tym sezooie oa staoowislcu. stwierdzono obecoo!ć cerarniki kultury pucharów lejk:owalych i tzw. k:r~gu 
kultur le!oych z której CZ9fć posiada wyratoe cechy wcusoolązowe. Zastanawia zupełny brak wytworów 
luzemieooych o cechach postmezrutyczoydl. Wfród killcu. tysi~ ~zi i rdzeni wydzielooo ponad 300 
z.brojników a w tej grupie m. io. ponad: 100 trójkątów, SO trapezów, 30 póltylczaków Komornica, 20 tylczaków 
Stawinoga i lancetowatych, 2S z.brojnik:ów z łusk:aoą podstawą, z.brojniki i dute trójlcąty jaoisławickie oraz wiele 
inoych typów w krótszych seńacb. Wytwory luzemieooe u staoow1sb motna ł~yć z kulturami: k:omoruicltą. 
chojnick:o- pie6kowsk:ą i jan.isławick:ą oraz młodszą fazą mezolitu. Na wzmiaok~ zasługują tet liCZile oll'Z9dzia 
lcamienoe i fragmenty wyrworów k:okiaoych u §Jadami olxóbki i zdobieniL 

W przyległych od północy i północno. wschodniej do staoowiska torfach (rozległa terasa zalewowa Drwęcy) 
przep-owadzono kilu odwiertów sondatowych. Jut w pierwszych odwiertach, z jednej z warstw torfu popruci
oaoego warstwami piasków, wydobyto wytwory krzemienne oraz. fragmenty lco!ci. 

Mate.riaJy przechowywane'' w Muzeum Regiooalnym w Brodnicy. 
Plaouje Aę kontynuację badań. 

l Wiellcopde, gro. Urszu.lin woj. chełmskie SL S patrz wczesne średniowiecze 

Nowa Biała, pa. Nowy Tllrlt Polska Akademia Nauk lostytuł Historii 
woj. aowoądedde, Kultury Materialnej - Zakład Archeologii 
St. 1 (Jaskinia w Obłazowej), Małopolski, Zakład Zoologii Systematy-
AZP: 116-58 cznej i Do~wiadczalncj w Krakowie 

Badania p-owadzili: dr Paweł Valde-Nowak, dr Adam Nada.chowski. Uczestniczyli: dr 
Anna Maryańska-Nadachowska, dr Eltbieta Warchałowska-Śliwa, mgr Wacław Ko
chan (zoolodzy). mgr Sławomir Dryja. mgr Ewa KJek:ot. mgr Lucyna Kubiak 
(archeolodzy). Finaosowal WKZ w Nowym SącziL Piąty sezoo badań. Palcolityczne 
schronisko jaskiniowe, ślady osadnictwa z wczesnego ląw i pótoego lrcdniowiecz.a. 

Badania prubiegały w dwóch eUpach. Pierwszy z nich (maJ) polegllł oazabezpieczeniu wyką>u uszkodzonego 
w zimie. Przy tej okazji p-zep-owadzone zostaJy prace zmierzające do udost~poienia oaeklu zwiedzającym -
słuchaczom Studium Konserwatorskiego przy ODZ w Warszawie, ocl>ywającym zaje>cia szkoleniowe w Rytczc. 

Drugim etapem badań była elcsploracja osadów nieoarusrooych (sierpie6, wrusieó). Prowadzono ją zarówno 
w pobl_itu dworujak i w gł~szydl partiach jaskini. Wbie~m sezonie nie przekroczono gł~boko!ci 300 cm, nie 
os•uni~to tet skaloego dna jaskini. Przedmiotem bada6 były wszystkie uchwycone dotychczas poziomy osadnicze. 
Odkrytych zostało kilbdziesi't anefaklów kamieooych, głównie z radiolarytu, reprezentujących kultury: gra
wecq, szeleck:ą J mustienk!l- Odsłonięty rostaJ kolejny masywny otoczak granitowy- element konstrukcji znanej 
z w-wy VID. W zcspdach faunistycznych zwracają uwag~ kości oosorotca włochalego, bizona stepowego. Ieonia, 
renifera i inoych p-zedstawicieli dutych ssaków plejstocedskich. 

Do oajwatniejszydl rezultatów badaJ\ oalety udolcu.memowaoie nowych elementów istocnych dla rekoo.struk
cji procesów sedymentacyjnych i odtworzenia historii działalności człowieb we wnętrzu jaskini. Z obserwacji 
stratygraficzoych i doratoych analiz uziarnienia wynika. te znana z badań uaeglorocznych warstwa XVI (tzw. 
zielona) wiąte si~ z sedymeDtacją typow' dla wody stojącej. W czasach pop-zedujących osadnictwo Judoości 
"mustierskiej" Obłazowa Skala, a w btdym w.ie jej południowa łciana, w której mieści si~ jaskinia, znajdowala 
się w strefie o~~tej tak:ą sedymemacją. Po ustąpieniu wody z jaskini powierzchni~. staoowiącą we wcześniejszym 
okresie dno zbiornio wodnego, prawdopodobnie p-umodelował człowiek, poszerzając ocwór wej~ciowy. 

Badania bcd• kontynuowue. 

Podlałc.t, st. l, 
Kostkowlce, st. 112, tpn. Kroczyce, 
woj. częstochowskie, 
AZP: 91-5317 8 

Muzeum ArcheologiCZIIe i Etnograficzne 
wLodzJ 

Badania prowad.ził dr Krzysztol Cycek. Finaosowal BBDZ w C~tochowie. Pierwszy 
sezon badań. Górnopaleolityczne obozowisko w schronislcu. sb.laym. 

Razpoznawcze badania w frodkowej ~fci Jury Polskiej r~to od weryfikacji schroni sb w Ruskiej 
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Skale koło Podlesic, gdzie w 19S2r. Maria i WaldemarChmielewscy pneprowadz.ili wykopaliska. Zloblizowaoe 
pned sc:hronislriem wykqly. obok stwierdzenia, te oborowisito ZO$Wo prubadaile w c:alołcl w 1952 r., umolliwiły 
pobranie próbek do analizy palinoiQSicz.nej oraz powi~bzyły lrostny materiał faunistyany. 

Drugim stanowislriem, gdzie prup-owadzono badania sondatowe była Jaslrinia Złodziejsita w Kostlrowic:ac:h 
(sl 2). Wykop za.łotony w partii c:e01ralnej jaskini wykazał, te utwory c:zwart~dowe ZO$Wy w zn&c:lllym stopoi u 
zniszczooe przez współczesne wkopy. Jedynie zaraz p-zy wylocie jaskini namulisko wydaje si~ być nienaruszone 
i tylko tamjest szansa odnalezienia w p-eyn.lofci ewenwalnej warstwy kulturowej. 

Trzecim sp-awdzooym punktem było schronisko .. KRUCZA SKAŁA" w Kostkowicach (s l 1). Lety ono ok. 
30 m nad dnem doliny (obecnie suchej) na północnym stoku Góry Łysak Swoisty charakter nadaje stanowisku 
szeroki nawis skalny, chroniący od góry płask, powierzchni~,letąc11 bezpo~rednio przed wej~ciem do niewiei leiego 
sc~onisb. Wykop zlokalizowany zarówno w sc~onisku jak i pod nawisem obejmował obszar l g m2 (ok. 113 calej 
powierzchni sc.~onisb). Eksplorowano naprumian serie piaszczyste i gruzowe z wlrladbrni humusu pierwot
nego. Odkryto 2 fazy osadnicze. Młodszy zespół kulturowy odsłoni~lo w eolicznych piaskach zstwującej fazy 
Vistuliaw. Były lo fragmenty humusu pierwotnego. flady palenisk oraz skupisko 10 zabytków krz.emieUDych 
(m. in. zgrzebło, rylec i mikrorylec) o magdale6slciej stylistyce. 

W skład starszej fazy kuJturowej webodz.iły obok 3 zabytków krzemieonych (m. i o. fraameotzgrzebła) wyr00y 
z kołcl i rogu. Najbardziej efel:lowoym znaleziskiem jest frag.ment sllraooie l.liładz.onego rogu z zachowanym 
ornamentem zlotonym z kropek i kresek oraz- towanysZ~~CY mu ryt pnedstawiajiiC)' wiurwaek prawdopodobnie 
sarny. Stylistyka tych zdoae6 oraz daoe stratygraliczne pnemawiaill za zwi~~Ziriem sLarszego zespołu kulturowego 
z ttadycill kulrur tylczakowych typu Pavlowieo. Jednak powytsza iolelpretacja kulwrowa, z uwagi na mał11 ilołć 
charakterystycznych ubylirów oraz nie wyjdni on~~ do kOilca stratygrafi~ jest bardzo hipotetyczna. W zwilllku 
z tym nie motna wykluczyć, te wszystlrie z nalezione zabytlri tworllł jeden zwarty zespół o oryniackiej tradycji 
kulturowej. Analiza bardzo bogatego materialu kostnego oraz analiza radiow~glowa ubruych w"li drzewnych 
dostarClił dodatkowych cennycbjoformac:ji o stanowisku. 

Badania będ11. kontynuowllłle. 

Potoczek, p. Potok Wielki, 
woj. tam obruskle, 

St. 314 AZP: 88-78112 1 13 
l Uniwersytet Marii Curie-Skłodowslriej 

w Lublinie Katedra Archeologii l 
Badaoia prowadził mgr Jerzy Libera. Finansowali UMCS w Lublinie i B BiOZ w Tar
oobrugu. Drug.i sezoo bada6 sllll. 4 oraz pierwszy stan. 3. Osadnictwo od paleolitu 
schyłkowego do epoki hrllz.u. 

Stanowisko 3 
Odkryte zostało w trakcie badań AZP w 1984 r. oa akumulacyjnej Jewobrz.etoej terasie nadzalewowej Sanny. 

Z powierzchni kilku arów ubrano wówczas lrilkana.łcie zabytków krzemiennych, datujlic je na mezolil Pótniejsze 
weryfikacje staoowisb dostarczyły dalszych kilkudziesi~iu krzemieni, pofwiadczając osadnictwo z paleolitu 
schyłkowego (m. in. 3 rdzenie mazowszaJ\slcie, wióry odbite z tego typu rdzeni, rylec klinowy) oraz oeoliw (m. i o. 
odłupki z sielrier, fr. wiórowca zbietoego. ponadto kilka fr. c:eramiki- KPL 7). 

Wobec ponowoego niszczenia staoowisb pnez wybieranie piasku podj~lo badania ratownicze. Zalotooo dwa 
wykopy po 12 m1, i w betpofrednim qsiedztwie piaskowni. w miejscu pazbawionym jut warstwy humusowej. 
Wyeksplorowano jedynie tilkaodcie Uu:mieni o charakterze ~dkowym, zaJegaj~~Cych w iluwium, uchwy
conym do ok. 25 cm. Wykop D usytuowano ok. 30m dalej, ~pobliskim palu ornym, w miejscu nagromadzonej ~ 
powierzchni polepy. Z warstwy humusowej (olt. 22 cm) oraz bielicowej (olt. 40 cm) wyebplorowaoo kilkaset 
okrucbów polepy, fr. rdzenia. kilka fonn technic:zoyc:h. wióry i ~ Z ferm nan.cdz.iowycb przekłuwacz z fe. 
siekiery głedzoaej, sroclk serrowaty, fe. mikrolitu, ryłcowiec, ~oraz wióry retuszowane. Pooadlo 2S fr.ceramiki 

Kilka ułamków oaczyJ\ poświadcza osadnictwo KPL (m. io. fr. ze stempcllriem). O oieco odmieonej lechoolo
gii k:ilka nas~pnych ułamków ceramiki pochodzi z l okresu epoki OCII%11. do których nalety włączyć grocik 
sercowaty. Trudno natomiast jest datować licznie nagrornadz004 pole~. tworlllt~~ nieregułwny zarys (w warstwie 
bielicowej). c:z~dowo tyllro uchwycooy. W obr~ic tego skupiska nie zaobserwowano paleniska aoi innych obiektów. 

Wfr6d materialu krzemieonego wyrótniooo surowiec fwieclecbowski. go~cieradowslri, czelroladowy, jas
nopqlielaty narzutowy(?) i być motc wołyóslri. 

Stanowisko 4 
Badania staoow!Jy kootyooac~ p-ac z roku ubiegłego. Prubadano powiencbni~ 110m2 poszerzając wykop 

1188 o dalsze 44 m1 oraz wylrooano szurfy o łpoej powierzchni 66 m1. Na c:alej nowoodkrytej pnesll:zeni 
wySL~powały materiały krzemieone i ceramiczne. 

Stratygrafia stanowi sb pnedstawia si~ nast~pująco: l. warstwa współczesnego humusu (do 22 cm), 2. war
stwa gleby bielicowej (dalsze 3~35 cm), 3. iluwium (ot. 25 cm), 4. rudawiec (ok. 4S cm). Materiały uJegały 
w warstwach 1-3. Nie stwierdzono zwartych układów lrrzemienicowych, mimo pewnego zrótnicowania 
ilofciowego w obr~bie posu:zegółoycb działek Nie natrafiono równiet na obiekty pradziejowe. 

Wyeksplorowano 2492 zabytki krzemienne, w tym 50 rdzeoi, SS fonn technicznych, 1S6 ~ oraz 16 
odpadków z oar~dzi . Pooadlo odkryto 14 okruchów polepy. 44 bardzo drobne fragm.kołci, 237 ułamków cera.miki 
pradziejowej oraz 25 przedmiotów i okruchów kamiennych. 

W obecnym sezonie wykopaliskowym potwierdzono zakres chronologic:zoy nowoodkrytych materiałów. N• 
jwięcej zabytków nalety łączyć ze schyłkowopaleolitycm, kultur' §wjdersq. W grupie rdzeni ok. 8o<h lo formy 
tzw. maz.owszaóskie, w rótnym stopniu eksploatac:ji. Zbiór ten uzupełniaj~~ dwupiętnilri oraz. liczna grupa regu
larnych wiórów odbitych z rdzeni dwupięlowych. Wśród narzędzi dominuj, rylce wiórowe smukłe i odłupkowe 
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kr~pe. reprezentowane przez wszystkie podtypy. Najwi~cej jednak stwierdzono okazów w~głowych i klinowych. 
Dru8ll w kolejnofci gru~ stanowią drapacze, głównie odłupkowe krótkie lub krępe, fredniedniołukowe oraz 
skośniki. Zoacznie mniejszy udzial maj, półtylczald, formy stosuokowo male, ltilka z nich posiada półtylce łusk:aoc 
bardzo drobno. Wyeksplorowano takie ltilka li§ciaków mazowsza6.skicb odmiany dwuqtowej, lub z nieznacznie 
zarysowanym trzpieniem. Śladowo natomiast wystąpiły narzędzia łflCZOOc, drapacze z rylcami. Ponadlo odkryto 
pojedynczy wiertnik oraz makrolityczny tyłczak o niepełnym łuskaniu boku. W licznej grupie wiórów ~fciowo 
retuszowanych rówDiet stwierdzono okazy ocl>ite z rdzeni dwupi~towych. 

Z osadnictwem mezolitycznym oalety łflCzyć pojedyncze mikrolityczne tylczaki lukowe, półtyJczak zblitony 
do typu Komornica, być mote ~fć drapaczy krótkich oraz niektóre formy rdzeni wiórowych jedoopiętowych. 
Prawdopodobnie stuowill one fragment zespołu dolnomezolitycznego. lnnfl gru~ inwentarzy twor7.4 pojedyncze 
zbrojniki janisławickie o podstawie naturalnej lub łuskanej. Z grupy rdzeni do tego zespołu oalety włączyć okaz 
jednopiętowy podstotlrowy oraz być mote inne nietypowe focmy mikrolityczne. Pooadto zaliczyć tu oalety nie 
dutą seri~ wiórów <><l>itych z regularnych rdzeni jednopiętowych stotkowatych. Uzupełnieniem tego inwentarza 
jest kilka wiórów częfciowo retuszowanych craz skrobacze. Najprawdopodobniej jest to mateńał atlantyckiej fazy 
kullury janisławickiej. 

Z ko6.cowym neolitem (KCS?) oalety łączyć pojedyncze ułamki naczyń m. in. zdobione smurem. a z małerialu 
krzemieonego być mote grocik sercowaly, który eweoiUalnie root.e być ~adem osadnictwa l okresu epoki brą211. Z tego 
okresu pochodzi łcilka fragmelllów naczy6.. równi et zdobionych sznurem, lecz o innej technologii masy ceramicznej. 

Kolejny etap osadnictwa nalety odnidć do pótoej fazy kultury lutyckiej (?). reprezentowany przez po
jedYncze fragmellly wylewów zdobione guzkami wypychanymi patykiem. 

Materiały krzemieone zdcroinowaoe są przez surowiec §wieciecbowski i go§cieradowski, w stopniu mnie
jszym jasoopopelaty oar211towy (?). śladowo czekoladowy, nanutowy bałtycki craz wołyóski . 

. Sprawą otwartą zostaje datowanie polepy i drobnych kości, a takie zabytków kamiennych. 
Materiały czasowo przechowywane są w Katedrze Archeologii UMCS w Lublinie. 
Badania na stanowisku 4 będ~t kontynuowane. 

Skarżysko-Kamienna, 
woj. kieleckie, 
usp6ł stanowisk •• Rycino" 
w rejonie dawnego Nowego Młyna. 
AZP: 80-66 

Państwowe Muzeum Archeologiczne, Pol
ska Akademia Nauk Instytut Historii Kul
tury Materialnej Zaklad Epoki Kamienia 
w Warszawie 

Badaniami w terenie kierował mgr An~zej J. Tomaszewski (PMA) przy w s póludziale 
mgr Haliny Królik (IHKM) i mgr E. Danielezyt (PMA) pod nadzerem naukowym prof. 
dr. hab. Romualda Schilda (IHKM). Drugi sezoo badań nowej kampanii. Stanowiska 
związane z ek:sploatacjll i przetwarzaniem hematytu w epoce kamienia. 

Kontynuowano prace z ub. r. na tym samym obszarze. 
Systematyczne dolkowanie (800 daków) ujawniło 4 dalsze sk:u[iska materiału. Na przesondowanym dcXąd 

obszarze z.ałotooo 3 nowe wykopy (Rydoo l - 111189) oraz rozszerzono ubiegłeroczny wyJtop z krzemieniCfl 
Rydno 1188. 

Wykop 1188. Touz.eczony o 36 m2, dostarczył 5SO dalszych zabytków zgodnych ze znaleziskami z ub. r. 
Uchwycono 3 granice tej krzemienicy związanej z kompleksem z tylczakami lukowymi. nie osiggajllC jej zasięgu 
na wschodzie. 

WykopRydno 1189 (27,5 mZ) dostarczył nieliczoego(200 okazów) i niejedocxodoego materiału krzemieooego 
na wtórnym złotu. z elemelllami mazawsza6.sk:imi (litciak) i pótnomezolitycznymi (trapezy). 

Wykop 11/89 (27 .S m2) zawierał Zwarlfl krzemienicę wiątącą si~ z kompleksem z tylczakami lukowymi. Wśród 
ponad 1500 zabytków krzemiennych, w większości z krzemienia czekoladowego i zwykle przepalonych, zna
jdowało si~ około 100 narzędzi i rdzeni W grupie narzędzi dominują rylce, przy mniej licznych drapaczach, 
pazurach i tylczakach. Wyrótnia się rylec rdz.eniokształtny z obsydianu. Największe zag~szczenie zabytków 
przypada na hematytowo zabarwiony, nieckowaty obiekt, owalny (4,5 x 3m) w planie. 

W wykopie lll/89 (24 m2) pozyskano 200 drobnych fragmentów ceramiki neolitycznej, związanej zapewne 
z kullUrami strefy ldoej, oraz równieliczne rozdrobnione kości. Zabytki krzemieooe (i80 okazów) były nieco 
liczniejsze poza strefą występowania ceramiki i kości, i sln4!iały się w otręlic obiekiU zabarwionego hematytem. 
Obok pojedynczych narzędzi (drapacz, półtylczak) znaleziono rdzeń i składaiflCe si~ z nim produkty jego eks
ploatacji-skupisko pracowniane. Jest prawdopodobne, te ceramika, ko§ci, wytwory krzemieone oraz zabarwiony 
proszkiem hematytowym obiekt wiątą się z tym samym osadnictwem. 

Materiały przechowywane są w PMA i IHKM PAN. 
Badania, a. la. wykopów~ 1111W, DI/89, b~ kontynuowane. 

l Muzeum Okręgowe w Suwałkach 

Badaniami kierował mgr Jerzy Siemaszko, przy współpracy mgr. Jerzego Bezo. 
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zowskiego. Fi~WUowało Muzewn Ola~gowe w Suwałkacll. Pierws:r.y sezon bada6. 
Obozowisko pót.oopaleolityc:r.ne. 

s 

Stanowisko znajduje si~ w obrębie Pojczierza Ełckiego. lcty ono na pagórku morenowym. na skraju 
niewielkiego torfowiska, połączonego małym ciekiem z jeziorem Skom~tno. 

Badania miały charakter ratowniczy. ze względu na niszeunie obiektu p-zez głęboką orkę. Przebadano obszar 
45 m1 na kulminacji wzgórza; wyebplorowaoo w całości pojedyncze skupisko o powierzchni ok. 30 rol wydoby
wając 455 zabytków krzemiennych. w tym 75 narzędzi. Jest to interesujący zespół homogeniczny. ~dący po
zostało§cią jedDOSzałasowcgo (?) obozowiska z pótoego plejst.ooen\1, związany z kręgiem kultur z liściakami, 
odmienny jednak tak od ioweotarzy !widerskich. jak i okreflanych jako kultura pentuóska. czy tet grupa Wilno. 
Poprzez odłupkowy i wióraodłupkowy charakter półswowca, jak i mońologi~ oar~dzi. zespólten jest zblitooy 
raczej do inweDlarzy desoe6skicb; lxalt w nim jednak zadziorców. charalcterystycznych dla tej ostatniej kultury. 

Zabytki znajdują się w Muzewn Okr~gowym w Suwałkach. 
Badania nie będę kootynuowanc. 

Śdejowlc:e, &m· Uszld, 
woj. krakowslde, 

St. 1 AZP: 103- SS/135 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania JrOWadzili dr Anna Dagnan-Ginter, mgr El1hleta Cbochorowska (MA). mgr 
Sławomir Dryja. Konsultacja geologiczna doc. dr bah Maciej Pawlikowski (AGH). 
Fioa.osowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Badania 
wcryfikacyjoo-ratowoicze. Obozowisko mezdityczne. 

Stanowisko 1 (stan. .,a" wg. B. Czapkicwicza - badania w olaesie międzywojennym) połotooe jest na 
piaszczystej wydmie u podoóta wzniesienia zwanego .. Skałka", po jego zachodniej stronic. 

Eleplorację poprzedziło rozpaz,nanie prowadzone metodą dołkowania. Objęło ono powierzcboię ok. 180m2 

południowo-zachodniego stoku .. Skałki" oraz pole po jej zachodniej stronie. lałotono dwa wykopy (U89, Il/89) 
o łącznej powierzchni 39 m1. 

W wykopie I/89 materiał zabytkowy (krzemienie, ceramika) występował w górnych warstwach (próchnica 
i strop piasku podścielającego hu mu!) do głębokości 30 cm. max. 40 cm. We wschodniej części wykopu odsłonięto 
profil geologiczny do głęboleości 4,20 cm. Pob'aoo próbki geologiczne t po.nczególnych warstw i przekazano do 
bada6 mineralogicznych. 

Wykop U/89 załotono w odległości 24 m na wschód od wykopu U89 w kierunku kulminacji 5tanowiska. 
Zaobserwowano tutaj odmieoną sytuację, tarówoo jeśli chodzi o tałeganie mateńału, jak i stratygrafię 
oawarstwieó. Najwi~bza koncentracja zabytkłMr krzemieonych występowała w ~bie słabo widocznej warstwy 
kulturowej (głęb. 50-60 cm). 

Z obu wykopów uzyskano ok. 3000 wyrobów krzemicMych oraz kilkadziesiąt. na ogół bardzo drobnych, 
fragmclllów ceraroiki (neolit. epoka bręru) pochodzących głównie z powierzchni i warstw Jrliypowierzchniowyc:h. 
NaJliczniejszą ~wśród n~dzi stanowią zb'ojniki w ilości ok. 70 szt m. i o. trójkąty, półtylczaki. 

W związku z planowanym programem bada6 mikroregionu !ciejowickieło załotono w poblitu lasku, w 
odległofci ok 500 m w lóeruolcu półoocnym od stan. l s on dat o powierzchru S m . U zysieaRo stąd ole. 300 wyrobów 
krzemieMych i kilkadziesiąt fragme.otów ceramiki. Inwentarz ma charakter mieszaniny wyrobów schyłkowopoa
Jeołityczoycb, mezolilycznych i neolitycznych. 

Badania będ\ kontynuowane. 

Tanowo, &m· PoUc:e, 
woj. szczecińskie, 
St. 3 A7~: ~0413 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

Badania prowadził dr Tadeusz Gałióski. Finaosowało Muteum Narodowe w 
Szczecinie. Czwarty sezon badaó. Obozowiska paleolityczne. mezolityczne i protoneo
lityczne. 

Badaniami objęto północną, najwytej połotoną część platformy-wału polodowcowego bezpo~rednio Jrzylcga
jącego do zabagnionych łąk stanowiących wypełnisito dawnego jez.iora. 

Podobnie jak w latach poprzednich posrulriwaoia prowadzono metodą metrów kolllrolnych. Zlokalizowano 
!lady osadnictwa nieznany dotychczas na Nitu polskim ltoroplek:s kulturowy. 

W wykopic o powierzchni około 60 m2 odsłonięto trzy jamy o cha:aktene gospodarczym, w tym jedna jest 
niew~t~Pliwiepor;ostałością po ognisku. Wokół obiektów zalegały licwe, ok<~o 1000, zabytki kr.zemieJllle. bmicMe 
i fragmenty ceramiki. Znalazły si~ taktc nieliczne kości i fragment skttUpy tółwia. Zabytki tworzyły ba:dzowyratnc 
s~sko o średnicy około 15 m. GłłMrny poziom ich zalegania występował na głębokości 30-40 an od pawierzeboi 
wykopu, pata oac.k1ami, w warstwie tóhych średnioziarnistych piaskłMr. Obiekty osiągały głębokość do 80 cm. 

Ze~pół charakteryrują drapacze odłupkowe i wiórowe, pazury, oraz lie:toe wióry retuuowane ioteocjooałnie 
łamane na jednym lub obu końcach. W grupie zbrojnikłMr wystąpiły wyłącznic trapezy, kiJka z nich mote być 
zaliczonych do tzw. tvaerpili. 
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Ceramika jest wył~e ostrodellll& o Wbowanych traw~dl.iacb. zdobiona dołkami porutej wylewu. W <:a
loki wyltonywana była tecboiłą wałeczltow&(4. aoałogiczllie jalt c:eramib ertebelska i ellerbecb. 

Pozysltany zespół jest zachodniopom<rskim eltwiwaleotem ugrupowania Ellerbelt. olcrdlony został jalto typu 
Tanowo wchoclz4c w sldad protooeolityczoego ltomplebu ErteboDe-Ellerbelt-Lietzwo-Tanowo. Jego wiele mate 
być odnoezooy do początltów oltresu subborealnego, tj około 3500.3100 BC. 

Badania bęclit kontynuowane. 

Trcmlny, gm. P~ttnów, 
woj. sieradzkie, 

st. S AZP: 80-45/5 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
wŁodl.i 

Badania prowadził dr Kn;ysnof Cycek Finansował WKZ w Sieradzu. Truci sezon 
badali. Oborowisito i pracownia trz.emieaiarsb z pałeolitu scbyłltowego. obozowisko 
z mez.ołitu i osada z pótnej epoki łąw. 

Jak wynika z geomorfologicznych bada6 mgr Pawła Marosika ujmuje ono stref~ kraw~ziową formy, którą 
u wzgl~u na cechy litologiczne i morfologiczne określono jako teras~ średnią doliny Warty. Do współczesnego 
koryta stanowi ooa poziom oad.zalewowy wzoos:t~tCY si~ kilka metrów ponad dnem doliny. W budowie terasy 
uczestnicz.~~ prz.ewatnie piaski, rudziej twiry ~d~ świadectwem pótoovistulia6slciego odpływu rzeki roztok
owej. Powierzchni~ terasy odcinaillltraw~dziami erozyjnymi z trzech stron kopalne starorucz.a rótni~ si~ 
wielkością l gł~boltością. a reJXezentuj~ początltowy (schyłkowo-vistuliański) i dalszy (holooe6slci) rozwój 
meand1owego k<ryta Warty. 

Przebadaną powierzcbni~ powi~ksrono o dalsze 57 m2, co daje w sumie 212m2. W wykopie głównym odkryto 
jednilitrumie nicę schyłkowo- paleolityczną (z licznymi sldadaokami) oraz l sla4>islto artefaktów mezolitycznych. 

W obr~ie krzemienicy znajdowały si~ 2 sldadzilci półsurowca i rdzeni. które do 6 powi~bzyły li~ tych 
specyficznych obiektów. Wytej wymienionym krzemienicom towarzyszą ślady jaro antropogenicznych zoiszc.zo
oych ~kiowo przez prooesy glebowe. 

Z w~głi drzewnych pochodzących z jamy uwierającej zabytki merolityczne U2yskaoo datę radiow~glową 
z połowy okresu atlantyckiego. Wśród ubytków ruchomych znaleziono 88 rdzeni i n~dzi. z lttórycb oałety 
wyrótoić l ostru liściowate dwukątowe z unikatowego w tym rejonie krzemienia czeltoladowego. a takte zb-ojnik 
merolityczny w fermie nierówooramieooego. rozwartoątnego trójkąta.. 

Wyłliki beda6 potwierdziły przyoałetność zespołu starszego do Jcultury ~widc:rskiej. natomiast młodszy zespół 
wykazuje wyratac cechy młodszej fazy lcultury ltomomickiej. 

Wykop sondatowy ułotooy w odległo~ci ok 100m od wylropu głównego ujawnił pozostałości chaty z pótoej 
epoki bręzu. wchodzącej w sldad osady zajmującej obszar ok. 2 ha. 

Badania bęclll kontynuowane. 

Na tym samym poziomie terasowym, w miejscu oddalonym o ok: . .500 m od staoowhka or .5, na powierzchnl 
odwiania znaleziono kilkadl.iesi'!l krzemiconych ubytlców. Wykop soD<Iatowy pozwolił stwlerdl.ić, te jest to 
s ubpowierzchniowc stanowisko (Troniny sL 9) z mezolitycznym maleńalem krzemieonym (bcalt precyzyjnych 
wyznaczników lculturowych) tw<rzącym situpienie o pawierzeboi ok. l 00 m2. 

Badania na !U.nowlsku zakoóelJDIIo. 

l Wieliszew, gm. Skruszew woj. warszawskie sL l patn okres lateński 



Neolit 

l Braiisk woj. białostockie al 22 patrz okres halsztacki 

Brody Pomorskie, &m· Gniew, 
woj. gdańskie, 

l!.. St. Z l 20 AZP: ZZ-45/171 S% 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Olgierd Felczak Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsłru. Pił~Y sezon bada6 na St. 20 i drugi na 2. Osada wielokulturowa: kultura 
ceramiki wstęgowej. kultura pucharów lejkowatych. wczesna epoka tela.za. Cmentac
zysko kuhury ceramiki wst~gowej kłutej. 

Stanowisko 20 
Prace prowadzono w centralnej c~ci osady. Celem icb b)ło rozpoznanie stcatygrafJ.i, połotenia obiektów 

nieruchomych onu. chronologii materiałów atcheolopcznycb w tej sttefie stanowiska. 
Załotono 2 wykopy o l~tCznej powienchni 70 m . Bfeklem badań było odbycie 2 jam odpadowych, usytuowa

nych stratygraficznie podobnie jak we7dniej Zatejesttowane obiekty. Zalegały one w obc~bie U warstwy a icb strop 
znajdował si~ na głęboko§ci ok. 4S cm licZ'łC od powieczcbni stanowiska. Inwentarz jam składał si~ z fr. naczyń 
kultury pucbarów lejkowatych, półwytworów krzemieMych onu. drobnych kości zwie~ycb. 

W warstwie U odkryto tet k:iJkaset fragmentów ceramiki kultury pucharów Jejlcowatycb, grocik: krzemienny 
oraz fragment wi6<a wykonanego z importowanego k:nem.ienia wołyńslciego. 

Ceramik~ KPL nałety wiązać z fazą IJ1 B wedJug periodyzacji JXZyj~tej na Kujawach. 
Nalety podk:re§Jić, te na pograniczu 'J i II warstwy znaleziono mały Łubele gliniany, JXtę§lik oraz ceramikę 

datowanę na wczesną epoleę telaza. 
Badania bęlhl kontynuowane. 

Stanowisko 2 
Drugi sezon bada6. Cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej kłutej. 
Badania wykopaliskowe pl'owadzone były w naJbardziej zagrotooej sttetie tj. na skraju obrywu pidnicy. 

Załotono S wyką>6w o l'łCZDej powjerzeboi SS ml. 
W profilu obrywu pia§oicy wyrótniono nast~puj~tCe warstwy: l warstwa (humus leśny) - 20 cm grubości, 

U watsiWa (ciemno-tółty piach)- ok. 50 cm grubo§ci. Ul warstwa (szary piasek z drobnymi węgielk:arni drzew
nymi)- ole. lO cm grubo§ci i IV warstwa (jasno-tółty piach tzw. calec). 

Taki układ stratygraficzny występuje w północnej ~!ci stanowiska na przestrzeni okdo 60 m. W południo
wej czę~ci zanik:a lU warstwa, w obrębie której odkryto niewielkie ilości materiału ceramicznego kultury ceramiki 
wstęgowej kłutej. Jednatle widnie tam odkryto na głęboleości ole. 10-1S cm (licZ'łC od powierzchni). a wi~ na 
pograniczu II i IV warstwy, calleowicie zachowane naczynie k:ultury ceramiki wstęgowej kłutej wraz z toporem 
onu. w odległo~ci kilku metrów na południowy wschód zespół S naczyń tej samej kultury. 

Interpretację obieklów utrudniał brakjak.ichleolwiek. śladów po jamach. 
Cmentarzysko naloty datować na rnlodsZ4 f~ kultury ceramiki wstęgowej kłutej, odpowiada~~ mniej 

wj~j fazie fallb dla kultury póinej ceramiki wstęgowej na Kujawach. 
Badania bęlhl kontynuowane. 

l Cerkiewnik. gm. Dobre Miasto woj. olsztyńskie SL V patrz okresy br~&ZU 

Chaławy, gm. Brodnlca, 
woj. pomańskle, 

.._ St. 15 AZP: 5~27134 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadzili: mgr Danuta Prinke i dr Andrzej Prioke. Finaosowało Muzeum 
Archeologiczne w Pozoaniu. Piąty sezon badań. Osada z pótnego odcinka fazy luboó.
skiej kultury pucharów lejkowatych. 

Badania skoocentcowano na szczegółowszym rozpoznaniu intensywności zagaspodarowania. niezbadanego 
dotąd systematycznie. zacbodniego i południowego skraju osady. W tym celu załotono cztery cięgi sondaty 
(o ł~tCznej dJugości ok. 300m). p-zecinaj~tCC strefy poteocjaloej ebploatacji osadniczej. Trzy spośród oicb zlokali
zowano na osi N -S i E-W w zacbodniej części stanowisk:a, a pozostały - na osi N-S w ~ci środkowej. 

Ślady osadnictwa stwierdzono jedynie w strefie zachodniej, w odległości ole. 20 m od rozpotnanego wcze~niej 
centrum. We wszystkich sondowanych kierunkach notowano §Jady intensywnej działalności osadniczej i gospodar
czej. W czterech skupiskach wystąpilo 12 jam. Z tego rejooo pocbodzi ł'łCZnie ponad 2000 fr. ceramilei ( w tym: 
1784 fr. ceramiki masowej, ponad 160 fe. elementów mikromodologicznych i 54 fr. zdobione), 116 wytworów 
krzemieMych (surowiec: k:nemieó kredowy bałtyck.i). ole. 1000 grudek polepy onu. szpula gliniana. fr. topora 
kamiennego, fragmellly płyt szlifiersk.ich, rozciecacz i tama (4 egz. w jednym obiell:cie). 

Zbiór cech stylistycznych ceramiki z tej strefy osady miefci si~ w dotychczasowych ustaleniach i datuje 
Stanowisleo na pótny odcinek rozwoju fazy lubońskiej w Wielleq>alsce. 
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Ponownie uaoaliŁowaoo ugadiUenie wew~ttunj orgaoiz.ac;ji zachowanej ~~ci osady. W jej wyniku us~ 
lono, te funkcjonowała ona w posw:i kilku lub kilkunaslll jed11ostek; Wda l. nich twor7.yła koncentracje od 
kilku do 10 obiektów o rótoej ltdci kulturowej. Ocena charakteru tych konceouacji wymag~~ su:ug6łowsz.ej 
anali1.y. 

BadaAla bęclit kontynuowane. 

Cleszanowh:e, gm. Gorzkowlce, 
woj . piotrkowskie, 
St. 4 AZP: 78-54116 

Muuum AtcbeologiCl.nC i EtnografiCl.De 
wŁodl.i 

Badania prowadl.iła mgr Ewa Nicsiołowsk•Śrcniowska. Fioaosowlł WKZ w Pio«rkowic 
Tryl:uoalskim. Dn.tai sezon bada6. Oborzowi s m 7. przełomu neołilll i wCl.Csocj epoki 1ąm. 

Zalotooo wyk~y bez.pofredruo oawi{Wjące do uszłocOCl.Dycb. w miejscu oajwi~bugo ug~su:uoia zabyt
ków, a wi~ na 7.boczu południowym walu wydmowego oru na jego kulminacji. Odsloni~lO palenisko ocu 
znalel.iono rduoie, pa surowiec i kilka ~dl.i krumieooycb. ponadto rozciecacz karnieMy 7. jedllll powieczcbnill 
wyratnie slalt4. kilka grudek tółlego berwnika i pojedyncu, niechuakterystyane, drobne fragmenty ceramiki 
Natrafiono rówDiet oa nikł~t dornieszk~ materiałów krumieDJlych u łrodkowej epoki kamieoia w postaci kilku 
rdzeni i ztrojników. 

W odległołci pcz.eszło 30 m oa wschód od wykopu głównego, w miejscu, gdz.ie na pawierzebru l.najdowano 
pojedyocu wyroby krumienne, załotooo kolejny, w którym odkryto oast~pne palenisko ocu pojedyocz.e wyroby 
krzemienne, w tym 3 oar~dl.ia. 

Okuało si~. te główna ~~ć osady b}ła ulokowana prawd~dobnie na najbardz.iej na zachód wysuni~tej 
c~§ci wału wydmowego i została w dutej c~łci zoiszcrooa przy wybieraniu piasku. 

Baclania zakońc1.10no. 

D~tbrowa Biskupia, woj. bycł&oskle, l 
St. ll AZP: 4;;;;5-..;43'"===----..s 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicu In
stytut Prahistorii Zakład Prahistorii Po1ski 
w Pol.Daoiu 

Badania prowadz.ił mgr Piotr Chachlikowski. Fioa.nsowali Biuro Bada4 i Dokumentacji 
Zabytków w Bydgoszczy, Uniwersytet Wanzawski. Dz.iewi,ty sezon badań. Osady 
kultury pucharów lejkowatych (ICPL) z fu: lllb i fllC. 

Reałirowaoo dwojakie udania badawcu. Pierwsu z nich (l) skoncenltowano na kolllynuacji rozpozoarua 
uplecu alacnego układu zagospodarowania z fny lUB. Drugie (2) dotyczyło poszerunia ukresu dotychczaso
wych prac ebplocacyjnycb na stanowisku. obejmuJąc nimi truci człon osady (DB-82) dotlld nie badany. 

l. Eksplocacjll obj~to p6łnocno-uchodolll kraw~dt cenilałoego wzniesienia (członu D B-B 1). Zbadano ł~nie 
100 ml, gd:t.ie urejcstrawa.oo 28 obiektów, w tym 8 ,.jam" gospodarCl.ycb o uótnicowanym przeznaczeniu ocu 
20 dołków posłupowych. Wszystkie ,.jamy". z wy~tkiem ob. 178, udolrumelllowaoo w zacbodniej partii kraw~ 
badanego wzniesienia. gdl.ie łwCJrZil wyratac dookolne l-grupowania wokół ob. 81190 (por. sprawozdania z lat 
ubiegłych). Stwierdrono zanik ot»cklów tego roduju w północnej panii kraw~zi lrulmioacji wzniesienia -
najpewniej wyU~~~CUj~tCCj peryferi~ omawianego osiedla. Wśród tródcł ruchomych zarejestrowano ogółem 1052 
przedmiotów, w tym 921 fragme01ów n&Cl.y61CPL, 60 wytworów z krumieoia i 71 wytwoców z kamienia. 

2. Badania skonc:eotrowano na kulminacji i jej kraw~ najdale\ na północ usytuowanego wzniesienia., 
odległego ok. 6S m od członu DB- B l. l~~CZnie wyeksplorowano 100m . W otr~t»e zbadanego obszaru odkryto 
l ll(zoie 60 obiektów, z aego 9 lO tzw. ,jamy'' gospodarcu, a 51 lO dołki posłupowe. Zespół tródcł ruchomych 
tworl.y ogółem 1781 przedmiotów, w tym 1565 fragmentów naczy6 KPL, 77 wytworów z krumienia i 139 
wytworów z kamienia. Zarejestrowano tet bardro liczne fragmenty silnie rozdrobnionej polepy- 2895 grudek. 
Zbadane ot»ekty twocZ~t zwarty układ funkcjonalny, interpretowany jako .. zagrodowy'', obejmujllCJ: (a) poros~ 
łołci konstrukcji mieszlcaloej ocu (b) przydomowej dl.iałaloo!ci gospodarc1.ej. 

a. Zarejestrowano południowo-uchodoi fragment budowli słupowej o wymiarach ok. 6,0 x 5,5 m. rorientowa. 
nej NIE - SIW. W§ród dołków pasłupowych wyrótniają si~: dute ,.jamy" - rozgrut»ska o zrótoicowanej 
morfologii wypełnisk zdraduj~tCC prujawy osadzania tutaj bltdź to pojedy6Cl.ych centralnic usytuowanych słupów 
.. włuciwych", będi tet lcilku cienkich słupŁów. 

b. Kategori~ ~ lWCJrZil ,jamy" gospodaecu o zrótnicowanym pruznaczeniu ocu dołki posłupowe. które oa 
podstawie usytuowania trudno uznać u elementy koostrub:ji ~an wspomnianej budowli mieszkalnej. We wo~trzu 
,.chaty" , nieopodal ~ciany południowo- wschodniej zarejestrowano palenisko. Wi~brołć ddków posłupowych 
udokumentowano w wyratnym zgrupowaniu motliwym do interpretacji jako fr~gment płoiU okałajllCC8Q tutejsZil 
.. ugrod~" . C~§ć dołków, sądząc po ich lokalizacji, pełniła funkc~ konstrukcji nołocj uduunia lub tet włazu 
niektórych z wymienionych .. jam" gospodarCl.ych. 

Ws~poa aoaliza zdobnictWa naczyń repreuntujllCycb tzw. stylisty~ ,.wi6cecko-m111ewsq" wykawje sureg 
c:ech starsu6stwa w stosuoku do ceramiki o podobnej stylistyce z osady K.Pl. członu .. OB-B l " (por. sprawozdania 
z lat ut»egłych). Motna stąd tet slłdz.ić, i t odkryty układ podornowy członu D B-B l repreuntuje wcześniejslll f~ 
zasiedlenia stanowiska przez osadników .. m,tewskicb". 

Badania przyniosły takie unikatowe dane dla problematyki genezy rozwoju kultury pucharów lejkowatych. 
Chodzi o odkrycie przypuszczałnie najstarszych prujawów recepcji wzacców kultur strefy .. le§no" -wschodoioeu. 
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ropejskiej, konkretnie kultucy gnebyrowc>dolt.owej. Rejestrujemy je w postaci t.ilt.uoutu fragmelllów ceramit.i 
o stylistyce i technologii wytworzenia ouuwaj,cych §cisie analogie do oact.yli tej kultury. 

Dudka, gm. Wydmlny, Polsb Akademia Nauk tostytut Historii 
woJ. suwalskie, Kultury Materialnej Zakład Epoki Kamienia 
St. l, AZP: 26-75/1 w Warszawie 

Badania prowadz.ił dt Witold Gumiiiski przy współudziale msr. Jana Fiedorczub. 
Finansował WKZ w Suwałkach i IHKM PAN w Warszawie. Pilłty sezon badalt Osad
nictwo z rótoycb okresów neolitu, głównie typu Zedmw i kultury ceraroiki sznurowej, 
tak:te flady osadoidWa mezolitycznego. 

Badaniaroi objęto obszar 40 m1. kt&y powi~kszył wykop III od strony południowej i zachodniej. Na skłerue 
brzegu wyspy rótoe kulturowo zabytki wyst~powały w układzie stratygnficzoym. Od góry: w czarnym torfie 
spiuzczooym znajdowano cerami~ oroameotowao, s:unu-em, a z krzemieni wlłSkie wiórki, łuszcznie i pojedyo. 
cu grociki sercowate i trójk.ątoe z wo~4 Nitej letały dwie warstwy torfów czarnych gruzełkowatych- górna 
z piaskiem i dolna u twircm. Obie zawierały niemal wyllłct.ole cerami~ petaneolityczllll typu Zedmar z domiesv 
broi organicznymi. Ceramice tej towarzysllł tu liczne wyroby ko~ciane i rogowe w postaci rótoorodoycb ostrzy 
i odci~tycb parostków poroty. ZDaleziono tu tet sickierk~ z porotajelenia orazfr. elipsowatego paciorka bwnty
oowego z otworem. Pod ct.arnymi torfarni gruzelkowatymi lety kotejoy torf ct.aroy silnie spiaszczooy (kopalna 
pc6chnica7) praktycznie bez ceramiki, ale z analogicznymi zabytkami ko,ciaoymi. Nitcj występują piaski prawie 
bez zabytków, w których spągo pruchodzi dno meandrującego cieku. Jego silnie zatorfione i zamulone osady 
zawienły liczoe w~gle drzewne, pojedyncze dute kolei oraz kilka mikrolitycznych wyrobów krumieonycb. w tym 
f r. dwupi~towego rdzenia. 

Równiet na wypłuzcuniu wyspy w torfie czamym spiuzczooym pruwatała ceramika oroamemowaoa 
szlliiCem. W spągo tej warstwy natrafiono na s~ienie broicni letących w silnie zglinionym ~oto. których 
odsłoni~ta c~~ć w południowo-zachodnim narotniku wykopu zajmowała powierzchni~ ok. S m . W~ród karnieol 
opróct. ceramiki sznurowej znaleziono par~ fr. ceramiki o cechach kultury nieme6sldej - domieszka grubeso 
kamiennego tłucznia. ostr-e dno, ornament dołków i kresek na uwnlłlrl i wewnlłlrl nact.yuia. Natomiast pod 
bruidem w piulcu z próchniCił znaleziono fr. ceramiki typu Zedmar z domieszq muszli. W ob:~ae brulcu, ale 
zarówno nad jak i pod kamieniaroi znajdowano pojedyncze fr. kalot ludzkich ct.aszek. ludzkie ~by oraz kilka 
grudek czerwonej glinlci lub ochry. Kilka metrów od bruku w stro~ bezesu w torfie czarnym silnie apiaszczonym 
znajduje się drugie miejsce z ludzldmi koićmi, gdzie obok znalezionej w ustłym sezooie lcałoty ct.aszki dzieclca, 
oatrafJOoo na pół miednicy osobnika doros.łego i ~ fr. ~ci długich. Nie było tu kamieni, ale pod k~ćmi 
zaznaczało ai~ niecleowale silnie scememowaoe stalowc>szar-e wypełnisko - pq>ióJ(?). Znajdywane w tej ~~ci 
stanowiska ko~ci ludzkie oraz ozdoby z b~sz.tynu i pruwierconych ~bów zwie~cych zdają si~ wskazywać na 
obecnałć neolitycznych pochówków w tej c~łcl wyspy. 

W obecnym sezonie uzyskano: 9~0 kości, w tym kilkawcie ludzkidl, 4780 fr.cerami Id, 834 zabytki krzemico. 
oe, t.illcadziesilłt kamiennych. Z7 wyrobów z kołci lub porota. l bursztynowy. l drewniany i 15 fosylnych. 

Badanla będ.\ kontynuowane. 

G'*l, gro. Gnlewkowo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
woJ. bydgoskie, Instytut Prahistorii Zakład Prahistorii Polski 
St. 18. AZP: 44-42/nle bad. w Poznaniu 

Badania prowadziły doc. dr hab. Aleksaodra Cofta-Brooiewslca i dt Barbara StoipiaŁ 
Finaosował Uniwersytet Jagielloliski. Szósty sezon badali. Osady: ludnołci lcultury 
pucharów lejkowatych (kpi), lcultury arofor lculistych, cmentarzysko Judoalei kultury 
pruwon ki ej z okresu PLZ.B2. osada kultury pr:uwonldej zolcresu C3-D l oraz osiecDe 
z okresu wczesnego §redniowiect.a faza D i kedniowiecza. 

Eksploracją objęto zachodni i pólnocny stok wyniesienia. na lctócym zlokalizowane jest stanowisko. rozlcopu
jlłC powierzchni~ l ara. Na obszaru tym zarejestrowano 46 oaelr:tów nieruchomych ~d!łcycb pozostałOOciaroi 
uótnicowanego chronologicznie i nawarstwiającego si~ oa siebie osadnictwa. 

Ws~poe ustalenia poz.walają 18 obielct6w odniefć do epoki neolitu i związać z osadnictwem ludno§ci kultury 
pucbarów lejkowatych i kullury amfor kulistych. Obiekty te- jamy, w tym jedna z pochówkiem zwier~m (8), 
dołki posłupowe (9) ocaz rów. Na obecnym etap e analizy 2 jamymotnawiązać z dziaJaln<ńcią osadnicą KPL. a 2 
(w tym z pochówkiem zwierzęcym) oraz oaelr:t rowkowy zludookią kultury amf(l[ lculistycb. Mateńały ruchorne 
z w/w obiektów to przede wszystkim fragmenty ceramiki naczyniowej - na uwa~ zulugoje m. in. naczynie 
miniaturowe datowane na III f~ K.PL. 

Największa liczba - 22 obiekty nieruohome, związane są z rótnymi fazami osadnictwa ludoofci kultury 
pruworskiej. W roku bietącym znaletlifmy się na peryfeńach cmentarzyska rejestrujlłC jedynie 4 obiekty grobc> 
we, a w nich 3 pochówki ciałopalne i l szkieletowy. Pocbodq one u starszej fazy cmentarzyska i datowane Sił na 
PL2. Groby z pocb6wbmi ciałopalnymi oalc:tą do popielnicowych a najbogatszy z nich (ob. 4~) midciJ 6 naczyli 
oraz inwentarz prZedmiotów telazoych w postaci: 2 grotów, nota. sztyletu w pochwie, fragmeotu olcucia pochwy, 
zapinki oraz fragmeotu sprętynki. Grób z pochówkiem szkieletowym (ob. S 11) zawierał, oprócz szkieletu zorico. 
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towaoego na 08i S-N z głow, na goludnie i twarvt na wschód. 3 naczynia (amfoc~ a w niej naczynie miniaturowe 
ocaz lnbek:) a takte 2 zapinki brlll.Owe i fragmerty zapinki telaznej. 

Z nas~p~~~~ fi.Z4 zagospodarowania stanowiska tzn. z 08ad' ludno~ci kultury pruwocskiej wi~ si~ 18 obiek
tów niecucbomych. W ~ci zachodniej badanegoobszaru rozpoznano leolejne obielcty zwi~ z ~ci' produlc
cyjn' osady. a w i~ pozostał~ci 4 dymarek i zasługuj~y na su:zególn4 uwag~ obiekt lcamieon(>gliniany (zapewne 
pcodub:yjny). lct6cego elcsplocacja została ~otona na leolejny sezon badawczy. W pasie zacbodnim odsłoni~to 
talcte 6 poz.08tal~ci po słupach. W ~fa północn(>wschodniej kontynuowano rozpocz~ w ub. r. eksplora.cj~ 
obiektu p6łz.iemianlcowego (ob. 458). Jego c~~ć północ1111 i p6łoocn(>wscbodni' 7.niszczyło c~~ciowo p6tniejsu 
osadnictwo wcusnofredniowiea.ne i fredniowieczne. Wśród materiału ruchomego pochod240Cgo z osady na 
uwag~ zasługu,k: fragmerty blAchy br47.owej croamentowaoej (ob.458), 2 fragmenl)' naczytl sUJanych, 2 pKiod:i 
szklaoe, 2 pr~niki (l crnarnentowany), lc~ciane szydło, igła i pierłcionelc. 

C~łć północna i północn(>wschodnia badanej powienchni dostarczyła takte 6 obiektów niecuchomych 
~d11cycb po7.ostal~ciami osadnictwa wczesnwedniowiecznego l łredniowieczncgo. Obiekl)' te to palenislca. 
7. lct6cych pochod%J1 fragmenl)' oaczytl ocaz k~ci zwi~: zarejestrowano talcte fragment osełki. 

B..t.anla b~ kolltynuo-. 

Gródek NadbuiAy, 
pn. Hrubieszów, woj. zamojskie, 
SL 1 AZP86- !IS/12 

Wojewódzki Ośrodek Arcbeologiczn(> Kon
serwatacski w Zamościu 

Badanie prowadził mgr Jacek Buszewicz. Konsultowal docdt Janusz Kruk. Finansował 
WKZ w Zam~ciu. Osada kulluty pucbarów lejkowal)'ch (KPL). 

Załotono jeden duty wykop usytuowany w najbardziej l.nisl.CZOnej ~ści stanowisu o powienchni 300m2• 
o wymiarach 15 x 20m wytyczony w zachodniej ~~ci stanowiska, naprzeciw szerokiego, sztUCUlic utworzonego 
podjazdu na w7.g6rze. Wykop obj'll w całołci acy numer 14 i 25 ocu ćwiartki C i D arów 15 i 26. Z całej 
powierzchni zdj~to warstw~ ziemi ornej. Wydobyte zabytki zbierano :r. obr~bu lcatdego metra lcwackatowego 
powierzchni osobno. Pod warstw• ziemi ocnej na gl~bolc~ około 30 cm wyst,pił t6łl)' less całcowy. Jedynie 
w:r.dłut profilu wschodniego rozciągał si~ pas czarnej ziemi, ma,kcy 3-4 metrów nerok~ci. 

W obr~bie wykopu odsloni~to zacysy dwunastu obiektów, z kt6rydl pi~ć prubadano (ą to obielay Nr l/89. 
2189. 3/89, 6/89 oraz 8/89- ten ostatni tylko ~ściowo, paniewat jego zarys wychodził poza lcraw~1 wykopu). 
U wi~lcs~ci przebadanych jam zachowały si~ dolne partie wypełnislc; ich mi4!s~ć wynosiła od 38 cm (w ob. 
3189, poprzez 5G-60 cm (ob. ob. 1189.6189, 8189) do 76 cm (oh 2189). Obiekty w przekroju poziocnym miały zacysy 
zblitooe do kolistych a ic:b profile pionowe miały lcszlałt nieckowaty lub cylinckyczny 7. płaskim dnem. Charalctet 
wypełnisic ocu rodzaj wydobytych znalezisk pazwała stwierdz.ić, it obiekty 1189. 2189. 6189 i 8/89 to jamy 
o pneznaczeniu &08podarczym. ewentualnie doły hnietnislcowe, natomiast obiekt 3189 jest pozostał~ci' otwarte
go paleniska (w wypełnislcu zolileziono stosunkowo licz.ne fragmenty polepy, 1ec:r. pochodzą one z. uwalonej 
tonstrulccji docnostwa. a nie 7. obudowy pieca). Fragmenty ceramiki naczyniowej wydobyte u wszySileich obiek
tów jednoz.oacznie da.;. si~ zakwalifikować do kultury pucbarów lejkowatych. 

B..t.anła btdlt kontynuowane. 

Gnyb6w, pn. Staszów, 
woj. tamobnefikJe, 
SL 1 AZP: 91, 6812 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Tarnobrzegu 

Badania pcowad1.il mgr Knysztof Garbacz. Fililosowała KiZChS .,Siarkopol" 
w Gr:r.ybowie. Pi"y sezon badatl. Grobowiec kultury puchuów lejlcowal)'ch. Cmenta
rzysko kultury przeworsldej. 

Przebadano obs7.at o powierzchni ole. 90m2• Odsłoni~to fragmenty kamiennej obstawy drugiego grobowca 
KPL. wyelcsplocowaoego w ubiegłym roku. Odbyto jeden grób ciałopalny popielnicowy (nr 31), który oprócz 
pczepalonycb kołci zawierał 3 gliniane ~ni ki. telazoe okucie zamka skrzyneczki, Spr%Jiczk~. fragment igły(?). 
fragmerty fibuli brlll.Owej. stopione pacioclci sz.klaoe, a talcte drobne ułamlei ceramikij nieobdlonyc:b przedmi(> 
tów metałoowych. 

Uchwycono zasi~ ~ści warstwy ciałopalenia od strony północnej. Z warstwy tej wydobyto wiele ułamlców 
ceramiki oraz nieliczne fragmenty pnepalonycb ko~ci. 

Wyelcspłocowano równiet jam~ (obiela 4/89), a w niej fragment dutej ko~ci. Jam~ tę ł~~tz.y si~ z. pochówkami 
zwi~cymi. odkrytymi podczas dotychczasowych badań. Zakotlc7.ono elcsplocacj~ pochówku 7.Wie~cego nr 5, 
w lct6cym odlccyto ~lcane i ~~ciowo zdeformowane naczynie gliniane. Fr~meoty podobnego DliCZynia zostały 
znalezione w pochówkach zwicr*Ycb: 7 i 8, odlccytych w 1987 r. Datowano Je wówczas na wczesne łrcdniowie
cze. lednalcte do tej formy naczynia 7.najduje si~ analogie na terenie Rumunii w lculturze Sinlana de Mures. 
W 7.Wi.UU z tym cbronologi~ tych pochówków motna ustalić wstwnie na [V w. n. e. 

Na stanowisku wyelcsplocowaoo rówDiet fragmenty ceramiki siwej oraz terra sigillaLa. 
Materiały ocaz dokumentacja znajdu,k si~ w Biuru Badań i Dokumentacji Zabytków w Tarnobrugu. 
Badania b~ kontynuowane. 

l Inowrocław. woj. bydgoskie St. 100 patrz olcrcs rzymsld 
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l Janowa. gm. Police woj. szcud6skic SL 3 patn !*eolit i mezolit 

Karmanowlce, cm. w,wolnlca, 
woj. lubelskie, 
St. 35 AZP 75-77198 

l Uniwcrsylet Mańi Curie-Skłodowslcicj 
Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Jolanta Nogaj-Chachaj. Finansowal UMCS oraz WKZ w Lu~ 
liJl.ic. Trzeci sezon bada6. Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych. 
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Kootynuowano wykopaliska w najbardziej zagrotoocj zniszczeniami ~ci stanowiska, po obu stronach 
megalitu J, odkrytego w roku ubicłlym. Odsłoni~to l O o owych grobów szkieletowych oraz jam~ (gospodarczą?). 

Badania ol:!j~ obszar 2A6 m . W odległości ok. l m na południe od megalitu l , na gł~~ci IS-20 cm od 
powierzchni grulllU. nalrafiooo na bardzo znisz.czo114 ko~trult'* kamienną, o ksz.tałc:ie zblitonym do prostoqta. 
o długo§ci ok. l S m i szcroko§ci 2 m. zcrientow1114 wzdlut osi E-W. Północną jej ścia~ tworzyły dute bryły 
wapeniL Pod pokrywą karnienn" bardzo zniszczoną głęboką orką. odbyto 3 groby stkieletowc. Katdy z nich 
posiadał oddzielną komorę grobow" zbudowa114 rówDiet z kamienia wapiennego. Zmarli ulotcni byli na wznak, 
w pozycji wyprostowanej , zwróceni głowami ku zachodowi. Gr& 23189 posiadał wyposatcnic w postaci fragmeft
tu wiórka z Itrzemienia woly6skie3o i 2 małych zawieszek z kości. W grobie 27/89 natrafiono na dobrze zachowa
ny szkielet. wskawją.cy liczne zmiany pa1ologicznc. 

Po stronic pólnocnej megalitu l odkryto trzy kolejne groby z oddzielnymi kamiennymi komorami grobowymi 
oraz jam~ o nieokrdlonym przeznaczeniu, w planie kształtu owalnego (ok. 2,8 x 1,2 m) i głębok~ci ok. 0,8 m. 
Wypełnisito stanowił szaro-czarny less, przemieszany z drobnymi fragmentarni przepalonych kości, ceramiki 
i odłupków krzemiennych. Pobrano pr~ w~gla do datowania C 14. 

Na nietypowy -pozbawiony bculru wapiennego- grób (25/89) nalnfiooo w podłutnej jarnie o wymiarach 
4,5 x l ,S m. Na jej dnie znaleziono fragmenty szkiclew dorosłego osobnika. Przy czaszce zmarłego znajdowal si~ 
ułamek ceramilei kultury pucharów lejkowatych. 

Bezpo§rednio do obieltiu 1189 przylegał bruk karnieony o zarysie prostokątnym, wymiarach 8 m x 2 m. 
Zbudowany był z kamienia wapiennego. a zońentowany wg osi E-W. Na gł~boko«ci ok. SO cm pod rniątszą 
warstwą kamieni odsłoni~to dwie komory grobowe. W jednej z nich (grób 29/89) odkryto szkielet deroslego 
osobnika. Wyposatenie grobu stanowiły: drapan na wi<ne wykonany z Itrzemienia woly6skiego, amfora z crna
menlem plastycznych wąsów przy uchach i podwójnym odciskiem jednodzielnego unwa przy wylewie, flasza 
z frrz4. kamienny topór z guzowatym obuchem oraz szczątlti nieokreślonego przedmiotu wykonanego z obecJl.ie 
trudno rozpoznawalnego maleńału (bursztynu?). W dnie komery grobu 29/89 zaobserwowano ślady szarej ziemi 
przemieszanej z drobnymi fragmentami kości lub muszli oraz zauwatooo nieprzetiule skorupki ślimaków. W !11G
bie 30189 znajdu_kcym si~ pod tą samą pokrywą odnaleziono jedynie drobne przepalone ko«ci, fragmellly słabo 
przepalonej polepy i w~giellti drzewne. Pobraoo pr~ do datowania metod4 C 14. 

Dokumentacja i materiały znajdują si~ w Katedrze Archeologii UMCS. 
Baclania będJl kontynuowane. 

JOdlary Nowe. gm. Dwl.kcny woJ. 
tarnobrzukl~ St. 2 ("Pol~ 
Bolenla"j AZP: 88-731- nk bad. l 

Polska Akademia Nauk Instytut Historii 
Kultury Materialnej Zakład Mctodolosii 
BadaJS Archeologicznych w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Hanna Kowalewska-Marszałek przy udziale mgr Doroty 
CyngOL Finaosowały: BBiDZ w Tarnobrzegu oraz IHKM PAN. Trzeci sezon badaó. 
Cmentarzysko neolityczne i z wczesnego okresu epolti brązu. 

Celem bada6 było odsłoni~cie w cało§ci obie bu, określanego wst~pnie jako grobowiec megalityczny kultury 
pucbarów lejkowatych, przebadanie niebórych jego fragmelllów i weryfikacja jego przynaletności kulturowej 
i chronologicznej. 

Wykop obejmowal obszar badany z Jat 1987-88 oraz jego killrumetrowej s zerokoki otoczenie; łącznie 300 m1. 
W jego obrębie. pod bardzo cienką warstwą craniny, odkryto cało§ć pozostało§ci ,.nasypu" grobowca dutego 
(ca 19 x S m) zaciemnienia o planie niecegulamym. zblitonym kształtem do trapezu, o dłutszej osi wzdłut linii 
SW-NE. Na obiekt ten składają si~: nieregularne warstewki ciemno- i czarnobrunatnej ziemi z pojedynczymi 
kamieniami, zwarty bruk karnie ony oraz zoajdl!i~ si~ w poblitu bruku groby. 

Badaniami obj~to c~ść obielctu porni~zywytyczonymi popncdnio profilami (prostopadłymi do jego dłutszej 
osi); w dalszym ciągu badano równiet c~fć północno-wschodniej obiebu. Zdjęto kilka kolejnych warstw brulcu 
kamiennego. zatnymu_kc si~ oa poziomie, na którym przekształcił si~ on w dwie równolegle do siebie konstrukcje 
kamienne, ~dące - być mote - obstawami grobowymi (na pochówlti jednak dotychczas w tym miejscu nie 
natrafiono). Na północ od zwartego bruku eksplcrowaoo nadal pozostałości ,.nasypu" ziemnego. zawierające 
drobny oa ogół material archeologiczny (fragmenty ceramiki. paciorki fajansowe i z muszli, pojedyncze wyroby 
krzemieone oraz rozproszone fragmenty kości ludzkich i zwier~cych). 

Przebadano cz1ery ltolejne groby. Dwa z nich. zawierające szczątki dzieci , pozbawione były wyposatenia. 
wyst~ily w nich natomiast okruchy kamienne. Trzeci grób, rówDiet dzieci~ (połotony w pewnej odległości na 
północ od .,nasypu'' ) , wyposatony był w naczynie (za.chowala si~ tylko jego ~ść przydenna) i kółeczko z cieft
tiego drutu miedzianego. Czwarty z kolei -to grób w obstawie kamie n11ej, zawierał szcz.ątlti osobnika dorosłego, 
ulotonego na prawym boku. z lekko ugi~tyrni nogami. W grobie tym znajdowały si~ nót sierpowaty, siekierka, 
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grociki i zgrzebło krzemienne. Pochówek Len, a tak1e opisany wytej grób z kółeczk.iem miedzianym ł~ć trzeba 
z kullllr\ miecz&Dowicą. PoZO$tałe groby zwi~ były prawdopodobnie z kult"' pucbarów lejkowatycb, choć 
kwestia ta nie jest jeszcze osialecznie przesądzona. 

Prace pozwoliły ufci§lić i zweryfikować dotychczasowe hipotezy n. L badanego obiektu. Jest to niew"pliwie 
duty grobowiec, zawierajlłC)' - opcócz. pozostałofel licznych grobów -lUte rodzaj bruku kamiennego i uchwy
tne flady. billej nie okrdlonej, konstrukcji drewnianej (?). Nie potwierdziły si~ natomiast pcóby nawi4l.&nia tego 
obiektu do grobowców megalitycz.n)'Ch kultury pucharów Jejkowatych z Wyt.yay Lubelskiej. Widocz.ne podobie6-
stwa dotyczyły tylko. jak si~ obz.ało, pojedynczycli elementów, nie uJ całoki z.ałote6 i konstrukcji. 

Problemem stało si~ ponOYolnie obeflenie prz.ynaletno~ci kulturowej badanego obiektu. Wydaje si~. te mamy 
tu do czynienia zacówno z grobami ladtury pucharów lejkowatych. jak i z grobami naletącymi do kultury mierza,. 
nowicldej. 

M&Leriały z badali ą przechowywane w IHKM PAN w Wanzawie. 
Badaala będ.tt kootynuo-. 

Krumlonld, &m· Bocb.lecb6w, 
woj. kldedde, 
St. 10 s 1441 AZP: 83-71 

l Paóstwowe _Muzeum Archeologiczne 
w WarszawJe 

Badaniami kierował mgr Wojciech Boctowsld. Poszczególne odcinki prOYoladzili mgr 
mgr W. MigaJ, S. Sałaci6ski, M. Zalewsld. Pracegeofizyczne wykonywała PPFTIHKM 
PAN pod kierunldem mgr. T. Herbicha. Jedenasty sezon badali. Kopalnia krzemienia 
pasiastego. Neolit, wczesna epoka bręzu. Kultury: pucbaców lejkowatych, amfor kulis
tych. mierz.anowicka. 

Badania obejmowały koflcowe prace na staoowisku osadniczym ,.K.al Cebuli", ekspiorą studniska szybu 
10/1441, badania elektraoporowe w trzech rejonach- ,.Stold"- ,.magisllala"- ,.przesieka", badania sonda
towe weryfikujące uscalenia geclizyki w rejonie ,.Stoków". 

Prace w rejonie tzw. ,.Kału Cebuli", obozwiska przyką>alnianego. stanowiły k:onlynuac~ badatl z lat poprze
dnich. W bietącym sezonie roz.poznane ZO$lalo otoczenic zagł~bienia od jego strony północnej i wschodniej. 
Badania pczcprowadzooo systemem wykopów sondatowych. odcbodZ4C)'ch na ldlkadziesi" metrów od cenllUIII 
z.agł~bienia. Potwierdziły one general114 zasad~. te wraz ze wuosLem odległoki od leja zmnieJsza si~ il~ć 
materiałów. Ubytki z jednego z wykopów sygnaJizują obecn~ć na stanowisku niewielkich, wyduelajlłC)'ch si~ 
punklów obróbki. Obecny sezon kończy badania w rejonie ,.Kału Cebuli". 

Głównym zadaniem prac było zakończenie eksploracji szybu HY1441. którll rozpoczęto w 1988 r. Jest on 
połotony mniej wi~j w połowie południowego ramienia pola eksploatacyjnego, na wewnętrznym jego slaaju. 
U podstaw wyboru Lej jednostki Ieiaia koniecznofć weryflkacji modelu systemu eksploa.tacjj zlot& w Krzemion
kach. Przepcowadzone w sezonie 1988 badania geofizyczne okrefliły gł~boko$ć stybu oa ok. 3,$ - 4,$ m. 
Wymagało lO weryfikacji, albowiem jednostki polotone po obu stcon.ach lokalnej koncentracji s4 niew41Pliwie 
szybami komorowymi o gł~boko~ci 7 m. 

Prace sirupiły się na eksploracji studniska. W zasypisku natrafiono na nieliczny mBleńal zabytk:OYI/f ok. 2000 
krzemieni w tym 26 form technologicznych i nar~dzi. Niestety okazało si~. te szyb był odkopywany w trakcie 
funkcjonowania wsi Krzemionki, i to co najmniej do 314 gł~kofci. Osiągnfłł on miaoowicie głęboko~ 4,1 m, 
a flady penelllleji współczesnej si~ajl! 3..S m. Szyb pradziejowy nic spełnił zadania tzn. nie osiw~ ławicy 
krzemieni. Analiza geologiczna profilu wskuujc, te górny poziom konkrecji wys~puje w tym rejonie co najmniej 
2.5 m gl~biej. Szyb 10/1441 byłjednostką pótniejszą od Sl!Siednich (co wnosić naleiy z materiału zabytkowego), 
prawdopodobnie wykopallll we wczesnej epoce lrązu. Z uwagi na upływ czasu i gorsze roz.poznanie złota ówczes
oi górnicy popełnili błąd w ocenie warunków zlotowych i wydrążyli szyb w złym miejscu (podobne pomyłki są 
spotykane w kopalniach wcz.esnolr~OYolych m. in. w Otarowie). Daremne próby poszukiwania krzemienia w ~cia
nacb szybu manifestuj, s i~ plytkimi niszami. WyjUnia to całkowicie rozbiet~ci w modelu teoretycznym eksplo
atacji złota i sytuacji obserwowanej na jego powierzchni. potwierdzając w całej pdni lrlfno§ć załote6 modelowych. 

W trakcie prac ekspedycji PMA w Krzemionkach pczebywala ekipa geclizyków z IHKM PAN, klóra przepro
wadzała badania pola eksploatacyjnego w trzech rejonach: 

- l rejon "magisllaJi". Badania miały na celu uchwycenia przebiegu pęk:ni~cia górotworu, towarzyszącego 
dyslokacji o kierunku NEE-SWW. P~kni~e ZO$talo zlokalizowane. 

- 11 rejon .. przesield" przy szybie 9/160. W wyniku prac geofizycznycli zloł:aliZOYolane ZO$tały jednostki 
z.najdujące się na zniwelowanej ork:ą. zewnętrznej partii pola eksploatacyjnego. Wyznaczona tet zostala granica 
samego pola. 

-III rejon ,.Stoków" poludniowe z.akoóczenie pola. Przeprowadzono tu badania na zniwelowanej kompletnie 
cz.ę§ci pola. Zadaniem jalde sobie postawiono było uchwycenie zasi~gu eksploatacji zlata po wewnętrznej i ze. 
wnętrznej stronie wychodni. 

Ostatnie wyniki badaó geofizycznych w rejonie ,.Stoków" wymagały weryfikacji archeologicznej. W tym celu 
z.ałotono wyką>y sondatowe w miejscach prowadzonych pcac geofizycznych. Wykop l (wschodni) tak, jak zakła
dano naaafil w cz.ę§ci zachodniej na jedoostk:~ wydobywczą. która niewątp.liwie jest najbardziej na wschód 
wysuni~l4 w Lej cz.ę.fci pola. Porostala partia wykopu lety na UWD4trz strefy eksploatacji. 

Analogicznie, pdotony po drugiej stronie pola wykop U (zachodni) w swojej c~~ci wscbodniej natrafił na 
naJbardziej na zachód wysuni~ jedoostq górnicz.ą. W ~łci wschodniej wykop ujawnił wychodni~ krzemieni 
pasiastych. Jedynie z wykopu zachodniego poebodą materiały cbacaklerystycl.ne, ci~ zdecydowanie ku 
wczesnej epoce bręzu. Prace w tym rejonie będą kontynuowane w sezonach nast~pnych. 
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Zabytki znajdują się w magazyoach w Krzemionkach oraz w PMA w Warszawie. 
Badania będlt kontynuowane. 

L~tcko, gm. Pako§~, 
woj. bydgoskie, 
St. 6A, AZP: 43-381 nit bad. 

Zespół Badań Prahistorycznych Kujaw 
przy Bydgoskim Towartystwie Naukowym 

Badania prowadził zespół pod lierownictwem doc. dr hab. Aleksandry Cofty-Broniew
sliej. Finansowały Uniwersytety Jagielońsli i Łódzki. Osada z. fazy l ( .. AB"") kultury 
pucharów lejkowatych. Drugi seton badań.Osada z fazy l ( •. AB"") kultury pucharów 
lejkowatych. 

lJ 

Przebadano powicru:hnię 100 m1. Badania skonccnltowane były wewnątrz obielttu mieszkalnego. Był on 
zorientowany na linii W-E i posiada wymiary 12 x 9 m. Jego przyziemie wyznacza rama kamienna. w której 
zarcjesuowaoo równiet doili posłupowe. Pod wzgl~dcm konsltulccji i rozmiarów a tałdc orientacji w terenie 
obieletlen ma najblitszc aoalogic w odkryciach na stanowisku Łąclco VI a doŁonanych w l 973 rolcu oraz w kultu
rze pucharów Jejkowatych na terenie Danii. 

W czę.łci wschodniej badanego ol:ielclu zarejestrowano prostolcątne zaciemnienie o wymiarach 4 x 3 m wypeł
nione licznymi kamieniami ulotonymi warstwowo. W spągu tego zaciemnienia odJeryto bursztyn i masywny wiór 
z Itrzemienia czekoladowego. 

W wypełni s ku obiektu zarejestrowano liczne fragmenty ceramiki typowej dla fazy sarnowsldej kultury pucha
rów lejkowatych oraz kilkaset rótnych wytworów krzemiennych. 

Materiały przechowywane są w Zespole Badań Prahistorycznych Kujaw. 
Ze w~l~du na wagę poznawCZII tego zespołu, badania będ~t kontynuowane. 

Lubczr, gm. Jartt6w, 
woj. zamojskie, 

St. 26, AZP 9.J..92/J9 

Wojewódzli Ośrodek Archeolog.iczno-Kon
serwatonli w Zamokiu 

Badanic prowadził mgr Wiesław Koman. Finaosował WKZ w Zamościu. Drugi sezon 
badań . C mentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej. 

Stanowisleo połotone jest na lewej lcrawędzi malej doliny rzeli Rzeczycy. Obszar ten mieści się w Obrębie 
Grzędy Sokalsliej i zajmuje jej południową lcraw~dt. Na stanowislcu znajdowały si~ dwa zniszczone k~hany, 
zachowane w formie szczątkowej. NaJetaty one do calego ciągu kopców ziemnych. zlolcalizowanych na kulminacji 
garbów terenowych. a ciągnącym si~ na przestrzeni kilkunastu kilometrów. od ChorątJ~nki do Hubinka W strefie tej 
zarejestrowano ole. 40 obiektów tego typu. z lctórych większość wiązana jest zlculturą cerarniki sznurowej (KCSz). 

Przebadano całkowicie oba kurhany. usytuowane w niewielliej odległości od siebie. na kulminacji tego 
samego wzniesienia. Ich nasypy zostały prawie całkowicie rozorane podczas wieloletniej uprawy. Obecnie posia
dały wysokości ok. 20-40 cm a ich średnice sięgały 15-18 m. Owalne. prawic koliste nasypy tych kurhanów 
odróżniały się w terenie nic tyle swą wysokością co intensywnie ciemnym. czarniawym zabarwieniem. wyratnie 
odcinającym się na tle j~niejszego brunatnego otoczenia. Prace badawcze rotpoczęto od wyznaczenia najwyż
szych punlctów centralnych kurhanów. wykonania planów sytuac:yjno-wysokołciowych oraz wytyczenia osi Jerzy
towych po liniach N-S i W-E na katdym kopcu. Następnic wytyczono wykopy obejmujące swym zasięgiem całą 
powierzchnię rozsuniętych nasypów. Wzdłuż głównych osi cięć pozostawiono świadki profilowe umożliwiające 
zachowanie czytelnego profilu przy równoczesnej elcsploracji wszystkich ćwiartek kurhanu. Elcsplorac~ prowa
dzono warstwami mechanicznymi. o miątszości do lO cm prowadząc id! cięcia do •• lustra wody"". Po całkowitym 
wyeksplorowaniu wszystkich ćwiartek i zadokumentowaniu profili rozebrano fwiadki. dorysowując ich rzl.ly 
po1.iome na odpowiednich gł~boltościach. do rzutów poszczególnych ćwiartek na tym samym poziomie. Uzyskano 
w ten sposób pełny obraz poziomego cięcia całych powierzchni kurhanów. 

KURliAN Nr l posiadaJ nicwysoki (ok 40 cm). płasli- plackowaty. owalny nasyp. W znacznym stopniu 
znis1.czony byl orlcą i pocięty bruzdami. stanowiącymi granice pól oraz naturalnymi procesami erozyjnymi. 
Dodatleowo niszczył go. wkopany w jego południowo- wschodnią część nasypu. betonowy słup wysokiego napi~
cia. W tym miejscu warto nadmienić. te w niezbyt dutej odległości od kurhanu (na lierunlcu SE od lrurhanu). 
lilkanafcie lat temu. jeden z rolników znaJazi na polu kamienny toporek KCSz. któty przekazał do zbiorów 
Muzcum w Tomaszowie. W trakcie eksploracji nasypu lr:urhanu odlc:ryto lcrzcmienny-sercowaty grocik do strały. 
li lica narzędzi i odłupków lcrzcmiennych. nieliczne kości oraz kilkanaście fragmentów ceramiki wczesnobrązoweJ 
Zaobserwowano ponadto, te w ćw. D (południowo- zachodniej) na poziomie 60 cm od szczytu kopca występlje 
•. dtiwnie"" miękka ziemia. Zabarwienie podJota posiadało tu odcień czarno- brunatno-szarawy. Na analogicznych 
głębokościach w pozostałych ćwiartkach podłoże posiadało zbitą i twardą strulclurę lessową o charakterze przed
calcowym. zabarwioną szaro. Sytuacja zaistniała w ćw. D sugerowała, te tam powinna znajdować się jama 
grobowa. Jednakie znacznych rozmiarów zasięg ciemnej ziemi o oiejednolitej. plamiastej strulcturze budził pewne 
obawy co do stanu zachowania grobu. Sytuacja takli pozwaJala na przypuszczenia. i t jama grobowa została kiedyś 
jut przekopana rabunkowym wykopem. Pewnym p01wierdie niem tych przypuszczeń był otraz ćw. D na gł. 90 cm. 
Gdy w pol.Ostałych ćwiartkach wystąpił na tej głębokości praktycznie calec ze §ladami wymywania nasypu. to ćw. 
D zachowała talcą samą strukturę podlot.a. jalc w wytszych warstwach. Zaznaczyła si~ co prawda owalna czarna 
plama identyfikowana z jamą grobową o średnicach 3.5 i 2.5 m. ale obok niej widniały inne. nieco mniejsze a lło 
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nadal porostawało ciemne. W stropie jamy grobowej odkryto rozległe skupiskoceramiki ze z.niszczooego naczynia 
(amforki?) KCSz. oru nieliczne k:o~ci ludzkie(?). W§r6d ceramiki wyrótniono dno, fragmenty wylewu i górnych 
~ści bnuka z. ornamentem jodełkowym (rys. 1-1). W wypełnisitu jamy grobowej, na rótnycb gł~boto§ciach, 
odnajdywano drobne kości i ze by ludzkie. Jama grobowa eksplorowana by la ćwiartkami. Uz.ystano dzi~ki temu jej 
pełne profile. Dno jamy grobowej było płaskie i siua.ło g!. 140 cm. liCZ4C od jej stropu na po7.iomie - 90 cm. 
Górna ~lć tego wypełnisb posiadała jednoli" ciemną struktur~. dolna w zawierała plamisty układ brunatno
br4ZQwy z. licznymi fladami dz.iałalno§ci drobnych gryzoni. W niewielkiej odległości od jamy grobowej, w ćw. C, 
na g!. 90 cm odsloni~to strop traperowatej jamy gospodarczej, któfa ~fciowo swym wkq~em naruszała nasyp 
turbanu od strony południowej. W nucie poziomym posiadała wydłutooy, owalny zarys o dł. 2,S m i szer. l ,S m. 
natomiast jej płaskie dno si~gało gl. l.S m od stropu. Jej wypełnisto zawierało niewielq ilość materiału z.abytt~ 
we go (szydło kościane, droboe kości z.wierzece. nieregularną płytk~ bmie111111 oraz. kilka toki 1udz.lr.:ich(?). Jama 
ta wydaje si~ być młodsz.a od kurhanu i najprawdopodooniej oalety wi~ ją z. okresem wczesnego br~u 
(materiały tego typu odkrywano w roz.suni~tym nasypie kopca). Pie~Wotny nasyp kurhanu posiadał owalny. prawie 
okrągły zarys ze średnicą u podstawy wynoszącą 10 m i wznosił si~ stotkawato do wys. 2,5-3 m. Z kierunitu 
północnego, północnowschodniego i wschodniego ograniczała go rozległa jama przylcurhauowa. tzw. ,.glinianka", 
której szerokolć sięgala S m a najwiolesza głę.boltofć dochodziła do O.S m pollitej poziomu calca. Jej przekrą popno
cz.oy był natomiast nieckowaty. Nie stwierdzooo {Jadów obecności rowka prz.ybubanowego wokół nasypu kopca. 

Fragmenty amforki odkrytej w stropie jamy grobowej pozwalają na jej rysunkową rekonstrulcc~. Otrzymane 
w ten sposób naczynie zaliczyć motna do typu lb amfor (wg J. Machnita- 1966). Było ono niezbyt wysokie 
(ot. l S cm), przysadziste, gdzie najwi~bz.a wy~tość brzuśca przewytsz.ała wysoto§ć naczynia a średnica wylewu 
była nieznacznie wi~bz.a od średnicy dna. Górna cześć bnuka zdobiona była pionowo nacinanym motywem 
jodellei Amforlca posiadała najprawdopodobniej dwa usz.lr.a umieszczone na najwię.bzej wyd~to§ci brzuśca ( niesto
ty nie zachowane). Technologia wykonania amfory i jej typologia pozwalaj, datować Jcurhanjalco .. starosz.nur~ 
wy", nalet~y do ~rodkowocurq~ejskiego horyz.ootu KCSz., na ot. 220 l. p.n.e. Zblitoną amfor~ odkryto w roku 
ubiegłym. w kurhanie, w Łubcz.u na stan. 24. Podoboe naczynia wyst~waly talctc w materiale tzw. grupy 
lubacz.owskiej KCSz.. 

KURHAN NR n odznaczał si~ w terenie jedynie ciemniejszym zabarwieniem nasypu, Jctórego wysoko~ć 
wynosiła zaledwie 20 cm. Wiosną br. na jego powierzchni z.nale.ziono fragmenty ceramiki KCSz i dwa narzed7.ia 
trumienne (łusz.cz.eó i wiórowiec). O§ główną kurhanu po linii N-S wyznaczono na miedzy. przebiegającej przel. 
kurban. 1Wortyła ona swego rodzaju .,ostaniec", w którym zachowała si~ cze~ć pierwotnego nasypu kurhanu. Jej 
popneczne nachylenie, widoczne na profJ.Ju. przedstawia kOli spadku nasypu kqx:a. Biorąc to za wskaz.ówk~ do 
rekonstrukcji wysokości lcurhanu mo:tna przypuszczać, te posiadaJ on pierwotnie ok. 2 m a jego stoki opadały pod 
kątem 4S. Jama grobowa usytuowana była w południow~z.achodniej ćwiartce (D). W trakcie prac badawczych 
odsłoni~to na gł. 30 cm od pow. gruntu tylko jej S ))U (paziom - 70 cm od najwytsz.cgo punktu na miedzy). 
w grobie znajdował si~ zniszczony pochówek: ludzki (sze7.41ti przepalonych kości długich. ltr~gów i tilka zebów), 
fragmellly dutego naczynia - amfory oraz. zachowany w calości miniaturowy pucharek:. Zabytki te tworzyły 
skupisko o §rednicy l m na tle słabo czytelnego zarysu jamy grobowej, któfa posiadała prostokątny zarys o z.aot
r,gJooych oarotnikach. Jej dlugolć dochodz.iła do 2m a sz.ero.lco$ć l m. W pozostałych ćwiactltadl nie stwierdzono 
materiałów zabytkowych. Pierw()(ny zarys lturhanu posiadał owalny, prawie okrągły kształt o ~rednicy ok. lO m. 
Z Jóeruoków północnego. północnowschodniego i wschodniego ograniczała go duta jama prz.ykurhanowa. tzw . 
.. glinianka" o szerokości ot. 8 m i gł~bokości dochodzącej do l m. Jej przekrój poprzeczny posiadał nieckowaty 
bztah. Pnypuszcz.alnie wydobywano z niej 7.iemi~ oa sypanie k:urbanu. 

Pucbarclt odkryty w lturłlanie swym bz.taltem i proporcjami z.llłitony jest do pucharlc6w typu Vc (wg J. 
Macimika - 1966). Rótni si~ jednak od nich brakiem zdobienia i wiel~cill. co nie pozwala na zaliczenie go do 
tej grupy. Jego wys. 8 cm. wylew posiada średni~ 1,S cm a dno 4,2 cm, natomiast najwiębza wyd~tość brzuśca 
7 cm. Amfora była dutym nacz.ymem o wysok:ofci ok. 2S cm z. wylewem o lrednicy l l cm, brruścem - 27 cm 
a dno przypusz.cz.alnie posiadało ok. 10 cm średnicy, było płaskie i słabo wyodr~bnione. Naczynie posiadało 3 
pionowo przekłute uszka. usytuowane nieco powytej najwi~bzej wy~tości brzuśca. Od uszek odchodzą w górę., 
ku szyjce, pety plastycz.nych w'-'ów. Uszka ustawione s4 w stosunitu do siebie pod qtem prostym a na gnbiccie 
posiadały niewielkie z.akl~§nię.cia. Amforb nie posiada tadoego ornamentu z.dooniczego. Jedynie jej przydenna 
cze~ć nosi ślady przecierania lub wiecbciowania. Naczynie to motna zaliczyć do typu lcamfor (wg J. Machnita-
1966). Oba opisane naczynia posiadają te same cechy technologiczne- mała ilość domieszki (naturalna),ląz.ową 
jasną barwę. i dobry wypal. Typologia wslcaz.uje na ich schyłkowoneolityczne pochodzenie, to samo wynika l. ich 
technologii. W tej sytuacji kurhan nr 11 nalety łączyć z. drugą, schyłkową fazą środkowoeuropejskiego boryroiilu 
KCSz. i df,lwać na ot. 2000 p.n.e. 

Maciejowice. woj. siedleckie Sl l i 2 patrz. okresy br42.U 

Mailee Koldelnr, gm. Upn.lk, 
woj, tamobruslde, 
St. l5 AZP: 83-711114 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadził mgr Jerzy Libera. Finansowal UMCS w Lublinie. Pie~Wsz.y sondat. 
Grób(?) ltultury pucbar6w lejkowatych. 

W trakcie jesiennych bada6 AZP. na polu ornym u podnóta niedatowanego kopca (zw. tatarskim) wyorano 
kilka pokawałkowanych płyt piaskowca. Z rozmowy z. właścicielem pola ustalono, te pochodzą one z. jednego 
miejsca. Innych materiałów wówczas nic stwierdzono. 

Z sondatu (wykop o powierzchni 7 m~ wyelcsplorowano kilka dalszych fragmentów płyt kamiennych. nie 
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twOCZ4C)'c:łl jednak :r.wartyc:łl układów. Pod jednym :r. kamieni odkryto 3 ~by ludzkie. Z wustwy kulturowej 
uzyskano kilka innych fragmentów toki. Pooadto kilkanUcie fragmentów ceramiki kultury puc:łluów lejkow• 
tyc:łl, oru dwa oka:r.ale wióry knemie.noe :r. swowca fwieciechowskiego. Zaty$u jamy grobowej nie stwierd:r.ooo. 
Prawdopodobnie :r.nin.c:r.eoiu uległ blitej nieokreSlony grób KPL. 

Materiały :r.oajdu}\ si~ w Muzeum O~gowym w Sandomierzu. 
Badania nie b~ kontynuowane. 

Marlanowo, cm. Ślesin woj. 
konińskie St. 17 AZP: 52-40/115 

l Muzeum Okręgowe w Koninic 

Badania prowadził mgr Krzysz.toC Gorczyca. Fioaosowalo MDK. Drugi se:r.oo badań. 
Osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych. 

Kontynuowano badarua :r. roku posn.edniego. Zalotono 3 wykopy o ł4cz,oej powier:r.c:łlni 433 ml. 
Wykop l 
Uchwycono zarys prostok:ątnej budowli słupowej (4x8m) o orieotacji E-W. Obielay odsłonięte w ubiegłym 

roku, połotooe na wsc:łlód od budowli, dolrumeotuj11 prawdopodobnie poUJStałoJci zabudowy gospodarczej. 
Bezpo~rednio na północ od chaty odsłonięto nieckowa14 jamę o lrednicy J .l m i gł. O. 7 m całkowicie wypełni o~ 
fragmeown.i ceramiki (3858 fr), bryłkami polepy (243), wyrobuni knemienoymi (8) i koJćmi (49). ZawieraJ& ona 
takte tamo nieckowate. Wstępna analiza materiału wskazuje, te są to fragmenty ok. 30 oaczyr\, które wyldeja}\ się 
w calo~ci. W tej liczbie zoajdu_k się 2 naczynia grupy m11tewskicj. PowstaJe, to naczynia typowe dla grupy 
wschodniej. Ro:tpozoano misy, amfory, puchaty m. in. zasobowe. a tatie naczynia workowate. Wszystkie noszlł 
{lady wtórnego przepalenia. Zarejestrowano równ.ict fragmenty .,detali architektonicznych" w postaci wałków 
polepy zdobionych odciskami paznokciowymi. 

Trzecie naczynie grupy m'łtewskiej odsłonięto na południowy-wsc:łlód od budowli w niewielkiej jamce. 
Wykop 11 
Połotony 80 m na północ i 40 m na zachód od wyk. l. Dostarczył materialu jedynie z warstwy l. Obiektów nie 

zarejestrowano. Zastaoawia}\ce jest nasilone w tym miejscu wystwowanie materiału bumieonego (głównie 
czekoladowego) m. in. siekierka. 

Wykopili 
Połotony 100m oa północ i SOm na zachód od wykopu l. Odsłonięto tutaj 4 obiekty sepulkralne: 
ob. 35 - trapezowata obstawa kamienna z otoczaków, wym. 1,4x0,7x0.45 m, ~ E-W. Zawierał kilka 

drobnych fragmentów k~ci, J fr. cerarniki i odłupek krzemienny. 
ob. 36-j. w., wy m. l,lx0,7x0,6 m, ~SW-NB. Przykryty był brukiem, :r.awiera12fr. ceramiki, 2 droboe tc~ci. 

l odłupek krzemienny. 
ob. 37 - nieckowata jama o k O,S m i gł. 0,2 m. Na jej obrzetu znaleziono 3 otocz.aki. Zawierała skupisito 

przepalonych k~ci dl.ieci~cyc:łl (m. in. ~by mleczne) oraz l f r. ceramiki. 
ob. 38- grób domniemany, było to skupisko wkopanych otoczaków, be:r. materiału. 
PodsumowujiiC wstępnie uzyska.ne wyniki wydaje się dopuszczalne twierdzenie. te uchwycono osadę ,jedo~ 

dworel.ll" z przyległym cmentarzyskiem. Czas jej utytkowania oajprawdq>odobniej nie przekrac:r.al jednego 
pokolenia. Po potarze :r.ostala porzucona. Fuokcjonowala w fazie UIC lub pocl.4lkach IV A. 

Materiał i doltwnentacja majdu.i4 sl\' w Muzewn Okręgowym w Koninie. 
Badania będlt kootynuowane. 

l Miłuki, grn. Ełk wąj. suwalskie St 4 patrz ~eolit i mezolit 
Msza no. gro. Brodnica wąj. toru6skie St 14 patrz paleolit i mezolit 

Nowy Dw6r, IJII· Dllbrowa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Biskupia, woj. bydgoskie, Instytut Prahistorii ZaltJad Prahistorii Polski 
St. 16 AZP: 45-42 w Pozoaniu 

Badania prowadlit mgr Piotr Chachlitowski. Finaosowal Uniwersytet Warszawski. 
Drugi sezon badatl. Osada kamieniarzy kultury pucharów lejk.owatych. 

Kontynuowano eksplorację zwartego uleław uódeł poprodlkcyjnycb kamieniarstwa (niebumionkowych 
surowców skalnych), identyfikowanego :r. tzw . .,dzielniC~~ produh:yjn'" tutejszego osiedla KPL. Miały one na oelu 
rozpoznanie cech planigrafti dalszych k.oooenttacji kamieni zarejestrowanych (w efekcie szczegółowej inwentary· 
zacji powierzchnioweJ) w północnej ~~ci wspomnianej .. dzielnicy". w szc:r.ególno~ci w weryfikację hipotezy 
istnienia tutaj kolejnych miejsc obróbki-wusz.tatów. 

Llłel.nie wyeksplorowano 100 m1 gdzie odkryto ogółem V obiektów, :r. czego 4 to tzw. ,jamy" gospodarcze, 
a 23 to dołki posłupowe. Zespół 1r6deł ruchomych tworzy ogółem 1068 przedmiotów, w tym 94 fr. naczy6 KPL, 6 
wytwaów :r. krzemienia (wszystkie oarz.ędzia, z cz.ego S z krzemienia czekobdowego) i 968 wytworów z kamienia. 

w efekcie badaó zarejestrowano 3-4 zwarte konoeottacje uódeł, wuód któryc:łl zdecydowanie dominu _M grupy 
debitatu z produkcji kamieniarskiej, zwłaszcza odpady kaowe dutych rozmiarów. Odkryto takte, nieliczne 
wprawdzie, surowiaki - głazy i otoczaki bez fladów obróbki. Wszystkie one dokumentu,k proces wstępnego 
przetwórstwa eratyk.ów w celu usunięcia amorficznych, zbędnych w prodlk.cji gran.i oraz uformowania półsurow
ca. Wfród przetwarzanych surowców przewata,k rótnogatunkowe gnejsy i granity, w dalszej kolejo~ci dioryt. 
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kwarcyt, piaskowiec kwarcytowy. pegmatyt i sjenit. Biorąc pod uwagę specyfikę planigrafictno-stratygraficzną 
fródeł kamiennych, jak tet ogólną struktur~ technologiczną danych potostałości nałety przyjąć, it odkryto kolejne 
3 (a mote nawet 4) warsz.taty. Badany obiekt nałet.y lcwałifilc.owa.ć jako osiedle producentów sie~er oraz taren 
i roz.cieraczy. Wobec prz.ewagi produkcji półsurowca, motna przypusz.czać, it reprezentuje ono ośrodek produkcy
jny realizujry sz.crsz.e potrz.eby gospodarlci mikroregionalnych wspólnot terytorialnych. 

Obra. gm. W olsztyn woj. zie.lonogórskie SL 73 pa1n wcz.csne średniowiecu 

Opatowlce, gm. Radziejów, 
woj . włocławskie, 
St. 7 AZP: 48- 43/165 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Zakład Prahistorii Polski w Poz.naniu 

Badania prowadził doc. dr hab. Alebander Kośko. Finansowal WKZ we Włocławku. 
Trz.eci sezon badań. Osady ludności kultury pucharów lejkowatych. amfor kulistych 
oraz z. interstadiurn epok neolitu i brązu. Cmentanyslco wcz.csoołutyckie. 

Badania objęły powierz.chnię około 180 ml w południowej i poludniowo-wschodniej części stanowiska. Ich 
U$lęg lirnitowało rozpoznanie roznutu uódeł ruchomych .. w warstwie .. , dokonane w pq>rz.ednich sezonach. 
Ogółem zarejestrowano 69 obiektów nieruchomych. 5545 fragmelllów ceramiki, 266 wytworów z krzemienia, 80 
z kamienia. Pozyskano taktebogaty zbiór polepy oraz niewielici kofci pokonsumpcyjnych. Pobrano liczne próby 
węgli drz.cwnych. 

Prace zamknęły rozpoznanic wykopaliskowe stanowiska. aczkolwiele- z. uwagi na zalesienie wschodniej 
jego części - nie z.ostalo caliciem wyeksplorowane. 

Ustalono południową i wschodnią rubiet osiedJa KPL. Zarejestrowanorotlegle wybierzysko piasku oraz gliny. 
w obrębie którego wyrót.niooo kilka (2?) faz. eksploatacji. Faza starsza, wyznaczona prz.ez bard.oo słabo czytelne 
wybierzyska. pozbawione uódeł ruchomych. wydaje się być z.wiązana te starszym osiedlem z.e stanowiska 33, 
oddalonym o k.iJkadz.iesi11t metrów na południe. Fazy mJodsz.c delimitują wybieczyska stratygraficznie pótniejsz.c. 
wyratnie wyrótnialne, zawierające ceramik~. krzemień oraz węgle drz.ewne. Szereg pruslanek wskazuje. it 
sytuowano je na rubiety badanej osady. aczkolwiek trudno orz.cc. w której z dwu faz jej istnienia. Nie odnotowano 
form bardziej zlotonych konstrukcji mienkałno-gospodarczycb. Pocwierdzono dominację fródel z fazy JJJB 
(początkowy odcinek) oraz niewielki udz.iaJ materiałów późniejszych- z fazy IV A. 

Eksploracją objęto obszar podornowy osiedla KAK oraz usytuowany w oddaleniu obiekt gospodarczy. W ob
rębie ,.obszaru" zarcjcHrowano pozostałości naziemnej konstrukcji mieszkalnej o słabo zarysowanym kształcie 
przyz.iemia oraz lcillca obiektów gospodarczych. z których na czoło wysuwa się zlotona konstrukcyjnie piwniczka. 
Badania nie doprowadziły do jednoznacznego zdelirnitowaoia zasięgu osiedla. Ogół mateńałów wiązać motna 
z fazą lila. 

Odkryto nikłe pozOlitaloki tródeł z prułomu neolitu i epoki brązu. których sz.cz.cgółowsza identyfikacja 
kulturowa jest sprawą dyslcusyj~~ą-

Nowym elementem w rozpoznaniu stanowiska jest pochówek ciałopnlny o zarysie jamy grobowej typowym 
dJa obiektów szlcieletowych. Cechy te - pomimo braku wyposatenia - dozwalają na identyfikację grobu 
z horyzontem wcz.esnolutyclcim. 

Dokumentacja i materiały z badań będą przechowywane w Zakładzie Prahistońi Polslci [p UAM w Poznaniu. 
Badania zakończono. 

Opatowice, gm. Rad:tlejów, 
woj. włocławskie, 
St. 36, AZP: 48-43/187 

Uniwersytet im. Adama Miclciewicza Zak
ład Prahistorii Polslci w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr M. SzmyL Finansowal WKZ we Włocławku. Drugi sezon 
badań. Osiedla ludnofci kultury pucharów Jejkowatych i amfor kulistych. Ślad osad
nictwa z wczesnego §redniowiecz.a. 

Eksploracją objęto leolejne 150m2• Wykopy (w liczbie 6, o numerach VII-XII) ulokowano bezpofrednio na 
północ, południe i zachód od obszaru rozpoznanego w 1988 r. W ich obrębie odkryto ponad 4700 fragmentów 
ceramilci. w tym ponad 2500 kultury amfor kulistych, około 2200 kultury pucharów Jejkowatych oraz lcillca 
fragmentów naczyń wcz.esno-!red.niowiecznych. Ponadto zarejestrowano ok. 1400 fragmentów polepy, 224 wyt
wory i odpadlei z krz.ernienia, 53 wytwory i półwytwory z.c skał krystalicznych (w tym fragmenty płyt szlifiers
lcich). a takte niewielici zbiór kości zwierzęcych. Zbadano 44 obiekty wz.iemne. wśród których 32 to pozostałOlici 
dołków i jam poslupowych. a 9 mot.na zaliczyć do jam .. gospodarczych". Ponadto rozpoznano 2 paleniska 
i l wybierzysko piasku. Podkre§lenia wymaga odkrycie jamy kultury amfor kulistych z intencjonaJnic zlotoną na 
dnie częścią tuszy zwierzęcej (prawdopodobnie krowy- analizy w toku). 

Materiały potwierdzają sygnalizowaną chronologię pierwszych dwóch etapów zasiedlenia obszaru stanowiska 
(etap 1- kuJtura pucharów lejkowatych z fazy IVA. etap 11- kultura amfor kulistych z faz Hb-llla) posz.erzając 
ich charakterystykę. Spośród poczynionych obserwacji szcz.cgólnie istocna wydaje się być ta, lctóra odnosi się do 
nasilenia cech ogólnie wiątących się z grupą zachodnią w ceramice z osady kultury amfor kulistych (wąlk:i 
.. dywanowe"). 

Ponadto ostatnie badania ujawniły obecność jedynych. jak dotąd. uódeł związanych z III etapem zasiedlenia 
stanowiska- z początków wcz.esoego średniowiecza (faza A-B?). 
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Dokumentacja i materiały z badań przechowywane będą w Zakładzie Prahistorii Polski IP UAM. 
Bada.nla będJt kontynuowane. 

Osłonki, woj. włocławskie, 
St. l , AZP: 43-45/47 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi. Princeton University. USA 

Badania pt:owadzili doc. dr hab. Ryszard Grygiel i dr Pcter .Bogucki. przy udziale dr. 
Andrzeja Pelisiak:a i studentów archeologii z Polski i USA. Finansowali: National 
Geographic Society USA oraz Muzeum Archeologicz.ne i Etnograficzne w Łodzi. Dru
gi sezon badań. Stanowisko wielolrultt.a:owe i wieJookresowe od neolitu po §redniowiecze. 
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Przystąpiono do zakrojonych na szeroką skalę badań. lcierując się wstępnymi wynikami z 1987 r. Załotono 
wykop o powierzchni 2000 m2 (50 x 40 m), z którego zdjęto w pierwszym momencie badań warstwę humusu 
i kulturową o grubości 40 cm. Na tle gliniastego calca bardzo czytelnie zarysowały się wypełniska rótnego 
charakteru obiektów kulturowych. Przewatały zdecydowanie obiekły i materiały grupy brzesko-kujawslciej kultury 
lendzieJskiej; odsłonięto 4 domy trapezowate, a właściwie ich przyziemie z rowami fundamentowymi , których dl 
sięgala 40 m, 11 grobów szkieletowych bogato wyposatonych w przedmioty z miedzi. muszli i kości zwierzęcych. 
3 zespoły jam po wybieraniu gliny na budowę domów (tzw. glinianki) o powierzchni ok. 300m2 każdy oraz obiekty 
o ściśle określonej funkcji (podobnie jak w Brześciu Kujawskim na st. 4 wokół domu 56). W tralecie eksploracji 
wtw obiektów zelxano bardzo liczne materiały ruchome. głównie kości zwierzęce i ceramikę. a takte pnedmio!y 
z. miedzi. kości zwierzęcych oraz. siekiery i topory kamieMe. 

Interesująco przedstawiało się pótniejsze osadnictwo. w tym równiet neolityczne kultury pucharów Jejkowa
tych (zarejestrowano materiały dwóch faz tej kultury- wióreckiej i lubońskiej) oraz lcultury amfor kulistych. m. 
in. grób zwierzęcy lcrowy. Odkryto ponadto pięć jam naletących do wczesnej kultury łuiyclciej z lll okresu epoki 
brązu. 3 groby ciałopalne. popielnicowe kultury poma:skiej (odmiany lclosz.owej) wyposażone w ceramikę, przed
mioty z brązu i paciorki szklane. Drugą liczebnie, na badanym wycinku stanowiska. kulturą. po lwiturze lendziel
slciej, jest kultura przeworska z pwnego olcresu lateńslciego (m. in. dom słupowy z paleniskiem wewnątn. piec do 
wypalu naczyń oraz pojedynczy grób szkieletowy. wypasatony w ceramikę i przedmiot z telaza) oraz z późnego 
okresu rzymskiego (dom słupowy, w obrębie lctórego odkryto prawie wyłącznie ceramikę toczoną na kole, tzw. 
siwą, fibulę. brązową. przę~lik, paciorki z bursztynu, f r. naczynia ze szkła oraz. monetę brązową). Odkryto talc:te 
materiały ceramiczne z. olcresu wczesnego średniowiecza i średniowiecza (VI. Xlll - XfV w). 

W badaniach zastosowano płukanie obieitów na sitach. pozyskując tą metodą szereg makroszczątków roślin
nych i zwierzęcych. Na uwagę zasługują liczne próby węgti drzewnych z obiektów neolitycznych do badali 
radiowę.glowych . Szczególnie zadbano o dokumentację odlcrytych obiektów, kładąc nacisk na stronę fotograficzną. 
wykonaną aparatem fotofraficznym i kamerą video (takie zdjęcia lotnicze). 

Materiały z badań pt:zechowywane są w zbiorach MAiE w Łodzi. 
Badania będJt kontynuowlllle. 

Parcha tka, gm. Kallmierz Dolny, 
woj . lubelskie, 
St. 12 AZP: 75- 76/114 

Uniwersytet Marii Curie-Siclodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Jolanta Nogaj.Chachaj. Finansował UMCS oraz Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Lublinie. Trzeci sezon badań. Osada kuJtury pucharów 
lejkowatych. 

Wykopy o pow. ok. 25 m2 zalotono w najbliższym sąsiedztwie wyeksplorowanego w ub. roku rumowiska 
pieca. w miejscu najgęstszego występowania materiału na powierzchni. Na głębokości 10- 15 cm od powierzchni 
gruntu odkryto trzy więlcsze skupiska polepy, cerami !ci i narzędzi krzemiennych. Zarysy przypuszczalnych obiek
tów w warstwie stropowej wyznaczały jedynie plamy rozmytej polepy. Wyratne lcsztalty jamy przybierałY na 
głębolco!lci 20.25 cm. 

Obiekt 15.8/88 o zarysie zbliżonym do owalnego, średnicy l m. głębokości 80 cm mial proftl workowaty. 
W części stropowej natrafiono na skupislc:o fragmentów dużego naczynia zasobowego KPL. Tuż po nim znajdowa
łY się bryłY polepy wypalonej na kolor pomarańczowy. pomiędzy któryroi natrafiono na miniaturową siekierkę 
wykonaną z. lcrzemienia pasiastego oraz dwa odłupk.i z gładzonych sieiciec z lcrzemienia pasiastego i wołyńskiego. 
W obielecie odkryto talcte liczne fragmenty ceramiki KPL. 

Obiekt JSC/88 miallcształt zbliżooy do koła o średnicy około 1.5 m. głębokości 30 cm i profilu nieckowatym. 
Wypcłnisko jego stanowił less jasnobetowy przemieszany z rozdrobnioną pomarańczową polepą i fragmentami 
ceramilci KPL. Pod obiektem znajdowała się warstwa lessu beżowo-szarego. pod którym na głębokości 70-80 cm 
pojawiła się jama o średnicy około l m, widoczna początkowo jako skupisko brył intensywnie wypalonego lessu. 
Jej olxzeta tworzyły grube bryłY polepy z zachowanymi odciskami konstrukcji drewnianej. Wnętrze jamy wypeł
niał siwo-czarny less pt:zemieszaoy z dutą ilością ziarn różnych gatunków zbót. Zarówno w części stropowej 
obiektu. jak i w jego części dennej natrafiono na fragmenty killcu naczyń zasobowych KPL. przęśliki i odłupki 
lcrzemieMe. 

Zespół odkrytych obiektów KPL ma przypuszczałnic róinoczasową proweniencję. i przeznaczenie trudne do 
ustalenia na obecnym etapie badań. 

Pobrano próby do datowania metodą C 14 i analizy palinologiczoej. 
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Materiały i dokumentacja zoajdu,K s i~ w Katedrze Arcbedogii UMCS. 
Bedanla będ.t kODł)'llliO-. 

l Płosti. gm. Wąsosz woj. Jesz.c7.Y6slie St 3 patrz okres balsnact.i 

Pocanlce, gm. Potęgowo, 
woj. słupskie, 
St. 4 AZP: 1~32120 

l Uniwersy~t im. Adama Micliewicza 
w Poznaruu 

Badania prowadził msr Jacek Wierzbieli przy współudziale Witolda Świdersliego 
i Piotta Pieszak.a. Pi~tnasty sezon badań. Finansował WKZ w Słupsku i RPBP IU.35. 
Osada ludno~ci kultury pucharów Jejkowatych z elementami osadnictwa Judoo.łci kul
Lury pomastiej. 

Ogółem w tym sezonie badaniami ob~to obszar 162.5 m1. Zarejestrowaoo 303 otietly (w tyro 2 tulLwy 
pomastiej). Były to głównie jamy pcsłupowe (195) i rótoego rodz.aju jamy gospodarcze (65). a Lakte odkryto 
l rów fundamentowy chaty słupowej, l palenisko oraz 39 obiektów o funb:ji blitej nieobdlonej. Z obiektów rycb 
oraz z ulepji!Cycb nad nimi warstw: humusu i warstwy tulwrowej pochodzi 8479 fragmentów ceramiki, 1489 
krzemieni. 739 kamieni ze §ladami obróbki. a Lakte 3 wytwory z bursztynu. 

Zakoóczono badania w południowej c~lci osady (strefa 2). gdzie odsłoni~to pozoslał~ci kolejnych chat 
słupowych oraz kootynuowaoo prace w jrodJcowej partii osady (strefa 5). T~aj z kolei dominują obiekty o charak
terze gospodarczym (jamy zasobowe. odpadkowe itp.). gdzie stwierdzooo liczne wyst~powanie zw~glonych ziaren 
zbót (gl. pszenicy), a Lak:te orzeszków laskowych. 

W materiale osteologicznym (niezwykle rozdrobnione. przepalone kotci) nadal dominują szczątki §wini: od 
64.0~ (strefa 5) do 72.4% (strefa 2) ogółu zidentyfikowanych ułamków kostnych, nad bydłem - odpowiednio: 
12.4Cl. i 11.6~ oraz owcą/kozą: 5.6~ i 8.0~. Najbardziej oba 1e zbiory rótnicuje udział ko!ci zwierząt dzilich, 
odpowiednio 22.5~ i 8,0%. 

Strefa 5 zamieszkała była w okresie paralelizowanym ze schyłkiem fazy wi6reckiej. a strefa 2 w czasie 
póf.niejszym. odpowiadającym fazie Juboósliej i pótnoluboóskiej grupy wschodniej KPL. at po pocl4lk:i wczesnej 
epoki lązu (dary C-14: 1720 50 BC). 

B.danla w strefie S będ.\ kontynuoWIOt. 

l Potoczek, gro. Potok Wielki woj. Un!obrustie St 3 i 4 patrz paleolit i mezolit 

Ptaszkowlce (Rojk6w), 
gm. ZapoUce, woj. slenadzklt, 
St. 3 AZP: 71-47160 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
wt.odzi 

Badania prowattUl dr Andnej Pelisiat. FinansowaJ WKZ w Sieradzu i Muzeum 
Archeologiczne i Etnograiicl.ne w Łodzi. Drugi sezon bada6. Osada biJLury pucbarów 
lejkowałych i kultury Cblopice. Vesele. 

Przebadano obszar o powienchni 460 m1. Z uwagi na dute zniszczenie stanowiska piałnicą i zasrotenie 
porostałej jego ~~ci. prace miały charatler roz.pozoaweu>ratowniczy. Skoncentrowano si~ na zbadaniu jeszcze 
nie naruszonych fragmentów osady oraz ustaleniu jej wieJt:o(ci. Odkryto stosunkowo liczny i owentan zabytków 
tultury pucbarów lejkowatych z faxy wi6reckiej oraz Chłopice-Vesele. Poza fragmenlami ceramiki i przedroiotarni 
krzemieMymi znaleziooo Lakte półwytwór sieliery kamiennej i odłupki kamienne, co fwiadczy o obróbc:e kamie
nia w ~bie osady. Z ł4 fazą zasiedlenia stanowiska łączą si~ takte silne zniszczone pozoslało$ci budowli, 
prawdopodobnie mieszkalnej z duą ilołci' polepy. t16rej rozmieszczenie okrefla domniemaną wieJko~ć domu na 
ok:. 25- 30m l . 

Materiały tultury pucharów Jejkowatych koncentruj11 si~ w olr~tie stupieó o powierzchni ok. 300 mZ. 
Zabytki kultury Chłopice-Vesele są nieliczne. Stanowią prawdopodobnie pozostało~ć krótkotrwalego zasiedle

nia stanowiska. 
Materiały pruchowywane są w Muzeum Accheologjcznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Badania zaicońcmno. 

Raclborowłce Koloala. 
woj. chebnsklt, 
St. l AZP: 84-9211 

Muzeum Okr~gowe w Chełmie 

Badania prowadz.ili: mgr msr A. Bronicki, S. Gułub. W. Mazurek i W. Ralajczyk. 
Finansowało Muzeum Okr~gowe w Chełmie. Drugi sezoo bada6. Jama odpadkowa na 
osadzie wytyonej kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko znajduje si~ na lessowym wyniesieniu otoczonym od południa i zachodu przez bez.irnieMy mały 
ciek wodny- dopływ rzeki Wełnianli. 

W okresie mi~dzywojeonym znajdowala si~ tu nieistniejąca obecnie mała cegielnia. Teren roslał więc c~kio-
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wo przekntałcony prze:z. eksploatację surowca lessowego, a ~fciowo w wyniku pótniejs:z.ego niwelowania 
wyrobis Ie. 

Badania ratownic:z.e podjęto jako reakcję na wiadomofć o odkryciu skupiska fragmemów naczy6 pr:z.e:z. 
Knysztofa Czubarę-mies:z.ka6ca wsi Raciborowice Kolonia. Procesy ero:z.ji wodnej i orka mechanic:z.na odsłoni
ły strop jamy odpadkowej. 

Stanowisko było częfciowo badane pr:z.e:z. Z. Ślusarskiego w 1956 r. Zorientowany w kierunkach geograficz.. 
nych wykop badawc:z.y o wymiarach 2.5 x 2,5 m :z.ałotooo tak, aby jama :z.oala:z.la się w jego centrum. 

Obiekt o wymiarach 1,15 x 1,25 m, lekko nieregularnym, okrągłym ks:z.tałcie w plani.e płaskim i misowatym 
dnie uchowal się w części pr:z.ydeMej, osiągając ole. 40 cm głębokości od powienchni ziemi. Wypełnisko 
w postaci brunatnego lessu nosiło !lady ognia (less przepalony, miejscami pomara6crowy, cuma spalenizna). 
Wewnątrl. jamy odkryto liczne fragmenty nac:z.yń. Są to: mały pucharek donic:z.kowaty, fragment małej amforlei 
dwuuchej, naczynie warowale lub puchar lejkowaty (wylew niezachowany), ułamki w tej amfory l.dobionej listwą 
plastyc:z.ną z wyciskanymi dołkami palcowymi, niekompletnie uchowany duty puchar lejkowaty :z. uszkami kdao
kowymi. l.dobiony krokiewką i pionowym słupkiem, fragment naczynia workowatego ora:z. ułamek wylewu naczy
nia nerokootworowego :z. ocnameotem brul.dowym w postaci tr:z.ech linii pionowych. Znale:z.iono równiet tr:z.y całe 
i 2 uchowane ~§ciowo p~śliki rótnych typów, cztery prupalone siekiery c:z.worofcieone, gładrone na całych 
powierz.chniach (pr:z.yoajmniejjedna była wykonana z kr:z.ernienia pasiastego) ocaz kamienny ro:z.cieracz. 

W jatnie znajdowały się liczne sz.czątki kostne, podobnie jak inne ubytki równiet przepalone. Trzy 7. nich to 
narzędzia tnące- ostr:z.a. Porostałe są res:z.tkami o chatakteru odpadkowym. W l.decydowanej więksrofci kości 
naletały do bydła domowego, częfć do owcy - kozy. bardro niewiele do świni i zwienąt dzikich. Analizę 
arcbeo:z.ologiczną wykonała A. Lasota- Moskalewslca. 

Jama jest czysta kulturowo. Mateńały ceramiczne datują ją na fazę klasyczną kultury pucharów lejkowatych. 
Pobrano próbkę w celu określenia wieku be:z.w:z.ględnego kości. Aoali:z.a C 14 zostanie wykonana prze:z. M. 

Pal.dura. 
Materiały archeologiczne pr:z.echowywane są w Mu:z.eum Okręgowym w Chełmie. 
Badania bęclit kontynuowane. 

Rzucewo, gm. Puck, 
woj. gdańskie, 
St. nr l AZP: 04-42/1 

l Mu:z.eum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadz.iła mgr Danuta Król. Finansował WKZ w Gdaóslru. Kontynuacja 
badań :z. Jat 1927·29, 1983-1988. Osada kultury rzucewslt.iej. 

Osada pelotona jest ole. l km na północny-wschód od zabldowaó wsi Rzucewo, bezpo§rednio nad :z.atoq 
Pucq. Zalotono l wykq> o powier:z.chni l ara. :z.lokalizowany w partii środkowej osady. Wyrótniono 19 obiektów. 
Powier:z.chnia wykopu i warstwa kulturowa :z. mateńalem kultury rzucewslciej wstała w zoac:z.nym stopniu :z.nis:z.. 
c:z.ona pr:z.e:z. pótniejs:z.e wkopy. 

W bietącym roku dokoóc:z.ooo eksplorację jednej :z. chat, wyrótnionej w 1988 roku. Jej wypełnisio stanowił 
cZatny piasek:, silnie pr:z.emies:z.any l. węglem dr:z.ewnym. 

W obrębie chaty wyrótniono palenisko zbudowane na planie prostokąta. Na zewnątr:z. chaty. pn;y ścianie 
północno-wschodniej wyrótniono skupisko. silnie scalonych kofci zwierzęcych, ości i łusek rybich. Zalegało ono 
na powier:z.ch.ni około l x 1,5 m. W warstwie s:z.czątków kostnych wyrótniooo fagmenty naczyń w tym: naczynie 
rynienkowate. 

W materiale :z.abyt.kowym wyrótniono: fragmenty oaczy6. bryłki bursuyou. l pacior rurkowaty, 2 szpile 
kościane, 8 siekier karnieMych, płyty szlifierskie oraz. narzędzia kr:z.emieo.oe: drapacze gładzone, skrobac:z.e, 
grociki, zgrzebło, pr:z.elcłuwac:z.e rylce, 4 siekiery kr:z.emieMe. 

Materiały przechowywane są w Mu:z.eum Archeologicznym w Gda6sku. 
Badania będlt kontynuowane. 

Samborowłce, gm. Pletrowlce 
Wielkie, woj. katowickie. 
St. 49 AZP: 102-39/205 

l Mu:z.eum Śląslt.ie 
w Katowicach. 

Badania prowadz.iła mgr Małgorzata Kurgan-Przybylslca pod opieką dr. Kr:z.ysuofa 
Tuni z IHKM PAN w Krakowie. Badania były finansowane pr:z.ez Mu:z.eum Sląskie 
w Katowicach ora:z. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowica.ch. Truci 
seron badań. Osada oedityc:z.na. 

Pr:z.eprowad:z.ono wykopaliska na osadzie. 
Stanowisleo lety olecło300m na :z.achód od granicy Samborowic i około 500 m na południe od doliny Troi. 

Ro:z.ciąga się ono na wypłasz.c:z.eniu. w ro:z.widleniu pornięd:z.y s:z.osą prowad:z.ącą:z.e wsi ku granicy Pa6stwa, a drogą 
polną biegnącą w wąwo:z.ie ku północy w politu kapliczlt.i §w. Anny, pr:z.echodl.ąc na niewielki cype.l opadający ku 
dolinie Troi. 

Łącznie pnebadano powierzchnię 185,5 m1• zakładając na cyplu dwa wykopy o wymiarach: 
5 lt 25 m i l x 60,5 m. W obu wykopach :z.iemia Ol'Da :z.alegała do głęboko§ d około 45-50 cm. Warstwy kulturowej 
nie stwierdzono, natomiast w jednym 7. wykopów z.aobserwowano na głębokości około 50 cm równcległe, niezbyt 
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regularne smugi ukierunkowane wschód-zachód (skośnie do osi cypla). Smugi te wypłyciły się około 5-10 cm 
poniiej wziomu calca. Prawdopodobnie są to ślady orki 

Odkryto IQcznie 6 obiektów archeologicznych (jam). W więbzo§ci z nich materiał archeologiczny (fragmeDLy 
naczyń. wyroby )(rzemienne) wyst.ąp.ił w niewieluej ilości, a dwa obiekty były go całkowicie pozbawione. Wydo
byte skorupy są najczęściej bardzo drobne, niezdobni one. unicmoiliwiające określenie formy naczyń z których 
pochodzą. Równiet ubog.i jest materiał lcr'zcmienny. Odbiega to znacznie od wyników uzyskanych w poprzednich 
sezonach badawczych, co zwatywszy na niewielką ilość odkrytych obiektów i znaczne ich rozrzedzenie pozwala 
przypuszczać. te natrafiono na peryfeńe osady. W oparciu o nielic7ne fragmenty zdobione ornamentem plasty
cznym (guzy). a takte technologię wykonania naczyń motna uzyskany materiał ląctyć z lculturą lendzie.lską. 

Sandomierz, woj. tamobr.teskie, Polska Akademia Nauk Instytut Histońi i 
st . Wzgóne Zawlchojsk ie, Kultury Materialnej Zakład Metodologii 
St. 6, AZP: 89-74/6 Badań Archeologicznych w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Hanna Kowalewska-Marszałclc przy udziale mgr Doroty 
Cyngot. Finansował Urząd Miasta w Sandomierzu oraz IHKM PAN. Dziewiąty sezon 
badań. Osada noelityczna cylcłu lendziel s Ieo- polgarsuego i ślady osadnictwa z wczes
nego okresu epoki brązll 

Celem badań było rozpoznanie nie kopanych dotychczas działek. które znalazły się w obrębie zwartego, 
przebadanego jut obszaru. a talcte przebadanie rozpoznanych wstępnie a elcsplorowanych dotychczas (w latach 
1985-88) tylko fragmentarycznie obiektóW: 12. 28. 34. 35, 36, 37 i 68. 

Załotono dwa wykopy: 1-89 usytuowany w środkowej części wzgórza i JI-89 po jego zachodniej stronie. 
Łączna powierzchnia wykopów wynosiła ole. 180 m2• głęboleość ich nie przekraczała l m. 

W wykopic U89 dokończono eksploracji jam: 34. 35. 36 i 37, przebadano leolejne od ci nici rowka 12 i obiektu 
28 (tzw. .,budowli prostokątnej"' - jak się wydaje, porostalości niewicluej Jcoostrulccji slupowej na planie 
prostokąta). Są one trudne do zinterpretowania, zwłaszcza przy niemal całkowitym braku materialu archeologicz... 
nego, zarówno w wypełnisicach dołków posłupowych. jalci wewnątrz otoczonej przez. oie przestn..eni. 

W wykopie IU89 przebadano część poludoiową obielctu 68 - dutej i głębolciej jamy o bardzo regularnym, 
leolistym zarysie i przekroju w kształcie trapezu prostokątnego. Wypełnisko jego slcładało się z lciJku warstw 
i zawieraloniewiele matcrialu. Na dnie jamy znajdowały się dute kości zwierzęce. Badania nie potwierdziły zatem 
sugestii. te obiekt 68 jest, być mO'J.e. kolejnym rowem otaczającym osadę. 

Wykopy dostarczyly niewielkiej ilości materiału archeologicznego, w którym zdecydowanie przewatała cera
mika. w swej głównej masie zwiQZAna z cylcłem Jendzie.lslco-polgarskim. Materiał krzemienny obejmował. podob
nie jak poprzednio, wyroby z Jerzemienia czek.oladowego i §wieciechowslcicgo. Material organiczny ograniczony 
był do leilicunastu kości zwierzęcych. pochodzących w przewadze z obiektu 68; znaleziono róWnici zwęglone 
ziarna zbót. 

Sezon pozwolił na uzupełnienie informacji o charakterze badanych obiektów. Interesująco przedstawia się tu 
zwłaszcza ob. 68- pierwsza tego typ1 jama na Wzgórzu 7..awichojslcim. 

Materiały są przechowywane w Zakładzie Metodologii Badań Archeologicznych IHKM PAN w Warszawie. 
Badan ia będJt kontynuowane. 

l Sowinki. gm. Mosina woj. poznańsicie St. 23A patrz wczesne średniowiecze 
Sowinló, gm. Mosioa woj. poznańsicie St. 23B patrz okres laleńslci 

Stawki, gm. Dobra, 
woj. kon ińskie, 

Muzeum Okręgowe w Koninie 

St. l , AZP:? 

Badania prowadził mgr J. Kapusili:a. Finansowało MOK. Trzeci sezon badaó. Stano
wisko wiclolculturowe: osada kultury pucharów lejkowatych. osada kultury łutyclciej, 
cmentarzysko kultury przeworslciej. osada wczesnośredniowieczna. 

Badania prowadzono w północnej i północn<>-wschodniej części cmentarzyska. Przebadano łącznie 2.75 ara. 
Odslonięt.o i wyeksplorowano l 2 grobów (4 popielnicowe. 8 jamowych). lciJkanaście jam oraz krQ& kamienny. 

Obiekty osadnictwa neolitycznego czy łutyclciego w większości zostały zniszczone podczas użytkowania 
cmentarzyska w okresie kultury przeworslciej. Odsłonięto ślady po leilicu jamach (bardzo silnie zniszczone) oraz 
półziemiankę (§red. ole. 1.5 m). 

W północnej części cmentarzyska odsłonięto krQ& kamienny zbudowany z niewielkich. polnych kamieni 
(wymiary 4x6 m). Ksztahem zbliżony chyba do elipsy (pn. część porośnięta lasem). Wnętrze podzielone na 
mniejsze części przegrodą w Jcsz.tałcie krzyta. W środku i na olneiach znaleziono ślady po JciJJcu ogniskach. Ole. 
!Om na zachód od lcrę.gu odsłonięto .. kamienną alejkę"' (szereg). Zarówno krągjak i szereg orientowane po osi N-S. 
Po przeciwnej stronie kręgu wyeksplorowano jamę (śred 0,5, gł. O. 7 m) wypełnioną szczelnie małymi. polnymi 
kamieniami. Brak jakiegokolwiele materialu archeologicznego uoiemoiliwia określenie przynależności chronolo
giczno-kulturowej. Groby występują na zewnątrz kamieonego kręgu (we wnętrzu znaleziono jeden silnie zniszcz<> 
ny grób jamowy - najprawdopodobnie podczas budowy kręgu). W przeciwieństwie do grobów jamowych 
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{ niewieiide wgłębienie wypełnione silnie przepalonymi ko§ćmi i ska:upami) popielnicowe były bogato wyposat~ 
ne: militaria. notycc. ceramika. zapinki. Datowanie obiektu: wczesny okres rzymsld (B 1). 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie. 
Bildania będ~t kontynuowane. 

l Trzebule. gm Dąbie woj. zielonogórsld e St. l patrz okresy brązu 
Turk.owicc. gm. Hańsic woj. chelmslde SL 8 pat1;2. okresy brą211 

Weresu:zyCII, gm . J a rc:tów, 
woj . u m ojskie, 
St. 29 AZP 9~9 1/1 22 

Muzcum w Tornasrowie 

Badanie prowadziła mgr Jolanta Bagi6ska. Finansowal WKZ w Zamo&ciu. Drugi sezon 
badań. Kurhan kultury ceramiłi sznurowej. 

Na wzniesieniach Grzędy Sokalslciej. na obnane międz.y Hubinkiero a Przewloką znajduje się kilkadziesiąt 
kopców usytuowanych na kulminacjach terenu. Odkryto je w trakcie badań powierzchniowych AZP w 1987 roku. 
Badania wykopaliskowe tych kopców podjęto w l 988 roku Przebadano wówczas jeden kapice. który. jak się 
ok.azalo. byłkurhanem kultury ceramiki sznurowej, mieszczącym się w jej .. środkowocuropejsldm hayzoncie". 

W roku bietącym objęto badaniami następne kopce. Jednym z nich był kurhan w Werszczycy stan. 29. Nasyp 
kopca o wysokości względnej porutej 40 cm był bard:z.o zniszczony przez orkę. Kurhan przebadano metodą 
eksploracji naprzeciwległych ćwiartek warstwami mechanicznymi co lO cm. Cięć na ćwiartld dokonano po osiach 
N..S i W-E. Pierwotna średnica kurhanu wynosiła ok. 14 m. W centrum (w ćwiatLCe północno-zachodniej) na 
głębok.ooci 50 cm odsłonięto słabo rysującą się na powierzchni wykopu jamę grobową o wymiarach 160 x 280 cm. 
która zachowanajedynie w partii pr:iydcnnej, orientowana była po osi NE-SW. Jama zawierała nielic1..ne fragmenty 
szkieletu. Pochówek wyposatooo w dwuuchą amforę ornamentowaną w gć.-nej części brzuśca pasmami pionowo 
rytych linii obramowanych krótldroi. ukośnymi nacięciami tworzą.cymi motyw jodelld. Pomiędzy tymi pasmami 
pojawiają się pojedyncze linie pionowe zdobione jodełką. Tald sam motyw wyst~puje na obu uchach. W dolnej 
partii brzuśca widoczne są ślady obmazywania. Obok amfory znaleziono pucharek z lejowato rozchylającą się 
styjką zdobioną trzema poziomymi rzędami nacięć. Naczyniom towarzyszyły dwa grociki trójkątne z lekko wgiętą 
podstawą. wiór oraz niewielki odłupek- wszyslkie narzędzia wykonano z krzemienia wolyńsldego. Cechy wyposa
żenia grobowego po2Wałają zaliczyć kurhan do .,Yodkowoeuropejskiego horyzonw" kullury ceramiki smurowej. 

Kurhan od strony wschodniej otaczała. w odległości oŁ 9 m od jamy grobowej. półksiężycowata jama. z której 
wybrano ziemię potrzebną do usypania kopca. Średnica jej wynosiła Ił m a największa głębokooć ok. 160 cm. 
W obrębie przydennej partii jamy (na ćwiancc południowo-wschodniej) znaleziono fragmenty szkieletu ludzkiego 
bez wyposażenia. Pcdobnie jak w ubiegłym roku nie odnałez.iono śladów rowka przykurhanowego. Być moie 
należy się liczyć z nieco odmiennym od reguły z.wyczajem pogr.tebowym ludności. która usypała kopce oa tym 
terenie. Prawdopodobne jest jednak. te wskutek. bard to silnego zniszczenia nasypów obu kopców rowki te uległy 
jut rozoranr· . Planowane badania następnych kopców powinny przynieść rozwiązanie tego problemu. 

Wielkopole.. gm. Urszuli n woj. chełmskie SL 5 palrz wczesne średniowiecze 
Wojciechów. gm. Hańsit woj. chełmsld e SL 8 patrz okresy brązu 

Wneśnlca, gm . Sławno, 
woj . słupskie, 
St. 16, AZP: 10-2613 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Pozoaniu 

Badania prowadzili mgr mgr Arkadiusz Marciniak. i Włodzjmierz Rączkowslci (autor 
sprawozdania). Finansowal WKZ w Słupsku. Drugi se:z.on badań. Obozowisko (?) 
ludności kultury pucharów lejkowatych. wczesnośredoiowieczoe, ciałopalne cmentar
zysko kurhanowe (VJINW- IX w.). 

Celem badań było ustalenie morfologii rowu otaczającego kurhan oraz pozyskanie dalszych informacji 
o osadnictwie neolitycznym na tym stanowisku. 

Badania prowadzono na powierzchni 400m2. Zarejestrowano 4 obiekty kulturowe. 
l. Kultura pucharów lejkowatych (grupa łupawska) - 4 dolld po słupach (?) oraz material krzemienny 

i ceramika w wi~ks:z.ości na złotu wtórnym. 
2. Wczesne średniowiecze- rów otaczający kurhan powslały w wyniku wybierania piasku potrzebnego do 

budowy nasypu kurhanu. Maksymalna średnica rowu wynosi ok 15 m. szcrokooć waha się od 0,6 do 2,3 m. 
Stwierd:z.ono przerwę w przebiegu rowu od strony południowo- zachodnio-południowej. Wmiesienie nasypu 
kurhanu poprzedzone zostalo usunięciem warstwy humusu pierwotnego. Obecno§ć ceramild wczesnośredni~ 
wiecznej w rowie pozwala sugerować, te oprócz wcześniej zarejestrowanych form grobów (por. badania 1988), 
mógł wystąpić równiet grób popielnicowy na kurhanowy. Prawdopodobnie z okresem utytlcowania cmcntanyska 
związane są ślady ogniska(?) zarejestrowane na zachód od badanego kurhanu. 

Materiały czasowo znajdują się w lP UAM. 
Nie p rzewiduje slę kontynuacji b11dań. 

l Zbrojewsko. gm. Lipnie woj. częstochowslde St. 3 patrz okresy brązu 
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Arbasy, gm. Drohiczyn, 
woj. białostcx:kl~, 
St. 14, AZP: 50.81/11 

Okresy brązu 

Konserwator zabytków Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadz.iJ mgr Jerzy Maciejc:zulc. Finaosował WKZ w Białymstoku. Pierwszy 
sezon badań. Osada kulrury tru:inieckiej. 

Stanowisko odkryte zostało podcws badań w ramach A'll' jesienią 1986 r. Połotooe jest na wydmie, łagodnie 
opadającej w kierunku rzeczki Sj]nej -dopływu Bugu, około 300 m na pólnocny-wschód od wsi. Droga poJ na 
oraz systematycznie wybieranie piasku dq>rowadziły do częściowego zniszczenia osady. 

Badania ratownicze miąły na celu ok:re§lenie charakteru osady i stopnia jej zniszczenia. Załoiono trzy wyłtopy 
o łącznej powierzchni 94 m2 w miejscach, gdzie na powienchni wystąpiły dute skupisita mateńału zabytkowego 
i kamieni. W wykopach l i 2 układ stratygraficzny został zniszczony. W warstwie lutoego piasku wystąpił jedynie 
ubogi materiał krzemienny (drapacz i odłupki) oraz fngmenty ceramiki k.ulrury trzci nieckicj. Wykop 3 załotono na 
skraju młodniaka sosnowego w północno-wschodniej czę§ci wydmy. Odkryto tu w warstwie kulturowej na głębo
ko~ci ok. 12()..130 cm od powierzchni gruntu bogate §Jady osadnictwa w postaci ltj]ku skupisk ceramiki, zawiera· 
jącycb ltj]kana!cie naczyń kuJrury trzcinieckiej o rótoym stopniu zachowania. Najlicz.niejs24 grupę stanowiły 
naczynia esowate, niektóce bogato zdobione (ocnameot linii rytych poziomych i falistych, rzędy otworków pod 
wylewem). W poblitu skupisk odkryto kilka nieckowatych, płytkich spalenisk. Mateńał krzemienny wystąpił 
nielicznie. Natrafiono równiet na fragmenty cerarniki z okresu wpływów rzymskich. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 
Badania nie bęc4 kontynuowane. 

l Bobin. gm.Proswwlec woj. kralcowslcie SL 5 patrZ okres rzymski 
l Brzezie, g m. Pleszew woj. kaliskie SL 29 patrz okres halsztacki 

Ctrklewnlk, gm. Dobre Miasto, 
woj . olsztyńskie, 
St. V AZP: 21·60/S 

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 

Badania prowadził mgr Mirosław Hoffmana. Finaosowało MWiM w Olsztynie. Drugi 
sezon badań. Naruralnie obronna osada grupy mazursko-warmmskiej kulrury łu~yckiej. 
Osada pruska z wczesnego ~redniowiecza (XI-XII w.) orazosada pótoośredniowieczna 
(XIV-XV w.). 

Celem było rozpoznanie poJudoiowo-wschodniej części osady oraz ok:re§lenie stopnia zniszczenia tej partii 
s tanowi s lca. 

Załotono trzy wylcq,y (nr v. VU) o łącznej powierzchni 187 m2. Odkryto. udokumentowano i wyeksplorowa
no 26 obiektów (nr 24-45, 45a. 46-48), w tym 22 kultury łutyclciej. jeden wczesoośredniowiecz.ny oraz trzy 
domostwa datowane na okres pótno~redniowieczny. Górne partie wszystlcich obiektów zniszczooo były pr:r.ez orkę 
lub przez wzoiesiooo na niektórych z nich, wspomniane jut budynki pótoośredniowieczne. 

Z odnos24cych się chronologicznie do schyłku epoki brązu obiektów osadniczych kultury łutyclciej dominują 
liczebnie jamy, z lctócych wiyk.szość posiadaJ a koliste, bądt owalne w planie kształty o średnicach od O, 7 do 1,5 m. 
Pod względem głęboleości wydzielić motna dwa rodzaje jam: płytkie, o miątszości 0,2-0,3 m ocazjamy głębokie, 
o miątszości 0,6-0,7 m, a nielciedy osiągające nawet głębokość l m. Pod względem inwentarza wyrótnić nalety 
jamę nr 39, z lttocej oprócz fragmentów ltj]ku naczyń ceramicznych pozyskano równiet bryłkę brązu (jest to 
pierwszy, odkryty dotychczas na osadzie ułamek tego stopu). Połączooa w górnej partii warstwą rozsypiskową 
z obiektem 45a, głęboka jama nr 45 zawierała znaczną ilość ceramiki (w tym pucharek o wyodrębnionym. wleJę-
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słym dnie i fragmenty dutego, plaslcodcnoego naczynia) oraz. duto polepy ze śladami formowania. Odnotować 
naJe ty równiet wystąpienie w jamie nr 4 l typowego .. łutyckiego'' garnka o obmazywanej powierzchni. Z palenisk 
wzmiankowania wymaga wyłotony kamieniami. nieckowaty w profilu (miątszość do0,40 m) obiekt or38. którego 
inwenlatZ ceramicUJy slallowiły m. in.: dolna partia dutego. płaskodeMego naczynia o powierzchni pionowo 
obmazywanej palcami, fragmenty nicstarannie wykonanego naczynia silowalego <raz. fragmenty naczynia zdobi~ 
nego grupami rytych linii. 

We wczesnym średniowieczu utylkowana była prz.ewarstwiooa. owalna w planie jama od podleowa or 30,kt6fa 
zawierała m. in.: Liczne fragmenty ręcznie lepionej i obtaczanej ceramiki, polepę oraz. kości zwierzęce. 

Pótnałredniowieczną fazę u.l.ytkowa.nia wyniesienia polotonego międty Łyną. a jeziorami Stobojno i Komi
nele potwicrdają pozoslaloki zagłębionych w ziemię domostw (obiekty nr 29. 33 i 47). Prostokątne w planie 
domostwa nr 29 i 33 zawierały fragmenty naczyó ceramicznych. kałci zwierzęce oraz przedmioty telaz.ne, w lym 
gwotdzie, okucia oraz. piesznię. Sciflejszą chronologię tej fazy utytkowaoia osady ustalić będzie motoa po 
blitszym olcrdleniu dwóch bralaeatów. lctóre wystąpiły w obiekcie nr 47. 

Przeprowadwne w tym sezonie prace pozwoliły uealizować wytyczony cel. Wstępnie rozpoznano południo
w~wschodnią partię stanowiska. Obecnie stwierdzić jut motna, te w .. tutyckiej" fazie funkcjonowania osady 
utyłkowany był cały poludoiowo-wschodni cz.łon wyniesienia. wraz z jej południowym. dochodzącym do bcv 
imiennego cielcu wodnego stokiem. Stwierdzony w wyniku badań slopień destrukcji stanowiska jest mniejszy nit 
podejrzewano. 

Materiały i dokumentacja z. badań znajdują się w Muzewn Warmii i Mazl.l' w Olsttynie. 
Badania bęclit kontynuowane. 

l Ciesz.anowice. gm Gorzkowice woj. piotrkowskie St. 4 patrz neolit 
Dąbrówka Zabłotnia woj. radomskie St. 13 patrz okres rzymski 

Dolice, woj. sz.cuclńl.kJe, l 
St. 45, AZP: 3,;;,5-";1=1 =--=== =:!1 

Polska Akademia Nauk lnslytutllistorii Kul
ll.K)' Ma1erialnej Zakład Archeologii Nad~ 
dna Pracownia Archeologiczna w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Stefan Wesołowski przy współpracy Heleny Bona. Finansował 
III KM PAN. Pierwszy sezon badań. Osada kultury łużyckiej t IV okresu epoki brąz,u. 

Badania terenowe na obszane Kotliny Pyrzyckiej i jej morenowych obrzeżach od kilku lat koncentrują si~ na 
jednym z wybranych mikroregionów osadniczych kultury łużyckiej nad Małą tną (rejon Dolic). gdzie uchwycono 
zespół stanowisk (cmentarzysk i innych śladów osadniczych) reprezentujących młodsze fazy osadnicze epoki 
brązu. Dotychczas przebadano dwa cmentarzyska (stan. 30 i 40) jednoczefnie rozpoznawano powierzchniowo 
współczesne nekropolom osadnictwo. Celem badań było rozpoznanie osad i innych śladów zasiedlenia w badanym 
mileroregionie osadniczym. Na clwalacr tych badań. określonych jako zwiadowczo-wykopal iskowe. miała wpływ 
ograniczona doslfpno§ć do badań w postaci terenów zalesionych. stosunkowo rozległy obs7..ar do rozpoznania 
obejmujący dwie nekropole, a tatle ograniczony czas i środlci finansowe. W bictącym sezonie wykopaliskowym 
leoncentrowano się na odkryciu i przebadaniu śladów zasiedlenia w sąsiedztwie cmentarzyska na stan. 30. Peoctru
jąc powierzchniowo obszar 15 ba lasu (starodrzew - buk. dąb). przebadano oa stan. 40 metodą odwiertów 
i wykopów sandatowych powierzchni~ 6 ha odkrywając osadę zajmującą przestrzeń około S ha. Łącznie wykonano 
90 odwiertów i 6 sondaty o powierzchni 0.35 ara na głębokość od 0.80 m- 1.20 m. Poczynionoważnc obserwacje 
odnośnie charalacru warstw i ich funkcji pod względem pnyrodnic?.ym i kulturowym. Wyrótnioną warstwę 11- gą 
- piasek żółto brunalny o dutej zawartoki próchnicy, o miąższości 0,40 m. zawierającą liczne ułamki naczyń 
motna by ocenić jako poziom gleby ornej ukształtowanej na badanym stolcu pagórka pned posadzeniem lasu. 
Gleba ta przykrywała na obszarze badanym warstwę związaną z. osadnictwem. W wyróżnionej warstwie 111-ciej 
o miątszości 0.60 m. a zawierającej próchnicę brązową z popiołem . spalenizną. szczątkami organicznymi i ulam
karni naczyń motemy okres1ić jako warstwę kulturową - pozostalość osady. Funkcję i charalaer tej warstwy 
potwierdzają obiekty typu jamy ziemne z. dutą zawartością ułamków nac7yń. popiołów ze spalenizną i póll.iemian
k:a z. paleniskiem. Kolejna warstwa IV-ta, piasek ze żwirem o miątstałci do 0.40 m, w którym wyróloiono 
warstewki próchniczne z dutą zawarto§cią związków organicznych. stanowiła przypuszczaJnie poziom pierwotnej 
próchnicy leopalnej ukształtowanej na wzgónu przed uchwyconymi tu śladami osadniclwa kultury tutyclóej. 

Badania pozwalają na przeanalizowanie uzyskanych tródel pod w1glcdcm charalaeru i funkcji odkrytej osady. 
zajmowanego obszaru, oceny chronologicznej, a takle zaistniałych wspóluletności. m. in. czasowych mi~dzy 
osadą a cmentarzyskiem. 

Badania w mikronglonie dollek lm będ~t kontynuowane. 

Grobnlkl, gm. Głubczyce, 
woj. opolskie, 
St. 7, AZP: 99-36/- nie b11d. 

Muzcum Śląska Opolskiego w Opolu 

Badania prowadziła mgr B. Jarosz. uczestniczyła J. Kawecka. Konsultował prof. dr hab. 
Bogusław Gediga. Finansowało Muzeum Śląska Opolskiego. Truci sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne kultury tutyckiej. 

Badania były k:ontynuacją prac prowadUJOych w latach 1987-88. Wykop o wymiarach lO x !i m zlolcalizowaoo 
na potudoiowym stoku wz.niesienia. równolegle do wykopu z roku ubiegłego. 
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Odsloni~to i przebadano 10 grobów ciałopalnych popielnicowych, więkstofć t nich to groby popielnicowe 
obsypane resztkami stosu. Jedynie w prtypadku grobów nr 35 i 40 ucbwycooo zarysy jam ksz.taltu prostokątnego 
o lelk.o zaokrąglonych narotach. W prtypadku porostałych grobów zarysów jam nie stwierdzono. 

Wyposatcnie zmarłego stanowity głównie naczynia gliniane. Jedynie w grobach nr 33 i 37 stwierdz.ooo ozdoby 
t brązu (uszkod7ona bransoleta oraz fragment trz.onka szpili). 

Przebadaną czę~ć cmentarzyska motna datować na IV-V okres epoki brązu. 
Materiały znajdują się w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 
Badania nie be<Jit kontynuowane. 

l Klchary. grn. Owikozy woj. tarnob-zeslcie St. 2 pal.rz neolit 

Komarów, woj . zamojskie, 
St. 9 AZ P 90-90/13 

Wojewódzki O§rodck Archeologinoo-Kon
serwatorski w Zamo~ciu 

Badanie prowadził mgr Józef Niedtwied1. Finansowal WOAl<. Cmentarzysko kul tury 
łutyckiej. 

Stanowisko odkryto w 1988 r. podczas meliorowania łąk pomiędzy Komarowe m, Antoniówką i Wolicą Brzo
towll. Podczas kopania rowu melioracyjnego zniszczono kilka grobów. W wyniku interwencji jednego z mieszka6-
ców Komarowa. który uwiadomił WOA-K w Zamofciu, przeprowadzono badania ratownicze w celu zabezpiecu
nia materiałów. 

Załotono wówczas dwa wykopy (nr l i 2) eo pozwolj!o odkryć 9 grobów oraz pewną i lo~ć materialu lutoego 
w ty m, m. in. sierp brąz.owy. Wyniki badań oka1.aly się bardzo i nteresujące. Material wskazywal na bardzo wczesną 
chronologię cmentarzyska o czym świadczyły wyratne wpływy .. trzcinieclóe''. Dlatego tet zdecydowano się na 
dalsu prace. 

Wykop nr 3 załoiono po uchodniej stronie rowu meliomcyjnego (ryc. l). Okazało się. te cmentarzysko nie 
obejmuje tamtego terenu. Uzyskano jednak interesujący mateńal kultur .. wcusnobrązowych" m. in. oanędl.ia 
krumienne: sierp, drapacz, grocik sercowaty, dwuścienną siekierkę a takte odłupki i wióry laurnieone oraz 
fragmenty ceramiki. Dwa dute fragmenty ceramiki pochodz.iły z wierzchniej warstwy (l.iemia z rowu) i są to 
prawdopodobnie poz.ostałości po zniszczonych grobach. 

Jeden fragment o zdobnictwie .,trzcinicckim" a technologii .. łuiyckiej" sugeruje ścisłe koniaby obu kultur. 
Motna eo prawda mieć wątpliwości co do tego cty ów fragment wstał prawidlowo uklasyfikowany do kuJtury 
lutyckiej. ale przyklad ubiegloroczny (małe naczyńko z zdobnictwie .. trzcinieckim" znaleziono w popielnicy 
kultury łutyciej) zdaje się rozwiewać te wątpliwołci. 

Wykop 4 bezpośrednio przyległy do wykopów ubieglorocznych przyniósł spodLicwane efekty. Na głębokości 
ok. 40 cm Ollkryto 18 grobów kultury lutyckicj (z tego wyeksplorowano 14 a 4 widoczne w profilu pozostawiono) 
co podwytsu ich liczbę do 27. 

Stan uchowania popielnic był bardzo zły głównic ze względu napodmokle podłote. Większość naczyń jednak 
udało się zrekonstruować. Na uwagę zasługuje popielnica z grobu 19-tego bogato zdobiona- na brzu~cu tlobkami 
ukołnymi i pol.iomymi. na szyjce tlobbmi poziomymi, łuczkami i .. jodclltą". Motyw .. jodełki" znany jest, ale 
w innym ukladzie z kilku stanowisk tego terenu. 

Prawie wszystkie popielnice (poza jednym wyjątkiem) miały ksztalt dwustotkowaty. rótniły się jednak 
znacznie cechami drugoc~nymi; czę~ć była zdobiona na brzu~cu tłobitami uko~nymi. kilka nac1.yó posiadało 
ucha. kilka było eternionych a jedna lekko chropowacona. Na cmentanysku wystąpiło dute zag~sz.cz.enic grobów: 
ole. 6 na m2• podc1.as gdy na innych cmentarzyskach z tego tece nu ledwie 1-2 groby na m l. Brak jak dotychczas 
grobów jaorych. 

1 Krzemionki, gm Bodzechów woj. kiclockie SL 10 patrz neolit 

Lus6wko, gm. Tam owo Podgóm e, 
woj . poznańskie, 
St. 18 AZJ>: 52-25/47 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Jan Dudt ialt. Finansowało Muzeum Archeologiczne w Pozna
nill Pierwszy sezon badań. Osada kultury lutyckiej. Ślad osadnictwa wcusnośrcdnio
wiecznego. 

Stanowisko polotone jest na poludniowym stoku nicwielkiego wyniesienia. ok. 350 m na poludnie od rzeki 
Samy i ole. l km na zachód od samej wsi. Badania o charakteru ratowniczym miały na celu prubadanie nie 
wyeksploatowanej jeszcze czę§ci pi.Unicy lctącej na pólnocnym s kraju osady i stanowiącej szczyt wspomnianego 
wyniesienia. a zainspirowane zostały przypadkowym znalel.ieniem tam 3 jam, a w nich ceramiki. 

Stosując wiercenia laską gcologiczn~ prubadano obszar o powierzchni ok. 1500 m1. Zalotooo w efekcie 
3 wykopy o łącznej powierzchni ok. 60 m . 

W trakcie badań zarejestrowano 5 obiektów, najprawdopodobniej jam gospodarct.ych, o średnicach od 0,8 do 
1.2 m i glęboto§ciach od 0,3 do 0,8 m. W obiektach tych 7naleziono łącznie 391 ceramiki oraz kilkanaście fr. ko§ci 
zwierzęcych i kilka ułamków polepy. Cerami !ta (wyłącznie lutycka) pozwala ustalić chronologię na IV-V okres 
epoki brqzu. 
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W prubadanej częici stanowisu nie było. pcócz obiektów. warstwy kulturowej. Poza obiektami (głównie 
w warstwie humusu) znalaiono 80 fragmentów ceramiki w tym I wcusno§rcdniowieeu~y (powstałe łutyclcie). 

Materiały i dokumentacja znajdu,K si~ w Muzeum Archeologicznym w Po211aniu. 
Nie prawiduje się kontynwu;jl badań. 

Polsk:a Akademia Nau k: Instytut Historii 
Kultury Materialnej Zak:ład Epolci Metali 
w Warszawie 

Badania prowadUla dr Małgorzata Mogielnick:a-Urban. Konsultowal doc. dr hab. Jan 
Dąbrowski. Finansowane c~ściowo przez WKZ w Siedlcacl\. Dziewiąty sezon bad;ut 
Cmentan.ysk:o mnowieck:o-podlas lciej grupy kultury łutyck:.iej z IV-V ok:rcsu epoki 
ocąz.u i ok:rcsu halsz.taclciego; wczdniejsza osada tej k:ultury (drugi sezon badań) orn 
osada z IV-V okresu c:polci l:qw (pi_.y sc:ZOD badań). 

StanowisŁo l. Przebadano l S4 m1. W ~bie cmentarzysb wyeksplorowano 39 obiektów wyst~puj4cych 
w 3 poziomach. o podobnym charatteru jak w latach ubiegłych. Były to: 36 grobów popielnicowych. l zespół 
niezawierających kości naczyń. l skupisko ceramilci. l ślad po słupie. Groby popielnicowe w więk:szo4ci p-zyk:ryle 
były płaciciem lub mislą. Zarysy jam grobowych uchwycono w 3 wypadkach. Obok: 3 popielnic stały pnystawk:.i. 
W 14 grobach stwierdzono drobne pnedmi()(y brljl.Owe. w S ślady br~u na k:o4ciach. w 6 krzemienie, w 2 brnie. 
nie. Zespól naczyń niezawieraj~ych kofci sitJadaJ się z 3 kublców profilowanych sl.ojących do gócy dnem. Ślad po 
słupic był skrajnym obiek:lem w północno-zachodniej c~ci cmentarzyska. Badania przyniosły uściślenie zasięgu 
i rozpoznanie dalszych partii tego stanowis b. 

Północna peryferia cmentarzysb nawars twia się na osadę badaRII Jut w 1987 r. OdJeryto tu dalsZij czę.ść 
zaciemnienia, 4 jamy. 2 ślady po słupach orn zniszczony grób szlcielc:towy. Przebadane partie zaciemnienia 
pozwalają sądzić, i1 miało oDO kształt prostokątny o wymiarach ok. 11,6x9 m (porostalo«ć warstwy k:ulturowej lub 
obiektu), dno płaskie, miątsrotć ok:. 20 cm. Wypełnisito staoowił zbity czarny piasek: z licznymi fragmentami 
ceramiki k:ultucy łutycldej, krzemieniami, bryłbroi polepy. węgielkami drzewnymi. ułambroi brnieni. Znalezio
no tu tak:te fragment rozcieracza. kamienia do szlifowania i paciorek: gliniany. W tej części natrafioDO Lak:te na 
nieliczny neolityczny mat.eriał ceramiczny. Jeden u śladów po słupech wystljpił obol, a drugi pod zaciemnieniem. 
Jamy znajdowały się na północ i wschód od zaciemnienia w warstwie cic:mnot<lłtego (rdzawego) piasku lub pod 
ni,, uwic:rajljCCgo dute ilości ceramilei łulyckiej. Miały one charałtecystyczne wypełnisk:o ciemniejsze przy 
l cianicach a jaśniejsze w celllrum i uwierały spore ilo«ci ceramilci. Grób szk:.ic:lc:towy. zapewne k:ułtucy tnciniec.. 
k:.iej. zalegał w warstwie białego piasku. zdecydowanie nitej nit pozostale obiekty. Badania wylazaly nawarstwia
nic si~ w tej części stanowisŁa l k:.ilku obiektów: cmentarzysb kulLury łutyclcic:j. osady tej k:u.ltury, cmentarzys
b (?) kultury trzcinieclciej, osadnictwa neolitycznego. 

Stanowisko 2. Przekopano 25 m1• wykopy lokalizując w północno- wschodnim kralicu osady. gdyt c:ele m ich 
była tald.e weryfikacja wyników interpretacji zdjęć )()(niczycb terenu. Układ warstw w tej części osady jest 
analogictny. jak: w badanych poprudnio. a mianowicie pod ziemią orną wystepowala warstwa ciemnotelltego 
piasku o miljtsrości 30..50 cm u stosuokowo licznymi fragmentami cerarniki kultury łutyckiej. krzemieniami, 
ulamk:arni kamieni, bcyłk:arni polepy. Ponitej zalegała słabo wyrótniajljCI si~. miejscami unik:ajljca warstwa 
szarego piasku o miątszotci 5-lS cm z nielicznym materiałem zabytkowym. ograniczona od calca poziomami 
orsz.tyou. Nie znaleziono tu tadnych obiektów. 

Roz.p<>e:zęto analizy zawartości fosforu w glebie:. pobierając próblei z obJ osad i prustnc:ni między nimi. 
Powinny one m. in. ułarwić rozpoznanie: zasięgów osad i stosunków p--ustnc:nnych między nimi. 

Badania będ4 kontynuowane. 

Małysz6wka, gm. D~tbrowa Białos
tocka, woj . białostockie, 
St. 4 AZP: 26-87/ 

Konserwalor Zabytków Archeologicznych 
w BiałymstoŁu 

Badania prowadz.ili mgr mgr Katarzyna Rusin, Jerzy Maciejczuk.. lech Pawlata (autor 
sprawozdania). Finansowal WKZ w Białymstoku. Osada u schyłku c:pok.i brljZU 
i wczesnego fredniowiecza. 

Staoowisko odk:cyte zostało w kwietniu 1988 r. w trakcie: badali AZP. Znajduje si~ ono na wzgónu k:emowym 
w widłach dolin dwu małych cielców. Badania miały cbarak:ter ratowniczo-sondatowy z uwagi na niszczenie 
stanowisŁa pruz ebploatację twiru. Od właściciela terenu uzysbDO informację o znalezieniu podczas ork:.i 
kilku toportów bmieooycb. 

Wykop o powierzchni 15 m2 zloblirowano w szczytowej partii wzg6na, ok:. 50 m na zachód od miejsca 
znalezienia toporków. Wyc:bpłorowanozachowany fragment dutejjamy o uchwyconej średnicy ok.. 7 m. zniszczo.. 
nej pruz eksploatację twiru, oraz 3 mniejsze obiekty jamowe. Jedynie jam.a 2b miała regularny k:szWt kolisty, 
w proftlu cylindryczny z płask:.im dnem. o średnicy 11 O cm i glębok:o«ci 65 cm. Pozostalc: obiekty Lo nic:regularoe, 
małe jamy o cbarał:tenc: odpadkowym. 

Z wypełnisic obiektów wydobyto fragmenty słabą>rofilowanych DBCl.YII gładzonych i chropowaconych nawi~
zujli(:ych do ceramilei z osad obronnych Pojezierza Mazursk:iego. fragmenty glinianej formy odlewnicuj bransolety 
(?) o przekroju okrągłym. hetlc~ lcamienną. oraz liczne fragmc:()(y doskonale zachowanych kości zwie~ch. 
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włród lltórych wydz.ielooo fragmenty tnech szydeł. igł~. ocaz szpil~ z uszkiem. Material krzemienny staoowił 
półsurowiec l ~ki łuszcmiowe. Z ~dz.i wydzielono grocik. i zgrzebło. 

Z warstwy humusu pozyskano kilkanucie fragmentów naczy6 wczesn~redniowiecznych (stropy jam osado
wych roz.aywane są na sąsiednich pola.ch). 

Materiały i dobJmenlacja znajdują si~ w Muzeum Okr~gowym w Białymstoku. 
Badalila btd~t kontynuowane. 

Masan6w, gm. Slerosuwlc:e, 
woj. kaliskie, 

St. !* AZP: 6!*·38/UZ 

l Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu 

Badania pcowadził mgr Leszek Zi~b. Prace finansowaJ WKZ w Ka1i szu. Drugi sez.on 
bada6. Cmentarzysko kultuty łutyckiej z ill okresu epoki br4ZU. 

StaDOwisito polotone jest na wydmie. która zoctaJa ~owo zoiszcZCllla pcuz dtog~ polnil przechodzącli 
pcuz jego lrodek, w dolinie rzeki Goila Barycz. po jej wschodniej stronie. 

Prubadano obszar o łącznej powierzchni około 212.5 m1• odslaoiając 16 obiektów grobowych. w tym LS cia
łopalno-jamowych i l zbiorowy grób szkieletowy (nr 41/89). Zarysy jam grobowych były owalne, koliste i prosto
kątne. w przekroju pczypominały gł~bokie niecki. Osie podłutne obie.któw zorientowane były wzdłut linii NW na 
SB. W na B i N na S. W grobach odkryto głównie dość silnie rozdrobnione fragmenty ceramiki , przedmioty 
krzemieone (wykonane wyłącznie z miejscowego krzemienia bałtyckiego) i ozdoby wykonane z brązu. 

Najbardziej interesującym obiek.tem był zbiorowy grób szkieletowy (nr 41/89). Posiadał oo prostokątny zarys 
jamy grobowej o wym. 240x70 cm, którego~ podłutna zorientowana była wzdłut linii NW na SE. W grobie 
znaleziono fragmenty ceramild, pcudmioty krzemienne i liczne ozdoby wykonane z brązu, mit:dzY innymi: 2 szpi
le igłowate. szpil~ z płasko rozk:lepan11 główką. 2 ma.sywne kółka br112.0we ornamentowane uk.o§nymi nacięciami 
oraz liczne skr~ty ze spiralnie zwiniętego drutu br11z.owego o pcukroju plasko-wypukłym i kolistym. 

Ustalono granice cmeotanyska i przebadano jego nieznisZCZ.OIJł centraJnil czę§ć. 
Badaola ukońc:zooo. 

Mułowlc:e, gm. Wlelua, 
woj. alencłz.k:le, 
St. 1 AZP: 77-4411 

Muzeum Zierui Wielu6slticj w Wieluolu 

Badania pcowadz.il mgr Bogusław Abramelt. Finansowalo muzeum w Wieluniu. Pier
wszy i jednoczelnie ostatni sezon bad.a1t Cmentarzysko kultury łu1yckiej zlli-V okre
su epoki brązu. 

Cmeotarzyslco połotonc jest w centrum wsi po obu stronach drogi w Iderunku Góry Karbanów. Obielli jest 
niszcZCllly od pcuszło p6l wieku w wyniku rótnych prac ziemnych (uprawa roli, budowa budynków gospodarczych 
itp.). Z lokalizacji licznych pczypadlcowych odkryć wynika. te cmentanysko obejmuje pczynajmniej około 2.5 ba 
powierzchni. Gt:sta zab.ldowa uniemotliwia pcupcowadzenie badań ratowniczych na wie b :t~~ skalt:. 

Po odb-yciu w maju 1989 r., kiedy to zniszczono grób z Jll/IV okresu epoki brązu, uzyskaoo zgod~ dwóch 
gospodaczy na ograniczooe badania sondatowe. Bidania prz.eprowldzooopczyudl.iale uczniów slloły podstawowej. 

Potwierdzily one silne zniszczenie cmeotanysb. Natrafiano na pczydeone J*tie zniszcZClllych w czasie orki 
naczy6. Jedynym zabytkiem zachowanym w caJo§ci jest mały i starannie wykonany dzbanuszek. z ocoamentem 
guz.owyro. Material ceramiczny datowany jest na IV-V otres epoki brązu. 

Nie prxwkluje się kontynuacji badań. 

l Mąk:dice, gm. Wola Krzytsztoponb Sl 3 patrZ okres halsztacki 

M)illborzyce, gm. Lubsza, 
woj. opolskie, 
St. 3 AZP: 84-33/35 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Opolu 

Badania pcowadz.iJ m$1 Krzysztof Spychała. FinansowaJ WKZ w Opolu. Drugj sezon 
bada6. Osada JudDO~CI kullury łutycldej z V okresu epoki brązu. 

StaDOWisto odkryte w okresie międzywojennym, zweryfikowano podczas ba.daó AZP w l 983 r. Połotooe na 
piaszczystej wydmie; południowa ezt:ść stanowiska zniszcz.ona ebploatacją piasku. Prz.et.dany w 1984 r. pas 
obszaru przy krawt:dzi wylicnyska pcustaJ chronić staoowisko. dlatego przystąpiono do powt6fnych prac ratow
niczych. Objęto ni rui teren o szerok.~ci od 2 do 6 metrów i długości około 6S m pczy krawędzi łclaoy wybienysb. 

Odkryto i pczebadano 32 olieby. włród b6rych wyrótniooo pczyziemia 4 budynków ruieszkalnycb. l jam~ 
za.sobową, l jamt: gospodarczą. 13 jam odpadkowych. 3 paleniska. l §lad po słupie. Funkcja pozostałych była 
trudna do okrdlenia. Obiekty grupowały si~ w zachodniej części wybierzysb. Nicliczne wystąpiły w częłci 
północnej . W cz~d wschodniej, będącej jednoczdnie laawędz.ią wydmy, nie odkryto tadnych flad6w bJiturowych. 

Znaleziono dutą il~ć ułamków naczyń glinianych oraz grudki polepy i w~gle drzewne. 
Zabytld pnekazane zostaną do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. 
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Badania b~'l kontynuowan~ w wypadku ponownl!go zagroienla stanowiska. 

l Nowy Lowicz. gm. Kalin Pomorski woj. koszalińskie SL 2 patrz okres rzymski 
Obra. gm. W olsztyn woj. zielonogórskie SL 73 patrz wczesne ~rcdniowiccz.e 
Opatowicc. gm Ra~iejów woj. włocławskie SL 7 patrz neolit 
Osłonki. woj. włocławskie St. l palrz neolit 

On.ech, gm . Świerkbnlec, 
woj. klltowickie, 
St. 2, AZP: 94- 46/18 

Muzeum Śląskie w Katowicach 

Ołu~brq~u 

Badania prowadziła mgr Renata Ablamowicz. a konsultowala ~ Szydlowska. Badania 
finaosowały K.ZA w Katowicach oraz Muzeum Śląskie. Drugi sezon badań. Cmentar
zysko birytualne kultury łutyclciej z V okresu epoki brązu i halsztackiego C-D. 

Przeprawadrono ratownicze wykopaliska na stanowisku polotonym około 100m w kierunku zachodnim od 
szosy Bytom-Świerkłaniec przy ulicy Szkolnej. 

Przebadano ooszar o łącznej powierzchni około 100m2 odkrywając 12 grobów (nr 9-19). wśród których 
wyrótniono lO szkieletowych i 2 ciałopalne. 

Groby szkieletowe były zakładane w podłutnych. w przyblitcniu prostokątnych jamach usytuowanych na osi 
N-S. a w jednym (X'zypadku na osi NE-SW (gr. 10). o wymiarach: długość od 1,10 do2.60 m. szerokość od 0,60do 
1.00 m. Jamy grobowe były czytelne na głębokości od 0.40 do 0.60 m. Nic stwierdz-ono istnienia konstrukcji 
kamiennych. nie licząc pojedynczych kamieni wapiennych nad jamami grobów 9. 14. 15. 16 i 18. Tylko w dwóch 
grobach (nr 9 i 18) natcafiono na szczątki szkieletóW. w poz.ostałych zaś wypadk.ach lco~ci nic zachowały się. a na 
fakl istnienia grobu wslcazywaly jedynie jama i znalezione w niej wyposatenic. Biorąc 10 pod uwagęmotnabyło 
wnioskować. te głowy zmarłych były skierowane na południe. Zazwyczaj zmarły był wypasatony w trzy naczynia 
(garnele. misę wraz z czerpakiem wewnątcz). k.t6re ulotone były przy nogach. W grobach 9. 14 i 18 wystąpiły 
ponadto ozdoby brązowe. bądf telazne. Z wyrobów brązowych nalety wymienić: kóllca dwu lub trzyzwojowe 
(zawieszki skroniowe). bransoletę otwartą. gul.ik. szpilę o główce zwiniętej w uszko. a z. z.abytków telaznych 
przypuszczalnie fragment s7pili oraz. ułamkiblitej nie dającego s i~ określić przedmiotu. 

Groby cialopalnc (nr li i 12) posiadały jamy kSllaltu w prz.ybliteniu prostokątnego o wymiarach: długość od 
2.10 do 2.20 m. szerokość od 0.70 do 0.80 m: były one czytelne na głębokości 0.40 lub 0.60 m. 

W przypadku grobu 11 kości (w postaci zbitej. zwartej masy) grupowały się (X'Zede wszystkim w południowej 
cz~fci jamy. natomiast w grobie 12 występowały w obręlje całego jej wypclniska. W skład wyposatenia grobu 
11 wchodziły Lrty naczynia. a grobu 12. nactynia charakterystycznego zestawu. a talcte fragment bliżej nie okreś
lonego przedmiotu żelaznego oraz brylk.a galeny. 

Na obecnym etapie wydaje się, te odkryte cmentarzysko nalety do podgrupy a.ęstochowsko-gliwiclciej grupy 
górnośląsko-małopolskiej kultury lutyckicj. a jego chrollologię motna odnieść do V ok.rcsu epoki brąz.u i ok.resu 
hals:ttack.iego C-D. 

Materiały z badań z.łotooo w Dziale Archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach. 

Podłęże Królewsk ie, gm . Kn.eplce, 
woj. częstochowskie, 
St. S AZP: 84-44/49 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii w Krakowie 

Badania prowadził prof. ~Marek. Gedl. Finansował UJ. Pierwszy sezon badań. Osada 
grupy górnośląsko-maJopolskiej k.ultury Myckiej z III- IV okresu epoki brązu oraz 
późnośredniowieczna. 

Stanowisko odkryto wiosną 1989 r. Ze w1ględu na poslępljące niszczenie stanowisita spowodowane eksploa
tacją piask.u podjęto wstępne badania ratownicze. w czasie których zbadano jednąjamę uszkodzoną przez młodszy 
wkop pótnośredniowieczny lub nowożytny. W wypcłnisku jamy natrafiono na ułamki ceramiki. które motna 
zalic7.yć do wczesnej fazy grupy górn~ląsko-malopolskiej i datować w przyblit.eniu na III -IV okres epoki brązu. 
Dalsze podoone fragmenty ceramiki oraz ułamki nac1.yń pófnośredniowiecznych pochodzą z warstwy kulturowej 
i ze zniszclfnej częki stanowiska. 

1 Potoczek. gm. Potok Wielki woj. tarnobrzeskie SL 3 i 4 patrz paleolit i mezolit 

Ropa, gm. Gortice, Polslca Akademia Nauk. 
WOj. OOWOSJtdeclde, Instytut Historii KuJtury Materialnej 

St. 2, AZP: 112-67 Zakład Archeologii MaJopolski w Krakowie 

Badania prowadził dr Paweł Valde-Nowak. uczestniczyli mgr Ewa Klekot i mgr Sła
womir Dryja. Finansował III KM PAN w Krakowie. Drugi sezoo badań. Wczesnob-ą
zowa pracownia ooróbki rogowca meni litowego. 

Celem badań było określenie funkcji stanowiska badanego rozpoznawczo jut w rok.u ubiegłym. Wykonane 
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zostały dwa szuńy: o wymiarach 4 x 2 m (sooda 2. na granicy zasi~u występowania zabytków kamienoycb na 
powienchn.i) oraz S x 2 m (sonda 3, w miejsw koncenttacji zabytków na powierzchni). Po zdj~ciu warstwy ornej 
osiągni~ty został gliniast<>-pylasty utwór deluwialny. pod nim w glina zwietnelhkowa fliszu magurscego -
warstwy typowe dla jednostki dukielsldej. W obu znajdowane byly drobne naturalne olulichy czarnego, digoceńs
kiego rogowca menilitowego. Artefakty z tej skaly. w postaci dwóch rdzeni i kilkunastu odłupków znalezione 
zostały w warstwie ornej. Powi~kszyly one bogaty (kilkaset wyrobów) zbiór zabytków. uzyskany w zeszlyro roku 
na tym stanowisku. 

Istnieją dwie motliwości zinterpretowania uzyskanych wyników. 
l. Pierwotnym złotem dla znajdowanych zabytków jest zagł~biony w podlote obiekt (obiekty?), który umiej

scowiony jest jednak poza zasięgiem sondy 21 3. 
2. Stanowisko znajduje si~ w zaawansowanej fazie niszczenia (zabytki są jedynie w warstwie orne D. 
Dyskutowanie o innych motliwościach (np. wyroby zalegaly pierwotnie wyłącznie na powierzchni gruntu). 

przy aktualnym stanie rozporoaniaobiektu nie znajduj~ podstaw. 
Badania będ\ kontynuowane. 

Sled.lecz.ko, gm. Wurowtec, 
woj. pUskłe, 

St. 4 AZP: 43-31131 

Uniwersytet Adama Mickiewicza 
Instytut Histońi w Poznaniu 
Ekspedycja Archeologiczna lekno 

Badania prowadził dr Andrzej Wyrwa. Pierwszy sezon bada6. Cmentarzysko kultury 
łutyckiej z TV-V okresu epoki brązu. 

W trakcie wykopalisk na stanowisku nr 3 w leknie poinformowano o wyorywaniu na gruntach Pi01ca Gruch<>
Jy w Siedłeczku gm. W11growiec, woj. pilskie fragmentów i calych naczyń ceramicznych. W wyniku rekonesansu 
terenowego i wywiadu okrdlono zasi~g stanowiska, zebrano wystwujący na powierzchni bardzo bogaty materiał 
ceramiczny i kostny. 

Cmentarzysko jest zlokalizowane ok. 300 m na zachód od zabudowań gospodarczych. Znajduje si~ na 
wschodnim zboczu niewielkiego wzgórza (92.3 m n.p.m.). na lewym brzegu rzeki Niełby (Uszewnicy). po lewej 
stronie drogi lek.no- Siedłecz.to. 

Wg wstępnej weryfikacji pawierzehoi owej rouzUI materiału rozkłada si~ na obszarze 30 x 50 m. 
BadanJa będ~t kontynuowane. 

Sierpów, cm. Ozorków, 
woj . łódzkie, 
St. 1 AZP: 61-49137 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadził mgr Zdzis.ław Kaszewski. Finansował WKZ w Łodzi. Cmentarzys
ko wielokulturowe od III okr. e p. brązu po wczesny okres lateński włącznie ( 1200-
250 p . n. e.). 

Badania były kontynuacją prac wylt<Jp&liskowych prowadzonych w lalach 1931 i 1947. 
Stanowisko polotone jest na wzniesieoiu porcńni~tym wysokopiennym lasem w odległoki 900 m na północ 

od wsi Sierpów i 300 m na wschód od toru kolejowego lódt-Gdynia. Przebadano obszar o powierzchni 400 m1, 
na klórym odkryto 26 grobów ciałopalnych o rótnej przynaletnoki kulturowej i chronologicznej. 

Grób 336. nalety do grupy koostantynowskiej kullury łutyckiej i jest datowany na pierwStli połow~ m ola. 
epoki brązu. 

Groby popielnicowe: 321, 323, 326. 341. 342 oraz groby jamowe: 317, 3 18, 322. 324. 329. 330. 331. 340. 
reprezeotuj11 frodkowopołsq gru~ kultury łutyckiej i ich chronologia przypada na IV ola. epoki brązu. 

Z V okr. pochodZI! groby popielnicowe: 3 19, 327. 328 oraz groby jamowe: 320. 325. 332. 333. 334, 33S. 
Znajdująca się w ich wyposateniu ceramika nosi cechy wytej omówionej grupy kulturowej. 

Datowany na okres halsztacki C grób jamowy 337. był wyposatony w naczynia typowe dla wschodniowielk
opolskiej grupy kułtury łutyckiej. 

Groby kultury łutyckiej występowaly pod cz~§ciowo uszkodzonymi brukami kamiennymi. Wypasateoie ich 
stanowiJa wyłącznie ceramika od 2 do lO naczyń. 

Powstale dwa groby jamowe 338 i 339 były obwarowane prostokątnymi obstawami kamiennymi. Odkryte 
w tych grobach naczynia reprezentują odr~bne kultury. a mianowicie kultur~ łutycq i kultur~ wschodniopomors-
k~t- Wyposatone są one w znacznil iloić naczy6 i ozdoby metalowe. W groae 338 znajdowała si~ telazna szpila 
z ł~dz.ią szyjką. natomiast w groae nr 339 odkryto teinnil OIWartą z zgrubjalyrni ko6cami bransoł~ i pierści<>
nek z płaskiej brązowej taśmy. 

Ponadlo w trakcie badaó odkryto S dutych skupisk ceramiki kuJtury trzcioieckiej i l skupisko ceramiki 
pochodt~~CC z III okresu wczesno§redniowiecznego. 
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Słooowlce, p. K.azJnalerza Wielka, 
woj. kJdeckJe. 
St. .. G" -5 AZP: 98-61138 

Polst:a Akademia Nauk Instytut Historii 
Kułlury Materialnej Zakład Archeologii 
Małopolski Pracownia Archeologiczna 
w lgOlomi 

Badania pcowac!Uł dt Krzysztof ThniL Fioansował WOAK - Kielce. ósmy sezon 
badaJS. System fortyfikacji kultury pucharów lejkowatych. Osada tultury trzciniockiej. 

Celem pcac było rozpoznanie zachodniej partii umocnień załotenia obronnego tultury pucharów lejkowatych. 
Odsłooi~to obszar 3,5 ara (wytop XVI), w którego ~bie natrafiono na pozostal~ci rowu otacuj~o od 
zachodu centrum wspomoiaoych umocaieó. 

W trakcie wykopalisk pozystaoo takte bardzo bogaty zestaw materiałów zabytkowych z oas~poej fazy 
zasiedleo.ia tereou staoowiska- starszej epoki lązu. W'ród znalezisk dominuje ceramika kultury trzcio.ieckiej 
oraz etapu chrooologiczoego zawartego porni~dly tym zespołem a kul~ łutycq. Natrafiooo tet oa kiltadziesi" 
o~z.i t~cianych. wyrooy t:aro.ienoe i obfite materiały osteologiczoe i paleobotao.iczoe. Poczyniooo szereg 
ooserwacji tyCZ4C)'cb sukcesji ooiet:tów, mog~ pn.yc:zyo.ić si~ do pomocy w rozwarstwieo.iu ciTooologiczoyro 
materialu ceraro.iczoego. Zlokalizowane obiekty to w wi~bmci pozostal~ci jam okrągłych w rzucie poziomym 
i trapezowatych w pionowym. 

l Sunt, woj. białostockie, 
St. 3, AZP: 41-85/l 

Konserwator Zabyt.ków Archeologiczoycb 
w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Lech Pawlata. Finansował WKZ w Białymstoku Czwarty 
sezon badań. Osada kultury łutyckiej z V okresu epoki łązu i okresu halsztackiego. 

KonlyJaJOWano badania w kierunku północnym rozpaz.ol!i~tC skraj osady. Prubadano powierzchni~ ok. 63 m2 

odkrywa~ i et:.spJoru~ I8jam. W dwu wypadkach stwierdzono oaruszcniewypelniskswsz:ydl obiektówprzez młodsze. 
Jamy posiadały kształt w plaoie zblitooy do kolistego. w p-ofllu nieckowate lub cylindryczne z płaskim dnem. 

Znajdowały si~ bezpośredo.io pod warstw' humusu. Liczne wkopy wsp6łc:zesne zniszczyły panie stropowe ~icl 
obiektów. 

Material zabytkowy staoowiły fragmenty słaboprofilowanych naczyń jajowatych, bec:zultowatych, wazowa
tych i mis. Obiekt ..- 10 doiSlwczył zespołu co najmo.iej tnech naczyń oraz licznych k~ci zwier~ch. Pojedyócze 
ułamki oac:zy6 posiadały ornament paznokciowy. Chacaletery styczne jest bogactwo o~dzi kamiennych: rozciera
czy. gładzilców, bmie.o.i szlifierskich itp. ze fladami utytlcowao.ia. We wsp6łczesnym wkopie znaleziono fragment 
formy odlewo.iczej wykonanej z gliny wzmac.niaoej płótoe.m i owini~tej sznurkiem, słut4Ctj do wyrobu bransole
ty(?) o o~lym przekroju. Półsurowicc laz.cmJenny oleliczny o cbaraltterz.e łusl~C2n1owym. 

Materiały i dokumentacja znajduj, sl~ w Muzeum Ot:r~gowym w Białymstoku. 
BaclanJa bcdt konłynUOWliM. 

Tomaszów Mu., 
woj. piotrkowskie, 
St. l , AZP: 71-57/1 

Muzeum w Tomaszowie Maz.. 

Badania p-owadził mgr Jaousz K.arolczyk. Fioaosowal WKZ w Piotttowie Tryb. Pier
wszy sezoo badań. Osada kultury Lrzciniecldej z D-m okresu epoki hr~. 

Staoowislco polotone jest w pólnocnej ~~ci miasta, przy ul. Piaskowej. oa Jewobrzetnym stoku doliny rzeki 
Czaroej. Materiały zoalez.iooe 7-0Stały oa tereo.ie, który od początku XX w. był zasiedlony, a w ostatnich latach 
przygotowywaoy pod budowę centralnej ciepłowni miejskiej. 

Badania miały charakter rozpozoawczo.ratowniczy. W ciągu 4 tygodni przebadano calkowicie 12 odc.inków 
o łącznej powierzchni 300 m2• Na pozostałym terenie prowadzono obserwac~ warstw zbieranych przez s~t 
mechao.iczoy przygttowuj~y teren pod budow~. 

Obszar zajmowany przez o~ (na podstawie rozrzl.lu materiału) wynosił ok. 1400 m2• Stwierdzooo znac:zoy 
stopień zoiszczeo.ia stanowista przez współczesne osadnictwo. Na stanowisku wysl.\pił w znacznych il~ach 
material ceramiczny i krzemienny. p-awie wył~l.oie. kultuiy Lrzcinieckiej. Nieliczne '' n~dz.ia krzemieone 
datowaoe oa mezolit o blitej o.ieotreflonej przyoaletno.łci kulturowej. Nie znaleziono natomiast oliektów jedno
:r.naczo.ie oaleącyc:h do kultury Lrzciniecldej. 

Materiały zoajdu~ się w Muzeum w Tomaszowie Maz.. 
Badaola zostały zakoliczooe. 

l Troniny, gm. P"oów woj. sieradzide Sl S patrz paleolit i mezolit 
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Trubuk, pa. D\ble, 
woj. zlelooog6nlde, 
St. nr l AZP: 61· 11/18 

Muzcum Archeologiczne 
Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze 
(z siedzibą w Świdnicy) 

Badania prowad:z.ił mgr Włodzimierz Rebelsk:i. finansowal WKZ w Zielonej Gócu. 
Cmenta-zyslco ludnoki kullwy łutyckiej z V okresu epoki brązu i okresu balsztack:ieao. 

JJ 

Trzeci sezon badań cmenlartysb cialopaloego popielnicowego lrultury łutyckiej (badania stanowisu l pro
wadził w 1967 r. dr Adam Kolodziejsiei-wydobyto 58 zespołów grobowych, osiągaj4C k:raw~dt wschodniego 
cmentanysb; badania ratownicze pod~to w 1987 r. zakładaj~ wykop w odległoki 10 m od starej jp"aaicy 
wschodAiej). Kolllyouowaoo prace związane z ok:rdleniem zasi~gu wschodniej graaicy cmelllar7.ysb. Przebadano 
obszar 9 arów Q4Cl.nie od 1987 rolw 20 ac.) wydobywaj4C S4 zespoły jp"obowe (99 od 1987 r.). 

Prz.eci~a gł~bo~ć grobów wahała si~ od 12 do 80 cm pod powiencbni\ ziemi. Tak: niewiellra g)~bolcolć 
była zapewne jedQ\ z przyczyo złego zachowania ~fci wydobytych grobów. Groby odk:ryle od SO- 80 cm 
stosuokowo dobru zacbowaae. charakleryzuje duta ilofć naczy6 przystawnych od 12 do 32 naczy6, w pnewata
J\CCJ ~ci kubki, misy, czerpalei i maJe amforlei .. G- 101. 123, 134, 137. 

Groby znajduj4CC si~ tut pod powienchai' ziemi sk:Jadaly si~ u zaiucrooej popielnicy nakrytej mis, oraz 
z 2-4 oaczy6 przystawnych. W jp"obacb 133, 134, 139, 142, 145, 146 w popielnicach lub obok: niej znajdowaly si~ 
szpile lązowe lub ich fraamenty. Popieloica z jp"obu 143 zawierała oprócz prupalonym koki brązow' ok:ruł' 
bluz~ z doczepionymi z czterech stron ła6cuszbmi. Fragmenty szpil t.elunych bardzo silnie sk:<rodowaoych 
odkryto mi~dzy innymi w grobach 141, 142, 139. W grobie 148 znaleziono brzytw~ telaz114 Ie~ oa płask.im 
oszlifowanym kamieniu- osełce. 

Wydobyty w trakcie tnech sezonów materiał pazwala s'dzić i t cmentarzysko to jest drug' ~'cmentarzy
ska odbytego w 1967 r. 

Materiał zabytkowy znajduje si~ w zbi<rach Muuum ArchcologiC7.Dego Środkowego Nadodrza w Świdnicy. 
Baclania bęc~\ kon.tynuOWaM. 

Turkowlce, r,m. Tyarowce, 
woj. zamojslde, 
st. S (kopiec nr 10), AZP 90-91/17 

l Muzcum w Zamo!ciu 

Badaaie prowadził mgr Jeny Kufnie n. Finansowal WKZ w Zamo!ciu. Pierwszy sezon 
badań. Kopiec lrultury tnclnieck.iej. 

Kopiec or lO, zaliczany do wielkiego cmentarzyska lwtbuowego w 1Ynowcach, połotony jest na grualacll 
Tutk:owic. na prawym brzegu ruczk:i Lipawlec. Usypany zostal w miejscu eksponowanym na piasz.c:zystym, 
wysok:im cyplu wcinaj~m si~ w doli~ Lipawca. Jego zachowana wysok:o§ć wynosiłaokoło l m. a ~red nica ok:cio 
16 m. Kopcezostal zbadany metodą eksploracji naprzeciwległych ćwiartek. W warstwie humusu natrafiono na 
fragment s~canej bransolety z tółtego szkła datowanej na olues wcusnofredniowieczny. Nuyp kopca zawieraJ 
dut' ilofć fragmentów ceramik.i au k:rumienie (w tym prupalone w ogaiu). Uzyskany mateńal zabytkowy nie 
wyltuywał miejsc su:zeg61nej koocenlllleji. Nie zarejestrowano równiet. fladów obiektów z wyjątkiem małego, 
nowotytoego wkop~ w ćwiartce D. Wmxt fragmeDlów ceramilei pruwatał mateńał neolityczny KLWCM i KPL. 
MniejSZ\ ilofć skorup mortna wi~ z okresem wcusnob-47-owym. Kilka charak:lerystycznie zdobionych frat
mentów ceramilei motoa identyfikować z t:ultur, tr7.Cinieck:\. Pod płaszczem k:uthaou, w czystym piuk:u (bez 
zarysów obiektów) znaleziono kilka wiótów k:rumieonych, dwa pr~ślik.i gliniane, zniszcroo' siekierk:~ z k:rumie
nia fwieciechowskiego u "adami g)adunla oraz małe gliniane naczynie zdobione na szyjce, bmllcu i uchu 
gl~bok:o rytym ornamelllem sk:oJnie kreskowanych trójątów. Naczynie to wykazuje cechy wczcsnobr47-0We lecz 
olcrdleaie ~· go przyoaletnoki kullurowej jest trudoe u wzgl~dl na brak: aoalogii z terem~ Polski. 

Wiellcopole, gm. Orszulin woj. chełms.kie SL S patrz wczesne fredniowiecze 

Wojciechów, gm. Hutsk, 
woj. dlebruikle, 
St. 8, AZP 75-89/103 

l Muzeum Ok:r~gowe w Chełmie 

Badaaia prowadill mgr Stanisław Golub. Uczestniczył msr A. Bronick:i. Finansowało 
Muzeum O~gowe w Chełmie. Drugi sezoo badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury 
łutyck.iej. 

Kontynuowano badania z 1987 r. Dla ilok:aliwwaoia jednego lub obydwu k:ra6c6.v cmentarzyska, wotooo 
3 wykopy w kierunku południowo-zacbodnim i 3 w kierunku pólnocno-wschodnim (ł~zna powierzd!Aia 106 ml). 

Stanowisko przebadano w całości. odk:rywa,kc 35 nowych grobów popielnicowych i 2 jamowe. Wi~kszofć 
popielnic była zniszczona w gótnych partiach. Nie zaobserwowaoo zarysów jam grobowych. Pny k:iJk:u popielni
cach zaobserwowano intencjonalne obłoteaie kamieniami - szczcgółaie grób 61. W jp"obie 42 znaleziono przy
stawk:~ (uek:oostruowaoa) oru drobne fragmelll:y drugiej. W 44 znajdował si~? fr. kamieonego rozcieracza. 
W grobie 56 podczas preparowaaia przez antropologa w górnej ~ści naczynia zachowanego w całofci znaleziono 
jedyne do chwili obecnej zabylk:i metalowe-spirale z drutu br\zowego o frednicach: 12,9 mm, 6 ,2x7,0 i 9,6xll,2. 
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Popielnice były płytko wkopywane. więk.s~ć pionowo, nadziej ultc»nie, poroslałe pnypadlti - na boku. 
spowodowały orka i procesy erozyjne. 

Zlokalizowaoo dwa sn.>iska cenrnilci: A i B. da!owane na wczesną epoltę lr~u. m. in. zabytlci kultury 
stnytowslciej. Przypusu:ulllie wschodnia czę~ć cmentarzyska lutycłOego znisz.czyła wcz.efn.iejs~ warstwę kultu. 
rową bądf pojedyncze obiekty. Bralt !Jadów w piaszczystej oalet~j do kultury łutyclciej warstwie kulturowej. 

Odbyto 9 obiektów: :Z. wkopy współczesne, Ulady po słupach i 5- pozoslał~ci ognisk. Nieliczne zoa1ezione 
w nich materiały zabytkowe nie pozwalają się wypowiadać o ich przyoa1etoości chrooologictoo-kulturowej. 

CmeDiartysko zajmowało powieru:hnię oŁ l ara o lcieruoku z SW na NE. Groby zachowują rzędowy ultład. 
Jest małe (ogółem 79 pewnych grobów). Zwiąunc było zapewne z lokalną grupą kultury lutyckiej. Na podstawie 
cerarniki motnaje dałować na III i IV olaes epoki~. 

Stanowisko jest w trakcie opracowania antropologicznego. W pierwszym sezonie nielicznie wys14Piły 
w trzech popielnicach kc»ci owcy-kozy. 

Materiały zabytkowe i dolwmeotacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Chełmie. 
Badania zostały zakoóczooe. 

Wojciechów, gm. Bańsk, 
woj. chełmskie, 
St. 9 AZP: 75-89/104 

Muzeum Okręgowe w Chełmie 

Badania prowadził mgr SWlisław Gołuh Uczestniczyli mgr mgr A. Bronleki i W. Ma
zurek finansowało Muzeum Okręgowe w Chełmie. Soodat ratowniczy. Pozostałofci 
osadnicze kultury łutyclciej. 

Staoowisko odkryto podczas badań poljiskiego cmeotanyska ciałopalnego kultury łutycltiej, penetrując 
wybieczyska piasku Znajduje się ono ok 150m na południowy-wschód od stan. 8 w dolnej części niewieJ leiego 
wzniesienia przy małej dolince z olaesowym ciekiem. Ucbwycooo wschodni kraniec stanowiska. Gł6wną czę~ć 
zniszczyło wybieranie piasku 

Załotooo 3 wykopy o łącznej powierzchni 23 m1. 
Odkryto skupisko jednorodnej chronologiczne ceramiki, z ornamentem w postaci wypychanych od wewolllrZ 

guzk6w pod pogiUbioną krawędzi4 wylewu i chropowacooą powiertehoią zewoęlnną. 
Porutej sn.>iska- 30 cm od pow. znaleziono flady owalnego (60 lt 80 cm) obieltiU o strukturze plamistej. 

bardzo rozmytego i zniszczonego. Zoa1eziooo w nim niewielką iJc»ć materiałów zabytkowych w postaci ceramiki, 
pojedynczych krzemieoi-odłupk.i i l wiór. Kilu fr. ceramilti odpowiada tej ze skupiska. Obiekt był płytki i w pro
mu nieckowaty. 

Rodzaj zoa1ezisk-·cerarnilta inna chrooologictoie nit na cme01aczysku brak ko~ci, fr. umienia tamowego. 
•wiadcą o osadniczym charakterze staoowislta. BraJe typowej warstwy kulturowej. Materiały zabytkowe-ceramika 
oałetą do kultury łutyclciej. datowanej na V okres epolci lręzu lub okres halsztaclci C. 

Materiały zabytkowe znajdują si~ w Muzeum Okręgowym w Chełmie. 
Badania nie będ.\ kootynuoWIIIIe. 

Zbrojewsko, gm. Upłe, 
woj. częstocbowskJe, 
St. 3 AZP: 83- 45/59 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii w Krakowie 

Badania prowadzili: prof. dr Marele Gedl, mgr Urnula Bąk. mgr Barbara Sz.ybowicz.. 
Kolllynuacja badaó zapoczątltowaoycb w 1961 r. Dolinaosował WKZ CzęstochowL 
Cmentarzysko &IUPY górnośląsko- małopol sitlej kultury łutyckiej z 111-V okresu epoki 
lrązu. osada(?) kultury cerarniki dałltowo-grz.ebykowej. 

Zbadano dalsze 44 obieltty (nr 974-1017). Były to w większości groby grupy górno§ląsko-małopolsltiej kultury 
lutycltiej. Liczniejsze były pochówlci zaltładaoe w czystym piasltu. ciałopalne popielnicowe lub bezpopielnicowe 
jamowe, międty innymi datowane na IV okres epolti brązu. Mniej liczne pochówlti. zaltładane w obrębie koostruk
cji karnieonych (obstawy, lrulti nagrobne), will1ą si~ z ltlasyczoę f~ grupy góroofląsko-małopolslciej i datować 
je motna na ogół na V okres epolti brązu. Były włr6d oicb pochówlti szlcieletowe orientowane wulu.t osi 
północ-południe i podoooie orientowane pochówlti ciałopalne bezpopieloicowe. Do wyjątkowych oaletą pochówlti 
popielnicowe w obstawach bmieooych, nakryte biUUm.i (groby 1000. l 007). Groby wyposatone były w cerami~ 
i drobne, nieliczne wyroby lręzowe. Na uwagę zasługuje grób 1007, w którym w popielnicy zlotone zostały liczne 
wyroby brązowe: naszyjnik. dwie bransolety, dwa skręty z dłUtu, 41 guziczków i kółko stanowiące zapewnje 
zapięcie przepa.slti czołowej z naszytymi guz.iczlcami. Bręzy te nie przepalone w ogniu stosu tworzą garnitur 
spotykany w bogato wyposatonych grobach szltieletowych grupy g6roołląsko-małopolslciej kultury łuiyckiej . 

Odkryto skupienie ulamków naczynia kultury ceramilti dolkowo- grzebykowej (obiekt 990). npiczastodeooe
go, zdobionego oroaroe01em stempelkowym oraz pojedyncze wyroby krzemienne. 



/f( ormOlor Arclt~ologicvry 1989 

Złotnik!, gm. Żary, 
woj . zielonogórskie, 
St. lO AZP: 67·11/17 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Jarosław LewczuŁ fjoansował KZA w Zielonej Góru. Pier
wszy, ostatni sezon bad&D. Cmentarzysko kurhanowe łudnoici łcultury łutyclciej z JIJ. 
IV olaesu epolci brązu. 

JJ 

Stanowisko polotone jest w lasach po obu stronach toru kolejowego linii Bieniów-żagań. około 2.5 km na 
południe od stacji kolejowej we wsi ZlotniL 

W czasie bada6 powierzchniowych wios114 1989 r. zinwentaryzowano- niezoane dotąd blitej- stanowisko 
wraz z jego 26 kurhanami, zachowanymi w stanie szczątkowym. Na stan zachowania miały wpływ czynniki takie 
jałc wybudowana u schyłku XIX wieku linia kolejowa przeci nająca pole kl.l'haoów na dwie c~ści, niszcząc przy 
tym wiele z nich; działalność rabunkowa .,archeologów-amatorów". którzy w nieokrdlooym blitej czasie otwor
zyli wi~bzo~ć (jeśli nie ws:z.ystkie) kurhanów: działania wojenne II wojny łwiatowej- oielaóre łrurhaoy zostały 
zamieniooe w gniazda karabinów maszynowych, inne przeci~to transzejami: dute potary lasów w latach osiemdz
iesilltych, które dą>rowadziły do wylesienia terenów stanowiska: wreszcie gl~boka orka traktorowa pod młody las 
sosnowy i sosnowo-bnozowy porastający obecnie stanowisko. 

Rozkopano kurhan nr l, stosuokowo oajlepej zachowany. elipsoidalny. o f rednicach 13 i 8 metrów, wysokoici 
maksymalnej 50 centymetrów. powierzchni około l ara. Nasyp z piasku calcowego. Odlayto ślady dwóch lub 
trzech wkopów rabunkowych. Wkop centralny trafił bezpośrednio w jamę grobow~. Znaleziono 66 fragmentów 
ceramilci, datującej obiekt na III okres epoki b'~u oraz około 100 fragmentów silnie przepalonych k~ci ludzlcich, 
które wystąpiły wyłącznie w punkcie centralnym kurhanu, na dnie wkopu. Na poziomie humusu pierwotnego 
uchwycono fragmenty obstawy kamiennej kurhanu- kamienie rozwleczone, plan ledwie czytelny. 

Materiał zabytkowy i dokumentacja przechowywane są w MASN w Z Góru. 



EPOKA ŻElAZA 

Okres halsztacki 

l Bobin. gm. Proszawice wąj. krakowskie St. 5 pattz okres rzymski 

l Brańsk. woj . białostockie, 
_ St. 2%, AZP: 45-84 

Konserwator Zabyt.ków Archeologicznych 
w Białymstolcu 

Badania prowadził mgr Jeny Maciejczuk. Finansował WKZ w Białymstoku. Drugi 
sezon bada.t\. Cmentarzysko ciałopalne kultury Mycki ej z okresu halsztackiego. Ślady 
osadnictwa lcultury niemeóslciej. 

Przebadano powierzchni\\ 91 m2• odsłaniaW: 19 kolejnych obiektów. Do jam grobowych zaliczyć motna 
lO nieckowatych obiektów na planie kolistym lub owalnym. W ich wypełnislcu obok spalonych kości wystąpiły 
liczne fragmenty ceramiki. krzemienie oraz ko~ci zwi~ce. Dna niektórych ol:ieklów stanowiła polepa, a wype)
nislco przesycone było W\\glem. Czę§ć grobów zniszczona była współczesnymi wkopami. Natrafiono m. in. na 
naczynia workowate z rzędem otworków pod wylewem oraz misy z ocnamentem paznokciowym. Na uwa&\\ 
zasługuje odlcrycie obiektu słupowego o nieregularnym. zblitonym do owalnego zarysie. W jego wypełnislcu 
wystąpiły liczne fragmenty ceramiki. 

W warstwie kulturowej natrafiono na liczne. ornamentowane fragmenty ceramiki Jcultury niemeóskiej oraz 
krzemie niC\\ o średnicy ok 1.5 m c~ciowo zniszczoną przez pótniejsze obiekty Jculuuy łutyclciej. 

Badania będ~t kootynuowaM. 

l Brody Pomorskie. gm. Gniew woj. gdaóslcie St 2 i 20 patrz neolit 

Bnme, gm. Plesuw, 
woj . b Uskle, 

St. 29 AZP: 64-36 

l Muzeum Oh~gowe Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu 

Badania prowadził mgr Edward Pudełlco. Piąty sezon badań. Cmentarzysko Jcullury 
łutyc.kiej rv okres epoki brązu- HD. Cmentarzysko Jcultury przewarsiei ej B l do C l 

Prace przeprowadzono na powierzchni ok. 2.5 ara odlaywają.c 23 pochówki Judoości kultury łutyckiej 
i przeworskiej na terenie drogi osiedlowej i cill8ów komunikacyjnych przyległych działek budowlanych. Zespół 
pochówków kuJtury łutyckiej (9 grobów) zarejestrowano w zachodniej i pólnocnej cz~ci cmentarzyska. Jedno
znacznie uchwycono zasięg południowy i zachodni tej fazy utytlcowania nekropoli. Na wyrótnienie zasługuj, 
pochówki 181 i 182 Pierwszy z nich charakteryzował się rozległą owalną w rzucie poziomym. głęboką jamą 
grobową wypełnioną warstwami przepalonej gliny i bierwion. Zmarły pochowany w obrządku ciałopalnymjamo
wym wypasatony został w placek glini.any oraz bcansolel\\ brązową. Drugi popielnicowy, wieloprzystawlcowy 
zawjeral parostałości kolii zlotonej z paciorków: szlelanych (22), brązowych (29) oraz ko§ciaoego. 

Prawie wszystlcie z 14 pochówków ludności kuJtury przeworslciej zalegało płytko pod drogą. Uchwycono 
zachodni zasi\\g ich wyst\\powania. Na szczególną uw a~ zasługują groby .. wojowników"' 165 (dwa groty telame, 
n6t, grzel:ieó z nitami poprzecznymi). 169 (grot z szerokim Ji§ciem i teberkiem, zgięty, nót. dwa gwo1dzie, igła, 
f r. grzebienia i zapinka telazna A VI 1S8. 159) oraz grób 170 (fragmenty zniszczonego umba). Najbogatsze groby 
kobiet repre.zentują; gr. 172 (nót sierpikowaty. trzy ~ki. lny kółka i szpila- telazna). 176 (miniaturowe 
naczynie, dwie zapiolci telazoe dobrze zachowane Vlfi seńi A V. grzebień leościany jedooczękiowy) i 177 (nót 
telazoy, przęflił. dwie rytualnie zlamane zapinki brązowe A II 41 oraz metałowe ~ci slazyneczlci z lcluczem 
tkwiącym w okucie zamlr.a z czterema otworami - wszystko w czernionej zdobionej popielnicy w formie ostro
profilowanej czary. Z zawartości innych grobów wyrótoia się dobrze zachowany sierp telazny z prostopedle 
umieszczonym trzpieniem do umocowania cękojdci. 

Baclania b~ kootynuoWaM. 



J6 Okus lldsvadi 

l o.a-ówb Zabłotnia. woj. radomskie St. 13 pettZ obcs rzymski 
Dębczyno. woj. kosuli6skie SL 53 pacn wczesne kc:doiowiecze 

Gonzewłce, gm. Kańnlerz, 
woj. poznańskie, 
St. 1 AZP: 50. 24132 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Urnula Narotna-Szamałełt i dr Kn.yntof Szamałek, przy 
współudziale mgr Barbary Kirschlcc. Finansowało Muuum.Cmcotartysłco t okresu 
halszw:Dego i wpływów nymskich. 

Celem badali było uzyskanie pełnego prz.eleroju stanowiska. odnułtaoie lepiej zachowanych tespołów grał» 
wych. Prubadano sondatarni powien.chnię l.S ara. W gnbietowej partii, obnitaj~go si~ w kierunku poludoio
wym ku brz.egom Jeziora Byty6skiego. wuiesienia nauafiono oa kolejnych 9 grobów t których ~łć miała 
kamieone obstawy. Wi~łtstość te W7.3l~du na gł~bolcość zalegania 20- 30 cm była powatoie ustkodzona gl~boq 
ork4, Jeden grób był wtgl~doie dotrte zachowany Znajdowały si~ w nim 4 popielnice nakryte misaroi oraz 
12 innych oaczy6. W popielnicach znajdowały si~: bransoleta i szpila telune oraz paciorelc z bursztynu. pod 
łtadz.ielni<:4 natomiast brązowa szpila t ł~dzią styjką. 

Na badanym cmentarzysku dominująjednak zdecydowanie groby jamowe. Odlcryte zabytki pozwalają dato
wać groby na olcres halsztacki z wyratną pruwagą cech okresu halsztackiego C. Podczas badali rówDiet natrafiono 
na potosiałrei chaty t paleniskiem z olcresu wpływów rzymskich. 

Inowrocław woj. Bydgoskie St. 100 patrz neoli t 
Kałlców. gm. Pawłów woj. kieleckie St. 2 paln pótne frc:doiowiecze 

LubUn - Jakubowiec Murowane 
ul. PUszczyńska 14 (dotychC'l.U:) 
Jakubowlc:e Murowane, gm. Wólka 
Lubelska, woj. łubdskle, 
St. S AZP: 77-82/61 

l Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie l 

Badania prowadziła mgr Unzula Kunątltowska. Finansował WKZ w Lutiinie. Tncci 
sezon badali. Cmentarzysito z wczesnej epoki telaza. 

Badaniami objęto powiertchnię około 300 m1• koncentrując prace w południowej i zachodniej c~!ci stanowis
Ita i nie stwierdzono tu występowania obiektów starotytnych oraz we wschodniej, gdzie odkryto tny groby. Dwa 
z n.ich maj4 zarys zbijtony do prostokąta o wyrojatach ok. 2,5 x t,5 m, zorientowany wzdłut kienmlru N-S; 
zawierały one ltofci kiJku osobników. W trtecim grobie, owymiarach 1.4 x 1.0 m. znajdowała si~jedyrue czankL 
Elementy konstrukcyjne jam grobowych. tj. less i drewno, a lalcte kości są prtcpalone. najprawdopodobniej 
w jednym czasie. W katdym grobie znajdowało si~ nactynie, ale tylko jedno z nich jest wtórnie wypalone. Jest to 
garnek l. dziutltami pod wylewem i list w, z odciskami palców. Dwa pozostałe to misy półltuliste, jedna ruezdobio
na. druga z tnema ~dami nakłuć paznokciowych. 

Rozmieszcuoie grobów w rozpoz,oanej c~§ci stanowis b jest nast~puj~: tworzą one dwa równolegle rzędy 
wyznaczające kierunek E-W, przy czym w ~dtie południowym odlcryto ich siedem. a w północnym Lny. 

Materiały znajdują s i~ w Katedrze Archeologii UMCS w Lublinie. 
Badania będlt kontynuowane. 

l Macieja.vice, woj. siedleckie St. l i 2 patrz okresy łrfllll 

Madeły, gm, P~ttn6w, 
woj. slerachlcle, 
St. l AZP: 80.4413 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
wLodzi 

Badania prowadził mgr Zdz.isław Kaszew ski. Finansował WKZ w Sieradzu. Trzynasty 
sezon bada!\. Cmentarzysko góroo$ląsko- małopolskiej grupy kultury łutyckiej z V olcr. 
ep. łrfiZU i z okresu halsztackiego C (900-650 p.n.e.). 

Kootynua.vaoo wykopalisita t lat 1977-1988. Stanowisleo tnajduje s i~ na gnbiecie najstarstej terasy pradoliny 
rzeki Warty, p«ofoi~tej obecnie łtarłowatym lasem. Przebadano obszar o powiertchni 350 ml. na którym odkryto 
74 groby ciałopalne o zrótnicowanym obrl.lłdłtu pogrzebowym. 

Typ l - 32 groby. Prupalone nczątki lud we. ulotone w popielnicy w układzie anatomicznym. wypełniają 
naczynie w połowie jego pojemoo$ci. Popielnice ustawione b)ły w warstwie tółtego twiru lub !rednioz.iarnistego 
piasku, a tylko 8 z oicb miało obstawy kamienne. Pr~:ysLawki były umiestctone bezpo§redoio w sąsiedztwie 
popielnic. C~sto wkładano je razem z ozdobami stroju do ich wnętn. na prupalone szcząW Judzicie. W grobie 
nr 523 umies terone b)ły 2 popielnice. 

Typ 11 - 6 grobów. C~ść prupalonych ltości ludtkich złotono w pq>ielnicy, a resz~ rozsypano mi~dzy 
popielnicą a przyslawltami. Obslaw~ kamienną posiadały groby: 468, 480. 
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Typ III - l grób. c~ przepalooych lołci ludl.lcicb prumiesz.anych z SZCZ41łlmi stosu w popielnicy. Reszt~ 
kołci i stosu zsypano do jamy grobowej obok popielnicy. 

Typ IV. odmiaaa a- 2 groby. Przepalooe kolei ludzkie prumiesz.ane z fragmentami celowo potłuczonych 
niCZy6 były rozrzucone wzdłut os.i E-W. Cale n~CZynia umieszczono w ~~ci wschodniej jamy grobowej. Obydwa 
groby były obwarowane prostokątnymi obstawami kamiennymi. 

Odmiana b- 4 groby. Odmiana ta róini si~ od wytej opisanej tym, te przepalone koki łudzicie i fragmenty 
naczy6 były prumiesz.ane z szcząlitami slOsu, zostały rozsypane wzdłut osi N-S. Prostoqtne obstawy kamienne 
miały groby 470 1485. 

Typ V- l O grobów. Przepalone ko~d łudzicie i fragmenty celowo pociuczonych naczy6 tworzyły niewielkich 
rozmiarów owalne skupislca. Naczynia zachowane w calołci ustawione były w pewnym oddaleniu od skupisk 
przepalonych kolei ludzkich. Owalne obwarowania kamienne posiadały 4 groby. 

Typ VI- 13 grobów. Przepalone kołci ludzkie i fragmenty celowo potłuczonych naczy6 zostały rozrzucone 
po całej jamie grobowej. 

Typ Vll- 2 groby. Pochówlci tego typu zawieraj' tylko same przepalooe kofci ludzkie, tworząc niewielkich 
rozmiarów owalne skupiska. 

Wyposatenie poszczególnych grobów w naczynia waha s i~ od 2 do 17 sztuk. W pi~ciu grobach popielnicow
ych i w jednym jamowym odkrylO spiralne zawieszki l. brązowego drutu. W trzech grobach popielnicowych. 
~d4Cych prawdopodobnie pocbówbmi mJodocianycb osobnilów, w jamach grobowych wys~powały gliniane 
grzecbotlci. 

W grobach 477 i 523 razem z D~CZyniami charakterystycz.nymi dla podgrupy kppi6skiej wyst~powały nacz.ynia 
typowe dla wschodniowielkopolskiej grupy kultury łutyelciej. 

~kollce, gm. Wola Knysztopor
slul, woj. piotrkowskie, 
St. 3 AZP: 74-521 

Muzeum Okręgowe 
w Piotrkowie Trybunalskim 

Badania prowadził mgr Mirosław SzuWa. Finansował WKZ w Piotrkowie Trybunal
skim. Szósty sezon badań. Cmentarzysko cialopalne płaskie. Kultura łutyclca. okres 
balsztaclci, wczesny okres late6ski (?). 

Stanowisko badane od 1983 r. Połotone na wydmowym cypu w poblitu niewielkiego cieku uchodz4Cegodalej 
do rzelci Bogdaoówlci. W l 989 r. przebadano powierzchni~ 170m2, odkrywając t 3 grobów jamowych. ciaJopalnycb 
(razem 77), wi~bzo§ć pod róioej wieJkoki brukiem kamiennym. Groby zachowane były w stosunkowo dołrym 
stanie. Wyposatenie grobów stanowiły naczynia gliniane, ~sto potłuczone, oraz przedmioty z brązu i ielaz.a. Do 
najciekawszych znalezisk nalety zaliczyć llrl.ytw~ l. br~u. stotkowaty przedmiot z b111z.u nieznanego przez.oaczo
nia i pr~łlik kamienny. 

Na odsłoni~tym terenie odkryto ponadlo lciJWziesiąt wyrobów krzemiennych datowanych na mez.olit i schy-
łek epolci brązu/okres halsztacki. 

Cbronologi~ cmentarzyska okreflono na podstawie typologii ceramiki i wyrobów metalowych. 
MateriaJy znajdują si~ w Muzeum w Piotrkowie Tryb. 
Badania będ~ kootynuowane. 

Medualce, gm. Kępno, 
woj. kaliskie, 
St. 1 AZP: 75-3811 

Muz.eu:m Regionalne PTfK w K~pnie 

Badania prowadził mgr Jarosław Wojciecbowslci. Finansowal RNMiG w Kępnie, WKZ 
w Kalisz.u. Siódmy sezon bada6. Cmentarzysko kultury łutyclciej l. V EB i HaC. 

Stanowisko jest polotone na południowym stoku wz.górza, na terenie wsi. Przebadano obszar o powierz.cbni 
325m2• 

Natrafiono na 36 zespołów grobowych, popielnicowych i jamowych. W tej liczbie znaleziono trzy groby, 
w których nic stwierdzono §Jadów pochówka l ltóce uznano za symboliczne. Znaczna ~§ć odkrytych w tym 
sezonie pochówków zaopatnona była w obstawy grobowe z kamieni, lub przykryta brulciem kamiennym. Pochów
lci były wyposatone przede wszystkim w ceramikp: misy, kublr.i, dzbany. gamlci. Natrafiono takte na fragmenty 
ozdób w postaci spiralnie skr~nego drutu brlll.OWego oru na szpilę br~wą z zako6czeniem rozklepanym 
j zwini~tym w uszko (grób nr 247). Na uwag~ zasługuje rówDiet kamienna gJowica buławy odkryta w grobie 
nr229. 

Badania będ~ kontynuowane. 

Olesao - Walce, 
woj. częstodtow5kle, 
St. 16 AZP: 85-4Ul5 

Muzeum Regionalne w Olefnie 

Badania prowadził mgr Wojciech Looak. Fi oansowaJ WKZ w C~stochowie. Czwarty 
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sewn badań. C mentanysito lcUltury łutycnej z okresu halsztackiego. Ślady osadnictwa 
wczesno§redniowiecznego. 

Stanowisleo polotone jest na terasie rzelci Stołrawy, na pdudniowy- wschód od cenl.rum Olesna. olc<io 
200 m na południe od ruin majątku Walce. 

Przebadano łącznie S 8lłiw, odkryto 31 zespoł&w gtobowych oraz. 3 obiekty osadnicze, nawiązujące chronolo
gicznie do sąsiedniej osady (Stan. 3). 

Groby posiadały uzwyczaj obw8l0wania kamienne, rzadziej bruki. Przewatnie jamy grobowe rótniły się 
barwą od calca. W gtobach natrafiono na typowe dla lcultury łutyclciej w okresie halsztackim naczynia. Najczęściej 
gamlci. Stan ceramili zły (słaby wypał). Z metali odkryto na cment8lzyslcu leilica spiralek: z drutu brązowego. 
W jednym grobie odlcryto leilica guz&N brązowych. a włdciwie b8ldzo zniszczone drobneich fragmenty. otW8lt4 
bransoletlcę jednozwojową z czworograniastego drutu. W dwóch grobach odlcryto dwie lcrótlcie szpile o prawdopo
dobnie rozlclepanej główce, zawiniętej w uszlco (szpile są b8ldzo slcorodowane). oraz. nót o łu.lcowatej głowni 
:z. kolcem do rękojeści (odlcryty w obręae średniowiecznej jamy). 

Do najcielcawszych odlcryć nalety atucowa plakietlca br~wa o ~rednicy 15 mm. znaleziona w grobie (lnic 
innych zabytlców towarzynących). Kolista powierzchnia plaldetki podzielona jest hory:r.ootalnie oa dwie częfci 
W górnej znajduje si~ siedząca postać ludzlca w prawym profilu. Prawą ręlcę trzyma opattą na lcolanie; w lewej, 
wyci~tgniętej trzyma owalne lustro. Na głowie ma śpiczastą czapicę. na szyi ozdoby. Za plecami postaci czworonot
ue zwierzę (lcot lub pies). Dolna część plakietlei przedstawia pół okręgu. od lctórego wyobodtę promieniste linie. 
Pola między nimi slco§nie zalcre§Jooe na wzór joddlci. Zewnętrzna lcrawędt plalcietlci poleryta p61perełlcami. 
Plakietlca wykonana z blachy b[\ZOwej. techniq Lłoczenia. 

Materiały i dolwmentację zlotono w Muzeum Regionalnym w Ole§ nie 
Badania będlt kontynuowane. 

l Orzech, gm. Święklaniec SL 2 patr:z. okresy brę211 

PłoskJ, gm. WI\SOSZ, 
woj. leszczyńskie, 
St. 3 AZP: 71-25/43 

Wojewódzlei Ośrodek: Archeologiczno-Kon
serwatorslei w Lesznie 

Badania prowadzil mgr Marele Wróbel oraz. mgt P. Świąder. Finansował WOA
K w Lesznie. Drugi sezon b8llań. Ślad osadnictwa z epolci kamienia: osada kultury 
łutyckiejlporoorskiej t Ha C/0-LT C; osada lcultury przeworslciej z PUOWR; ślad 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego. faza E-F. 

KontynuOONaoe badania na stanowisitu o pow. 2,86, 7Jolcalizowanym na zachód od ubiegłorocznego wykopu. 
OdsJonięto S l obielctów: 40 z Ha C/D-L T C. 10 z PUOWR, chronologii l obielctu nie okre§looo. W'ród tródeł 
ruchomych wyrótniono pozostałości z epold ltamienia. Rejestcowano je wyłącznie na zlotu wtórnym. WydzieJono 
l fr. naczynia: pucharafmisy (naczynia szerolco otworowego) datowanego na f~ ll/ll( KPL; lciJirad:tiesiąt okrzes
lc&w i f r. rdzeni , bez wyrainych cech typologicznych. w zaorze obiekt&w lcultury łutyclciej/pomorslciej wyrótnio
oo; 2 półziemianlei (?), 2 paleniska, 27 jam, 9 dołków posłupowych. fr. warstwy kulturowej. Jej struktura była 
znacznie zakłócona w okresie użytkowania terenu przez •. gru~ przeworslcę" oraz. w tralrcie pótniejszych zabie
gów agtotechnicznych. Obiekty nie tworzę wyratoych układ&N przestrzennych; jedynie w jednym przypadku 
układ słupów sugeruje istnienie chaty. Czę§ć oaela&w posiadala lcarnienoą lconstrulccję, w większo§ci zachawanę 
fragmentarycznie. W zbiorze znalezisk ruchomych dominują fr. nactyó; ok. 75% ze zlota wtórnego. w więlcszołci 
grubościennych (duty stosunicowo udział placków glinianych). cerarnilca z obielełów w większo§ci rozdrobniona. 
Ponadlo zarejestrowano fr. obrabianych poroty, m. in. rylec sochy/motykę: fr. polepy. osełek lcarniennycb, fr. 
cięt8llca tlcackiego. Liczny jest zaór szczątk&w paleobotanicznych; nasiona zbói. chwast&w, drzew, węgle drzew
ne: 8lcbeozoologicznych: lconsumpcyjoe, m. in. zwiertęt domowych, ryb i drobnych gryzoni. Na podstawie 
wstępnej analizy sądzimy, te znalezislca oalety datować na Ha C/0-LT C. z tym te intensyfikacja osadnictwa 
przypada najprawdopodobniej na LT C. Wśród oaekt&w lcultury przeworskiej wyrótniono: studnię. palenisko 
i 6 lcotlioelc. Interesującym odlcryciem okazały się potostałości studni. pełniącej po zamuleniu funkcję jamy 
odpadowej. Konslrulccję studni tworzyło 18 szczapldeselc. stotitowato zaost.czonych, pionowo wbitych w podłote 
(soczewica gliny). Palenislcolbrulc to lconstrulccja znacznych rozmiarów: 2.1 ())( 1,20 m. Spąg brulcu posadowiony był 
na głazie owym. O. 70x0,:30 m. Kotlinki zachOONały si~ fragmentarycznie (spęgi jam. fragm. lcloców tużla o struk
turze soplowej). Na zlotu wtórnym odlcryto kloc tutla o średn. 0,18 m. Wypełnisito lcotlinelc poza fr. spalenizny 
uzupełniały ponadto fr. naczyń ze zlota wtórnego. Kotlinki nie rwortę s~islca, są lu1oo rozproszone w obrębie 
stanowis.lca badawczego. Na zlotu wtórnym odbyto ole. 20 fr. naczyń, m. in. wylewy facetowane. Generalnie 
więlcszo~ć :z.bioru ceramilei lcultury przeworslciej odkryto w wypełnisitu studni, pełniącej po zamuleniu f uncję jamy 
odpadowej (f r. naczyń LT i PL/OWR, m. in. :3 całe oactynia. fragm. lcloców dymarslcich, polepy, fr. nota telazoego, 
szydła brązowego, przę~lilca). Wypełnisto jamy W8lstwy I. wypełnisito studni warstwy 11-IV. Studni~ datować 
motna na LT-PUOWR. Wst~pnie fr. osady kultury przeworslciej datowany jest na PUOWR. W zbiorze fr. naczyń 
wyodrębniono leilicanaście fr. naczyń wczesoo§rcdniowieczoych, datowanych na fazę E-F. W dwu przypadlcacb fr. 
naczyń zarejestrowano w obielctach datowanych na Ha/LT. 

Materiały przechowywane są w archiwum WOA-K w Trzeaoach k. Leszna. 
Badania będlt kontynuowane. 

J Sierp(Mr. gm. Ozorków woj. łódzkie patrz olcresy brązu 



Slołkowlce Stare, gm. Poplel6w, 
woj. opolskie, 
St. 3, AZP: 87· 35/- nie bad. 

Konserwator Zabytków Archeologlcznycb 
w Opolu 

Badania prowadziła mgr Sylwia Wuszkan. Fiaansował WKZ w Opolu. S~cy sezon 
badaa Osada Judoolei kultury łutyckiej z obe5u halsztackiego. 

J9 

Wznowiono (po !?latach) badanja na osadzie kultury M.yckiej. pelotonej w zachodniej c~lci wsi. naprzeciw 
cmentarza. Badaniami objęto obszar przylegający do nowoutworzonej twi rownl na polu Laz.ika. Przebadano obszar 
163 ml. Odsłoni~to 23 obiekl)' arc:beologiczne. Wszystk.ie wyst~powały bardzo płytko tut pod okdo 25 cm 
warstw4 om-. WyriStniono l palenisko z resuq obudowy glinianej. z laćtego wydobyto kilka sitocup i kilkanalcie 
Ławalitów tutla soplowatego, l jam~ gospodacC%4 zawieraj~ obok. skaup fragment taroa i rozcieracz, 2jamy 
odpadkowe i 2 o nieustalonej funkcji. Pozoslale 17 obiektów były dość charalaerysl)'czne. uwidoczniły si~ w rzu
cie poziomym w postaci nieregularnych jasnob"unatnycb plam wyratnie odzoac:ujących si~ w tółtym podlotu. 
W trakcie eltsploracj i wydobyto z olch dute ilolci grud spieczonej rudy telunej. ro:zrzuc:onych bezładnie. nie 
twor%4CYc:b zwartych sblpisk. W jamach tych znaleziono oleliczne ułamki naczyń a nlelaóte Jeb w ogóle nie 
zwierały. Wydaje si~. te ob.iekl)' te miały jak.ił z.wi4Zd.: z produkcją telaza. która odbywala si~ w okolicy. Być mote 
przygocowywano tu surowiec: do wytopu. 

Zabytki i dokumentacja przekazane z.ostao4 do Muzewn Śl45ka Opoisldego w Opolu. 
Baclania będ4 kontynuowane. 

Soblejuchy, gm. Żnln, Polslta Akademia Nault Instytut Historii 
woj. bydgoskie, Kultury Materialnej. Zakład Archeologii 
St. l AZP: 42-35118 Wielicopolski w Poznaniu. 

Badania prowadził doc. dr hab. 11.11usz Ostoja-Zagótski przy współudziale mgr Niny 
Ostoja-Zagónk.iej i Caro! Palmer (Uniwersytet w Dutham). Finansowali IHKM PAN 
i WKZ Bydgoszcz. Gród z olcresu hałuta.ckiego. 

Kontynuowano prace eltsploracyjne na majdanie grodu. Ic:b zasi~g był ograniczony. Głównym ich celem była 
weryfikacja uzysltaoego w wyniku analit elelaro-magnetycznyc:b obraz.u zabudowy majdanu. Prace eltsploracyjoe 
sltoncenttowue zostały w poludoiowym sektorze majdanu osiedla obronnego. a wi~c w strefie, w ltl6rej nie 
przeprowadzono do tej pory bada6 wylcopalisltowyc:b. Badanja elelatomagnetyczne z 1988 r. dostarczyły danych. 
które pozwoliły wylcrdlić obraz zabudowy majdanu. Wst~poa anaJjza danych wyltazała, it ta ~Jć osiedla objęta 
była rówDiet zwartą zabudową. Hipotezy te p«wierdziJy w calej rozciągłolei srace eksploracyjne. Jut w warstwie 
ornej (do 30 cm od stropi darni) natrafiono na fragmency zniszczonej przez. nowotyt04 orle~ podłogi domostwa 
zwi4Unego z młodsZ4 f&Ul funlccjon(7.Vaoia osiedla. Dalsze prace eksploracyjne doprowadziły do ujawnienia 
starszych faz. osadnlczyc:b. Odlayto stosunkowo dotrze zachowane fragmenty podłogi domostwa. na lttócej 
poziomie zalegały z.nacue ilolci fragmentów naczyń i kolei zwi~c:b. W południowej ~!ci odkrytych 
fragmeotów domostwa ujawniono trzy całe naczynia oru dute sn.>iska lto!ci zwie~. Pod warstw4 podJogo
W4 natomiast natrafiono oa jamy zasobowe o !rednicacb od 0.80 do l m. 

S:r.czegółowa 1.11ałiza nawantwie6 potwierdziła z.arejesttowany w innych sttefadl majdanu ultład stratygrafic:z. 
ny. Wyrótniooo i llJ dwie faz.y osadnicze związane z funkcjonowaniem osiedla obroMego. ocu fragmentarycznie 
zachowane elemency zabudowy osady otwartej poprzedzaj11cej powstanie grodu. Na podstawie odkrytych fragmeo
tów podłogi domostwa ze starszej fazyosadniczej stwierdzić motemy. it domy w tej ~ści majdanu miąły równiet 
około 7 m długo!ci i oltdo 4.4 do S.O m szerolcolci. Ich powier:r.chn.ia wahala si~ w granic:ac:b od 31.5 m2 do 35 m2• 
Badania wylcopaliskowe potwierdziJy wi~ w pełni prz.ydatno§ć zastosowanej w 1988 roku metody elelcltyczoo. 
magnecyc:zoej. 

Badania przyrodnicze ograniczyły si~ do labor-atocyjnej analizy uzyslcanych w latach poprzednich makro
S7.C%4Lltów botanicznych (Cacol Palmer) i pobrania prób do analiz. palynologic:znyc:h (Iwona Olcuoiewslta-Nowa
c:zylc). 

Baclania w mlkrorqlonl~ będ4, kontynuowane. 

l 
S(7,Vinki. gm. M osina woj. pozna6skie SL 23A patrz wczesne §rednlowiecze 
Sawina. gm. Mosioa woj. poznańskie SL 23B patn otres late6slti 
Stawki. gm. Dolra woj. ltoni6sltie SL 7 patrz nedit 
Sura! woj. białostockie SL 3 patrz okresy lr42.u 
Toruń SL 19 patrz okres rzymski 

Wicina, woj . zldonog6rslde, 
rodzlsko St. l AZP: 65-1011 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadził dr Adam Kołodziejslti. Finaosowało Muzeum. Dwudziesly czwarty 
sezon badut Okres halsuacki. 

Kontynuowano badania z lat posrzednicb. Prace prowadzono na majdanie grodziska. Badano ary 210. 2 11. 
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212. 213, 214, 215. Odkryto~ budynku niehalsztact.iego i przypuszczalnych budyoków gospodarczych Na 
badanych uach wystąpiły jamy zasobowe i odpadowe. Znaleziono mi~y innymi słtatb guzów lązowych oraz 
34 przedmioty zlązu i szkła. głównie ozdoby. 

Licznie wys~pował materiał ceramiczny. 
Badania nie zato6czooo na uach 210. 214, 215. 
Prace będ.\ kootynuoW1111e. 

l Władysławowo, woj. gda6sldc St. 4 patrz wcz.esoe ~redniowiecu 
Wojciechów, gm. Hlllslcwoj. chełmskie St. 9 patrzolcresy br47:u 

7Jotopole, &m· Lipno, 
woj. włoc:bwskle, 
St. ·2. AZP: 434 9/48 

l Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzy6skiej 
we Włocławku 

Badania prowldził mgr Paweł Sobczylc. KoDsuitant- doc. dr hab. Jadwiga Chudzia
lrowa. Tr:zeci se:r.oo badali Finaosował WKZ i MZKiD we Włocławku. Cmeotanysko 
skrzyokowo-t.loszowe z olcresu halsztackiego D oraz wczesnego i trodlrowego okresu 
lateńskiego. 

Kootynuowano badania z lat 198S i 1987. Ob~to nimi central~ c:ą~ć wyniesienia zajmującą grunty orne 
G. Retlitowskiego. Przebadano obszu o~- ole. 245 ml. Obiektów grobowych nie odkryto, natomiast ujawniono 
wyst~~anie płata warstwy tulturowej z dutą iloki• wczesno- i !rodkowo-late6slciego mateńału ceramicznego, 
charakterystycznego dla ceramili .. kloszowej". Gdyby nie znikoma (fladowa) ilo§ć mateńału ciałopalnego wyst~ 
puj~go w warstwie sugerującego jej zwi~k: z cmentarzyskiem, motna by s•!Uić, it powstaJa ona wsk:utet 
zruszczenia pewnej ilości obiektów grobowych. z drugiej jednat strony wyst~powanie w warstwie kulturowej 
typowo osadowych narzędzi jat rozcieracz i gładzilc tamienoy oraz wiórowe i odłupkowe ~cizia krzemienne, 
wstazywałoby na jej osadowy charakter. 

Pod wustw• kulturową wykopu 42189 wystąpił trudny do zinterpretowania co do funkcji obiekt jarnowy (jama 
3/89). W rzucie płaslcim miał on kształt nieregularnego owalu owym. 82 x 89 cm, w w przekroju przedstawiał si~ 
on jako równie nieregularny, nieckowaty wkop wpuszczony w twirowy calec na gł~boko~ć 32 cm. Wypełnisto 
jamy stanowiła szua. spopielooa ziemia, w której oprócz małych Juioo rozrzuconych tamie ni, wystąpiła budzo 
rozdrobniona ceramika .. kloszowa", paciorek ceramiczny i pierwsze oa tym stanowisiw metale w postaci ła6cusrr 
ka i lutnych jego ciemeOlów z drutu brązowego. 

Badania będ' kontynuowane. 



Arbasy, gm. Droblttyn, 
woj . blałostoclde, 
Sl l AZP: 50- 8014 

Okres lateński 

Kooserwator Zabytków Archeologittnych 

Badania prowadziła mgr Katarzyna Rusin. fillansował WKZ w Białym stoŁu. Pierwszy 
sezon badU. Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej. Pófuy okres przedrzym
sk.i/wczesny okres rzymski. 

Stanowisko odkryto w 1987 r. Połotone jest na cyplu terasy nadzalewowej stacorzetta Bugu. c~fciowo 
zniszczonej przez intensywną eksploatac~ piasku 

Badania prowadzono w p6tnocnej. najbardziej zagrotonej zniszczeniem ~ci stanowiska. Na przestrzeni 
213 ara odkryto 11 ciałopalnych grobów jamowych i l grób popielnicowy. 

Jamy grobowe w pruJeroju nieckowate zawierały d~ iloić przepalonych koki oraz fL naczy6. W kilku 
grobach oprócz mateńału cerarniczoego znajdowały si~ przedmioty metalowe: tok oszczepu. spr2.4Czb do pasa. 
okucie pas L Grób popielnicowy zawierał: szydlo telazne. brzytw~. 2 zapinki. ~flik oraz naczynie- przystaw q 
z telaznym no:tykiem w frodku. 

Materiał i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 
Badania b(clil kontynuowan~. 

Boruclno, gm. Stęiyca, 
woj. gdańskie, 
Sl l AZP: 14-37 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Janusz Podg6rski. Finansował WKZ w Gdańsku. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko płaskie kultury wschodniopomorskiej ze starszego okresu prze
drzymski ego. 

Wykopy załoiono na południe od terenu badań w poprzednim sezonie. Odsłoni~to powierzchnię 287 m2, na 
której odkryto 10 obiela ów (nr 14-23): 3 groby ( l grób skrzynkowy 3-popielnicowy, l grób obwarowuy l-popiel
nicowy. l grób popielnicowy). l bruk stlllowią.cy przypuszczałnie dno grobu oraz 6 jam. 

Z grobów wydmyto cerami q (popielnice i fragmellły naczyń, pokrywy wptuzcune i mi.sy-poltrywy). frag-
menty kolczyka(?) lązowego. prupalone kofci ludzkie i w~giel drzewny. 

W jamach natrafiono jedynie na niewielkie ilofci w~gla drzewnego. 
Dokumentacja badań i materiał zabytkowy znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Pnewldzanajest kontynuac;Ja badań. 

l Gąslci, gm.Gniewkawo woj. bydgoskie SL 18 patrz neolit 
Haćlci, gm. Bielsic Podlask:i woj. białosloclcie St. l i IC patrz wczesne ~redniowiecze 

Kallsty, gnt. Śwhttk.l. 
woj. olsztyńskie, 
St. l AZP: 21-5811 

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 

BadaJl.ia prowadził mgr Mirosław HoffmiJlD przy udziale mgr lubcli Me.llin. Finan
sowało Biuro Badań i Dokumentacji Zabytltów w Olsztynie. Pierwszy sezon bada6. 
Cmentarzysko płaskie z okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich. 

Cmeltarzysko polotone jest około 300 m na p6łoocny-ucb6d od rniejscowoki, na zacbodniej ltrawę:dzi 
i stoku doliny Pasłęlci. 

Stanowisko odlayto w 1976 r. podczas prac ziemnych związanych z budowił cblewni. Zniszczono wówczas 
trzy ciałopalne groby popielnicowe, ltóre wysllłPiły w południowo-uebodniej partii cmentarzyska. Inwentarz 
dwóch z nicb przebuny został muzeum w Olsztynie. Analiza formalna oeramilci naczyniowej pocbodl.\(:Cj z tych 
pochówków pozwoliła datować je na wczesny i groelkowy okres lateński. 

Podczas badań AZP (obszar 2 1-58) stwierdzono. te mateńał zabytkowy koncentruje si~ głównie na powier?, 
cbni północnej partii stanowisu 

Wydłuiony po linii N-S wykop ( 10x6 m) załotooo w miejscu najwi~kszego zagęszczenia zabytków rucho
mych. Odkryto występujące lutoo. w tółtym piasku nieliczne zabytlci: dwie brązowe zapinki odmiany sambijskiej 
(pochodne od silnie profilowanych IV grupy Almgreoa). dwa drobne fragmenty grzebienia (?) ko§cianego z brązo
wymi nitami, 29 fragmentów r~cznie lepionej cerarniki oraz S ułamków przepalonych kofci. 

Brak z.acbowlllych in situ obiektów grobowych oraz nieuchwycenie w wykopie warstwy próchnicy ornej 
potwierdza uzyskaną w trakcie badań informację o zniwelowaniu ceot:ralnej i pólnocnej partii cmentarzyska ( killg
niętą spychacz.ero w 1987 r. ziemię o mi.Uzo§ci 1-1.5 m!? wykorzystano do uekultywowania polotonej na skraju 
pola piafnicy). 
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Maleriały i dokume.olacja :r. badań :r.oajdują się w Mu:r.eum Warmii i Ma:r.~r w Olsz.tynie. 
Prawiduje słę kontynuację badań. 

l Kaików, gm. Paniów wąj. leielcekic Sl 2 patn pótne §cedni'fNiicc:r.e 

Okres latt!Ull 

Kamlonacz, gm. Warta, 
woJ . s lerad:r.kle, r Muzeum Accheologiczoe i Etnograficzne l 

w Łodzi 
St. 3 AZP: 68-44167 

Badania prowadziły dr Irena Jadczykowa i mgr Ewa Kurylak. FinaosCNiał WKZ 
w Siecadz.u. Drugi se:r.oo badań Cmentat:r.ysko kUJtury pomorskiej. 

Badania prowadzono na cmeOI.arl.ysku polotonym na skraju wydmy, nie opodal drogi :r. Siecadz.a do WJyn.ia, 
na granicy wsi Karnionac2. - Wły6 KoJonia. na polu naleącym do p. Kubiaka. 

Zbadano pnestneó o pow. 82.5 m1. oattafiając :r.arówoo w warstwie ornej, jak i w podglebiu na lic2.ne 
f ragmenty ceramiczne. Na głęb. 30 i 15 cm, pod powierzchnią warstwy ornej odlaylo 2 groby klonowe ciasno 
obudowane bmieniarni. 

Cmentatzysko zostało :r.niszcwne w trakcie uprawy roli. 
Badania WOÓC'l.ODO. 

l Le~oo. gm. Brusy woj. bydgoskie St 2 patrz ołaes rzymski 

Lubna, gm. Cursk, 
woJ. bydgoskie, 
St. l, AZP: 23-3811 

l Uniwersytet Łódzki Katedra Archeolog.ii 

Badania prowadził dr Tadeusz Grabarczy k. Finaosował Uniwersytet ł...ódtki. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko lrultury pomorskiej z wczesnego i §rodkfNiego olaesu 
lateńskiego. 

Odsłonięto 90 m1 powierzchni na cmentanysku, znanym :r. wcze§niejszych odlayć dokonanych w 1904 r. 
Odlayto grób bezpopelnicowy ora:r. dute skupisko ceramiki ze zniszczonych grobów (sla:r.ynkfNiycb?). Wyklejone 
naczynia z tego skupiska pozwoJiły olae§lić chronologię obiektu na wczesny i środkowy okres lateński. 

Material znajduje się w zaorach Katedry Accheologi.i ut.. 
Prace badawcze n ie będlt kontynuoW111le. 

Mikorowo-Leśnlctwo, gm. Czarna 
DJtbrówka, woj . słupskie, 
St. S AZP: 10.34164 

l Uniwers~t im. Adama Mickiewicza 
w Pozoaruu 

Badania prowadził mgr Ao<kzej Paokowski i Agnieszka Żuk (autor sprawozdania.: 
J. Wierzaclci). Pierwszy sewo badaó. Finansował WKZ w Słupsku. Cmentarzysko 
ludoo~ci kultury pomorskiej. 

Wiosną 1988 r. wyeksplorowano tu prtypuszczałnie tylko jeden, silnie zoiszcwoy przez orkę leśną grób. 
z blitej nieokreśloną w formie obstawą lub brukiem bmieonym. Siadów jamy grobowej nie stwierdzono. Odkryto 
f ragmenty 3 popielnic z pokrywami arat killtaoakie ułamków małych pnystawek. Pomiędzy fr. ceramilei wystąpi· 
ły te:t. liczne ~XUpalooe ko§ci ludzkie (dwóch osobników: dorosły i dziecko). Szczątkom tym towarzyszyły wyroby 
z brązu: l) kółko o §rednicy 26 mm, 2) pierścionek k 20 mm. 3) piedciooek spiralny §r. 18 mm, 4) fr.zawieszki 
lub okucia w bttałcie zawieszki binoklowatej. 5) fr. drutu brązowego (fr. fibuli?), 6) kółko z guzami (t:r.w. 
Kooteoriog lub Warzeoring) śr. 26 mm, 7) podobne kółko fe. 32 mm. 8) f t następnego ideotycznego kółka ora:r. 
pier~cieó szlelany §r. 36 mm o bacwie bladozielonej z wtopionymi t<lłtymi nitłami szlelanymi typu 23 wg Haever
nick. Zbióc z 1988 r. datować motn.a na trodkową fazę młodszego oltresu prze<kzymslciego (A2a). 

W lipcu 1989 r. w poblitu w. w. grobu (grobów?) załotono wykop 10 x S m. Odsloni~to jedo.ą połowę lcurhanu 
o niewie.lkim nasypie (raczej w formie bruku kamiennego) o średnicy 5 m. W ceoUllm kurhanu odkryto grób 
ciałopalny, j amowy. bezpopielnicowy. a w odległo§ci l m od niego domniemany grób 2. w którym jednał wystąpi
ły jedynie 3 fr. przepalonych kości. Ogółem w tralecie badań uzyskano 18 fragmentów ceramiki, ( l fr. w obc~bie 
grobu l). l f r. pier§cion.lca brązCNiego :r. drutu spiralnie skręconego (grób l) ora:r. 20 fr. kości. 

Badania nie będlt kontynuowane. 

Odry, gm. Czersk, 
woj . bydgoskie, 
St. 2, AZP : 21-38 

Uniwersytet Łódzki Kaledca Archeologii 

Badania prowadziła dr Eltbieta Grzela~owslca. Finansował Uniwersytet Lódm 
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z Problemu Resortowego RPBP lU 35. Czwarty sezoo badań. Osada kultury pomon
kiej. 

4J 

Badaniami obj~to 1.16 ara powierzchni stanowiska. Wykopy usytuowano oa północnym tboczu ~gócza. (na 
którym jest zlok:.alizowana osada kultury pomorskiej) skłaniającym si~ w kierunku kocyta Wdy. Były oae najnitej 
połotoae w stosuoku do eksplorowanych w lalaCh ubiegłych. 

Przypuszczalnie natrafiono na obszar pótnocnej pecyferii badanej osady. Materiał zabytkowy wys~pował 
nielicznie i w stanie bardzo rozdrobnionym, a zarejestrowane obiekty motna interpretować jako jamy odpadkowe 
i §Jady dołków posłupowych. 

Materii zabytkowy i dolrumentacja znajdu.i4 się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Osłonki. woj. włocławskie Sl l patrz neolit 

Parkowo-Mokrz, gro. Rogoino, 
woj . pilskie, 
St. 31 AZP: 46-28/1 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Pile 

Badania prowadziła Mirosława Demop.Finansował WKZ w Pile. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko z wczesnego i §rodkowego olaesu late.óskiego. 

Kontynuowano badania z 1986 roku. Stanowisko zlok:.alizowaae jest na czynnej piunicy długo~ci ok 70 m, 
Jetącej na północ od drogi z zabudowaniami wsi Park:owo-Molal.. Przebadano 7 arów powierzchni. 

Odkryto 4 groby kloszowe, 2 popielnicowe oraz l jamowy. W§ród powstałych obiektów wyrótniooo 8 pale
nisk: cxaz 7 obiektów towarzysZ!łcym grobom, w§ród nich bruki oraz ~gi kamienne. Ceramikę grobową stanowiły 
popielnice oraz klosze. Groby wyposatoae były w ozdoby z drutu br4Zowego z nawleczonymi paciorkami z niebi
eskiego szkła. Łęcznie w dwóch sezonach badawczych odkryto 15 grobów kloszowych, S popielnicowych oraz 
2 jamowe ocaz 33 obiekty towarzysllłCC grobom w tym 14 palenisk: oraz 19 bruk:ów i la\lgów kamiennych. Dwa 
groby kloszowe miały cbarak.te.r szczególny: klosze nakrywały popielnice twarzowe. Układ cmentarzyska jest 
regularny. Wschodnią część cmentarzyska zajmowały dutych rozmiarów paleniska. c~ć centralną groby klosz<> 
we, natomiast część zacbodnią groby popielnicowe. Na podstawie materiału ceramicznego oraz form obrzędk.u 
pogrzebowr chrooologi\1 cmentarzyska określa si\1 na wczesny i środkowy olaes lateósk:i. 

Poganice, gm. Potęgowo woj. słupskie Sl 4 palrz neolit 

Pruszcz Gdański, woj. gdańskie, 
St. 7, AZP: 14-44/11 

l Muzeum Archeologic1.oe w Gdalisk.u 

Badania prowadzili mgr mgr Małgorzata Tuszyóska i Mirosław Pietrzak Finansował 
WKZ w Gdańsku i Urząd Miasta w Pruszczu Gdaósk:im. Cmentarzysko płaskie z pót
nego olaesu prze<kzymskiego i wpływów rzymskich. 

Prace wykopalisicowe prowadzone w latach 1984- 1985 pozwoliły na pczebadan.ie w :tnacz.n,ym stopniu cmen
tarzyska. Kontynuację prac u niemotliwiły stojące w sąsiedztwie garate i zabudowania gospodarcze przy domach 
oraz ciągła uprawa ogródków. 

W zwilłlku z robotarni remontowymi pczeprowadzooo daatae badania ratO'Nnicze, w trakcie których odkryto 
i wyebplocowaoo 2 groby popielnicowe. 3 groby jamowe i l szkieletowy. 

W grobach jamowych wystąpiły zapinki brązowe (odm. G) i telazne (odm. D) oraz klamra telazna, zawiaso
wa. W zniszczonym grobie pq>ieJnicowym znajdował si~ miecz telazny, jednosieczny typu I wg D. i R. Wołągie
wiczów, 3 groby oszczepów, w tym i wytrawiany, tok telazny, okucia pochwy miecza i szczypce br4Z0we. Groby 
ciałopalne dalowaae są na fBZ\1 A2 kultury oksywskiej. 

Grób szkieletowy, usytuowany na osi N-S z głową od p61nocy, nie zawierał tadnych zabytków. 
Materiały znajdują si~ w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
KontynWlcja badań będzie uzależniona od dostępoości terEJlu anentarzyska. 

ląty, gro. Somonlno, 
woj. gdańskie, 
St. l AZP: 14-39 

Muzeum Archeologiczne w Gdaós.Jcu 

Badania prowadził mgr Mirosław Fudzióski prz.y współudziale mgr Barbary Babińs
kiej. Finaosowało Muzewn Archeologiczne w Gdańsku. Czwarty sezon badaó. Cmen
larzysk:o ludmllfci kultury wschodn.iopomorsk:iej. 

Kontynuowano prace wyk:o~iskowe w cz~ci północnej i północno- wschodniej cmentarzyska. Wytyczono 
4 wykopy o powierzchni 215 m . Znaleziono l palenisko (obiekt 61) zawierające tylko w~gle drzewne. W części 
zachodniej wytyczono wykopy na terenie lasu, po drugiej stronie drogi polnej prz.ylegającej do poprzednio 
badanego pola. Wytyczooo 3 wykopy o powierzchni 42 m2• Wyeksplorowano 2 paleniska (obiekty 62 i 63) 
zawierające fragmenty ceramiki cxaz W\~Sle drzewne. k:t6re pobrano do analizy C-14. 

Materiały i dokumentacja znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Gdaósk.u. 
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Badania będt kontynuowan~. 

Rótyc:e Stara Wieś, gm. Koderzew, 
woj. skierniewickie, 

Uniwersytet Lód~ki Katedra Archeologii 

St. 3 AZP: 57-57/4 

Badania prowadziła mgr Lubomira Tysz.ler. Opie~ naukow11 sprawował doc. «Jerzy 
K.m.iecióski. Fiuansował WKZ w Skierniewicach.Cmeot.anysko kultury wschodniopo
mcxskiej i kultury grobów kloszowych. Osada kultury prz.eworskiej. 

Badania ob~ły półoocoo-zachodnią ~fć Slaoowiska. powierzchni~ 100 m1. Na obszarze tym odkryto: 
l) wys oaziemnego obiektu mieszbloego o wymiarach 3,0 x 2.5(?) m (obie b nie z.oslal calkowicie odsłoni~ty), 
2) liczne dołki posłupowe (niektóre z nich ~wi\Z&IIC z konstrukcją obiektu mieszkalnego). 3) jamy gospodarcze 
(zasobowo-odpadowe) owym. 0,8 x 0.6. 0.6 x 0,5 m. 4) paroslałoki paleniska wewn~ budynku, ~Y ścianie S. 

Obie by cment.anyska: l) grób Idonowy (symbdiczoy), 2) grób popielnioowy z. brukiem dolnym (uszkodzo
ny). 3) grób ciałopalny jamowy (zniszczony). 4) zbiorowy grób skrzynkowy zawieraj~ popelnice i prawdopo
dobnie przys1awki. Grób odkryto w profilu wykopu .. który przecina obiekt na linii E-W: w profilu odsłoni~to 
12 oaczy6 grobowych. Komora grobowa o długo~ci 3,3 m zrudowana jest Z dutych głaz.ów eraty~nycb (0,4 X 0,3, 
0,3 x 0,3, 0.3 x 0.2 m). naczynia uslawione na bruku kamiennym. 

łowcotan ruchomy z osady s1anowią ułamki ceramiki , ~§liki, materiał osteologiczny zwie~y. nieliczne 
drobne prudrnioty metalowe. 

Badania bęq kontynuowane. 

l Sandomierz, woj. tamobruskic SL 6 patrz neolit 
Sierpów. gm. 0l.Ofltów woj. łódzkie SL l patrZ okresy b'ąw 
Sowinłi, gro. Mosina woj. pozoa6skie SL 23A patrZ wczesne tredniowiecze 

Sowlnkl, gm. Moslna, PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
woj. pomańskle, Oddział w Po~naniu 
St. 238, AZP 56-27/28 Pracownia Archeologiczna 

Badania prowadził mgr Tadeusz Laszkiewicz. ZleciłoBiw-o Projektów Budownictwa 
Komunalnego, finansowała za! Dyrekcja Rozbudowy Miasta Poznania. Pierwszysezon 
badań. Osada ludno§ci kultury przeworskiej, przede wszystkim z młodszego ob:esu 
przeck~ymskiego (mniej liczne pozoslało§ci osadnictwa ~ okresu wpływów rzyms· 
t:icn), ponadto $lady osadnictwa t. epoki neolitu, ludności k. ul tury pomocski ej i z olaesu 
wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko potwierdzone w ramach rozpoznania AZP w 1982 r. (AZP 56- 27128 jako Sowiniec, stan. l). po 
weryfikacji w 1986 r. włączone do zespołu stanowisk Sowinki 23, obejmuj~~Ctgo kilka znanych w~§oiej siano
wisk i liczącego ponad 15 punktów osadni~ych. Thren sianowiska zagrotooy jest w naJ'blitszych 181.8ch całkowi
tym zniszczeniem w wynilw budowy Stacji Uzdatniania Wody .. Sowinki" na nowym u,K:ciu wody dla m. Pozoania. 

Stanowisko (traktowane cal~ciowo) połotooe jest na roz.leglym cyplu powstałym przez rozci~e kraw~zi 
terasy nadzalewowej ddiny Warty przez dwie doliny boczne. Sianowisto 238 wypełnia północno- wschodni' 
~U tego cypla i polotonejest nad stromym stokiem (od wschodu) do terasy dennej Warty i łagodnym stokiem 
(od północy) do jednej z dolin bocznych (sucheJ). Powierzchnia stanowiskajest wi~ ~~ciowo ograniczona przez 
wzmiankowane powytej nac\Jrota kraw~dzi terasy i wynosi ogółem w ~ci 238 ok. 2 ha. 

Badania wykopaliskowe poprzed~ono wykonaniem planigrafu. s=gólowej rejestracji powierzchniowego 
mateńału zabytkowego: stwierdzono przy tym liczne wychodnie (wycxane wypełn.isb) obiektów. Wykonano 
ponadto wiercenia świdrem ręcznym z pob'aniem próbek na zawartoU fosforu. 

Odltrywk~ pod wykq> badawczy przyg<Xowano mechanicznie, tzn. przy utyciu spychacza gąsienicowego 
zd~to nadldad próchnicy ornej (o miątnojcj ok. 30 cm) na obszarze z~itonym do prostokąta o max. rozmiarach 
80 x 50 m. Zbadano całość załoionego wykopu. tj. powierzchni~ 3810 m2. Wyrótniono 53 obiekty nieruchome, 
w tym l półziemiank(:, l budynek naziemny(?) o konstrukcji słupowej. l piec(?), 13 palenisk. 12jam o rótnym 
przeznaczeniu oraz szereg dołków posłupowych, bru~ltów kamiennych, skupsit ceramiki i polepy cxaz innych 
obiektów o nieokrdlonej funkcji. Zebrano rówDiet nader liczny ruchomy materiał zabytkowy, w tym: ok. l O tys. 
fr. ceramiki, 3 tys. grud polepy, !50 kości, 50 krzemieni: ponadto 22 zabytki (m. in. zapinka brązowa., siekierka 
kamienna. sreb'ny denar Antoninusa Piuu) oraz szereg próbek fosfcxowych, w~gli druwnych. ziemi na zawart~ć 
makrosZCl.lllków botanicznych i tutli telaznych. 

Wst~pne rozpoz.nanie lwiturowo-chronologiczne u~ysltanych danych pozwala stwierdzić, te badane sianowis
Ito ma charakter wielolwltw-owy ze zdecydowaną przewa8' materiałów kultury przewonkiej sprzed przełomu er. 

Wyrótnić motoa: 
- t lady osadnictwa z młodszej epoki kamienia, na aktualnym etapie rozeznania materiałów trudne do 

okrdlenia kulturowego. paświaderone przede wszystkim przez stosunkowo nieliczne krzemienie oraz siekier~ 
kamienną (druga ze znalezisk powierzchniowych): 

- osadnictwo Judoości kultury pomorskiej z wczesnego i §rodkowego okresu lateóskiego, poświadczone 
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pnez kilka obiektów nieruchomych. w tym budynek oaz.iemoy (?) o lconstrukcji słupowej. być mote rodzaj 
zadaszenia nad piecem(?) i jam~ tej kultury z licznym ioweolal:zem ceramicznym; 

-osadnictwo ludnoki lcultury pneworskiej. przede wszystkim z mlodszego olcresu przechymskiego. a talcte 
w l'lllliejszym nat~eniu 

- z olcresu wpływów rzymskich; po!wiadczooe przez zoalcomit4 wi~k.szo~ć zarówno odlaytych obiektów 
nieruchomycb. jak i ttódeł ruchomych. Znaczna wi~k.szość z nich pochodU z mlodszego okresu przedrtymskiego, 
a ~U oalety odnieść do wczesnego okresu wpływów rzymskich (prawdopodobnie półziemianka. a takte lutne 
znalezi.slto srelxoego denara Antoninusa Piusa) oraz pótoego okresu wpływów rzymskich (m. jo. obiekt - dute 
wóloostojące. zagłębione w calcu naczynie zasobowe typu Krauseogefasse oraz nieliczna ceramika siwa wykonana 
pny utyciu koła garncarskiego); 

- §Jady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. wyłącznie w formie lutoego materialu ceramicznego. raczej 
z rozwiniętych (końcowych} faz wczesnego fredniowiecza (Xill wiek?). 

Całość materiałów zabytkowych oraz dolrumentacja z badań zdeponowane są w Pracowni Archeologicznej PP 
PKZ 01Pozoa6. 

BIMlania b~ kontynuowane. 

l Toruń. St. 19 patrz okres nymski 

Wlellszew, CJD• Skrze:szew, 
woj. warszawskie, 
St. l AZP: 51·66 

Pa6stwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania p-owadzila mgr Małgorzata Karni liska. p-zy udziale mgr Mirosławy Andrze
jowskiej i mgr Gratyoy Orlińsł.iej. Konsultacja merytoryczna doc. dr. bab. Teresy 
Węgrzynowicz. Finansował: Wojewódzki Konserwalor Zabytków m. sL Warszawy. 
Czwarty sezon bada6. Cmentanysko kultury grobów lcloszowych, ślady osadnictwa 
fredniowiecznego i paleolitycznego. 

Badania staoowiły kontynuację wykopalisic z Jat 1986-1988. Prace prowadzooo w seklarach północnym. 
południowym i zachodnim staoowiska. bezpośrednio sąsialkljących z obszarem przebadanym w ubiegłych sezo
nach. Ich celem było rozpoznanie zasięgu występowania cmentarzyska. Od zachockl jego granicę wyznaczała 
ogromna pryzma nawozu. uoiemotliwiająca dalsze działania wykopaliskowe w tym rejonie. 

Odsłonięto i wyelr.splorowaoo 4 obiekty lcultury grobów kloszowych (3 groby kloszowe. l grób jamowy) oraz 
l jamę nowotytną. 

Groby zlokalizowane były w zachodniej i południowo-zachodniej strefie cmentarzyska. Zarówno swą budowił 
jak i zestawem naczyń nie rótoiły si~ od jut zna.nych z WieliszewL 

Obiekt nowotylny wystąpił w północno-zacbodniej czę~ci stanowiska. pozbawionej obiektów kloszowych. 
Jama o wypełnisitu wyratnie warstwowanym, w kształcie zblitooa była do regularnego walca szerokości 0.60 m. 
w gocnych partiach rozszerzającego si~ do 1,50 m i wysokości 1,25 m. Jej §ciany i doo wyłotooe były warstw, 
gliny miątszo~ci 0.10.0.30 m. Zawierała ole. 112 naczynia wykonanego na kole, pochodzącego zapewne z XV· 
XVl w. p.n.e. Obiekt ten być mote slutył do p-odulr.cji dziegciu. 

Ponadlo w południowym oraz pojedyóczo północnym rejonie stanowiska. poza zasięgiem wyst~powania 
oblelnów archeologicznych rejesuowano nieliczny materiał krzemienny, scbylltowo-paleolityczoy i w znikomej 
czę§ci mezolityczny (głównie półwytwory -wióry. często ze §)adam ni dwupi~towości oraz 2 rdzenie. l tylczak 
typu Stawiooga). 

Ustalono pnyblitooy zasięg cmentarzyska, stwierdzając brak mateńalu zabytkowego lcultury grobów kloszo
wych w pcinocnym i południowym pasie staoowiska.jaki w strefie wschodniej rozpoznanej jut w sezonie 1987. 
Jest motliwe. te cmentarzysko ciągnie się w kicrunku zachodnim. lecz teren teo jest niedost~pny ze wzgl~u na 
letllCil ogromlllł hałdę nawozu. sicładowanego tam od wielu Jat p-ze.z pracowników PGR-u. 

Blontc pod uwagę powyisa dane nle prawiduje się kootynuowanla badań. 

l Zadowice, gm Godziesu woj. Iraliskic SL la patrz okres rzymski 
Złotopole, gm. Lipoo woj. włocławskie SL 2 patn okres halsztacki 



Okres wpływów rzymskich 

l Arbasy, gro. Drobiczyn wąj. białostockie St IX pa1rz okres lateński 
Arbasy. gm. Drobiczyn woj. białostockie Sl 14 patrz okresy brązu 

Bobin, gro. Proszowlce, Muzeum Archeologiczne w Krakowie -
woj. krakowskie, Konserwator Zabytków Archeologicz.oycb 
St. S obszar. AZP 100..6116 woj. krakowskiego 

Badania prowadzili mgr Ryszard Naglik i mgr Tom.asz. Wichman. Finansował Kooser· 
wator Zabytków Archeologicznych woj. krakowskiego. Pierwny sez.oo badaii. Osada 
lwitury przeworskiej z. putnego okresu 1ate6skiego, wczesnego i pótoego okresu 
wpływów rzymskich. kultury łutyckiej z epoki brązu i okresu halsztackiego oraz §lady 
osadnictwa z. paLnego §redniowiecz.a i okresu nowotytnego. 

Stanowisko polotone jest na lewobtz.etnej terasie nadzalewowej Sueniawy. na południowym stoku 
niewielkiego cypla. Obejmuje ono obszar około 1,5 ha. 

Wykonano dwa wykqJy sondatowe o powierzchni lO m2 btdy. Osiągni~to głębokość 250 cm. Odsłonięto 
nawarstwienia o znacznej mi4tszości związane z kulturą przeworską (głęb. od 20 do 110 cm) i lwltur4 .łutycq 
(gł~h od 110 do 235 cm). 

W wykopie I odkryto pięć jam o nie ustalonej funkcji. Posiadały one owalne lub nieregularne zarysy. Ich 
frednice nie p-zekraczały l 00 cm. a głębokOlić wyoosiJa od 60 do 110 cm. W dwóch z nich natrafiono na pojedyncze 
jamy posłupowe. W wypełniskach omawianych obiektów wystąpił liczny materiał ceramiczny charakterystyczny 
dla kultury p-z.eworskiej. 

W wykopie D uchwycono fragment ol:ieklu (ok. 3,5 m2) z widocznymi warstewkami prupalonej polepy 
i gliny aaz z.węgłooego drewna. W wypełni s ku obiektu znajdowały się liczoe kości zwierzęce i ceramika z. wczes. 
nego okresu wpływów rzymskich, w tym fragment niewieJ kiego, brunatnoczarnego naczynia złotonego z dwóch, 
prawdopodobnie jednakowej wielkości (średn. wylewu 7.5 cm). naczyó miseczkowatych poł4Czonych ściankami 
i wspólnym dn.em. Nalety ooo do grupy cienka!ciennych, r~znie lepionych naczyń o silnie wygładzooej. Hni4CCj 
powierzchni. 

W wykopach I i II odkryto ponadto lc.ilka jam pasłupowych o średnicach od 20 do 30 cm. 
W trakcie badań znaleziono ł4CZnie lc.ilkanaście wyrobów lcrzemieDDych. kilka tysięcy fragmentów naczyń 

gliniaoycb, dwa drobne fragm. po;edmiotów telaznych, jedną ozd~ brązową (okr. halsztacki ?), trzy drobne 
fragmenty szlda (okr. wpływów rzymskich?) ocaz szeJulitewsld Jana Kazimierza z 1664 r. (mennica wileńska). 

Badania będlt kontynuowane. 

l Brzezie, gro. Plesz.ew woj. kaliskie St. 29 patrz. okres halsztacki 

Clebłowlce Dute, gm. Tomaszów 
Maz., woj. piotrkowskie, 
St. l AZP 12·58 

Muzeum w Tomaszowie Maz. 

Badania prowadził mgr Janusz. Karolczyk. Finansował WKZ w Piotrkowie Tryb. 
Szósty sezon badaii. Cmentarzysko lcultury prz.eworskiej z okresu rzyms.kiego. 

Badania prowadzono w północnej i zachodniej czę~ci stanowiska. Prubadano obszar o powierzchni ISO m2• 
oa klórym wyeksplorowano 5 grobów, w tym 2 zawierające popielnice. Wyposatenie grobów było ubogie, głównie 
ceramika, z. niewielką il~cią przedmiotów metalowych zachowanych fragmentarycznie. Nie pozwoliło to na 
dokładniejsze olcrdlenie chronologii obiektów. RówDiet materiał Jutoy nie dostarczył interesującego materia.łu 
zabytkowego. Najciekawszy był grób 139, popielnicowy, zawieraj4CJ sfi'Z4CZ~ telazną. okucie telaz.ne, fragment 
fibuli brązowej, p-~§lik, igł~. stopione szkło i fragment szpili ka!cianej. 

Materiały znajdują si~ w Muzeum w Tomaszowie Maz.. 
Badania powinny byf kontynuowane. 

Cz1t5tków Połsld, gm. Czosnów, 
woj. wanzawsJde, 
AZP 53-64/46 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków Pra-
cownia Archeologiczno- Kon.serwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Maria Kulisiewicz. Kul:ielas. Finansował Konserwator Zabyt· 
ków m. s L Warszawy. Drugi s e zoo badań. Cmentarzysko kultury p-zeworskiej z okresu 
wpływów rzymskich. 

Badania koncentrowały się w półoocn()ozachodoiej i §rodłowej partii cmentanyska. Przebadano obszar ok. 
300m2, na którym odkryto 21 pochówków. Wśród nich zarejestrowano: 3 groby jamowe. 12 grobów popielnicow-
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ych oraz 7 silnie zniszczooych o nieokrdlonym charakterze. C~!ć jam grobowych była w dutym stopniu 
zniszczooa przez głęboką orkę. 

Kilłt.a grobów posiadało intereaujące i bogate wyposatenie. Na uwagę zasługuje grób 36 popielnicowy, 
obsypany szcząlłt.ami stosu. W wypełnisku jamy grobowej znaleziono: duty wisiorek koszyczkowaty wykonany ze 
złotej laŚmy. ornamentowany granulac.M, 3 wisiorki lr6jlujtne telazne, 8 paciorków szklanych, zawieszkę brązow\ 
w poslaci kolistej blaszki z otworkiem, fragmenty grzebienia, stopone szkło oraz ułamki przepalonych naczyń. Do 
ciełt.awszych nalety r6wniet pochówek 47 popielnicy. W jajowatej pą>ielnicy odkryto no tyk telazny, w w l:ronat
nym wypełnisku jamy wystąpiły: 2 dute telazne wisiorki wiaderkowate, telazna kłamerita podwójnie esowata, 
owalna sprzączka. krzesiwko. grot o szerokim li!ciu laurowato zakoóczonym oraz stą>y brllZU i szkła. 

Zabytki metalowe jak tet ceramiłt.a w!ród której znajdują się naczynia wykonane n.a lcole garncarskim daruj, 
przebadanil cv;~ć cmentarzyska na f~ B21Cl-C l okresu wpływów rzymskich. 

Materiały zabytkowe i dokumenlacja z bada6 znajduj11 się w PAK PP PKZ O/Warszawa. 
Badania będlł kontynuowane. 

D~tbr6wka Zabłotnla, 
woj . radomskie, 
St. 13 AZP 7~66 l 

P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków Pra- l 
cownia Archeologiczno- Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badaola p-owadzila mgr Hanna Lech. Finansowal WKZ w Radomiu. Pierwszy sezon 
bada6. Osada kulrury p-zeworskiej z okresu wpływów rzymskich- CI. Ślady osad
nictwa z okresu epoki brązu oraz wczesnej epoki telaza. 

Osada odkryta zostala w trakcie bada6 powierzchniowych w 1985 r. Połotona jest na południowo-wschodnim 
stoku niewielkiego wznieaienia. od wschodu otoczonego osuszonymi niedawno bagnaroi 

Badania miały charakter sondatowy. Wyką>y usytuowano w najwy:tszej części stanowiska po jego dlu:tszej 
osi. Załotooo 7 wykopów o ł~!eznej powierzchni 158 m2• Odsłonięto 3 obielcly w rótnym stopniu zachowania. 
Wdy z nich uszkodzony przez głęboką orkę. Do najlepiej zachowanych naletą dwa obiekty nr l i 3. Sil to zapewne 
obiekty mieazlcalne, w momencie odlcrycia miały kształt owalny o wymiarach 2 x 2,5 oraz 1,5 x 2m. Mil!:tszośćicb 
wynosiła ole. 70 cm. W obu wypełnisłt.ach poza węglem drzewnym i pcXeplł 1iczn.ie reprezentowany był materiał 
ceramiczny. Na~o z obieitru nr l uzyskano materiał krzemienny, w większo§ci stanowiły go okazy o charakterze 
odpadkowym wykonane z krzemienia czelcoladowego. Natomiast z obiektu nr 3 pochodzi zapinka kuszowala typ 
162 wg O. Almgreoa. Ciełt.awostkąjest znaleziona na powierzchni srelxna moneta rzymska. 

Znaczne il~ci materiału zabytkowego na powierzchni oraz w warstwie oraniny przy jednoczełnie dutym jego 
zrótnicowaniu chronologicznym i jako§ciowym oraz małym nasyceniu terenu obiektami §wiadCZił o znacznym 
stopniu zniszczenia stanowiska p-zez intensywni! głęboką orlcę. 

Materiały złotono w PAK PKZ O/Warszawa. 
Badania stanowiska nie bęclit kontynuoWIIIle. 

l Dębczyoo. woj. koszalińskie SL 53 patrz wczesne uedniowiecze 
Glłski. gro. Gniewkowowoj. bydgoskie St. 18 patrzneolit 
Gorszewice, gm. K.amtierz woj. poznańskie St. l patrz okrea balszaack.i 

Grabi~, gm. Gubin, Polska Akademia Nauk Instytut Historii 
woj . zielonogórskie, Kultury Materia1nej Zakład Archeologii 

Nadodrza we Wrocławiu St. l AZP: 63-06/25 

Badania prowadził doc. dr hab. Grzegaz Domaóski. Finansował lHKM PAN i WKZ 
Zielona Góca. Szesnasty sezon bada6 (cztenwty w XX w.}. CmeDCarzysko kulrury 
Juboszyckiej. 

Prace wykopaliskowe przeprowadzono w południowo-zachodniej części cm.entarzyslca. Przebadano obszar 
18,3 ara. Odkryto 74 groby (260- 333), wyłliCZnie jamowe. Podczas gdy w innych partiach cmentarzyska rysują s i~ 
wyratne strefy Zwii!ZBDC z kolejnymi fazami rozwojowymi cmentarzyska. w badanej ~i groby "Z kolejnych faz 
Sił przemieszane ze sobl i występ.ają w znacznie większym zal*szczeniu nit w pozostałych czę§ciacb cmentar
zyska. Motna przypuszczać, te w tej partii cmentarzyska znajdowała si~ strefa, gdzie rozpoc~to utytkować 
cmentarzysko i która była wyltorzystywana przez cały okrea jego trwania. mimo i t zasięg nekropoli zwiększył si~ 
k.ilłt.akrotnie. 

Zdecydowana więbzo§ć odkrytych grobów pochodzi z I i D fazy kulrury ]uboszyckiej (w przybliteniu 
B2b-CI). Podobnie jak w latach ubiegłych najbogatsze wyposatenie miały groby kobiece. Bogatsze wyposatenie 
grobów m~skich (np. grób 306) nalety do wyjlllków i występuje u schyłku okresu wpływów rzymskich. 
W biet\cym roku odkryto m. in. drugie dopiero na tym cmentarzysku notyce. dobrze zachowane piedcionki 
kruciane i bransoletę (?) brodawlcowałll. 

Materiały i dokumentacja znajdują si~ w Zakładzie Archeologii Nadodrza lHKM PAN we Wrocławiu. 
Bada.nla będ~t kontynuowane. 
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Grodly Stare, CJII· Po4wlętae, 
woj. blałostodde, 
St. l AZP: 41- 84120 

Koaserwator Zabytków Atcheologicznyc:b 
w Białymstoku 

Badania pr01111adz.iła mgr Katanyoa Rusi o. Fioa.os01111al WKZ w Białymstobl. Pierwszy 
sezon badań. Cmen1arzysko kurhanOIIle typu rostołckiego. Okres wpływów rzymskich. 

Staoowisko składające s.i~ z 14 lrutłlanów silnie ulewastO'Nanych, polotone jest w odległotci ok 600 m na 
wschód od wsi Grochy Slare. PrzebadaDO południO'No-zacbodni' ćwiart~ kurhanu ar l. W ~fci ceotraloej 
kuthanu stwierdz.ooo trzy warstwy brubJ kamiennego. pod kt6rym na g!Qbokoki ok 0,80 m znajdowala si~ jaroa 
grobowa prostokątna o ~onyc:b oarotac:b. W jamie, oa gł~b. ok 2,40 m odkryto kło<IQ drewnia~ umi
eSZCl.004 na brubJ kamiennym. W olrQbie kłody stwierdzono 2 niewielkie fr. kofci. 22 szklane zieloae u.tki 
i kiłkanakie bardzo słabo zachowanyc:b la4tków z t6łtego szkła. l złoty kr4iek oraz obicie telazn.e. 

Materiały i dobJmeotacja znajduj, si~ w Muzeum Ola~owyro w Białymstobl. 
Baclania bęclt koatynuowue. 

l Gródek: Nad butny, gm. Stanów woj. urnobrzeskie Sl l patrz neolit 
Grzybów, gm. Swzów woj. tarnobrzeskie Sl l parnoeolit 

l Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii 
Zakład Prahistorii Polski w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Józef Bedoarczyk Finaosowało Biuro BadaJ\ i DobJmentacji 
Zabytków w Bydgoszczy. SU.ty sezoo badaJ\. Ślady osadnictwa kultury pucbarów 
lejkowatych. łutyckiej: osada i warzelnia soli z olaesu rzymskiego (B2- C2). 

Badania pi"Owadzoac były w obcębie stref gospodarczo-produkcyjoej i mieszkalnej cxaz na peryferii osady, 
gdzie w 1985 r. odkryto fragmeal obiektu rowkowego (or72). Odsloni~to powierzchni~ 940m2 (zbadano 840m~ 
wydziela.Mc pooad 100 obielaów: 3 budynki mieszbloe, 4 pocb6wki zwierzQce, l zespół piecowy. 9 palenisk, 
16 jaro, 2 dalsz.e obiekty rowk01111e oraz ok 60 dołków posJupowycb. 

Spofród budyoków mieszbloych jeden (ob. 496) odznaczał si~ form, odpowiada.W:. w pełni ziemiance. 
w drugim (ob. 244), nie rótoiącym siQ charakterem od poZO!tałych, wys"Piły 3 szkielety psów. 

Ze1pół piecowy (ob. 169 B K A) zbudowany był z 3 c:tłoaów:jamy piecowej- głQbokofci 160 cm. owalnej 
w rzucie, z płaskim dnem rouz.erzaj~ym si~ łukowato bJ górze i prz.ecbodząc:ym w ścianki i kopuł~(?) wykonane 
z sJioy na az.kielecie z belek: jam przypiecowych w bztałcic 8-lci. przylegaj,cyc:h bet-polcedniodo pieca. płytszych 
od niego i wypełnionych usuwanymi z jego w~tna miale m węglowym, popiołem oraz prz.epa.looym piaskiem. Na 
fuokc~ obiek:tu- być mate nie jedyną-wsk.azuj, zw~głooe ziaroa zbota w warstwie SJ)fłgowej pieca. W niszo
watym rozsz.erzeniu jamy pl"eypiecowej znajdOliilal si~ szkielet psL Zespół ~dze6 -jak wynika to z układu 
dołków posłupowych- przykryty był CZQfci01111o dachem. 

Obiekt r01111kowy oznaczony ar 72 (szer. S0-60 cm. gł~b. 6-25 cm) odsłoni~ty na odcinku oŁ 2S m (nadal nie 
w calo§ci) rozwidla si~ oa dwa ramioaa. biegu~ pocl41kowo równolegle. nastwnie l~ si~ pooownie. Ziemia 
z. rowu wykazuje 'lad011114- ale wyratnie wytsą od calca zawat1ofć NaCI. Fakt teo, poeiludawany szeregiem 
pl"l.Cslanek z dziedziny gedogii i hydrografii złota soloego (w ocDegłofci kilkuset metrów pi"Ubiega jego granica). 
a takte analogiami z terenu MaJopolski pozwała -jut bez w"Pliwofci - uznat rowek za element ~u6 
aołaok:owycb. 

Dwa inne, odkryte takie tylko CZQWOWO, obiekty fOllikowe (ar SS2 i S64) pó1oiejsze od solankowego (n:IIICja 
sllllygraficzna). ozblltooych do6 parametrach szerokofci01111o-gł~bokofciowycb ma.i4 w nucie zarys O'Nalll().wie
loboczoycb figur o wymiacacb 720x830 cm i 860x?. Pomimo niepełnego zbadania obu obiektów przypuszczat 
motna m. in. na podstawie analogii z innego stanowiska w loowroclawiu (95), t.e pełniły one dokładniej nieolaef
loofl, fuok:c~ lrultową. 

W mateńaladl uódłowych- mniej licznych nit w poprzednim robi- uwag~ zwraca wyst~pująca w niebó
rycb obiebach cerarnika toczona (frekwencja do 30th) wydłutaj~ czasokres utytk01111ania stanOliliska w gł4b 
okresu p61oorzymskiego. 

Pozostało§ci osadnictwa lrultury pucbarów Jejkowatych reprez.ea101111ane Sil przez. kilkanafcie fragmentów 
CCI'amiki, alrultury Jutyckiej prz.ez sb.lpienie kil w jam (niektóre o wyratnie zasobO'Nym p~":teznacz.eniu- zawie
rały fragmenty 2-4 wiQkseych oaczyó). 

Materiały i dobJmeotacja czasowo pi"Ucbowywane ~~~w Zakładz.ie Prahistorii Połlki UAM w Poznaoiu. 
Badaala bęcl\ kontynuowue. 

JeaJinJec, p. Sqpilszld, 
woj. auwałskle, 
St. 1 AZP: lZ- 86111 

l PaJistwowe .Muz.eum Archeologiczne 
w WarszawJe 

Badania prowadziła mgr Gratyna Iwanowska z Działu Archeologii BaJtów PMA. 



Jnfonnmor Arch~ologicury 1989 

Finansowało Pa6stwowe Muzeum Archeologicz.oe w Warszawie. Szósty sezon badati. 
Grodzisko z okresu pó:fnonymslciego. wędrówek: ludów i wczesnego średniowiecza. 
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Prace wykopaliskowe objęły p<7Nierzchnię 68,75 m2 (6 wykopów). Prowadzooe były w p6łnocnej czę§ci 
majdanu grodziska. W jej partii po!udniowej, gdzie podczas badań wcześniejszych odsłonięto zwarty bruk: 
k:atnienny (o powierzchni około 19m2). eksplorowano niewielici wykop (o wymiarach 2,5 ll 2.5 m). Uchwycono 
tam fragment wschodniej krawędzi wspomnianego bruku, w postaci trzypoziomowego skupiska kamieni. Za
jma.vały one zacbodnią i środlwwą część wylwpu. Pomiędzy nimi znaleziono lcilboaście fragme.otów k:o§ci 
zwierzęcych oraz pojedyncze ułamki naczyń glinianych. datowanych DA okres pótnc:rzymslci i wędrówek: ludów. 

Rozsypisko wspomniaoego bruku, od strony północnej, zostało uchwycone w kolejnym wykopie (o pa.vier
zchni 20 m2). Katnienie zajmowały jego czę§ć środkową i p6łnocną i wystąpiły na dwóch poziomach. Ponitej 
głębok:o§ci ich zalegania, w połud.niowej partii wykopu, odsłonięto niewielici obiekt - jamę posłupową, 
o miątszości 0,4 m, z zawarto§cią ułam.ków polepy i węgla drzewnego. obstawioną przez 5 małych kamieni. 
Podczas eksploracji omawianego wykopu znaleziono osełkę k:atnienną, nieliczoo ułamki ceramilci z XD-XDI w. 
(w środkowej i północoej jego części) oraz pojedyncze fragmenty naczyń datowanych DA IV-VI w. (południowe 
partie wykopu). 

Dwa kolejne wykopy (oba o wymiarach 2.5 x 5 m). SlłsiaA:I<7Nały z w/w od strony południowej j południowo
zachodaiej. W pierwszym z nich, przy proftlu północnym. odsłonięto niewielici brułt. który na drugim poziomie 
ograniczył się do małego skupiska kamieni. Porniędzy nimi znaleziono telazny grot strzały, z tulejką i zadziorami, 
pojedyncze fragmenty lto§ci zwierzęcych oraz 9 ułamków ceratnilci, z k:t6rych 7 motna datować na okres pótoor
zymski i wędrówe.k ludów a 2- na wczesne średniowiecze. Natomiast w wykqJie sąsiednim wystąpiły wyłącznie 
ułamlci naczyń z IV-Vl w. obok nielicznych kawałków Ieo§ ci zwierzęcych i grudek polepy. Wyłtop ten objął 
początek: walu ograniczającego majdan od stlony wschodniej. Jałt pokazały baA:Iania wał ten. rniątszo§ci około 3m, 
został w całości usypany, przy utyciu rótnych rodzajów ziemi, bez budowania k:onstrultcji drewniano- k:atniennych. 
Nie jest wylcluczone, te mateńał do tego celu zsolał polrany z powierzchni majdanu, gdzie §Jady osiUJnictwa 
z IV-VI w. odbywane są w stanie szczątkowym. Prawdopodobnie przyczyniły się do tego prace ziemne, 
prowaA:Izone w okresie wczesnego średniowiecza, w XII-Xm w. Zmieniły one w sposób istotny naturalny kształt 
wzgórza. na którym grodzisko zostało usytuowane (powiększono jego powierzchnię poprzez naA:Isypanie boków). 
Potwierdziły to badania w obrębie k:o1ejnego wylcqJu, wytyczonego u podoóta wału , od strony zachodniej. 
Odsłoni~to w nim trzy warstwy ziemi o chatakterze zasypiskowym (glina ze §l adacni spaleni:tny, piasek: z ułamkami 
węgla drzewnego oraz twir). które razem osiągnęły miątszość 1,5 m. W ostatniej z nich znaleziono koicianą 
oprawkę oraz 2 ułamki ceramilci z V-VI w. Warstwy te ograniczał z jednej strony obiekl, mający w profilu kształt 
nieckowatego zagłębienia (o miątszo§ci około 0,7 m). przechodzącego we wltop o prostycb, równo1egłycb do 
siebie ścianach bocznych. wypełniony umieniami (miątszość jego osiągnęła l ,4 m). Obiekt ten jest prawdopodob
nie pozosiałością po ltonstrukcji związanej z wejściem na grodzisko, wystąpił b<7Niem w bezpośrednim sąsiedztwie 
przerwy w wale oltalającym majdan. nazywanej umownie bramą. Aby wyjaśnić ostateczaie chataltter wspomni
anego obiektu i uzyskać j ego profil poprzeczny do jut posiadanego, wytyczono nowy wykop (o wymiarach 
2.5 ll 3 m). Na razie odsłonięto tam dwa poziomy ogromnych lcamieoi (zsypisko z walu), pomiędzy który.mi 
znaleziono ltółko z lrąz<7Nego drutu oraz lcillca ułamków ceramiki z IV-VI w. 

Materiały (nr inw. PMAN/8664) oraz dokumentacja z badań znajdują się w PMA w Warszawie. 
Badania bęcłlt kontynuowane. 

l Kalisty. gm. Świątki woj. olsztyńskie SL l patrz okres la.teński 

KolonJa Husynne, gm. Hrubieszów, 
woj. zamojskie, 
Stan. 4 AZP 86-95/64 

Wojewódzki OśrodekArcheologiczno-Kon
serwatorski w Zamościu 

BIU:Iania prowadziła mgrEwa Banasiewcl.. Finansował W O AK. Pierwszy sezon badań. 
Cmentanysk:o kultury zarubinieckiej. 

Stanowisleo jest usytuowane na lessowym wyniesieniu na skraju doliny Bugu w Kol. Husynne. Zostało ono 
znacznie zniwelowane a ziemię utyto do budowy drogi z Husynnego do Kotia. Archeologiczną interwencję 
podjęto dzięki pracowniltowi Muzeum w Hrubieszowie W. Panasiewiczowi. który odk:ryl na powierzchni kilku 
bektatów zniszczonego stanowiska dutą ilo§ć mateńalu ceramicznego oraz lrąz<7Ną fibulę kultury zarubinieck:iej. 

W celu rozpoznania rozległości zniszczeń załotono dziewięć sondaty (ll-X). W miejscu zaś intensywnego 
występa.vaaia na powierzchni pnepalonych kości ludzkich wyk:qJ (nr 1). 

W wyk:ą>ie nr I na g!. 15 cm od p<7Nierzchni w warstwie ornej nałlafiono na skupisko przepalonych ko§ci 
ludzkich. Drobne ltości intensywnie przepalone stanowiły zbitą strukturę miątszości 9 cm, jedynie k:illta 
nielicznych większych fragmentów wystąpiło w okolicach telaznego bardzo skorodowanego k:ółk:a. Prawdopodob
nie przemyte kości umieszczono w pojemniku orgaaicznym być mote w woreczku a telazne kółko jest fragmentem 
pozostałym z jego zamknięcia. wskazywałoby na to ułotenie w planie. Pod skupiskiem ko§ci w kretowinie 
natrafiono na brązowy skręt a w odleg)ości ole. l m na wschód od szczątków kostnych znajdowały się dwa 
zniszczone przez pług naczynia. Jedno z nich to nieduty garnek :z. umieszczonymi na wysokości 213 naczynia. 
powytej jego największej wy~to§ci, trzech guzków p(lłksiętyc<7Natycb. Naczynie dobrze wypalono na kolor 
szarolrunatno-ciemnoporoatańczowy, do schudzienia gliny utyto piasku oraz średnio i gruboziarnistego tłucznia 
ceramicznego i k:atniennego. Misa wylronana została z idettycznej masy ceramicznej i posiaA:Ia barwę szaro
brunatni!. 
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Po wykonaniu natomiast sonda1y mot na stwierdzić, :te cmentarzysko jest powa.tnie lub calkowicie zniszczone. 
W sondatacli nr II, III wystąpiły zaciemnienia. które mo:tna iote~pretować jaJco spągi zn.iszcz.ooycb obielctów. 
Gł~bok.ie jamy osadowe mią:tszoki do 1,5 m z nielicznym materiaJem ceramicz.Dym i krzemieonym o ctvooologii 
neolitycznej i wczesnobrązowej odJeryte zostały w sondatacli w Vll, X. Płytue od jam osadowych obiekty 
w postaci grobów zalegające do gł. 50 cm zostały całkowicie zniszczooe przez p-zemienczenie masy z.iemi w celu 
zasypania gł~bokiego wkopu (orientacyjna granica na planie). W nielctórych miejscacb (sonda:t V ID) zepchnięto 
całlł warstwę OCDił wraz z podglebiem. pozostal czysty less i na to miejsce z kolei 11asuni~ warstwę czacnoziemu 
z nitszej pactli wyniesienia pollitej lokalizacji sooda1u nr IX. 

SZCZ~łlki kostne oclierytego jedynego grobu poddana analiz.ie antropologicŁnej (dr W. Kozalc-Zychman). Na 
podstawie zachowanych fragmentów czaszki oraz szkieletu postkranialnego (450 g) ustalono płeć teósq. Po 
dalszej wnikliwej obserwacji olaeflono wiek na 2().. 2S lat (Adultus). Dolnil grani~ wieku wyznaczono dz.ięki 
zaobserwowanemu zrośnięciu głowy kości promieniowej z jej trzonem (powytej 17 roku tycia), PDił w granicę 
wie.ku oa 2S lat określono z powodu nie zrośnięcia segmeoru lto!ci Jazytowej. W skupsku kości ludzkich 
znajdowały si~ dwa fragmenty niep-zepalonych kości zwier~ch. 

Przynaleto.o§ć odJerytego w Kol. Husynne grobu do kultury z.acubinieclóej nie budzi W!łiPliwości, znajduje on 
analogie na dwóch znanych na ziemiach Polski stanowiskach tej ltultury. Znalez.iona na powierzchni w Kol. 
Husynoym brązowa fibula V typu (wg A. K. Ambroza) - znana jest tylko z cmentarzyska w Hryniewiczach 
Wiellócb natomiast inne typy zapnelt kultury zatubinieckiej znane są z Polesia. Zapinka ta datowanajestnar w. 
n.e. Naczynie pochodzące z grobu z półksi~tycowatymi gnlcami posiada podobne zdcbienie do naczynia z Put
nowic. Analogiczne guzki półłtsi~tycowate wyst~pujlł taltte oa naczyniach pochodl.lłcych z cmeotaczyslt 
w Velemici I, D i Otwierz.ici. Za pnynaletnościlł znalcz.iska z Kol. Husynoe do kultury zacubinieckiej przemawia 
tet zaobserwowane oddzielenie szczątków zmarłej od stosu i prawdopodobniep-zemycie kości, ta1tte obecność 
naczy6 i przedmiotów metalowych. Odlaycie zasługuje na szczeg6101ł uwag~. gdyt jest oddalone tylko o Itil
kanaście Itilornetrów na południowy-wschód od Putnowic a Bił to stanowiska wysuni~te najdalej na południowy
zachód od zwartego zasięgu kulLwy zarubinieckiej. 

~no, gm. B niBy, 
woj. bydgoskie, 
St. AZP: 20..35/12 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii 

Badania p:owadz.ił dr Krzysztof Waleota. Finansowal Uniwersytet Łódzki i WKZ 
w Bydgoszczy. Czternasty sezon badań. Cmentaczysko łtuthanowe ltultury wielbacsltiej 
i cmentarzysko ltultury pomorski ej. 

Badania prowadzono w centralnej c~fci cmeotarzysl::a. Wyl::opy o łącznej powierzchni375m2 wytyczono tak, 
aby wype.łnić wyłtopami luki powstale w poprzednich sezonach badawczych. W badanych odcinlcach odlayto grób 
popielnicowy kulrury pomonkiej, w którym jedynym wypo5a.teniem była gliniana rni5ka znajdujlłC& się wewnątrz 
popielnicy. Odkryto tałtte grób jamowy z przemytymi kośćmi zlotonymi w niewielkiej niecce wylotonej 
bmieniacni. W grooie tym nie zoalez.iono tadnego wyposatenia. Na podstawie stopnia przepalenia kości motna 
Slłdzić, te grób naJetal do k:ultwy pom<rskiej. W ramach p-ze badanego obszaru znajdował się taltte łtutban Nr 12. 
Jut przed ro~em badań w jego ceottum widoczny był !pory wk:op rabunkowy. Stwierdzono. te nasyp 
łtuthanu wykonany był z piasku. Brak śladów kamieonej obstawy. W centrum ponitej wkopu rabunkowego, 
odJeryto jam~ grobu szkieletowego o wymiarach 130 x 65 cm. co sugeruje, te w grobie tym pochowano osobnika 
młodocianego. Ko~ci szltieletu oie zachowaly si~ a wyposatenie stanowiłajedna brązowa zapinka zblitona do typu 
A.V.l14. Ponadto w badanych odcinkach odJeryto cztery stt..,iska ceracniki lcultwy pomorskiej, w tym znaczne 
ilości fragmentów wtórnie przepalonych. 

Badania b~ kootyuuowane. 

Lawny Lasek, gm. Plec:kl Stare 
Klełbonld, woj. olsztyńskie, 
St.. In AZP: 26-69/9 

Muzeum Wacmii i Mazur w Olsztynie 

Badania p-owadziła mgr Izabela Mellin. Fioansowalo Muzeum w Olsuynie. Konsul
tacja merytocyczna- dr Wojciech Nowalcowslti. Trzeci sezon badart Osada z okresu 
wpływów rzymskich i wędrówek ludów kultury z.achodniobaltyjsltiej. 

Wyebpl<rowaoo łlłCZnie 232 m2 powierzchni. Wyłtopy wytycz.ono na Jrulminacji wzgórza. na wschód od jut 
badanego terenu. w obrębie lasu. Wykopy sondatowe zalotooo na północnym skraju wzg!Xza - na palu, po 
zacbodniej stronie drogi na sltacpie starego wyrobiska oraz oa południowym sitraju wzgórza, wzdłut ~ogi w stro~ 
jeziora Moltre. W obr~ie lasu wykopy wytyczane były w Jukacb między lhewarni. stąd rozpoznanie wzajemnego 
połotenia obiektów jest utrudnione. 

Wyebplorowaoo 16 jam osadniczych (nr 2Z.37/89) znajduj~ch się na tacnie lasu. Jamy pod względem 
budowy i zawartości mJUtrialu Sił analogiczne do znanych jut z ubiegłych sezonów. Wyrótniajlł się jedynie jamy 
dwuczłonowe (nr 25, 27, 29, 35, 37), składajlłCC się z dwóch połlłCzonych ze sobą jam, z których jedna jest zawsze 
nieco płyuz.a i oa ogół mniejsza. Material w nicb występujący nie jest zrótnicowany. W wyłtopie sondatowyro na 
południowym sitraju osady, stwierdzono istnienie warstwy ltulturowej z du!ll ilościlł materialu. Nalety liczyć si~ 
z motliwokilł spływów warstwy. Porostale dwa wykopy sonda.towe wyltazaly tyllco szczątkowe ślady osadnictwa. 
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Na i owentan jam składa si~ ceramib (mOCIIO rotG'obniooa. pocbodz4ca głównie z oacey11 gospodarczych 
o chropowaconych powiend:uliach). polepa, glina. grudki wapna j kredy onz nielicznie wule dnewne. w jamach 
batdro licz.n.ie wyst~puję Sl.ez4lki ryb (łuski i kojci) oraz koki zwie~. 

Wspomnieć nalety o odkryciu telaznego haczyka oa ryby (jama 22189). kółka telaznego (jama 26'89) 
i glinianego, płaskiego ci~tacb (jama 29/89). Fragmeoty nacz.ynia o silnie wydlutonej szyjce i baniastym bnmcu 
Garna 23/89). analogiczne do popielnic wyst~pujących na crnenlaczysku w Mojtynacb. gro. Piecki (grób 61 i 88) 
pozwalajęjak narazie dolnil granicę osady wyznaczyć na p6tny okres nymski C2. 

MaLeriały znajdują si~ w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 
Badania będlt kontynuowane. 

l Małysz.ówka. gro. Dąbrowa Białostocka woj.. białOlltock.ie SL 4 patrz olaesy ~~ 

Mułomęc:z. gm.Hnbleszów, 
woj. zamojsk.le, 
St. 15 AZP:88-94180 

l Uniwersytet irn. Mańi Curie-Skłodowskiej l 
w Lublinie Kaledra Archeologii 

Badania prowadził dr Andtuj Kokowsłi. Finansowal WKZ w Zarn~ciu. Dziesiąty 
sezon badad. Crnentaczysko z okresu wpływów rzymskich. 

Badaniami ob~to powieru:hni~ około 196 rn1. Wszystkie wykopy zlokalizowane były po wschodniej slloo.ie 
wczejniej eksplorowanego obszaru. z uwzgl~dnieniern malej c~ci porostawionej w sllefie południowo-wschod
niej i wąskiego wykopu. który w pr:z.yszlofci ma okrdlić poprawoojć inlerpt'etacji :z.asi~gu cme.nwzysb 
w kierunku północ. 

Na odsłoni~Lej powierzchni :z.acejestrowano 20 grobów, t czego w calo~ci wyeksplorowano 18. Dwa porostałe 
uchwycono w pólnocnym proftłu wykopu wschodniego. co potwierdza przypuszczenie o rozciuni~u obiektu 
w kierunku północno-wschodnim. Wfr6d zbadanych grobów jeden uznano u cialopalny-szkieletowy, dwa były 
najprawdopodobniej syrnbołicz.ne, gdyt w dutych gł~kicb jacnacb nie znaleziooo pochówków ani e]ernent6o.v 
wyposatenia. Porostale repce:z.entowały pochówki inhumowane. Odnotowano jedendcie pocbówk6o.v dzieci. sny 
czym trzykrotnie towanyszyJy one osobnikoro dorosłym. Tak było w grobie nr 242. w którego cenllalnej ~ja, 
nad zgrupowaniem kojO dorosłego osobnilta znale:tiono fngrne.oty szkieletu dz.iecb. W grobie 249 w stropie 
umieszcrooo najprawdopodobniej pochówek ciałopalny dorosłego osobnilta a w partii spęgowej dziecka. W grobie 
254 szkielet dorosłego spoczywał wraz z Ilerdzo małym dzieckiero (oseskiem?). 

łowcotan :tnaleziono w dwunastu grobach. pny czym w więbzojcl pc:z.ypadk6w były to pojedyoc:z.e naczynia 
lub przedmioty. W odniesieniu do dwóch grobów: 245 i 255 rnatoa przypuszczać ich wyrabowanie. W przypadku 
pierws:z.ego z wymienionych jest to raczej pewne. W stropie jamy grobowej zarejestrowano skupienie pa:ouz~ 
caoych i połamanych ko~ci osobnika dcrosłego z kilkoma pacloritarni i rotbitymi naczyniami. Nast~poie pc:z.ez 
zoac:z.oą ~fć wypełniska obserwowano bardzo wyratny zarys regularnie pcostoltąlnej trumny, lttóra ustawiona 
była w jarnie nieco ukofnie w stosunku do jej dłutszej osi. Nadto ustawiona była w pnegł~ieniu stabilizującym 
(tzw. ,.zaplec:tnik"). Wkop rabunkowy skierowany był dokladnie n.a zawarto§ć trumny i nie naruszył wypełniska 
bolc6o.v jamy. 

I nteresujące wyposatenie zawierały groby nr 242: naczynia lepione w r~lru. w tym jedoo grupy XVD 
Schindlera z unikatowyro ornamentem pólkoli i wolut wypełnianych naci~. dzban wykonany oa kole w łypie 
Sintalia de Mures zawierajiiC)' w !rodlw miniaturowę. bogato lAobioną cz.ar~. gr:z.ebie6 i o:tdoby; grób 254 
z bibkiero lepioayrn w ~Iw. grzebieniem. igielnikiem i paciorkiem szlelanym oraz grób 240 zawierający zest.aw 
naczy6 wykonanych oa kole i lepionych w r~ku. 

Niezwykle istotny dla bada6 obtz4dku pogrubowego grupy rnaslorn~ckiej jest grób nr 249. Jego strop 
zajmował rozleg.ły wkop o ioLeosywnie ciemnym zabatwieniu zawierający przepalone k~ci najpewniej osobnika 
dorosłego, fragmenty kilku II&CZ)'l1 wykonanych na !cole- gł6o.vnie wazy, prupalooe przedmioty ze szltla. łązo 
i srebra <raz prz~fliŁ Na dnie gł~botiejjamy grobowej stwierdrooo znakomicie czyteln• trumnę. w ~bie której 
spoczywał pochówek zająca wypasatony w lny naczynia: misę, czack~ i mały dzbanek - lepione w r~ku; 
grzebie6, igl~. brązowe okucie. pacior burs:ttynowy. Poza obr~bern trumny zlokalizowano fragmeoty czaszki 
rnlodcgo osobnika. Wspornniaay wkop nie oacuszal zawattojci trumny i nie dochodzi] najpewniej do jej sllopu. 
Sposób umieszc:z.enia wkopu w obrębie jamy jednoznacznie jednak mc»m :tdaniern lwiadczy o celowofci jego 
zalotenia i ma najpewniej ideowy związek ze znajdującym si~ nitej poch6o.vkicm :z.wie~cyrn. Najlepsze analogie 
dla Lego obiektu z.oane są z crneotaczysk: w Moroczyni e, stan. 25 i w Dancze.nach. 

Aktualny stan badań pozwala na stwierd:tenie oa powierzchni 1941 rn2 258 grobów, zawierajęcycb około 480 
osobnik6o.v. Cmentaczysko rozciąga si~ w kierunku p61oocno-wscbodnirn. co sugerowały wczefniejs:z.e obserwacje 
morfologii zajmowanego prz.e:z.e6 wyniesienia. Alttullnie pewnie okreflono jego grani~ ze strony N. NE i SB. 
Wydaje s i~ it zblit004 do faktycznej jest granica od sllooy północnej. Przyszle badania wymagają penetracji od 
strony wschodniej i p61oocno-wschodniej, z zaloteniern wykopu routnygającego twesti~ granicz.oą sttefy północ-
nej. 

1 Mi.luki, gro. Ełk woj. suwalskie SL 4 pa11Z paleolit i rnezd.it 

MłodzJkowo, cm· Knykosy, 
woJ. poznańskie, 
St. 21 AZP: 58- 34132 

Muzeum Arcbeolog.iczoe w Po:tnaniu 

Badania pcowad:til mgr Michał Brrostowicz przy wsp61pracy mgr mgr Jana Dudz.iaka 
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oraz. Teresy Sochy (Katedra Chemii Rolnej AR w Poznaniu). Finansowało Muzeum 
Archeologiczne. Drugi sezon bada6. Osada lrultury przeworskiej z okresu wpływów 
rzymskich. 

Kootynuowano prace z 1988 r. prowadzone przez mgr E. A. Świerlcowsą. Celem bada6 było olae~lenie 
zasi~gu. zlokalizowanej osady ludności lrultury przeworskiej oraz. poznanie ewentualnych relacji w aspe~cie 
chorologicznym i cbrooologicznym do- uanych jut z literarury- cmentanysb i osady tego t okresu. 

Badania miały chatakler soodatowy, towwzyszyły im wiacenia. podczas których pdnno kilwet prób gleby 
pruznaczonych do badu fosforanowych. prowadzonych- na nasze zlecenie- przez Kale~ Chemii Rolnej AR 
w Poznaniu. Wiaceniami ob_kto obszar o powierzchni ok. 0,5 km1• obejmuj~ badan, osad~ wraz. z jej szerokim 
kontebtem. Próby gleby pobrano na 22liniach. zorientowanych na osi N-S i B-W, w odleglo~ci 25-30 m, z warstw 
lrulturowych za1egaj~ych na głębot~ci 40.80 cm. a takte z proftlów wykopów i bezpo~rednio z obieldów. 

Badania saodatowe skoncentrowano w zachodniej c~~ci stanowisb, potwierdzaj~ ltootynuac_k osady w tym 
kierunku. Efektem tych prac było zarejestrowanie trzech obiektów (jeden z nich uchwycono w profilu wykopu) 
o charakterze -jak motna przypuszczać -jam mieszltalnych i gospodarczych. Pozyskane ułamki naczy6 
glinianych w przewataj,cej ~§ci odnosimy do U-IV w., pona«o w warstwach stwierdzono obecno~ć ceramili 
p6tnolate6skiej. wczesn~redniowiecznej i p6fno~redniowiecznej. Stratygrafia badanej c~jci stanowiska 
prudstawia si~ nast~puj~o: 

l. warstwa szarobrunatnej próchnicy (do zg cm mi~s~ci), 
2. warstwa szarotółtego pi.ulru. pochod~ z nasypulej wydmy (do 20 cm), 
3. warstwa ciemnobrunatnego piaslru przemieszanego z próchni~ (do 40 cm). 
4. warstwa szarobrunatnego piaslru (do 42 cm miątszoki), 
5. calec- szarobiały piasek. 
Obieidy wys"Piły na poziomie warstwy III. 
Materiały i doblmeotacja przechowywane s' w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 
Przewiduje się kontynuację badań. 

Nowa Słupia- Lazy, Muzeum Archeologiczne w Krakowie Wo-
woj. kJeleckJe, 
st. S, AZP: 86-671-

jewódzki Ojrodelt Ascheologiczoo-Kooser-
walorski w Kielcach 

Badania prowadzili prof. dr hab. Kazimierz Bielenin i mgr Tomasz Wichmao- MA 
w Krakowie, mgr Szymon Orzecbawski - WOAK Kielce, mgr Jolanta Dr,tyk 
z Instytutu Historii Antycznej WSP w Kielcach. Organizacja Towarzystwo Przyjaciół 
Górnictwa Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach. Finaosował WOAJ( 
w Kielcach. Stanowisko dymarskie. okres wpływów nymskich. osada wczesnoired
niowiecznL 

Stanowisito dymarskie zostało odUyte i prubadane w czasie prac studenckiego obaw archeologicznego 
zorganizowanego w 1989 r. w Nowej Słupi. 

Badania zostały poprzedzone badaniami geofizyC2Dymi prowadzonymi przez dr int. Andrzeja Marchew~ 
i int. Kaz.irnierza Bednarczyka z Międzyresortowego Instytutu Geofizyki AGH w Krakowie. W ich rezultacie 
wytyczono na pau Wicsława Borka nr działki 1571 wykop o wymiarach lO x 8 m. Na gł~bokoki 20.40 cm 
natrafiono na wczesno- średniowieC2Dą warstw~ lwlturow,. która zniszczyła zachodni' ~~ć piecowiska dymar
skiego. Na gł~koici 40- 70 cm odsloni~to zachowany poziom piecowiska. Nalety ooo do tzw. u~dkow
aoych. charakterystycznych dla starotytoego hutnictwa świ~toltrzyskicgo i reprezentuje typ piecowiska 
dwuciuowego w systemie trójkowym (2 x 3). Posiadało pozostało:łci 42 pieców koclinkowych w cill8u lewym 20, 
a cill8u prawym 22. W ltUCh ltotliokach (24, 29. 34) znajdowały si~ nieuszkodzone Łloce tutla. które przebzano 
do Muzeum Starotytoego Hutnictwa w Nowej Słupi. Z pólnocnej strony piecowisb uajdowała sio jedna duta 
jama o wymiarach ok. 2,5 x 2.5 m o nieregularnym zarysie, w której wypełnislcu znajdowały się ułamki tutla rótnej 
wielk:o§ci oraz fragmenty czę§ci szybowej pieców dymarskich w postaci prostok,tnych cegieł. 

Badania geofizyczne przeprowadzono rówoiet na parceli nr 1502 nalct,cej do Edwarda Kaczora i parceli 
nr 1515 oaleącej do Ryszarda Otarowskiego. gdzie zJoltalizowano rówDiet stanowisu dymarskie. 

l Nowa Słupia, woj. kJeleckJe, 
_ St. U, AZP 86-.......,67,__ ____ _ 

Muzeum Archeologiczne w Kra~owie Wo
jewódzki Ośrode~ Archeologiczno-Konser
watorski w Kielcach 

Badania prowadzili prof. dr hab. Kaz.imien Bielenin i mgr Tomasz Wicbrnan-MA 
w Krakowie, mgr Szymon Orzechowski - WOAK Kielce. mgr Jolanta Dr•tyk 
z Instytutu Historii Antycznej WSP w Kielcach. Organizacja Towarzystwo Przyjaciół 
Górnictwa Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach. Finaosował WOAK 
w Kielcach. Stanowisko dymarskie, okres wpływów rzymskich. 

Stanowisko zostało odkryte i prubadane w czasie prac studenckiego obozu archeologicznego zorganizow
anego w 1989 r. w Nowej Słupi. 

Połotone jest w ~§ci wsi zwanej Kolonijki. Wykop o wymiarach 9 x 7 m objął swym zasi~giem koncentracj~ 
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tutla znajdującą się na działce nr 1454 naletljcej do Adama Kozłowslclego. Na głębokości 25 cm odsłonięto 
zachowany poziom piecowiska. Piecowislm to nalety zaliczyć do klasycznych piecowisk świętok:rzyslclcb upor
zędkowanycb, dwuciągowych (2 x4} i posiadało pozostałości 72 kctlinek:. po 36 w lewym i prawym ciągu. 

Piecowisko to zostalo U~pttzentowane uczestnikom MiędzynarodowegoSympozjum Arcbeometalurgii. łct6ny 
w dn. 20 września brali udział w doświadczalnym wytopie obok muzeum w Nowej Słupi. 

W czasie badaó uzyskano informację o znalezieniu na połotonej w poblitu parceli nr 1452. fragmentów dutego 
naczynia zasobowego typu "Krause~~gef'asse" z pataego orleesu wjiływów nymslclch. 

Równolegle prowadzone były weryfilcacyjne badania inwentaryzacyjne stanowisk: dymarskich na tecenie 
Mirocio i Baszowic w gm. Nowa Słupia. W wyniku tycb badaó zweryfikowano i zarejestrowano łącznie 
109 stanowisk: dymarskich. 

Nowy Lowlcz, gm. KaJJn Pomo~r
skl, woj. koszalińskie, 
St. AZP:31· 17 

Muzeum Olcręgowe w Koszalinie 

Badania prowadziła mgr Krystyna Hahuła. FinansowaJ WKZA i Muzewn Olcręgowe 
w Koszalinie. Drugi sezon badaó. Cmentarzysito k:urhanowe k:ui!Ury wieibarskiej 
i cmentarzysko ladtury łutyckiej. 

Celem badaó. oprócz zakończenia eksploracji obiektów w k:urhanie 23 było. zbadanie kurbanów usytuowanych 
na południowo-zacbodnim sicraju cmentarzyska i ustalenie chronologii tej strefy. 

W kurhanie 23. posiadającym wieniec kamienny u podstawy ziemnego nasypu zalc.oócz.ooo eksplorację 
centralnie usytuowanego grobu szkieletowego. Pocb6wek - najpewniej dziecka - zawierał m. in. część bran
solety ze tmijowatą główką. z. fazy B2/C l. Ustalono równiet przyoaletność do kultury łutyclclej obieletu odlcrytego 
pod kamieniami z. północnego łuku wieńca. 

Pod nasypem najbardziej na południowy zachód wysuniętego kurhanu nr 16 odkryto dwajamowe groby z. fazy 
B2a okresu rzymsiclego i natrafiono na crneutarzysko kultury łutyclclej. Z grobów kultury wielbarslclej: grób nr 
2 zawieraJ rn. in. przepałone naczynia grupy IV, Xa. XIU wg R Schindlera oraz. zapinlcę brązową A V 148, 
natomiast grób nr 3 rn. in. nadtopioną zapinkę A Ill6l. 

W przypadku kurhanu l S wtórnie wykonystano we wczesnym okresie rzymskim obiekt kultury łutyckiej. 
Groby ciałopalne pochodzące z fazy B2a olcresu rzymsiclego bądt wlcopano w istniejący nasyp (grób 4). bądt 
złotono najego stropie (grób S i podwójny grób l) i powtórnie przysypano kolejną warstwą ziemi. W grobie 1 poza 
popielnicą (grupa XbB} znaleziono m. in. część zapinki A m. sedi pruslclej. 

Obydwa zbadane kahany ze strefy południowo-zacbodniej cmentarzyska pochodzą z. fazy B2a ok:resu rzym
skiego. Z dutą dOUI prawdopodobieństwa rnotoa w tej strefie dopatrywać się początków cmentarzyska k:ultury 
wielbarslclej. 

Na cmenwzysleo kultury łutyckiej natrafiono w tralecie badań k:urhanów nr 15 i 16, na sicraju wyniesienia. 
opadającego dość gwahownie w lclerunlru południowym lat dolinie swej Drawy. Prawdopodobnie rozciąga się ono 
w kierunku północnym. co najmniej do wysokości kurhanu 23. gdzie odkryto obiekt tej k:ultury. Była to jama 
kształtu walcowatego. o §rednicy olcoło 1 m i zblitonej głębok:oki. prawie w całości wypełniona rnustlami rnalty, 
z nielicznymi leośćmi zwierzęcymi i ularakami ceramilei 

Odkryto dotąd 13 grobów k:ultury łutycldej (w tej liczbie równiet podwójne}, z.rótnicowane pod względem 
formy. Pod kurbanero 15 natrafiono na prostokątny. usytuowany na osi E-W. bruk kamienny z grobami ciałopal
nymi, w tym jednym popielnicowym. Pooadto wystąpiły groby m. in. pq>ielnicowe. podkloszowe. jamowy ze 
zsypanym stosero oraz. skupiska potłuczonych naczyń, bezładnie zrzuconych do grobu razem z przepalonyroi 
k:ośćmi. Licznie odkryte naczynia reprezentują ró:t.norodne formy. są to m. in. naczynia dwustotkowate, wazy, 
misy. chropowacone szerokootworowe naczynia. doniczkowale , dwuuszne z. jajowatym brz.u§cem oraz czerpak, 
amfork:a, dzbany, a takte ułamlcl naczyń zdobionych techniką paznokciową. Poza cerarniką odkryto brzytwę 
półk:siętycowatą i 4 olxączki brązowe. 

Większość pocb6wleów pochodzi najprawdopodobniej z IV olcresu epoki brązu. 'Cmentarzysko k:ultury łuty
clclej w Nowym Łowiczu było dotychczas nieznane. ale odkryto tu wcześniej podobnie datowany skarb ozdób 
z brązu. 

Matedały znajdują się w Muzeum Ok:ręgowyrn w Koszalinie. 
Badania będt kontynuowane. 

Opalenie, woj. gdańskie, 
St. l, AZP: 24-45 

l Muzeum Archeologiczne w Gdaósku 

Badania prowadzili mgr mgr Małgorzata Tuszyńska i Mirosław Pietrzak: przy 
współpracy dr. Franciszka Rotoowsiclego z. Katedry Biologii WSP w Słupsku. Fi
nansował WKZ w Gdańsku. Drugi sezon badaó. Cmentarzysko płaskie kultury wiel
barslclej. 

Badania prowadzono w zacbodniej części cmentarzyslea. gdzie przebadano obszar 2 arów odsłaniając 19 po
chówków. Wśród nich było 9 grobów szkieletowych. 7 jamowych, 2 popielnicowe oraz. l grób kloszowy z okresu 
lateńskiego. 
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Wi~bzołć grobów szkieletowych (7) datowanych jest na f~ 821Cl. wys(4piły w oicb zapinki br~e 
V grupy (Al V, 95 i 128) om 11 grupy (Al li. 41); na f~ 82 (wczesną)- 2 groby. 

Groby dałopalne (9). jamowe i popielnicowe w wi~bz.ołci wypadlców były untodzone i zawierały 
sl.CZ4lkO'Ny materiał zabytkowy. Jeden z nich, grób nr 24 zawier:ał 2 zap.inki brązO'Ne (Al VI. 167) zacbO'Nane 
fragmemarycznie om jedną (Al VI, 170). które pozwołily datować go na schyłkową f~ Cl. W grobach 
popielnicowych wyst4piły naczynia grupy 11-giej i VIIl-ej wg R. Schindlera. 

Materiały znajdują si~ w Muzeum Archeologicznym w Gda6sku. 
Ze względu na systematyczne alszc:zmle cmentarzyska (uprawa roll l wyblennle plasku) piMJuje lllę 

kontynuację badań. 

l Osłonki. woj. włocławskie SL l patrz neoot 

Parypse, IP"· Claełm. 
woj. chełmskie, 
SL JA AZP: 79-89/ll 

Muzeum Okr~gowe w Chełmie 

Badania prO'Nadzili: A. Bronielei i W. Mazurek. Finansowało Muzeum Okr~gO'Ne 
w Chełmie. Piec: do wypalania wapna z okresu wpływów rzymskich C (?). 

Stanowisito zlobliZO'Naoe jest w niemal zupełnie płaskim terenie. oltoło 400 m od zabudO'Na6 wsi Hor<>
dyszcze, na lewym brzegu rzeki G arki, która niedalcito wpada do rzeki Uherki. 

O odkryciu obiektu o konstrukcji ltamieooej. powiadomił pracowników Muzeum Adam Sławslci z Horodyszcz. 
Stwierdzono znaczny stopie6 zniszczenia obiektu. który ze wzgl~du na form~ jak i wypełnisito uznano za piec 

o nicwiadomym przeznaczeoiiL Zachowany strop pieca w c:z.t:!ci zachodniej zaczynaJ si~ od ok 40 cm, zał w ~!ci 
wschodniej at od ok. 70 cm od powierzchni ziemi. Zachowana dolna c~fć pieca jest w proltlu podłutnym 
i najprawdqxx!obnie J>OIXUCZnym nieckowata, jego o! podłutna lety na linii W-E. Wymiary zacbO'Nanego stropu 
wynoszą ok. 2,5x1,8 m, maksymalna gł~bok.o!ć ok. 1.4 m. Plan paski obie bu był owalny. Ściany pieca wyltonane 
zostały z mniej lub bardziej obrobionych ltamieni wapiellJI)'ch oraz pojedynczych ltamicni graoitO'Nych-narzutO'N
ych. spojonych pomacaóczową obecnie zaprawą glini&D()-wapienn~?), silnie spieczon~ Dno, zagłębione w mar
glistym calcu, nie było wylotone umieniami. a jedynie w c:z.t:ści wschodniej polotone były pojedyncze umienie 
znacznych rozmiarów. Wypełnisto jamy pieca stanowiła niejednolita warstwa silnie przepalonych w~gli 
drzewnych. wymieszanych z ziemią. równiet silnie przepaloną. oraz licznymi. wi~bzymi lub mniejszymi gru~ 
karni i bryłaroi przepalonej polepy wapieM<>-glinianej(?) o barwie pomarańczowej i jasoobetowej. Najsilniej 
przepalone zostały w trakcie utytlr::owania partie przy!cieMe pieca. co sugerowałoby stosowanie naturalnego ciągu 
powietrza. Przedwito tej tezie przemawiałby jednak falr::t odkrycia wewnątrz pieca. przy !danie północnej, na gł. 
ole. 30 cm po ni tej zachowanego stropu, !Jadów koostrultcji przyporni nająccj rus U&. Pojedynay fragment nac:tynia. 
jald znaleziono w obr~bie łciany pieca pochodzi najprawdopodobniej z garnca toczonego na kole, co sugeruje 
datowanie całego obielr::tu na OWR C. Piece o podobnej ltoostrukcji. znane m. in. z Pruszcza Gdańskiego oraz 
Koło~bia, a datowane rówDiet na okres wpływów rzymsldch. zdają si~ to datowanie dla pieca z miejscowołci 
Parypse J»t'ierdzać. 

1 Płoski. gm. W~z woj. leszczy6skie SL 3 patrz okres halsztadd 

l Prusza Gdański, woj. &dańllkh:, 
_ AZP: 14-44118 

l Muzeum Archeologiczne w Gda6sku 

Badania prowadzili mgr mgr Małgorzata Tus:ty6slta i Mirosław Pietrzak.. FinansowaJ 
WKZ w Gda6sku i Urząd Miasta w Pruszczu Gda6skim. Drugi sezon badań. Cmentar
zysko płaskie lrulnuy wiei barsiclej z oltresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano prace we wschodniej ~!ci cmentarzyska. Załotooo dwa s on datowe wykopy. w miejscach nie 
zaj~tych przez budow~. PO'Nierzchnia wykopów wynosiła olt. 120m2. Odkryto 4 groby- 2 cialopalne, popielni
cowe i 2 szkieletowe. 

W grobach popielnicowych wystąpiły rcsztlr::i naczy6 (VI gr. wg R. Schindlera), stopione paciorki szklane 
o kształtach kulistych i walcO'Natych, pr~'liki gliniane. ułamlti dwóch grzebieni rogowych. zapinlta brąZO'Na 
(Al. VI, 167). 3 pierścienie spiralne z lązu zdobione wolutaroi oraz ltawałlci pucharb szklanego (typ E 239?). 

Groby szk.ieletO'Ne były obrabowane jeszcze w starotytno!ci; włród zabytków zachowały si~: zapinlta brąZO'Na 
z gąsienicowatym kabłąkiem (,.Raupeofibel"), fragmenty naczynia glinianego (VI gr. wg R. Schindlera), 
2 sprząc:tki telazne, ułamki grzebienia rogowego, ltółeczlr::o srebrne, paciorek b~Wsz.tynowy, toczony. 

Na uwag~ zasługuje grób nr 13, w lttótym stwierdzono wltop rabunltowy, gdzie zaobserwowano wtórne, 
celO'Ne ułotenie ltołci szkieletu w rótoych miejscach i na rótnycb wysokołciacb. 

Materiały znajdują si~ w Muzcum Archeologicznym w Gdańsku. 
Pluwlduje się kontynuac:ję badaA ratowniczych. 

l Prusza Gda6ski. woj. gda6skie SL 7 patrz oltres late6ski 
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Pnyle1le Dol•e, &•· Grodków, 
woj. opolskie, 
St. 6 AZP ~ 32132 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Opolu 

Badania prowadzili mgr Klemens Macewicz (a~or sprawozdania) i mgr Mariusz 
Krawczyk. przy konsultacji doc. dr. hab. Stanisława Pazdy. Fi DAnsował WKZ w Opolu. 
Drugi sezoo badali. Pracownia hutnicza z IV N w.o.e. 

Kontynuowane były ratownicze badania wykopalisitowe pracowni b~niczej, ws(Wnie rozpoznanej w 1988 r. 
Odsłoni~to i przebadano centralNI ~~ć stanowiska, w ob"~bie tnytujących si~ wykopów wuJłut sieci arowej, 
o ł4(:tnej powiencbni 800m2• 

Wuód licznych potosialoki pop-odukcyjnych wyrótniono rniędty innymi siedem kolistych b4dt owalnych 
rumowisk oaz..iemn)'Cb pieców butniceycb, w postaci fragmentów kianek ocaz brył tutla rótnej wieJmgci, obok: 
tt6rych wysi.\Pily sicładowisu i rozsyp ska, wzbosacooej p-zez pratenie, rudy telaza. Ponadto w ~bie wykopu 
odkryto stupisa tutla oblitej nieokreflonej funkcji ocaz domniemane składowisko w~gla drzewnego. 

Znałetiooe ułamki oaczy6 glinianych potwierdza_M w pełni wst~pne datowanie pncowni na schyłek lrultury 
przeworakiej (IV N wiek n.e.). Stwierdzono znaczny stopicli dewastacji stanowisb gł~boq orq. 

Pbnuje tlę k011tynwu;lę badali. 

Pnyletlie Dolne, p. Grodków, 
woj. opolskie, 
St. 7 AZP: ~ 32133 

l Kooserwator Zabytków Archeolog.icznych 
w Opolu 

Badania prowadził mgr Mariusz Krawczyk. przy koosultacji doc. dr. hab. Stanisława 
Pazdy. Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon badań. Osadl z II poł. IV w. n.e. 

StaDOwisleo polotone jest DA polu uprawnym. około 1300 m DA północny wschód od lrodka wsi i oŁolo 400 m 
na południowy zachód od autostrady. Odlayto je podczas bada6 A'ZP w 1987 r. i wpisano do rejestru zabytków. 

Przeprowadzono badania soodatowe. tlófych celem było potwierdzenie istnienia funkcjooaloego związku 
porni~zy omawianą osa~ a poblisq p-acownią hutnie7.4 (stan. 6). Wykopem ob;~to powierzchni~ SS m2• 

Bezpofrednio pod warstwą orną odsłooi~to duty fragment przyziemia obiektu mieszkałoego o wymiarach 
około 4.5 x S m. lctórego wypełniska składało si~ z próchnicy z niewieJ q dornieszkli glioy i zawierało liczne bryłki 
polepy ocaz ułamki naczy6 glinianych. W ~~ci przydennej obiektu odsJoni~to pozostałofci małego pieca leopułk
owego <rat paleniska. Pooadto w obr~bie całego wykopu - zar6woo pod wypełniskiero obiektu mieszkałoego jak 
i poza nim, odkryto liczne zagł~bienia, t których wi~bz~ć miało charakter jam posłupowych. 

Utysbny materiał zabytkowy, datowaoy wst~pnie na wczesny okres wędrówek ludów faza D, wydaje si~ 
potwierdzać fakt jedooczesnego fuokcjooowania osady i pracowni hutniczej. a więc i motłiwofć zamieszkiwania 
tej osady przez wytwórców telaza. 

Pury, p. JemJełno, 
woj. lnuzyrulde, 
St. 40 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Instytut Prahistocii Wojewódzlei 
Ofrodek Archeologiczno-Konserwatorski 
w Lesznie 

Badania prowadzili doc. dr hab. Tadeusz Makiewicz (autor sprawozdania) i mgr 
Alebander S!Mzyósk.i. Pierwszy sezoo badali. Finaosował WOAK Leszno; Zespół 
kurbanów lrulnuy pl"tewocslciej. 

Kurhany zostały odkryte w 1960 r. przez Jerzego Lodowslciego. Zespół tworzą 4 kurhany. o zblitooej średnicy 
(około 1S m) i uótnicowanej wysok~ci. Kurhany polotone są w jednym ~dtic, w odłegł~ciach od l m do 
kilkunastu metrów od siebie. Badania roz~to od obiektu ozuaczonego nr 4, połotonego oajbardz.iej strajnie 
i o oajnitszej wysokości. Nasyp kurhanu z kamieni t tiemią. o średnicy oa powierzchni wynoszącej 14x1S m. był 
silnie tniszczony pi"U Z liczac wkopy. o charakterze. jak si~ motoa domyślać- rawnkowym. W trakcie wyką>ał
isk zdjęto w 2 ćwiartkach zewo~tnną warstw~ lcamieni, pod którą zoajdował si~ zasadniczy nasyp kamienny 
turbany. Jak si~ okazało, łączył si~ on z nasypem kamiennym sąsiedniego turbanu nr 3. W jednej ćwiartce oasyp 
zdjęto całkowicie, docierając do potiomu calca. W ćwiartce tej, nie było pod nasypem grobu. ani tadoycb innych 
obiektów. W wyeksplorowanej ~ci DaSYPJ zeb"ano oŁoło 130 fr. ceramilei tultury pl"zewocskiej oru zoałetiooo 
l fr. taroa rotacyjoego. 

W chwili obecoej stwierdtić mot na. te ornawiaoe obiekty są z pewoolcią bubaoarni kulnuy przeworslciej, za.ł 
badany łcw-r 4. oa podstawie zoałez.ionej cerarniki motoa datować roboczo oa s!Mszy okres nymslci. 

RosteŁ gm. Gołdap woj. suwałsicie Sl l p1tn wczesne średniowiecze 
Rótyce Stara Wid, gm. Koderzew woj. skierniewickie SL 3 patrz okres late6slci 
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Siemirchów, gm. Widawa, 
woj . sieradzkie, 
St. AZP: 73-45/57 

Muzcum Miasta Pabianic 

Badania prowadz.iła mgr Maria Jatdtewsb. Finansował WKZ w SieradziL Siedem
nasty sezon badań. Osadaludnoki lru1tury pru:wonkicj z pótnego okresu wpływów 
nymskicb. 

Przebadano teren o powierzchni 255 ml. C~fć odcinków o wymiarach 5 x 5 m wytyczooo w nawi~niu do 
ubiegłorocznych w pól nocno- zacbodniej ~fci st. 2, wypełniając tym samym luki w ogólnym planie stanowiska. 
We wszystkich odcinlr.ach wys~powala niewielica ilolć luinej ceramilei r~cznie lepionej. toczonej na lr.oJe i bcyłlr.i 
polepy. Odkryto dwie nicwielkie jamy gospodarcze oraz kolejny, XXX- ty obiekt mieszkalnY. o wymiarach 
220 x. 130 m. Była to lepianka z owalną podlołlll z surowej gliny o fredniej grubolei 20 cm. ~ciany lepianki 
wzmocnione były pierwotnie drewnianymi bierwionami. po których zachowały się odciski w polepie. Zelnno jej 
killcadziesiąt kilogramów. W wypełni s ku obiektu znaleziono fragmenty cerami !ci lepionej r~e i toczoocj oa kole 
oru duty gliniany ciętarek, prawdopodobnie do obci~a sieci. Płaskie dno lepianki, lekko podniesione przy 
brzegach. znajdowało się na głębokolei 93 ero od obecnej powierzchni ziemi. W tadoym z d<ąd odbytych 
obielr.tów mieszkalnych nie było podoooej do opisanej podłogi, ani tak: dutej ilolci polepy w stosuoku do 
powierzchni mieszkalnej. 

Wzdłuż wschodniej lr.raw~dzi rowu przeciwczołgowego wytyczono wylr.op 3 x. 20m. który w bietącyro sezonie 
zdołano przekopać jedynie do glęboko~ci n ero. znajdując niewielką ilolć luinej ceramiki. 

Na stanowisku 2 w Sicmiechowie oprócz terenu zalesionego, do elr.sploracji pozostal poludniowo-wschodni 
odcinek wl'esienia zw. ,,Piekło", co prz.ewiduje się w roltu 1990. 

Sowi n lei, gm. Mosioa woj. pozoat\slr.ie SL 23B patn okres latet\ski 
Stawki, gro. Dobra woj. ltonit\slr.ie patrz neolit 

Strzelce Opolskie, woj. opolskie, 
SŁ 23 AZP: 93-40/51 

l Muzcum SJ.,k:a Opolskiego w Opolu 

Badania prowadziły: mgr E. Hole i mgr E. Matuszczyk (autorki sprawozdania). 
Finansowalo Muzcum Śląsita Opoisiclego w Opolu. Czwarty sezon badań. Cmentat
zyslr.o dalopalne-warstwowe z p6:f.nego olr.resu wpływów rzymskich. 

Stanowisko polotone jest oa południe od drogi gruntowej Sz.ymiszów - - Strzelce Opolslr.ie i lasu zwanego 
Lipiec. w którym uajduje si~ croentatzysko kurhanowe. 

Badania. podobnie jak w roltu poprzednim, miały na celu uchwycenie granic cmeo&anysb. Prubadano obszar 
o łącznej powierzchni 125m l. W lałotony ch wykopach. pod Wlt'SIW• Otnll o grubołci 25-30 cm. wysl4J>i1a warstwa 
kulturowa utwon.ona z próchnicy z wi~ltszą lub mniejszą domieszk4 piasku, lr.t6ra ~sto jut po zd~ciu pierwszej 
warstewlci mechanicznej rozpadala si~ na nicregularnego kształtu plamy, sięgające do gł~boko!ci 40-60 cm. 
Uchwycono północno- wschodnią i na niewielkim odcinlr.u zachodnią granicę cmeotatzyslr.ll. co z wynikami 
uzyskanymi w poprzednich sezonach wykopaliskowych pozwala na olr.reflenie przyblitooej jego wicllr.ołci. która 
wynosi olr.ao 480 m l. W warstwie ornej i kulLurowej wystąpiły: liczne fragmenty naczy6. pnepalone koki ludzkie. 
niewielitą ilolć w~g)i drzewnych. 2 upinki i fragment trz.eciej, 2 note telazne. killca fragmentów grzebieni 
ko§cianych. nity, grot oszczepu onz fragmenty ~§Jików glinianych. 

Cmentarzysko oalety datować oa wcu:sn• f~ olr.resu p6:f.norzymskiego- fazy B21C l - C2. 

Słupsk, woj. dechanowskle, 
SŁ 4 AZP: 40.61/4 

l Muzcum Ziemi Zawlr.rze6st:iej w Mławie 

Badania prowlduł mgr Andrzej Gnymkowski. Konsultacja merytoryczna - prof. « 
hab. Jerzy Olr.ulicz-Kozaryn. Tneci sezon badalt Cmcntatzysko kulLury pru:worslr.iej 
i wieJ barskiej. Porostalolei osadnictwa średniowiecznego. 

Prubadano480m2 powierzchni na pólnocny zachód i północ od krawędzi twirowisb (zabezpieczając w t.en 
sposób teren. gdyby olryw powiększał się lub zechciano wybierać twir). Odlr.ryto 23 obiekty starotylne i fred
niowieczoe. w tym: 12 grobów cialopalnycb i 4 jatny ~redniowieczne. Potostale obiekty. to pozostałolei po 
zniszczonych grobach ciałopalnych plus jedna jatna nowotytna. Wfród grobów cialopalnych stwierdzono dwa 
popielnicowe (z czarnymi popielnicam.i). Cz.tery poch6wlr.i nie posiadaly tadnego dodatkowego wyposatcnia. 
a dwa z. nich zawieraly wytącz.nie palone kości. 

Do najciekawszych zabytków (z tego sezonu) nalety zaliczyć dwie brązowe zapinki A-236 i wczesną 
oczlr.owatą z brązu, z grobu popie.! nicowego nr 22189 (zawierającego pooadto pnę!lik gliniany, tclazne szydełko 
i fragment telazoej igły). Poza tym w innych grobach znalez.iono: telazne sprzącz.lci półltolist.e (jedna z podwójnym 
kolcem). ~rulci gliniane. uszkodz.one zapinki brązowe. Itiucz teJ. z. kółkiem. notyktel. sierpikowaty. tel. okucia. 
paciorek szklany, szkło stopione i fragmenty stopionych przedmiotów br~owych. 

W t.ej ~.łci przebadanego cmentarzysita nie stwierdzono obielaów kultury wielbatslr.iej. 
Materiały z bada.6 znajdują si~ w Muzcum Ziemi Zawkrz.eilslciej w Mławie. 
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Pnc:~ bęclit kontynuoWIIIle. 

Szel~jewo, gm. Gllsawa, 
woj. bydgoski~ 
St. 39 AZP: 46-35/116 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
Oddział w Biskupinie 

Badania p:owadziła mgr Danuta Piotrowslta. Finansował WKZ w Bydgoszczy i PMA. 
Pierwszy sezon badatl. StanC7oYisko sepulkralne z pótnego okresu czymskiego (kultura 
wielbarska) i wczesnego §redniowiecza. 

S7 

Stanowisko w Szelejewie (.,Pole Macieja Zwolankiewicza"), znajduje się p:zy drodze utwardzonej z tejte 
miejscowo§ci do Grochowisk Szlacheckich, na kulminacji niewielkiego wniesienia o chacalterze okrętnym. 
Ebpazycja wzniesienia jest wyratnie czytelna w uldadzie geomorfologicznym terenu. Od północnego-zachodu, 
północy. wschodu i południowego-wschodu otoczone jest ono obniteniem z małym ciekiem wodnym i jego 
odnogami. 

Obecność zabytl(MI na swoim polu M. Zwolaokiewicz zglosil do PMA Oddział w Biskupinie, po głębokiej 
orce jesiennej w 1988 r. Na zabytli w tym miejscu natrafiono po raz pierwszy; wcześniej obserwowano fragmenty 
ceramiki w kierunku na zachód od wyniesienia, w lelki m obniteniu terenu blisko drogi z Szelejewa do Grochowisk 
Szlacheckich. Fragmenty cerarniki występowały rówDiet dawniej w siodle między wyniesieniami oraz na sldooie 
północno-zachodnim. Wstępna analiza zabytków z kulminacji wzniesienia wskazywała na istnienie poch(Mików 
popielnicowych i szlieletowych. 

Przebadano40 m2. Odkryto 3 obiekty: l)grób pq>ielnicowy z późnego okresu rzymskiego, 2) grób szlieletowy 
z wczesnego §redniowiecza, 3) obiekt o nieustalonej chronologii i funkcji. 

Z zabytlów wydzielonych na uwagę zasługują: !)fibula brązowa z podwiniętą nótką, typ A. 158, grzebietl 
leościany i tarczka ko§ciana zdobiona ornamentem kółel. wszystkie z grobu ciałopalnego, 2) no tyk te1azny z grobu 
wczesna§redniowiecznego. 

W przypadku dalszego występowania materialu zabytkowego l moillwo§d finansowych badania mogił być 
kontynuowan~. 

Szymlszów, gm. Strzelce Opolski~ 
woj. opolski~ 

l Muzeum Śląsla Opolsliego w Opolu 

St. l AZP: 93-40/58 

Badania prowadzily mgr mgr B. Hole i E. Matuszczylt. (autorki sprawozdania). 
Finansowala Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Drugi sezon badatl. Osada lultwy 
p:zeworslóej. 

Stanowisko polotone jest na polu ornym Stadniny Koni w Rotniątowie - Zaldad Szyrniszów, letącym tut 
przy drodze (na południe od niej) gruntowej Szymiszów- Strzelce Opolskie, około 400 m na wschód od szpitala 
w Szyrniszowie (daw. pałac). 

Przeprowadzone badania wykopalisł.owe miały. podobnie jak w rolcu pq>rzednim, charakter sondatowo
rozpoznawczy. Przebadano obszar o łącznej powierzcłtni 46,5 mz. W warstwie ornej o miątsza§ci 30-35 cm 
wystąpiły nieliczne fragmenty naczytl, kawałlei polepy oraz do~ć duta ilość tutla telazoego. Zalegająca ponitej, 
do sJęboko§ci 45-55 cm, warstwa J:II'ÓChnicy z domieszką piaslcu zawierała jedynie nieliczne kawalli tutla 
telaznego. W tadoym z wykopów sondatowych nie stwierdzono obiektów archeologicznych. 

Toruń, 
St. 1!1, AZPj 4G-42 

l Muzeum Okręgowe w Toruniu 
Oddział Archeologii 

Badania prowadziła mgr Romualda Uziembło. Finansowało Muzeum Okręgowe 
w Toruniu. Drugi sezon badań. Osada z pófnego oleesu lateńskiego i oleesu wpływ (MI 
rzymslich oraz §lady osadnictwa z okresu halsztacliego i okresu woz.esno§red
niowiecznego. 

Stanowis lo znajduje się na stoku i wyniesieniu garbu terenowego terasy dennej Wisły, olt. 8 km na zachód od 
centrum miasta. 

Celem badatl byłouchwycenie zasięgu stanC7oYiska od strony zacbodniej oraz wyjaśnienie problemu występow
ania mateńału wczesnośredniowiecznego (warstwa lulturowa będf tylko obielty) obol materiału z ok. lateóslciego 
i wpływ (MI rzymskich. Łącznie przebadano 60 m Z (56 wylopów 5 x 2 m). Pod warstwą lulturową o miątszości od 
2-SO cm odsłonięto 14 obiektów. W§ród nich wyrótniono: 3 pochówli psów, 3 półziernianli (dwie odsłonięto 
częściowo), brullarnienny, 3 dołli poslupowe, 4 nieolrdlone. Materiał z obiektów (poza jednym, który datować 
motoa na ot. wczesnośredniowieczny) pochodzi z ole. późnolateńskiego- wpływów rzymskich. Material z war
stwy kulturowej chronologicznie nie odbiega od wytej wymienionego (dodatkowo nieliczne fragmenty ceramili 
z ok późnośredniowiecznego). 

W wynilcu badatl wstępnie motnawysunąć następujące wniosli: 
-zabudowa mieszlcalna z olt. pótnolateósliego- wpływów rzymskich koncentruje się na kulminacji garbu 

tecenowego 
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- osadn.ictwo z okresu wczesnofredn.iowiecznego było kr6drottwałe (tylko .S,6<.1> całofci materiału 
ceramiczoego. l obiekt oa 30 d~ychczas odkrytych) 

-prawdopodobnie staDowisito ł~y si~ ze staDOWiskiem ar 23 (materiały z ok. pótoolate6skiego i wpływów 
rzymskich. odJegło!ć między stanowiskami). 

Materiały z bada6 zoajdu~ s i~ w Oddziale Atcbeologjj Muzeum Okr~gowego w Torun.iu. 
Badania winny być kontynuowane. 

Wałków, gm. Osjaków, 
woj. sieradzkie, 
St. 3 AZP: 75-45/50 

Muzeum Ziemi Wielullskiej w Wielun.iu 

Badaoia prowadził mgr Bogusław Abramelt. FiD&Dsował WKZ w Sieradzu. Trzeci 
sezon bada6. Osada z materiałami ltultury prz.eworsltiej i z wczesnego .tredniowiecza. 

Kontynuowano prace z.lat 1984 i 1986. Zbadano obszar o powienduti ok. 300 m1• co staDowi zoiltomy rocent 
w stosuoku do całości blisko .S hekWowej osady. W poprz.ed!licb latach prubadano ł~zaie pouad 1000 m • 

Badania prowadzono jednoczefn.ie w dwóch prz.eciwległycb punktach osady oddalonych od siebie o około 
200..250 m. Odkryto lO dalszych obiektów, w tym: 2 palen.isb, wypełruska po 7 chatach. 3 małe jamy o blitej 
n.ieoltre.fłooej fuolt:cji z n.ielicznymi ułamkami ceramiki ltultury pruwocskiej oraz l zaciemaieoie z czacnym 
wype.łn.iskiem i cerami q wczesno.tredniowieczn, (VI-V III w.). 

Oba paleruska zawierały pnepalone bruki kamienne wielkości 160 x 9.S cm i 200 x 100 cm. W pierwszym 
znaleziooo u.łamlti naczyń ~n.ie lepionych i toczonych datowanych na IV-V wiek. w drugim natomiasL brakło 
materiału zabytkowego. 

Wypełruslt:a chat miały kształt owalno-prostoqtny i prostolcątny (chata kultury pruworsłiej) o orientacji E-W, 
w ich powienchnie wahały si~ od 6 do l l m1. Chaty wcz.esnafredniowieczne były budowlami naziemnymi o 
stosuolt:owo skromnym inwentarzu zabytkowym. W wypełnisitu chaty kultury pruworskiej znaleziono duą ilość 
ceramiki z U-Ul w .• kilka ~§lików, ftagme01y ci~tarków tlt:ackicb, osdki, ootyk i znaczne ilafci bcył tutla., które 
wys~powały takte i w chatach wczesnafredniowiecznycb. 

Bacluia na omawlaoeJ osadzłe będ.\ kont)'lluow&De.. 

Wanzkowo,p. Sławno, 
woj. ałllpslóe, 
St. r7 AZP: ll-26154 

l Un.iwersytet im. Adama Mickiewicza 
instytut Prahistorii w Pozoan.iu l 

Badan.ia prowadzili mgr mgr Arkadiusz Marcin.iak i Włodzimierz R~kowslti (aut.or 
sprawozdania). Finaosował WKZ w Słupsku i Naczeln.ik: Miasta i Gminy Sławno. 
Pierwszy sezon badaó. Osada ludoości lt:ultwy wielbarsk:iej. 

Stanowisito z.Joltałizowaoe jest w południowej ~ści wsi Warszkowo. ok. .SOO m na wschód od drogi 
Warszkowo - Warszkowo Kolonia i ok. 200 m na południowy-wschód od wybierzyslt:a piasku. Pod wzg)~dem 
geomorfologicznym jest to wysoki lneg WieprzY.. 

Celem bada6 było sprecyzowanie ciTooologii stanowiska. oltreflenie form zabudowy oraz ustalen.ie relacji tej 
osady do osad :syiednicb oznaczonych jako Warszkowo stall. 26 i 30. 

Ogółem w czasie od lO do 29 Hpc:a zbadano obszar o powierzchni 425 ml. Zacejestrowaoo 90 obiektów. 
Zdecydowana wi~ltszo!ć z n.icb to jamy po słupach. piece (2). palenisko (l) oraz blitej n.ieolr:reflone jamy. Uldad 
jam po słupach ~wala uznać, te odkryto c~~ć budynku mieszkalnego (o n.iezoanych jeszcze wymiarach) 
z wewn~trznym piecem oraz konstrultc,K na planie lt:wa~atu o boku ok. 2 m wspe.r14 oa 4 słupach (spicblen?). 

Stwierdzooo równiet występowanie pojedynczych fragmentów cetamiki kullwy amfor ltulistycb i lt:ultury 
łutyckiej lub pomorskiej. Stanowisko jest bardzo zruszczone przez gł~boq ark~. 

Materiały znajdują si~ czasowo w IP UAM. 
Badania będ~t kontynuowane. 

Zadowlce, gm. Godzlesu, 
woj. kaliskie, 
St. l AZP: 68- 39n3 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Lodzi 

Badania prowadził mgr Wojciech Sicióslt:i przy współudziale mgr. Jacka 
Moszczyóskiego. Finansował WKZ w Kaliszu i UtZ\d Gminy w Godzieszacb. Drugi 
sezon badań. Osada kultury pruworslt:iej z okresu rzymskiego oraz fiady osadnictwa 
lt:ultury pomorskiej. 

Prace koocenttowały si~ w połudn.iowej ~ści staoowislta. Przebadano obszar o powierzchni 212 m1. Odkryto 
kolejny obiekt mieszlt:alny oznaczony ar 4. Kształtem zliitony był do prostolcąta o powienchn.i ok. 20 ml 
i głębok:afci ok. 65 cm. Dłutsza o• zorientowane była na kierunitu E-W. Tut przy lcian.ie połud.n.iowej obiektu 
znajdowało się palerusk:o. wylepione po bokach gliną przepaloną od wewnątrz. o wymiarach ok. SOx.SO cm 
i głębokofci ok. 30 cm. W wypełni s ku chaty stwierdzono wys~powan.ie dutej ilafci fragmentów ceramiki, polepy 
i tutla telaznego. Material zabytkowy odkryty w trakcie badań pazwala datować chat~ na wczesny okres rzymski. 



Ślady oudnictwa kultlll)' pomorskiej reprez.entu.k jedynie nieliCZDe ułamki ceramiki. 
Materiały z bada6 znajdują si~ w MAiB w lodu. 
Badania bęc~.\ kontynuowane. 
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Wczesne średniowiecze 

&borówko, gm. Szamotuły, 
woj . pomańskle, 
St. JA l AZP: 49- 25/l 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
Muzeum Atcheolo iczne w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Hanna Pawlaczylc. Finansow&ło Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu. Czwarty sezon badatl. Osada wczesnośredniowieczna. 

Przeprowadzono badania ratownicze w celu rozpoznania zachodniej partii stanowiska (sL la) oraz udokumen
towania zarejestrowanego wczefniej obiektu w partii wschodniej (st. Ie). 

Przebadano obszar o powierzchni 62 m2• W tnech wykopach zarejestrowano obecoofć 3 obiektów. W dwóch 
wypadkach wymiary oraz. zawaność ladturowa jam pozwala na interpretacj~ ich jako pozostalofci obiektów 
rnieszlcalnycb. Trzeci obiekito kamienne palenisko jamowe. Stan zachowania oswoiego obiektu nie daje podstaw 
do bli tszej cbaralaerystylci. 

Pod warsrw4 ciemnobrunatnej próchnicy na c&łej niezniszczonej powierzchni staoowiska la. lc zarejeslrOW
ano (podobnie jak: w ubiegłych sezonach) stalowo-s2.1r4 warsrw~ o bogatej zawartości kulturowej, ataoowiąc:4 
poziom utytlcowy osady. Na jej lle rysowały si~ obiekty przesycone spalenizną.. 

Wśród materialu wydzielonego zarejeslrowaoo m. in. ~fliki gliniane, fr. p<rota ze §Jadami obróbki, 
gwótdt tela.zay oraz fr. przedmiotu glinianego. 

We wszysileich obiektach oraz poz.a ich z.asięgiem wyst~wały liczne otrzeski lcamienne. 
Materiały pozwalajfl datować osa~ na pótoą f~ B wczesnego średniowiecza. 
Materiały ń'ódlowe znajduj, si~ w Muzeum Archeologicznym w Pozoaoiu. 
Prace wykopallskowe zakońcwno. 

Bogusławlce, gm. Wolb6n, 
woj . piotrkowskie, 
St. l AZP: 71- ssn 

Muzeum Atcheologicz.oe i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadziła (a worka sprawozdania) de Aldooa Chmielowska przywspółudziale 
mgr. Mieczysława Góry. Finaosował WKZ w Piotrlcowie Trybunalskim. Drugi sezon 
ba.da6. Osada otwarta (XII-XIV w.). 

Celem prac ?,!o ustalenie 7.1$i~u przeslrZCnnego osady, jej funkcji oraz ufciflenie chrooologii. W wylecpic 
o obszarze 175 m odkryto i wyeksplorowano dalsze obiekty osadnicze. z których jeden stanowi przedlutenie jamy 
9. odsłoniętej w 1988 r. 

Jamy z.arysowywały si~ oa głębokości od 20-30 cm od wsp(Jłczesnej powierzchni: ulegały do gł~boko!ci 
około 80-1 10 cm od powierzchni. W dwóch przypadkach zaobserwowanodołki słupowe (jamy 9i 11) na olrzetach 
jam. co !wiadczyłoby o ich zadaszeniu. W rzucie płaskim jamy miały lcsz.talt oieregularny: 9 i li zblitooe do ow&łu, 
lO o rzucie zblitooym do leolis tego. W przekroju jamy miały lcsztalt nieckowaty. 

Jama 9. w północnej części, podzielona została .,§ciankfl" piaszczysto-gliniaslfl, wz.niesioofl na glio.ianej 
podstawie, na dwa odr~boe zagł~bieoia, których ~cianki wylepione były warstwfl gliny i umocnione kamieniami; 
w jednym z. tych zagł~bietl ud&ło si~ z.aobserwować dwa poziomy utytkowe. W wypełnistu tej jamy, w cz.aroiawej 
ziemi, znaleziono l duty esowaty lcabł~k slcrooiowy z lązu, 26 przedmiotów telaz.nych lub ich fragmenty, 
l przęilik z wapienia, het~ kofcianfl, 2 igły lco!ciane oraz 1997 ułamków naczyń glinianych (w tym dna ze 
znakarni garncarskimi), pole~. Jco.§ci zwier~ i tutel teluoy tkwiflCy w polepie. 

Jama 10, o wymiarach o rzucie płaslcim 220x240 cm, posiadała w centralnej czę!ci wyratnie wyodr~bniajflCC 
si~ skupisko (o Jrednicy około 50 cm) w~gla drzewnego. W wypełnislcu jamy. w cz.amiawej ziemi, w której 
występowały liczne wwe drzewne z polePfl i tutJem telaz.nym. znaleziono s przedmiotów telazoych, l duty 
lcabłflCZCk skroniowy t ~zu. osełkę Jcarnieno~ tłuczek kamienny, 1994 ułamki naczyń glinianych, tutle telune 
ocaz lcofci zwierzęce. 

Jam.a 11 . o wymiarach w rzucie płaslcim 300x390 cm. na c&łej powierzchni (ponitej gł~bolcości 30 cm od 
powierzchni) pokryta była warstwfl tutla telaznego, niekiedy oblepionego polep!!o: mi~y tutJem wyslfll>ily liczne 
węgle drzewne oraz dute kawałki polepy. Na południe od jamy odsłoni~ rowek: o długości 70 cm i szerokości 
około 20 cm przylegaw:y do d.łutszej łciany tejte jamy. W wypełnistu jamy 11. w szarawo-brunatnej ziemi 
zmieszanej z drobnymi węgiel karni drzewnymi i polepę znaleziono telazny grot struły z tulejką. 2 note i haczyk 
z telua. 714 ułamków ceramilei oraz prz.ę!lik gliniany wykonany z ułamka oerarnilci. Na głębolco~ci około 70 cm 
od powierzchni zaobserwowano warsrw~ czarniawej ziemi, w której wystąpiły w~gielki drzewne, karnienie 
i polepa: są to dwie mniejsze jamki ~flCC !ładem wcześniejszego p<Xl.iomu utytkowego. 

Prowadzono rówDiet poszulciwania dalszych obiektów przy pomocy wierceń §wideem geologicznym. 
Stwierdzono wystwowanie nast~poych jam. jednalcte z braku czasu wierceniami nie objęto c&łego obszaru. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
BadaJlla bcd4 kontynuowane. 



Dębczyno, woj. koszalińskie, 
St. S3 AZP: 19-19/- nie bad. 

Badania prowadzili: mgr Aochej Sikanici i Maria MHkiewicz.. Finansował UAM 
w Poznaoiu. Szósty sezon bacld. Staoowislcowielokulturowe. Elementy kulLwy amfOI" 
lwlislycb, osada: lculLUty pucharów Jejlcowatycb. hlltwy łut~k.iej/pomocskiej (?). 
ludoogci lcuiLUty oksywskiej. wieJ barskiej, elemellly grupy d~zyllsklej POR. osada 
wczesoo§redniowieczoa (Vll 1 - IX w.). elementy rozwini~egolpótoego śred
niowiecza. Cmentarzysko .,szkieletowe"' z XI- l pol. XIU w. 
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Posurzooo ~aszczyzo~ obserwacji archeologicznej - glównie w zacbodnim i p61oocoym sektorze -
o oas~poe 27S m , co zlllkomicie uzupełoilo dotychczasową~ tródłową o: (a) obielclacb, IJI"8aoi.zacji przestr
zeooej i percepcji idei chrzdcija6skiej oa cmenwzyslcu .,szkieletowym": (b) elementach obozowisica/osady grup 
ludzkich egzystu_Mcych lub penetruj~ch zbadany teren przed i po załoteniu cmentarzyska. Tradycyjnie jut 
podstawowe dane o cmeowzyslcui elementach osadniczych zostaoą omówione w dwóch grupach iofOI"m4cyjnych. 

A. Cmentarzysko 
W biet4c)'m roku nas~ uwa~ slcooceotrowalHmy oa dwóch podstawowych zagadnieniach. tj. rozpozoaoiu 

.,starszego" (XI w.) selctora cmentarzyska i bardziej precyzyjnym obeś1eoiu wielicOllei .,młodszego"' (XII- l poł. 
xm w.) zgrupowania (tylko 9-ciu grobów). W efelccie zarejestrowano oas~pne 3 groby .. szkieletowe" (22-24), 
które powi~lcszaj4 li~ pochówków w .,starszej" c~jci nekropolii d~zy6skiej. Tak wi~ ł4Cl.nie znamy jut 
24 groby. przy czym nadal zastaoawia osobnalolcalizacja grobów .,młodszych" (zachodnia ~gć staoowislca z tzw. 
grobem lcsi~tniczk.i). Istotnym elementem, kiłle zwi'łl.aoym z cmeolarzyskiem są 4 dute, owalne jamy -
o oiezoaoej funlccji- wys~pąjące w bezpo§rednim sąsiedztwie grobów (4,8 x 3.3 m). 

Na szczególną uwag~ zasługują grób 22 i 23. Jest to trzeci - potwierdz.ooy na cmentaczyslcu- zespół: grób 
w mniej lub bardziej regularnie lewadratowej konstrukcji naziemnej (ogrodzeniu)+ grób be:tpo!rednio przy tej 
flll"mie napowierzchniowego oznakowania. ulotooy niezgodnie (?)z obowiąw.ią<:4 reguł4 orientacji szkieletów oa 
lioii wschód-zachód (czyli: grób 22 + 23 ze szkieletem na osi N- S). Stwierdzić trzeba, te owe lcoostrulccje 
(uzupełoione rowkiem ?). zbudowane dookoła centralnie usytuowanych jam grobowych IWor%4 wyratoy ciąg oa 
lioii N-S i grób 22 jest 4-tym obiektem tego typu na t.daoym staoowislcu. Trudoo tet interpr"Ctować fuolccj~ 
.,towarzys~ch" im grobów. tym bardziej, te wst~poie sugerować motoa (ekspertyza antropologiczna ia situ) 
nienaturalne zejfcie tych wiunie osobników. Wypos&tenie zbadanydl grobów staoowią p-u:de wszystkim notylei 
telazne, pr~lik i sreb"ny lcabłączelc skroniowy (odm. A wg łL Koćb.IUeoz). 

Podsumowując. badania potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia odno§nie do osobnego. małego zgrupow
ania- tylko 9 grobów- w zacbodnim fragmencie obielclu i w zwi'łl.lw z. tym coraz wyratoiej rysuje si~ przerwa 
po~dzy "stara~" i "młodsz.ą" c~łci11 cmelllarzyslca. Wobec tego hipotetycznie motna zakładać lcillcufazowe, 
ciągłe sicładanie zmiiłych na zbadanym i domniemanym obszarze cmelllarZyslca w przedziale XI- XlD w. 

B. Obozowisk:o'osada 
Wst~pna analiza megaskopowa silnie rozdrobnionego materiału ceramicznego i krzemieonego potwierdziła 

wczdniejsze ustalenia o penetracji illub okupacji terenu stanowiska przez Judnogć przynajmniej 8 jedoostek 
lculturowych (pa. informacje w .. glówce" sprawozdania). Zsótnicowaoa fralcwencja ol:ielclów stałych (łącznie 7S) 
i fródeł ruchomych sugeruje - pomijaW; stopie6 dewastacji starotytnej i nowotylnej - wzgl~n.ie ioteosywną 
ebploalacj~ terenu StaDOWiska p-zez grupy KPL (fragment jamy miesz.lcaloej, jamy aospodarcu:). kultury łutyclciej 
i oksywskiej (naziemne lcoostrulccje słupowe. paleniska) i k:. WOŚ. w przedziale VIU (?) - IX w.). Niestety, 
pozyskane ioflll"macje- ze wzgl~u oa stan zachowania substaocji reliktowej- majłl zaledwie walor rejestracy
jny. zoaczoie ogranicza~ identyfilcac_k i relconstrukc,k ~adów i dynamilei rozwoju osadnictwa otwartego oa 
zbadanym odciolcu stanowiska. 

Materiały z badań przechowywane są w Magazynie lostytutu Prahistorii UAM w Pozoaoiu. 
Badania ~' kontynuowaDe. 

l G~tski, gro. Goiewkowo woj. bycJaoskie SL 18 patrz neolit 
Gniezno. woj. poma6sk.ie patrz wczesne trcdniowiecze 

l Gnlemo, woj. poznańskie, 
St. 95, AZP: 5~34115 

Muzeum Poc~tlców Paóstwa Polslciego 
w Goietnie 

Badania prowadzi) mgr Tomasz Sawicki. Finansowało M.P.P.P. w Gnietnie. Pi~~ty sezon 
badaJ!. G«a Lecha- grodzisko wcu:siiOUedniowieczoe. pótne Uedniowiecu:, obes 
oowotytoy. 

Kootynuowaoo badania oa aa.e 24. gdzie wykop o dotychczasowych wymiarach 8 x. 8 m p-u:dłutooo o 2m oa 
wschód. Usuni~to tu całkowicie przemieszaną ziemi~ z gruzem. w której zoaleziooo m. in. miedziane monety 
polskie XVII-XV Ul w. (8 szt) i sz.klaoy paciorek: melooowaty. Na głęboleości 1,5-2,5 m wzoowiooo zasadoic~ 
ebploracj~ w ob-~me całego wykopu. Zbadano ostaleeznie pozostal~ci wczesn<ńredniowiecznej warstwy osad
niczej (w-wa Dl) zawierającej ceramik~ z około połowy XI do pocz. X1l w. oraz liczoe Jcogcj zwier~. Warstwa 
ID została silnie uszlcodzooa przez fuodamenly nowotylnych dobudówek: dostawionych od południa do lica m1.111 
oporowego (odkrytego w ubiegłym sezooie). Warstwa ta pokrywała w ~§ci wachodniej wykopu ro.zległe s~i
enie zaprawy (gips?) zmieszanej z okreskarni kamiennymi i niewielką liczbę policbromowanego tyolw. Są to 
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prawdopodobllie reszili rozebranej łub uun.ct.ODej budowli roma6.skiej (pruckoma6skiej?). Pod gruzowiskiem 
ocbłoa~IO płytq. niereguJanl4jam~ wypcłni004 głównie zl1n:willłym ckewnem i fr~Bmelllami tynku z pclidlromi4-
Jama zawierała rówDiet licz.ae ułamki aaczyll elinianych (Xl-pocz. XO w.) oraz koki zwi~. Pod warstw, 
lU, ~ i fuodameolam.i oowotytnymi zalegał t6łty, lekko elioiasty piasek (w-wa IV) ttaoowi~ oasyp wału 
obroooego. Pod nasypem o mi~szoki około 0,7 m wys14Piły drewniane koosltUb::je wału (głęboltołć 3,47 -
3,81 m). Z pnyczyo tecb.oicznych zdołano osłonić tylko 13 poziomów belek. Nas~poe - oitsze poziomy 
koostruk:cyjoe zbadano przy zastosowaniu lwidra i w~ kopnestrzeonego soodatu. W ten sposób zarejestrowano 
dalszych około l O warstw belek Qącz.Die około 23 poziomÓW). Ślady po belltacb wyst~ały do gł~koki 7,4 m. 
Wał zbudowano z belek o fredoicy 1S.20 cm ulotonych w systemie rwztowo-przeltladkowym i obsypanych 
eliDiastym piaskiem. Nie uchwycono dot4d krawędzi stokÓW zacbodniego i wschodniego wału. Tym samym 
pozostaje nieznana całkowita szerok~ć jego podstawy. Stwierdzono ponadto obe~ dwóch stosów wlłu: 
wachodoiego połotonego na osi NB- SW i zacbodniego z odsłooi~tymi doC4d tylko dwoma wantwami belek, 
połotonego aa osi N-S. Oba stosy '' rozdzielone warstw' szarej pccScbojcy zawiera,W:ej znacz~ .ilość zaprawy 
podobnej do tej jaq odkryto w ~ki wscbodaiej wykopu. Stos zacbodni jest jak docycbczas słabo rozpozoaoy, 
gdyt jeso zasadnicza ~fć wykracza poza obs.zar doa~poy obserwacji . Najmłodsze. oieliczne ułamki cenmiki 
zoalezjooe w górnej partii stosu wschodniego dałować mot:oa oa 2 pel. X - X1 w. W stosie W znajdowała się 
cersmib z około XI - pocz. XU w. (podobnie jak i w wantwie próchnicy z zapraw' rozdzielająq oba stosy). 
W wałe obronnym wys14Piły rówDiet koki zwi~ 

Malerilły zoajdu~ się w M.P.P.P. w Goid.nie. 
Badaala ~ koatymaowaae. 

Grodzisk, &m· Grębk6w, 
woJ. aledleclde, 
st. 1, croclzJsko, 
AZP: 55-75/-ale bad. 

Uniwersytet Warszawski 
l ostytul Archeologii 

Baduia pcowadzil mgr Wojciech Wróblewski , konsultowała doc. dr hab. Maria 
MifkiewiczowL Fioansował WKZ w Siedlcach. Siódmy sezon badd. Grodzisito 
wczesoofredoiowieczoe (XI-X U w.). 

Kontynuowano badania r~te w połudoiowo-z.acbodnim narotoiku grodziska w 1987 r. W miejscu 
domniemanej studoi załotooy został wtedy wykop XI (o wymiarach 12.S x 7 m), ltt6ry w 1988 r. zawętooo do 
powierzcboi 40 m2 (8 x S m). Poczyoiooe tam obserwacje upowatoiały do interpretacji ujawnionych aawarstwie6 
jako iladÓW wkopu. o ltsztalcie w pnybliteoiu elipsowatym. o wymiarach ok. 3,S x S m. Ulegał oa atopoiowej 
niwelacji co ujmniej od okresu pótnego lredoiowiecza, o czym twiadczy znajdowany w wantwach zasypiskow
ych materiał zabytkowy, głównie ceramiczny. 

W kwietniu 1989 r. w ~bie wykopu XI załotooa została sooda geoloJiczna. lt16ra ujawniła nawarstwienia 
wybzu~ motliwofć istnienia w tym miejsal podzjemnego tródłL Wskazywałoby 10 oa słusznofć mpOCezy 
zakłada~j istnienie tu oiegdyl studni. 

Wyniki blda.6 tylko ~fciowo poeytywoie zweryfikowały teo pogl'd. Ujawniony ultlad nawantwieli wybzał 
bowiem słuszoofć tylko pierw1zej ~~ci hipotezy roboczej. Badania wykopu XI ujawniły 'l adyujęcia wody :t tym, 
te oie była 10 Iludnia w klasycznym tego słowa z-.czeoiu. 

Wyniki badań archeologiczoycb. sk:onfrootowane z ~ soody geologicznej, uprawniaj' do wysunięcia 
twierduoia, t.e w miejscu tym musiało si~ oiegdył znajdować tródlo, ewentualnie d~ć płytko przepływaj~ 
podziemna tyła w~ Miejsce 10 zostało sztucznie poszerzone i pogłębione, a dno powstaleso w teo sposób 
niewieikieso ztionib wodnego (ok. 1,8 m pooi.tcj współczesnego pozjomu gruntu), o stałym oalllraloym zasi
laniu, zostało wybrukowane dutymi kamieniami polnymi. Zapewniało to utytkowoikoro tego ujęcia czystofć 
pobieraoej s~ wody. 

Do tr6dła. od strony południowo-wschodniej, jrOWadz.ila specjaJu kieili (rówoict brultowaaa bmieoiami). 
zakoeiczooa jut oad samym Justrem wody drewoiafllł ltladq. Zachowały się tu bowiem doić liczne fr~Brnelll.y 
zwulonego drewna, zalegaj~ doltładnie na przedłut.eoiu w/w fcietki. Udało si~ wypceparować ~!ć tego 
drewna, a pozyskane lU próbki zos~ w pótoiejszym terminie przeltazaoe do badali specjalistycznych (datowanie 
radiow~glowe oraz aoaliza dendrologiczna). 

Znajdowany w wantwach dennych zbioroib wodnego niezbyt liczny mateńał ceramiczny motoa uznać za 
prawie jednolity (w ok. 9()<1,) chrooołogicznie z XI-Xll w. Pozwala 10 ł~zyć czas powstania sŁtuczoego Łl:ionib 
1. druM f~ fuokcjooowaoia grodu w Grodzisku, tj. od poł. XI do X11/XIU w. 

Materiały z blda.6 do moroeolU icb opracowania zostały zdeponowane w lostytucie Archeologii UW. Te
goroczne baduia były ostatnim sezooem ws~poego rozpozoaoia grodzjsk:L 

Po e:alkowttym opra~lu dotydlcz.MO~ "'JJIIk6" badaJi pruwklziue Jeat podJęcie systemat)'
czayda wykCipllłJsk na uftD.Ie oaady prznrodow~J - Grod.zlsk, st.m. 3. 

Gn~~~owo, pa. Lublc:z, 
"oJ. ton&Ukle, 
St. l l% 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut 
Archeologii i Etoograf"ti Zaltlad Archeologii 
Średniowiecza i Czasów Nowotylnych 
w Toruniu. 

Badania prowadzjJ mgr Wojciecb Chudziak (autor sprawozdania) pczy współudzjale 
mgr mgr Małgorzaty Grupy i PawłaGurtowa kiego, pod kierownictwem naukowym doc. 



dr. Jerzego Ol czaka. Prace fiii&Jisowue z programu badaJ! pociłlawowych (RPBP 11.8 . 
.,Grunwald''). Trzeci sezon bada6. Grodzisko wczes~redoiowieczoe VllNlll-Vm, 
XI w., gródek pótnoiredoiowieczoy Xlll-XV w .. osada pod &rodowa V D-XI w. 

6J 

Kootynuowaoo badania kedoiowiecznego zespołu osadoiczego w okolicach GronowL Prace wykopaliskowe 
przeprowadzono zarówno na grodz.isltu, jak i osadz.ie podifodowej usytuowanej bez~redoio na południowy
zachód od tego obiektu. Głównym celem badaJ\ była weryfikacja wczesnej metryki grodz.iska oraz ustalenie zasi~gu 
osady podifodowcj. 

StaDowisto l - srodz.isko. Przebadano obszar o łącznej powierzchni około 2S ml. Załotooo dwa wykopy: 
wykop 6189 w ~ pelludniowej oaebu. na kocooie wału; Dałomiast wykop 7/89 na ltodbl majdanu. W wykopie 
6189 stwierdzono stratygn.fi~ ltulturow• o mi.Uzolci około 5,5 m aa ki.Ól1 skła.dały si~: piaszczysty nasyp wału 
oraz wantwy demolacyjDo-rumowiskowe pochod~ z okresu wczesnokedniowiecznego. W wykopie 7189 od
słoai~to natomiast układ slratygraficz.ay o mi.Uzoici około 4 m. Młodsze warstwy powstały w wyuibl podai
esieoia poz.iomu majeWat o otoło 2 metry w okresie pótookedoiowieczoym. Pooit.ej nich stwierdzono rumowisko 
koostrukcji drewoiuycb wału z. XI wieku. Przykrywały one blitej oieokrdlony pod wzgl~m fWikcji obiekt 
o metryce IX-wiecznej. ZaróWDO z konstrukcji wału , jak i z wypełniska obiektu pobrano próby do aaalizy 
radow~glowej. W wykopie 7189 nie stwierdzono fladów pochod1.4C)'ch z najstarszej fazy zasiedlenia obiektu. 

Odbyto niewiei q ilołć materiału cuam.icz.aego. ~lik gliniuy i ko§ci zwi~. 
Stanowisko 2- otada podifodOWL Załotooo 37 wykopów qczoie obejmu.Kcych oWo l 80 m1 powierzchDi. 

Odkryto 30 - uótaicowaoych dvooolog.iczoie - obiekł6w kuJturowych cłwakteryzu_Mcych si~ urozmaica~ 
for~. wielkoici• i strubw• wypełniskL Wir ód nich wyrótnioao m. in. jamy dz.iegciank:ie. w~dzarsk:ie. zasobowe 
oraz piecowe. Z punktu widzenia zasi~gu osady dute znaczenia miało ustalenie przebiegu dwóch rowów-fos 
pochod1.4C)'ch z vm oraz 2 połowy X wieku. W ~lei wschodniej osady, bezpofrednio przy fosie podSJ'odowej 
•twierdzono układ statygraficzoy o mi~azofci około 2m. W jego partii Splłgowej odkryto liczne negatywy słupów 
nie wykazuj~ jednak regułaroego uldad11 

Odbyto na osadz.ie kiJb tysi~cy fragmeDl6w cuam.ik:i, pr~flili g)ioiane, note telazae oraz kilka tyli~ kolei 
zwier~ch. Pooadto na atuowistu tym stwierdzono materiał cuam.icz.ay KPL. 

Materiiiły z.oajduJ. s~ w Instytucie Archeolosii i EtoO&fafii UMK w Toruoi11 
BaduAa~koatyaaowaae. 

Ha&l, pa. Bielak Poclluld, Polsb Akademia Nauk lostytul Historii 
woJ. blałostocłlle, Kultury Materialnej Zakład Epoki Metali 
St.I AZP: 43-87/1 w Warszawie 

Badania prowadz.ił dr Zbigniew Kobylińslti przy współudziale mgr. Dariusza Kras
ood~bskiego (autor aprawozdaoia). Uczestoie1.yli studenci z UAM w Poznaoiu. UMK 
w Toruniu. UJ w Krakowie, Uniwersytetu w Barcelonie, uczniowie szkół kednicb 
z Bielska Podlasltiego atak:te archeolodzy amatoay z USA. Baduia (jii&Jisował WKZ 
w BiałyDUtoku oraz IHKM PAN. Czwarty sezon badań po przerwie. Grodzisko z. fazami 
osadniczymi z okresu lateńskiego, VI-VD w. i XI w. 

Kontynuowano prace w poludoiowej ~ grodz.isb, na terenie arów 30 i 31 a lakU ro~IO badania 
północnych jeso partii w arach 4. S, 11 i 12. ~aie przebaduo 175 ml osi~aJ.c miejscami gł~boto~ wykopów 
do3.S m. 

Prace ebploncyjoe w południowej ~ki grodziska miały za cel prze!ledzeaie dalszego przebiegu bruku 
bm.ieoocgo oraz układu dołów posłupowych zaobsuwowaoycb podczas badai w latach ubiegłych.. Odsł~ 
dwa rówoolegle do siebie układy bmieai przebiegaJ.ce wzdłut kraw~z.i grodz.iska a takte zwi~y z nimi pu 
kilbldz.iesi~u dołów posłupowych. Material zabytkowy z tej ~ stanowi cuam.ika pochodz.lle& w przewata. 
j~j licz.bie z poc741ku wcz.esnego kedniowlecl.L z niewiei q domieszk4 cuam.ik:i z okresu lateńskiego. Wjród 
materiału kostnego oprócz typowych pozostalolei osadniczych na uwag~ zasługuJ. fragmenty przepalonych 
i rozdrobnionych koj ci ludzkich. Tak jak i w latach ubiegłych z tej ~~ci grodz.iska pochodu wi~bzałć zabytków 
wydz.ieloaych, spo§ród których wyrótniają si~ dwie srebrne bransolety ze zdobionymi puncowaniem tr11bkowatymi 
zakoóczeaiami oraz wykonany z br~ kabłączek skroniowy z oaniz.uym paciockiem szklanym l paciorkiem 
spiralnym. 

Badania północnej ~~ci grodzjska miały na celu wyjdnienie funkcji i chrooologii układu palenisk odkrytych 
podczas badu prof. Wojciecha S"Z)'maósłieso na poe1.11tbl lat siedemdz.iesil!łych. Cerarnika z tej ~ci pochodzi 
głównie z. okresu lateńskiego. z domieszk4 materiału wczesnałredaiowieczoego. W warstwach przemieszuych 
przykrywających paleniska z.oalez.iooo kilkandcle ozdób wykonanych z. br~ a lakte fragmenty foremek 
odlewniczych z margla. Pobraoo próblti spalonego drewoadoaaaliz C- 14, cuam.ik~ do badai termoluminescency
jnych a takte z.iemi~ do wykonania aoaliz.y paleobotaniczaej. 

W świetle badai z ostatnich dwóch sezoo6w wydaje si~. te ulec pawiona t miaoie ioterpret.acja funkcji jaq 
przynajmniej ~owo pełnił ten oł:ieb we wczesnym średniowieczu. 

Mateńały znajduJ. si~ w IHKM PAN. 
Badania a.le bęc~.\ koatyuuowane. 



HaBd, p. Bielak PodlukJ. Polska A~ademia Nau~ Instytut Historii 
Kultury Materialnej Zakład Epo~ Metali woj . blaloetodde, 

St.IB AZP: 4J. ff7/1 w Warszawie 

Badania prowadzili dr Zbig.niew Kobyli6sló i mgr Dariusz KrasDOd~bs~ przy 
współudz.iale studentów UAM z PozllllniL Fioaosował WKZ w Bialym.stotu i nłKM 
PAN. Badania ratownicze dwóch obiektów z XI w. 

Dwa wykopy ratownicze załotooe zostały cla wyebpl«owao.ia ZDisu:zoJI)'ch ~ciowo, Diewiellócb (o heci
nicy ok. 2-3 m (?)). nieckowatych z.agł~bie6 wypełDioaycll stosuokowo d1Jt4 ilolcl4 fragmentów cenm.iczoycb 
i koki. Oba obie~ty polotone •• oa szczycie wzlliesienia zamyla,Mc:ego kotlink~ z grodz.iskiem (sl I) od północy. 
w odległ<ńci ok.. 200 m od poclnóta st&nOwisu L 

W jednym z obiektów Ul&!ez.iono fragmenty pntnicy i pu~ telazą. 
Ma.teńały z.ujdu~ ~w IHKM PAN. 
Badaala bfd.\ k..,_owaae tytko w przypedku uobscrwow..Ja dalaqo alaa.eaJa --.owllb. 

fta&l, p . Bielak PodlukJ. Polst:a A~ademia Nauk Instytut Historii 
Kultury Materialnej Zakład Epoki Metali woj. blaloetodde, 

St.IC AZP: 43-8711 w Warszawie 

Badania prowadzili dr Zbigniew Kobyli6ski i mgr Dariusz Krasnod~bski pny 
współudz.iale studentów UAM z Poznania oraz UMK z ToruDiL Fiuansował WKZ 
w Białymstoku i IHKM PAN. Badania ratowDicze na osadzie z fazami osadniczymi 
z okresu lateńskiego i wczesnego łn:dniowiecza. 

Wykop ratowiliczy załotooo na skraju drogi polnej biegnącej w stro~ Prooiewicz, w odległości ok. 300m od 
poclnóta grodziskL 
P~ prawie całego wykopu (o wyroiarach 6 m x 4 m) pokrywały dwa poziomy utyttowania. 

Pierwszy z przewag• ceramiki z VI-VD w. z Diewielq domieszq ceramiki pófn.iejszej oraz drugi z cenm.iq 
z olaesu Jatdskiego. Mi~szojć utdej z warstw wynosiła ok. 20-30 cm. Jedynymi paoostałofciami koostrukcy
jnymi "doły posłupowe. ~tócych układ ze wzglę:<ki na maJ• powierzchnię: wykop~ nie jest motliwy do interpr~ 
tacji. 

Znaleziono taktekilu fragmentów osełek i pocl~owę: telu~ 
Ma.teńały z.ujdu~ się: w JHKM PAN . 
.Pia.cnt'IIM lllł daJae badania. 

l Jeglioiec, gm. Szypliszki woj. suwalskie SL l pauz om nyms~ 

l Kain-Zawodzie, 
GrodziskO, AZP: 66-381-

Polska Akademia Nauk Instytut Historii 
Kultury Materialnej Kaliskie Stanowisko 
Archeologiczne 

Badania prowadzili dr Tadeusz Baranowski. mgr Leszek Gajews~ i mgr Adam Kę:dz,. 
iersló; opiekę: naukow• sprawowali prof. dr bah Wi!Ołd He•eli proC. dr bab. Stanisław 
Tabaczy6sló; uczestniczyli prof. dr bab. Ewa Stupnicb (geolog UW). mgr Dariusz 
Wyczółkowsltii Bogdan Kowalceyk(IHKM) orazstudentka z USA i mlodz.iet r.OHP. 
Finaosowal WKZ w JWisz.u. Pomocy udzielało Muzeum Okrę:gowe Ziemi JWjskiej. 
Siódmy sezoo ckuaiego etapu bada.6. Grodzisko wczesnołredniowieczne. 

Kontynuowano prace we wschodniej czę:fci grodz.iska przy tak zwanej biegjacie poci wezwaniem Św. Pawła. 
w tym prowadzono równiet. badania obiektu znanego z Jat 1958-63 jako grobowiec Mieszka Statego i Mieszka 
MienkowiCZL Ponadto odkrywano fragment usz.kodzooego wału otaczaj4CCgo obszar grodu włakiwego. 

W olęhie ,.kolegiaty" nadal iawellłat'yZOWaoo pozostał<ńci najstarszego. glioian~!Wewnianego .. ŁolciołaA" 
onz ,.kołcioła B". W trUcie badaD zachowanycli trzech oarotoików pduclniowycll fcian nawy i prezbiterium 
.. kokioła A" próbowano wyjdoić sprawę: poł~oia desek szalujących lciaoy rowu fundamentowego oraz 
stosunek zacbowaaycll częki fcian obiektów uzoaoych przez odkrywców za groby Mieszka Starego l Mieszka 
Mieszkowicza do plaau prezbiterium .. koleiola A". 

Stwierdzono. te fciaay .. kolcioła A" wykonaoe były w cąki nadz.iemnej z gliny układanej mię:dzy dwiema 
leiantami z desek. obwiedzionej ram4- Ramę: spajały gwotdzie kowalskie, odbyte in situ w zachowanycli 
fragmenw:b łcian. Na uwagę: zasługuje znalezienie przy pduclniow~zachodnim oarotniku prezbiterium w wy
dątonej illub wypalonej dolnej cąici ramy pewnej ilelici zachowanycli w całołci i we fragmentach niewielkich 
fragmemów cienkich blaszek melalowyd\ (folia). Zaobserwowano tet, te kiaay .,kofcioła A'' osunę:ły się: do 
w~trza budowli. Podczas budowy ,.kołciola B" częfć materiału pocbodz,.cego z rumowiska §ciao st.szego 
kokiola r-ozn:ucoD& została zar6woo na zew~ jak i do wn~trza zarysów .,k<ńcioła A". W zwi.U,U z tym 
ioteresu,W:e jest odkrycie dutego fragmentu ozdobnej blachy bązowej po stronie zewn~trzoej. w ..siedztwie 
południow~wsd\odniego narota prezbiterium, nieopodal miejsca. gdz.ie w ut»eglym sezonie znaleziona została 
ozdollaa plakietka miedzi&DL 
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Rekonslnlkcja paDU .. kokioła A" prowadz.i do wniosku, te podstawow4 jednostq - modli stuowiła 
wielk.Oiłć 37-38 cm (stopa). Plan wpisaoy był w~ 24 ltwadralów (6x4), k.Udy o boku rówDym S stopom. 

Odsłoni~to takie Oady rowu fundamentowego ~wi~e z.apewoe u wscbodni4 'ciao4 .. k~oła B''. 
Wid~ą urówno we wschodnim, jak i w poludoiowym profilu warstw~ gnazu z.ap'awy w apielUlej wi4Uł mot• 
~ budow4 lub renowacjami .. łołcioła B". Jest to jeden ~ Cl.ytelniejs~ych poziomów utytkowych grodziska. 

Jamy domniemaoych grobów Mies~b Starego i Mieszka MieszkowiCl.& nasuwaj4 w41pliwołci co do rzeczy
wistego istnienia w tym miejscu pochówków bi4t4t bliskich. 

Prace na cmentarzysku odsłoniły tny dalsze groby. z k:«Xych jede.n dzieciecy ujawnił zasłak:uj1100 wyraf04 
stratygrafie. a inoy, pruciety wkopem fundamentowym pochówek dorosłego c:r.łowieb pozwolił bezspornie 
wi4UĆ przynajmniej starsze fuy cmeatarzyalta z istnieniem .. k~cioła A" Mub .,B". 

Fundamenty .,absydy kolegiaty p.w. Sw. Pawła" przecieły rówDiet doJne ~ici wału drewmaoo-ziemnego 
(przypuszcz.alnie jut po jego spaleniu). Baclania na innym, uiszczonym odcinku wału, w obr~bie picewOOlej jego 
podstawy, d01tarczyły mi~y innymi materiałów dotycl4C)'cb wytwórczoici. wfród k:«Xych uchowały sie tet 
ouioby kobiece. 

Materiały znajduj4 sie w Kaliskim Stanowisku Archedogicznym. 
Prace będ.tt k011tyauo-

Klec:zaaów, pa. Obru6w, 
woJ. tamobrzeslde, 
St. 1 AZP: 89-72 

l Polsb Akademia Nauk Instytut Historii l 
Kultury Materialnej w Warsuwie 

Badania prowadził dr Andnej Buto. Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezoo bada.6 .. 
WCl.esaośredniowieczny zespół osadoiczy (JX-XDI w.) 

KJeczaoów jestjeda4 ~osad stanowi4cych ~lecze osadnicze wczesnO\łredniowieczaegoSandomier:u. Prace 
terenowe pruprowadzone w tym roku ą ~- szenugo pr08JatDU badawczego realizowaoego w rataach ZMBA 
IHKMPAN. 

Dwa wykopy soodatowe 6x l i 3x l m tloblizowaoo po północnej i poludoiowej stronie prezbiterium toKiola 
parafialaego pw. fw. Katanyay i fw. Stanisława. prostopadle wzgledem dłutszej osi koicioła. Celem prac była 
weryfikacja miejscowej tradycji dotyC2.40Cj obecu~ci w tym miejsaa reliktów 2 starnych t~ów poprucb
j4C)'ch istniej.,::y; tea 01tatni wuiesioao w kCllicu XVU w. 

W ołrebie rowu saodatowego RSI nie Dłlrafiono na bez.p<llłredaie lub pOiłrednie 'wiadeawa obecuO\łci iD.Dych 
•wi4ły6. Odkryto natomiast rotległy cmentan wcusnofredniowieczay typu nedowego, m4UDy najpewniej 
z istnieniem innej, starszej świątyni (lub !wi4ty6). C meatan ten b)'ł w przes:r.J~ intensywnie utytk:owaoy, o czym 
łwiadcz4 dowodnie pochówki aisu:ące si~ wujemnie onz ich ~oacz• liczba na terenie objetym prospekcj4 
accheologiczn4- Uwage ~acala znaczna mi4tszofć warstw kulturowych zwi4UQych z cmeatanem, przekracza. 
j4C)'Ch l ,S m od abualoej powieru:hni tereDU. Pou nielicznymi wyjątkami pny grobach nie zoajdowaoo wy
posatcnia. 

W rowie saodatowym RSII stwierdzooo kontynuacje cmentar~ysk:a. aczkolwiek intensywność wyst~powania 
grobów była tu zdecydowaoie oitsza. Poaitej warstw cmentarzyskowych natrafiooo na obiekl wczesoofred
niowieczoy, najpewniej ziemi~. odsłooi~y w ~bie rowu ~owo. Obiekt ten datowaoy jest wstepnie na 
koniec VI D-IX w. 

Badania dostarczyły tet wielu danych do rekonstrukcji pierwotnej topografll terenu, którego poz.iom podniósł 
sie. jak z.aobsecwowaoo, ueda.io 0.60 m w s101uoku do okresu lredniowiecz.a. 

Materiały~ bada6 zdeponowane ą w IHKM PAN w Wacsuwie. 
Pnewldalje"' koatyauację blldU. 

Kraków - Stare Mluto Kraków 
-Ludwhaów, 
AZP: 101-56 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. Finansowało Muzeum Archeologiezac w Kra
kowie. Osadnictwo wczesnohedniowicczac, pótnośredniowieczne i nowotytae. 

Jat w latach poprzednich kootynuowaoo prace archeologiczne w wytopach budowlaoycb i instalacyjnych na 
terenie miasta. W połuda.iowej ~ści Starego Miasta. na obsuru wczesoofredoiowieczaej osady Okół. wietsu 
prace badawcze przeprowadzooo w oastepuj4CJch punb.ach: 

a) ul. Kaoooie7.a l - jezdnia (wyk. XXX i XXX[). Ro~zaano nawarstwienia wcusoofredoiowieczae 
zwi4UQe ze starsZ4 i młodsZ4 fU4 osadnict4 Otołu (w tym tatte 2 poziomy uiytkowe o nawien.cbni utwacdzooej 
drobnymi kamieniami wapiennymi) onz warstwy póinołredaiowieczne i aowotytoe (m. iJL bruki kamie-) 
odzwierciedla.Mce kolejne etapy przebudowy ulicy Kaooniczaej; 

b) ul. Poselslta- jeuJaia (wyk. 1-111). W wykopach instalacyjnych bieg04cych wzdłut ul. Posełskiej, od ul 
Grodzkiej do Płaot po uchodniej strooie Starego Miasta. stwierdzono nawarstwienia oowotytac i p6moved
niowieczne onz szereg murów ~4crcb re.liklam.i średniowiecznej i nowotylnej ubucłowy miasta w ąsiedztwie 
baszty Legackiej (rejoo dawnej ul. Legackiej i ul. Kociej). 

W paaocnej ~ści Starego Miasta. na terenie miasta łobcyjaego, prace archeologiczne przeprowadzono: 
c) na terenie posesji przy ul. Pijankiej 13 (wyk. l i 0). Odkryto tu relikty 2 dołów chłonoych zawieraj.crch 
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Q:rami~ pótncmedniowieczq i nowotyłnil onz tygle odlewnicze, prawdopodobnie zwiłlZ&De z działaiłlcymi 
w tym rejooie wwztatami ludwisanlcimi (?!); 

d) w Słl$iedztwie Teatru im. J. Słowackiego (Pł. .łw. Ducha, wyk. XIX-XXIV). Podobnie jak w latach 
pollf:zedoich rozpoznano 111 nawwtwienia wczesnafredniowieczne z Xll - Xlll w. onz pótnonedniowieczue 
J nowotylne (Prace badawcze kontyouowała Pracownia Archeologiczno-Konserwatonka PKZ w Krakowie); 

e) na tecenie posesji ul. Mikołajska 5 (wyk.. 1). Stwierdzono 111 relikty bldowli wykonauej z łaman )'dl kamieni 
wapennych i cegieł palcówek. ZWiłlZ&Dej z pótnośredniowiecznłl zabldowłl tej ~ci miuta. 

W 1989 r. p-uprowadzono Cakte badania ratownicze w wykopie inscalacyjnym usytuowanym nad Wisłłl. po 
wschodniej stronie Ronda Grunwaldzkiego. W wykopie stwierdz.ooo nawarstwienia wczesno.łredniowieczne 
z ceramikil datow~ na okres od IX do Xlii w. Teren ten stanowił północnłl cz.ęjć dutej osady wczesnoired
niowiecznej rozciłl8a.iłlcej si~ po wschodniej stronie ul. M. Konopnickiej, w rejooie ulicy Klonowej i Ks. Marka 
(por. tet Informator Archeologiczny. Ba.dania 1971 i 1980). 

Materiały i dobunentacja z badań przechowywane ą w Muzeum Arcbeologicznym w Krakowie. 

Kraków- Wawel, 
Rejony IV, VI/C, VII, VID, XII, 
AZP: 102·561-

Pailstwowe Zbiory Sztuki na Wawelu 

Badani.a tecenowe pod naukowym kierunkiem Konserwatora Wawelu - p-of. dr. hab. 
Juzego Szablowskiego prowadz.ił Dział Archeologii PZS, kierowany przez mgr. Józefa 
Nitnib.. Autor spnwozdania dr Zbigniew Pianowski. Finansowały Pailstwowe Zbiory 
Sztuki. Cztctdzie$ty sezoo bada6. Grodzisko. głównie IX - XIII w., zamek gotycki 
i nowotylny onz relikty osadnicewa starotycnego. 

1. Rejoo IV. dziedziniec po północnej strooie katedry onz zakrystia boczna (mgr Jaousz Firlet. dr Zbigniew 
Pianowski) 

Kontynuowano nadz.óc archeologiczny oraz badania ratownicze na ciłl8&ch instalacji teletechnicznej. enuge
tycznej i kanalizacjnej. W zakrystii bocznej (sonda 1/89) uchwycono ~~ć negatywu kolejnej, czwartej przypory 
muru przedromailskiego {pojnednie odkryto w ubiegłym roku na dziedzińczyku), natomiast w sondzie 2189, 
zlokalizowanej dalej na wschód wystąpi1y w dolnej partii nie naruszone warstwy kulturowe. 

W zachodniej ~ci dziedzińczyka, przy p6łoocoo.zachod.nim oarotniku kaplicy Lipskich odsłoni~to frag
menl.,misy" z zaprawy wapiennej, o przypuszczalnej uedoicy ok. 1,5 m, zalegaj~j tut nad powierzchnił! skały. 
Nieco dalej na zachód (wykop 2J8S.89) oa powieczcbni skały wyslł!Piła wylewka zaprawy, scanowił~C& być mate 
poziom utytkowy a takte negatyw muru (?) wykuty ~§ciowo w skale. Posiadał on rozwini~cie w kierunku 
północnym i trudno go wiązać w jedOll całafć z negatywami odsloni~tymi we wschodniej ~§ci dziedzińca. 

2. Rejon Vl!C, przy płn. ścianie bidyoku nr 9 (Mieczysław Frd) 
Nadzór arcbeologiczny pczebudowy instalacji wodoci,gowej i energetycznej. Odsłooi~to m.in. fragmenty 

murów XV-wiecznej Psałteń fundacji Jana Długosza: odcinek: §ciany południowej budynku an fragmenty murów 
działowych z resztkami a.klepiea Poo&do na zoaczej przestrzeni wystwowały kanały ceglane, oaletłlce do 
zaplecza sanitaroego auslliackiego szpitala wojskowego. Wykorzystano je częściowo do poprowadzenia instalacji 
współczesnych. 

3. Rejon VII, dziedziniec zewnętrzny (Mieczysław FrU) 
Kontynuacja bldowy pełnopczełazowego kanału c.o. nadzór archeologiczny ekip Hydrokopu j 1'P PKZ, 

ratownicze iogueoeje archeologiczne. Prace prowadzono głównie w om~l:ie nowotylnych wwtw zasypiskowych 
pocbodUIC)'cb z okresu bldowy k.olektora sanitaroego za czasów Woloego Miasta Krakowa <raz c~iowo 
w pótno§redniowiecznych warstwach o charaktuze niwelacyjno. nasypisk.owym. W nitszych partiach natrafiono 
na flady obiektów drewo.ianycb. Odsloni~to fragmenty murów XIX-wiecznego budynku austriackiego, odcinki 
fundamentów budowli nowotylnych oraz pótoafrcdniowieczoych (?)a Cakte w kiJ Iw. punktach sklepenie kanału 
sanitarnego, miejscami niem.al całkowicie zagł~l:ionego w skał~. 

4. Rejon VlU, przy płn. ścianie bidyoku nr 9 (mgr Andrzej Kukli.Uki) 
Nadzór archeologiczny prac przy budowie cili&U energetycznego. Odsłoni~to odcinek gotyckiego muru obron

nego, zachowanego tut pod powiencbnill teceniL Wykopy na studzienki energetyczne po obi strooacb muru 
prowadzono c~~ciowo w wantwach XIII-wiecznego wału obronoego (instalacj~ poprowadzono pod stopą muru). 
Blitej p6łoocno.wschodniego oarotnika budynku nr 9 natrafiono oa fundamenty murów naletłlcych być mote do 
XVI-wiecznej szkoły k.at~alnej. 

S. Rejon XII, dziedziniec Batorego (mgr Janusz Firlet, dr Zbigniew Pianowski) 
Kontynuacja badali arcbedogiczoych w wykopach l /86 i 1/87-88, z.ałotonycb w obr~e romaliskiego k:~ci<ia 

iw. Gueona. Po odczyszczeniu z warstw desltukcji architektooicznej i pogłębieniu poziomu ek:.sploracji okazało 
się, te szuoka ława, wykonana z płaskich, płytowych kamieni posiada lico południowe p-zel:iegajł!CC po linii 
prostej (a nie jak slł'irono uprzednio - z występem lub narotnikiem) i mote ewentualnie stanowić fundament 
podpór mi~zyoawowych ko!cioła romailskiego. 

W centralnej partii c~ści nawowej §wiłltyoi zachował się kamienny, murowany grobowiec romailski, nakryty 
płytłl z miękkiego wapenia. Kom«a grobowa, uszlwdzona z dwu stron prz.ez fundamenty XVI- wiecmej łatni 
królewskiej była wyrabowana i poz.bawiona kafci szkieleiU. Nad grobowcem zachował s~ fragment posadzki 
k:o~cioła, wykonanej z zaprawy wapiennej na podkladzie kamiennym. 

W wykopie 1/87-88 (89) odsłooięto dalszy fragment fundamentu podpór mi~dzyoawowych świ4tyni ro
mailsk:iej (mi~dzy naw4 główJlłl a p<iudniowłl). Z wyił!tkicm najwytszej, ciosowej partli wykonana jest ona 
równi et z kamienia płytowego i posiada znacznłl szerolcoSć, podobnie jak ława .,północna". 



67 

- Ponadlo nadzorowano roboty instalacyjne oa wielu iDJJYch odelokach (rej. ll, DI,IX), zasypywanie wykopu 
15 w rej. X (z zakaoserwowan, rotun~ romU.q) oraz wybieranie zasypiska XIX- wiecznego w rezuwacie oa 
mi~dzyrounu oa pło. od Smoczej Jamy (rej. Vlll). 

BadaDla będ.t ltoatynuowue. 

Kraków - Zwierzyniec, 
K~d6ł Salwatona, 
AZP: 102-56 

Muzeum Archeologiczne w Krałowie 

Badania prowadziła mgr Teresa Radwwb. FlllaJlSowalo MA w Krakowie. Czten~asty 
sezon badań. Wczesne 'redniowiecze, czasy oowotytoe. 

Odsłaniano w dalszym ciuu zachodni-. nieistnie~ dzisiaj pani~ kOI!cioła. Odkopano zalroóczenie połud
niowego muru mi~zyoawowego zwi~aoego z pdudniow().zachodnim pomieszczeniem narotnym obiektu. Za. 
ko6czeoie to ma w planie f~ krzyta a lety naprzeciw dawniej zoaoego fllara 31. Ten ostatni fllar staDOWi 
element północnych ~ mi~zyoawowycb. Poaadto odkryto resztki półoocoego muru obwodoweJO kOI!cloła. 

Po tilkuletnicb ostatnicb badaniach motoa okreflić zachodni'~ najstarszego kOI!cioła Salwatora (l faza
z apsy~) z l pd. XII w., jako crójnawow, bazyli4. Jej długcńt wyoosiła oŁ 27m. 

Kruzc:zewo, pa. Stan Blala, l'olsb Akademia Nauk Instytut Historii 
woj. płockie, 
St.-l, AZP: 48-54113 

Kultury Materialnej Za.k:Jad Epoki Metali 
w Warszawie 

Badania prowadził dr Marek Dulinicz, ucze.stniczyła mgr Dorola Popławsb. Fi
nansował WKZ w Płoclcu. Trzeci sezon bada6. Osada wczesnofredniowieczna (VIU. 
XI w.). 

Otwarto dwa wykopy o powierzchni 40 ml oraz wylrooaoo 320 odwiertów sondatowycb. Stwierdzono 
wys~powanie ci'ł81ej warstwy kulturowej z VTll w., zalegającej oa powierzcbni ok 40m2, oraz zbadaoo 2 oaekly 
osadnicze z tego okresu. 

Obieks 16 (nieregularny. 210 xl80 x 32 cm) miał jednowarstwowe wypcłnisko j zawieraJ wył~e kiJ kadzi. 
es~t fragroent6w naczyń r~nie lepionycli i g~ obtaczanych. niekiedy zdobionycli OlliiUJientem linii falistycb. 

Obiekll7 (260 x 160 x 50 cm) był w planie owalny. Wypełniała go w wi~bzOI!cijednołita warstwa kulturowa. 
przy dnie stwierdzono zaleganie drobnych warstewek 16łtego pyłu i spalenizny. Obiekl zawierał kilkaset fragme~ 
tów naczy6 ~e lepionycb i g~ obtaczaoycll. Odbyto w nim takte: Ja6cuszek 6 ogniwkowy. grot z dwoma 
zadziorami. o6t, błasz;4. pu~ (wszystkie przedmioty z telau) oraz koldany rylec garncarski (7). 

Obiekty odkryte w 1989 r .. podobnie jak obiekt 15 badany w 1988 r. (poprzednio datowany na VII w.) motna 
datować na wiek vm. 

BaclaDJa oady zUoDCZ4110.. 

l Lusówko, gm. Taroowo Podgól"oe woj. pozoliAskic SL 18 patrz okresy l:qzu 

ulmo, po. Wurowtec, 
woj. płblde, 

l Uniwers~t jm. Adama Mickiewjcza 
w Poznaruu 

St. ar 3 AZP: 43·31144 

Badania prowadził dr An<kzej M. Wyrwa z zespołem. FillaJlSowal UAM w Pozoaniu. 
Siódmy sezon badaó. Gród wczesnafredniowjeczny (VD- pol Xll w.), romai\sb 
rotunda (l pol. XI w. !), k:ofciół gotycki (l poł. XIII- lroniec XIV w.). p6blogotycki 
obiekt sakralny (ok. XVI w ?).~dowe cmentarzysko szkieletowe. 

Badania stanowiły koatynuac,» prac wykq>a!iskowyc:h z lat 1982-1987. W 1988 roku nie pcowadzoao bada6 
terenowycb. Sezon ten J>O'wi~cono szczegółowemu opracowaniu materiałów pozysk:anycb w trakcie d~ 
tychczasowych prac wykopaliskowych. 

W 1989 roku-prace archeologiczne zostały skoncentrowane w sektorze wschodnim stanowiska w wykopach 
19. 20, 21. 22 

W cZ#ci północO().wscbodniej sektora wschodniego w bietącym sezonie (wykop oc 19) kontynuowano 
rozpoznanie konstrukcji architektonicznycli prz.ylegaj~ych od północy do kościoła cysterskiego fazy A l. Uchwy
cono tu dwa fragmenty fundamentów (z dwóch rótnych fu rozbudowy), stanowiące wg obecnej interpretacji ~U 
zabudowy zakrystii lub ~§ci klasztornej (?). W bietącym sezonie nie uchwycooo jeszcze peloego przebiegu 
fundamentów, s(4d tet trudno na obecnym etapie rozpoznania o icb szczegółow' ioterpretac~. 

W c~fci południowej sektora wschodniego badania skoncentrowano nad szczegółowym rozpoznaniem 
frodkOW().WSchodniej ~ci wału i majdanu grodu (wykopy oc 20 i 22). W tym sezonie zd~to tylko góm.e warstwy 
kulturowe zwi~e z cmentarzyskiem zloblizowanym wok:li z.abudowa6 sakralnych. Pod 01mi odsłoni~to war
stwy zwi~e z; osadnictwem grodowym W wykopie 22 odkryto fragment ceglanej koastrukcji będ~j dwuk~ 
morowym grobowcem (grobowiec nr l i oc 2). Analizy ko05trukcji i materiału archeologicznego wydobytego z jego 
w~ pozwala stwierdzić. te zbldowano go w okresie pótoego hedniowiecza na miejscu istnieW:ego tu jut 



wadniej cmeolarZ)'sb. o czym jwiadcz.\ wysl(:(lUW=e pod konstrulrcjami ceeJaoymi szkielety 1udz.k.ie. Grobowiec 
u.aytuowano oa osi E-W. 

Wew~tnne wymiary d111 grobowców: 
Dr l (półDocoy) dł. 200-210 cm, szu. 100 cm, 
u 2 (południowy) dł. 200 cm - szer. 70-80 cm. 
Zoslaly zbudowane od pal.iomu 87.~87,70 m n.p.m. Ściany ich zachowały s~ do wysokoki 5()..60 cm. 

W jcianach wys~pt!je od 4-6 ~ów cegieł. G6me partie kian zo.iszczoae 14 pn.ez or~. Ściany biegn~ po osi 
E-W (dłutsze) i fciaoa szczytowa zachodnia grobowca Dr l -zbudowane'' oa szerolrOIIć dwóch cegieł. Porostałe 
łciaoy (zachodnia grobowca Dr 2 i cała wschodnia) oa szerolroU jednej cegły. 

Grobowiec or l ma trzy fciany zbudowane z niewypalonych cegieł o wymiarach 13-1S x.30-32-37 (?) x. 10-
11 cm poł~oych biał' zapraw-. Ścianka działowa mi~dzy grobowcem or l i or 2 oraz kiany grobowca or 2 
zbudowane 14 z cegieł wypalanych (wifniówb) o wym.iarllch 12-IS x. 27-30-32 x. 10-11 cm, poł~nych t6114 
elin-. 

Grobowiec or 2 we w~ był wylepiany elin-. Posiadał tet glini~ .. podłog~" o grubości San. Zachowała 
si~ ona fragroeotarycttie. Sciaoa południowa w ~jci zacbodniej jest pochylona do wewn~ pod cijJiieniem 
ziemi. W g ws(Woych obserwacji wydaje si~. te grobowiec or 2 był dobudowany do grobowca or l (?). Ulrład cegieł 
w arobowcu or l jest nieregularoy: wozówka. eJówb. jalr i (w tym samym ~zie) wozówka. dwie główki. 
W łciaJiie północnej jej dol oy pal.iom ma ulrład głów !rowy. 

W grobowcu or 2 obydwie kiany długie ma~ ulrład regularny- główb, wozówka. natomiast obie fciany 
UóUze ulotone 14 wył~e w ulrładzie wozówk.owym. 

W grobowcu Dr l (gr& o o l3/ l S/89) odsłooi~to nki.elet osobni b m~skiego w wieltu 40-4S lat. Został o o 
złotony w trumnie o wymiarach 50 x. 185 cm umocnionej oa oarotnilrach i w f rodltu płaskimi telazoymi okuciami 
w lrształcie qtowników (X"Zybitych do desek. długimi gwotdziami. Zachowały si~ tu łlady drewna po trumnie. Pod 
Ilum~. przy szczycie od sttony czaszki. podłotona była niewypalona cegła o wymiarach 12 x. 27 x. 10 cm. Zmarły 
był pochowany w pozycji wyprostowanej, aa wznak, po osi E-W, głow' oa zachód. ~lekko zgi~te w stawach 
łokciowych, dłonie były skrzytowane aa miednicy. W grobie nie było tadnego wyposateniL 

W grobowcu or 2 odsłoni~to szkielet (l312S/89) płci teóskiej zmarłej w wieku 4S-SO laL Pochowano j' 
w prostoqtoej IlUmnie o wymiarach SS x 180 cm. Trumna była zbudowana podobnie jalr w grobowcu or l . Nie 
zachowały si~ flady drewOL Zmarła była pochowana w pozycji wyprostowanej, oa wzoat. po osi E-W, głow, oa 
zachód. R~e były zgi~ w stawach łokciowych pod kątem 90. Szkielet zachował si~ stosuokowo słabo. 
W grobowcu nie z.oaleziono wyposateoia, jedynie w warstwach ziemi zalegaj~ch bezpohedoio aad szkieletem 
z.oałeziono frag01ent bursz.tyau i scebra, mone~- denar pozaamiD Ludwika W~gierskiego z D pol. XIV wieltu. 
Pod tym szkieletem znaleziono aiekompletay szkielet osobnika plci 01~skiej w wieltu 40-4S lat. lsUlieje pny
Jl'IIZCUnie, te grobowiec or 2 m6g.ł być utytkowany dwukrotnie (2). 

W trakcie eksploracji wyk.opóY.I or 19-22 odbyto ł~e 28 grobów i sltupisb lufDych kOllei ludzkich. Groby 
były ułotoae oa osi E-W, głow' aa zachód, w pozycji wypcostowaoej. Wypasatenie grobów było b&rdzo ubogie. 
Mi~y innymi w grobie Ł3/24/89 znaleziono be~ pieńciooet: i kabł4Cl.elr shoniowy. w innych bardzo liczne 
•Jady trumien, okucia trumieoae i ptzedmioty telazoe. 

Na podstawie badU antropologicznych wykonanych przez dr Bltbie~ Miłosz sirład rasowy badaoej w latach 
1982-1989 grupy wyst~pu~j na cmentarzysku łekae6ski01 przedstawia si~ aas~pu~: ele01eat aordyczoy 
23.5": Jopoaoidalay 23,2", armenoidalny 21,6", lródzieOJoomorski 18,7", paleoeuropoidaloy 12.3". Pod 
wzgł~dem wymieralaofci populacja łelme6sb jest podobna do struktury i oat~tenia zjawiska ioaych grup u~ 
oiowieczoych z terenu Polski. Liczba zmarłych dzieci jest bardzo nisb i a.ie oddaje a~teaia wymieraJDOki 
w wieltu dz.ieci~. Średnia tycia osób dorosłych wynosi 44,6lat, oo wydaje si~ wskazyw~. te miLerial k.ostay 
Z COJeDiarZySU D& stanowisku Dr 3 W lebie mot.e pochodzić Z pófnego uedoiowieCZL 

Wydobyte w tralrcie eksploatacji OJateriały - c:eraroib naczyniowa, ceraroib budowlana.. półfabrykaty 
z lrOIIci i porota. koki ludzkie i zwierące s' w ttakcie O(X"acowania i szczegółowych analiz.. 

W tralrcie iotetdyscypłiaarnych bada6 aad romańsq rotund'- zestawiaj~ wyniki niezaletaie prowadzonych 
prac aad koastrukc~ fuodameatów i murów tego obieb:u. aul.izy fi zyto-chemicznej zapraw, analizy sttatygrafti 
warstw przylegaW=ej do rotundy blitej sprecyw.vaoo czas powstania rotundy w leknie na l pol. XI w. 

W 1989 r. prowadzono tet prace geologiczoo-archeologiczoe. W ich wyniku ustalono ws~poy przebieg wałów 
grodu oraz ulrład stratygraficzny aawarstwie6 kulturowych. Wyniki te~~ weryfikowane dalszymi badaniami 
arcbeo1ogiczaymi. Do bada6 wykorzystano tet metod~ radlestezyjaą. 

W dalszylD ci.au prowadzone '' r6waie1 iaterdyscypliaarae badania pozyskanego 01aterialu 
arcbeologiczoega. 

Badula będ4 koatynuowane. 

l.ubltnko, pt. Tamowlec, Polsb Akademia Nauk lostytuł Historii 
woj.lu"OŚnlmskJe, Kultury Materialnej Zak.ład Archeologii 
St. 1 AZP: 111-72/- MaJopolski w Krairawie 

Badania prowadziła mgr Anna Tyniec. Konsultacja naukowa « bab. Helena ZoD
AdamikowL Fi aansował WKZ w Kro!aie i ZAM IHK.M PAN w Krakowie. Drugi sezon 
bada6. W czesoofredoiowieczoe cm e marzysito lcurhanowe. 

Badaniami ob~to zoajduj~y s i~ w zachodniej ~ki cOJeotanysb.lturban D wraz z ~ki' terenu bezpolred
ni o do Diego przylegajęą. 

Kurban D. Kopiec o uednicy ok. 3 m i zachowanej wysokOlici nasypu ot:. 2S cm. W nasypie wyrótaiono 
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DUt~puj'ce warstwy: l . współczesDy humus ldoy: 2. warstwa tóltej gliny: 3. warstwa ilasto-gliniasta 
(o mi~zolci do 2S cm); 4. zalegaj~ bczpohcdnio na ,,calcu" warstwa ilasto-gliniasta o dutej zawartoki 
rozdrobi oD )'Ch w~gli cbewo)'Cb (mi~z.ofć do 20 cm). 

WUUDki glebowe umotliwily ok:rdlenie zasi~gu pierwotoego ouypu k:wbanu o kształcie owalnym (wymiaty: 
2,88 x 2,36 m) cnz rozległego, Derkowatego zagł~ieoia (o gł~boŁoki do 30 cm) z.oajduj~go si~ od poludniowej 
i zachodniej strony ouypu. Motliwe było takte stwierdzenie, it miejsce wybrane pod budow~ kopca. zostało 
oczyszaone z warstwy humusu oraz, prawdopodobnie, c~ci atropowej poziomu wymywania. 

W waralwie oc 4 oraz w niewielkim stopniu w warstwie oc 3 zalegały liczne fragmeaty ceraroiki (prawdopo
dobnie z jednego naczynia) o cechacłl, które p<XLwala_i4 oa ws~poe jej datowanie na II (~ wczesoego ue~ 
niowiecza. Na po>Nierzduli, w humusie ldnym, natrafiono oa kilka fragmentów ceraroiki pM.nc»redniowieczoej 
i oowotytoej. 

Pod i w oasypie, a takie nigdzie w jego oajblitaz.ym otoczeniu, nie oallafiooo na pozostałelki sZCZ41łów 
kostoycb. 

Baclula h<d4 kolltynuo-. 

l Miłuk.i, gm. Ełk woj. suwalskie SL 4 patrZ palealit i roezdit 
Nowa Słupia- ł.az.y woj. kidecl:ie SL 8 patrz okres rzymski 

ObolU, pa. Droltk:zya, 
woJ. blał011tockle, 
St. l AZP: 57·8111 

l Konserwator Zabytków Archeologiczoych 
w Białymstoku 

Badania IXOWadziła mgr Krystyna Bjeółowska. Fioaosował WK2 w Białymstoku. 
Pierwszy sezon badd. Cmentarzysko wczesnc»redoiowieczne z grobami w ol:udowach 
kamiennych. 

Cmeatarzysko polotone jest na stolcu wysoczyzoy opadającej ku rzece Silna., w odległoki ok. 300 m oa 
południe od jej cieku, w bczpolrednim ~iedztwie zabudowań Stanisława Siekierko. 

Zacbodnia ~ć cme.ntarzyska porc»oi~ta jest liczoymi krzewami We wschodniej ~fci. odsloni~ej, 
widoczne były obstawy grobowe. Badania miały na celu rozpozoaoie stanowiska w miejscu planowanych wyk· 
op6w pod przyszły budynek gospodarczy. 

Załotooo rówDiet wyicq) w miejscu. gdz.ie obstawy grobowe były dobrze zachowane. W obu wykopach nie 
stwierdzooo jakiegoledwiek materiału zabytkowego oru 'Jadów wczefniejszycb wkopów. 

Trzeci wykcp zalotooo oa wschodnim sicraju cmeatanyska. Znalez.iooo tam kilka fragmeatów ceraroiki 
wczeaoc»redniowiecz.nej, zdooiooej tłobitaroi dookoloymi. 

Dokumentacja i materiały zoajdu.i4 si~ w Muzeum Okr~gowym w Bialymslolcu. 
Badania nie bęclit koatynuowane. 

Obra, pa. W olsztyn, 
woJ. aJełonog6nlde, 
St. 73 AZP: 59-19/82 

Muzeum Arcbeologicue Środkowego 
Nadodrza w Zielooe· Górze 

Badaniaprowadził mgr Jarosław Lewczuk(autor sprawozdania) przywspółudz.iale mł!J' 
mgr JO&lllly A barnil i Milgenaty Lewczuk. Fioansował KZA w Zielooej Górze. Drugi, 
ostatni sezoo badali. Osada wczesnc»redniowieczoa (VliNlll-VII UJX w.). 

Koolyouowaoo badania z 1987 r. maj~ Da celu dokumeot.ac~ osady niszaooej przemyslow, eksploetacj' 
piulcu. Przebadano około 400 ml, oa skraju południowym, zachodnim i półDOCIIym staoowiska. C~ć ceotralJI& 
i wschodna zostały zoiszczooe jut wcze,oiej wslcu&ek poboru kruszywL 

Zloblizowaoo 23 obiekty - mieszkalne i produkcyjne, zwilłWie z produlcc~ metalurgiczn-. produkcj, 
dziegciu, w~e. W!ród zabytków ruchomych oajliczniejs~ gru~ stanowiły fragmenty ceraroilci (pooad SOOO 
sztuk). Wydzielono 45 zabytków specjalnych, jak op, pr~iliki. paciorki, rozcieracze kamienne, osełki, gładz.iłi 
kojciane. tłoczlc.l. ootylci, kr~pulce, h.aczyld. krzesiwka. 

Jam materiallutoy stwierdzooo mezolityCl.ne i oeolityCl.oe wi6cy, odłupki i rdzenie krzemieone, fragmeaty 
ceraroiki lcuJtury łutyckiej datowane oa trzeci okres epoki br~. 

W kilku miejscach. oa strcpie zachowanej warstwy lcuJturowej wi~j si~ z os~ z vm wieku, stwierdzono 
wys~powanie bardzo słabych Cadów osadoletwa rozp-oszoaego z XI i XUIXUl wieku oru pótoego lr~ 
niowiecza. 

Materiał zabytkowy i dotumeotacja przechowywane "w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 

w Zielooej f6rze. 
Olesoo- Walce, woj. ~slochowskieSL 16 patrZokres balsz.laclci 

()pltowice., gm. Radzie;jów woj. włocławskie SL 36 patrz neolit 
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o.tr6w Leclalckl, pa. ł.ubowo, 
woj. pozaóakłe, 
St. l, zespół pełaeowy, ."W. 
AZP 50-321ll, 
St. 2: rodzi AZP: 5~3212.3 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Bllduia prowadz.ili: mgr Jaousz Górecki (aulOr sprawozdania), mgr Mateusz ł.as
t_.jeck.i, mgr Jacek Wrzesi6sk.i oraz prof. ~hab. Klementyna Żurawska z zespołem 
- IHS UJ. Wały grodowe, podwale, prudwale. zesp(i pałacowy. przyczółek moatu 
wlcllodo.iego. Finamowało Muzcum i UJ.Wczeso<ńredo.iowieczoy gr6d. 

StallowiJko l. 
Wykopl/83 
Prace na wykopie l skoncentrowano na odcinbch B. a F. 
Na odcinku B (w pasie zalegaola walu grodu młodszeao) zaobaerwowaoo układ warstw oznacz.ot~ycb nu

merami od IV do Vfi. Warstwy zwi~ne z koostruk.cjam.i walu ą dobne czytelne na poziomic V6-7. Smugi po 
belkach o odczytanych dJugo~ciach docbod%4Cycb do ISO cm bieg~ po osiNW-SB i usyt1.10waoe ą równolegle do 
siebie; pod nimi zalega,k z kolei belki usytuowane prostopadle do wytej po)otooych konstrukcji. 

W ~ki południowej odciob B - na graoicy z konstrukcjami walu zlobliz.owaoo inteosywq spaleaiz~ę 
OI'&Z resztki spałooeao drewna staoowip być mote pozostałoić jakiep zabudowania. 

Cecamika odkryta na odcinku B reprezentuje formy charakterystyczne dla faz D-E wczesnego ~edniowiecza. 
Odcinki E i F zlokalizowane 54 na 7..ewnątrz walu dochodząc do obecnego brzeguje.ziora. W obr~e odcinka 

B odbyto belk~·bak o dJu&oki ISO cm Je~ w warstwie wiórów i odpadów drewna (Vx) pod któr~t znajduje si~ 
calec. Pierwotny skłon wyspy opadał w tej ~ do~ stromo w kierunku jeziora (z północy na południe od wys. 
109,84 m do wys. 107.71 m n.p.m.) 

Odcinek F ebplorowaoo w ramach warstw wiórów i odpadów drewna w~ód których zalepły elc.me~ 
toostrukcjl drogi- umocnienia brzegowego(?) o dług. do 1:10 cm i ko6cacb obrabianych. 

Material ruchomy (z fazy D-E wczesnego fredoiowiecza) obok ceramiki l koki oraz dutej iloki muszli 
nimaków i małt staoowiły na odcinbcb B. F drewniany czerpak i rylec radła. 

W sezonie 1989 r. przeprowadzono tatte po raz kolejny badania weryfibcyjno-soodatowe zespołu pała. 
c::owego. w tratcle których zalotooo lO saodaty w tym l w kaplicy pałacowej pozoatałe w w ołr~bie włakiwego 
pe)ac:u. 

W ~·ci północnej kaplicy odsłoni~to ~~ć zachodni~t (skrzydło zachodnie) zaał~bieo.ia, w kształcie mniej 
wiecej ćwiartki koła. ioterpretowaoego ws~pnie jako basen chrzcielny. Odsłoni~to takte posadzk~ i fragment 
otynkowanego muru (c~łci obejfcia półn.ocnego) z l fazy funkcjonowania kałcioła. 

Soodate usytuowaoe w rótnych c~łciacb pałacu - na najwatniejszycb w~złach architektonicznych 
(pn.ewi~ murów) pozwoliły oa atwicn1z.eA.ie chataktcni powilł%&6 murów jak i clyfeceocjacji fwult.meutów 
pałacu (2 łyp)' fwtdamellłów) oraz pnylega,kcej do niego od południa wiety. 

Zaaczeme tych badu oladla przede wszystkim odkrycie drugiego basenu cłncielnego wyst~pujpgo na 
poziomie zalegania najstarszej (pceroma6sk.iej) posadzki kapicy (pierwszy z basenów zlokalizowany w nawie 
poludoiowej odbyto w 1988 r.). 

Wykop IU89. Ar 5NlW ćw. D, sondatenaarach 4NIW i 4N2W ćw. Ci D 
Badania w tej c~lci grodu stanowiły kollłyouac~ prac roz~lych jut wczefniej. Wykop i sondate 

zlokalizowane ą w c:zPci p6łoocoej grodu. w ąsiedztw1e tzw. 11 ~ola. 
W wytopie owym. S x 3.S m usyt1.10waoym na ćw. Daru SNIW wyebplorowaoo 2 warstwy kulturowe 

oznaczone jako m i IY. Pierwsza z wymienionych warstw o mi~ttszoki do 21 cm utwarzona była w pnewacłl.e 
z bruoatnoazarej piaszczystej ziemi. Elementami jej układu poziomego były l. palenisko C, 2. pąjedy6cze ne
gatywy belek walu oraz 3. spalony i zlasowaoy gómy poz.Iom konstrukcji wałowych. 

Owalne palenisko C o wyru. 2.6 x 2.2 m wylotone było na s~ie otoc7.abmi graoitowymi rótnej wiełkafci. 
Wypełniska obiebu tworzyła czarna ziemia przemieszana u spalelllUIIł i popiołem. 

Z kolei od wys. 113,7S m o. p. m. motna b)ło wyodr~oić słabo czytelne smugi po drewole o dług. do 45 cm 
(przy szer. 7- 10 cm) biegqce na osi N-S. 

Mniej wi~j na tej samej wysokoki zalegała spałona ~~ górnego nawarstwienia wałowego w postaci 
jecmorodoej plamy o ląz.owo- czarnym odcieniu (wyra!ae resuki organiczne). 

Kolejna warstwa (IV) osiuafa m.i~tts~ do 106 cm i była jedn<rodnym geologicz.nie układem tlitego 
aypk.iego piasku z płarobmi spalenizny oraz negatywami belek~ północnej walu grodu lednictieso. Ślady po 
belłach wys~pu,k w układzie belek równoległych oraz prostopadłych do siebie (w typie przekładki). Szerokofć 
walu ku jego stopie zoajdu.ilłcej si~ na poziomie lłl,SS- 112,50 m n.p.m. poszerzui~. 

Materiał ceramiczny odkryty w nawarstwieniach III i IV reprezentuje formy calkowicie obtaczane, które 
motemy datować na fazy a D/E i D wczesnego ~ednioweicza (w warstwach koostrub:yjnych walu jest on 
nieliczoy). 

W warstwie IV (na poziomie IV l) - w twiadku natrafiono tatte 11a 2 niewielkie palenisb. 
Osypisko p(iłnococ - soodate 1-4 
Wzdłut odsłoni~tego po północnej stronie n kałcioła profilu na odcinku o dług. 20,6 m wytonaoo 4 metrowe 

sondatezlokalizowane na 2, 7, 11 i 16 metrze promu. 
Analiza warstw promu pozwoliła na stwierdzenie nasypiskoweso charakteru zalegaj~tcych do wys. 

Jl2,81/J12,75 m n.p.m. nawarstwie6 (a ZWilłZ&Dychzbadaniami n ~oła W lalach 60.), ponitej których polotone 
Sił waratwy nieoaruszone. czytelne we wspomniaoycb soodatacb. 

l 
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Poza aw.cńałem oetarn.iCZDym i to.taym w wykople D odbyto 2 ~liki gliniane, sli!Uany ci~t..arek do sieci 
oraz okładU~ gn.et»eDia. 

Stanowiato 2 
BadaJlia arcbeologiczae pcowadzoao lilie aa terenie podsrodzia, przy wschodnim brzegu wyspy, w miejscu, 

gdl.ie usytuOWane byJy konstrukcje moscu wachodniego ł~go wys~ z 1\(iem. 
Prace JXowadz.ono w olr~me 2 dzjałek. z klócycb jedu połotona jeat w ąsiedz.twie brzegu jezion, druga zaJ 

JXUsuni~ta jest w stron~ wa~trza poderodz.ia. Wynikiem badu było odsłoai~e bruku bmicnncJ!O (na dzjałce 
polotonej wytej) oraz rozpoznanie sposobu budowy mosiU (wi~ki pali oaadzone w otworach beJekj•unowycb), 
wymiarów moscu (dł. 4,60 m, szer. jezdni 3,50 m) oraz ustalenic 2 faz jeJ!O funkcjonowania. Most stanzy 
wzniesiono przyp~.szczalnie w 2 pał. X w. (cetamik.a gclr~ obtaczana w warstwie IV). a spi:~ono (warstwa 
spalenizay) JX&Wdopodobnie w la1ach 30. XI w. -w okresie znisz.czcnia aglomeracji lednick:ieJ. W 2 pał. Xl w. 
wzniesiono nowy most, którego oł JX'U5uni~o niezDICt.nie w kierunku północaym; pełnił oa przyp~szczalnie sw~ 
funt* do Xlll w. 

W ramach pcac Zespołu lntecdyacypli118t11Cgo do badu Ostrowa LedniclrieJ!O i jeJ!O osadoiczego zaplecza 
JX'OWadzono takte badania podwodne moscu zacbodoieBO (tzw. pozna6skieJ!O, Ostrów Lednicki sL 3a). badaJlia 
palinologiczne (m. in. polrano do analizy P'óbki z wytop~ na podgrodziu lednick:im), dendrologiczne (cle.mentów 
mostu wschodniego) oraz JX&ce gedizyczne wyspy jat i hydrobiologiczne akwenu Lednickicgo. 

Pluld·Baszków, pa. Zduay, Koło Archeol()Jiczne pczy Liceum Ogól-
woJ. łr.aiJsiUe, aobztał~m im. H. Kołł~ja w Kro-
St. t. AZP: /68-3111 toszynic 

Badania prowadz.ił mgr Dlooizy Kosi6ski. Finansował WKZ w Kaliszu oraz Miasto
Gmina Zduny. Czternasty seZOD badali. Grodz.isto iredniowieczoe z fazy D. 

Kontynuowano badania wn~ grodu oraz wału wykopami załotonymi w popczedoim roku a usytuowaaymi 
w ciuu biegii4C)'m JXUZ f.rodek grodz.iska po li ni E· W. 

Wykopem- ar 48 ćw C o r07.miaracl! 5 x S m badano majdan. Eksplorowano~ spicbna. Pozostałopo nim 
rumowisto zw~g)onycb i zbutwiałycb belek. polepa. warstwa jagły o mi.Uzołci od O,S do 3 cm. poduczone 
gliniaoc naczynia. Mi~y spichrzem a walem rysowały si~ dwa JX'Oitoqty o rozmiarach około 2.5 x 2.5 m 
z równolegle lub JX'OIIopadlc bicp~mi smugami, które na poziomie calca JXUbztałcdy si~ w silnie t.łMwiałe 
drewno (clraoice?). W p07.iomie drewna wysl.\piły skupiska skorup, kojci zwicr~ce. Na calcu znajdowały si~ 
aoczewki WIII'Jtwy zbutwieliny z duq ilolcilł wióców i bierwion. W calcu (tółty piasek z placami konkrecji telaza) 
tkwiły dobne zachowane zaostrwne kooce słupó\11 (<ilłb). 

Bbploracje wykopu zato6czono. 
Wyblp - ar 50 ćw C cz. pd - o rot.miaracb 5 x 2.5 m załotooo na wale. Bbplarowano warstwami 

technicznymi o mi~szojci do 10 cm w warstwach naturalnych (znaczna mi~szofć). Do poziomu 250 P'ZY profilu 
zacbodnim a 1:10 przy JXofllu wschodnim 7:70 zalegała warstwa osypiskowa szarociemnej pcóchnicy z niewielq 
il~O. skarup i w~gli drt.ewnycłL Ponitej t.alega warstwa piut.ezysta białego, sypkie BO z dut4 ilołci~ w niebócycb 
partiach konkrecji telaza. Wyratna w tej warstwie wew~tnna warstwowolt jako llad nasypywania. W jednym 
miejscu soczewka o frednicy 0,5 m o mi~z.oki kilku centymetrów t. w~g)em drt.ewaym i fragmentami garnka. 
Poziom soczewki 290 jest p07.iomem na którym zako6cwno w tym sewnie ebplorac» wylr.opu. S!ld~c z profilu 
wachodoiego (profil eksplorowanego wykopi141 ćw CD cz. pd). 

BaclaDblarocb.Jska wbuay by~ koatyauo"•e. W ~J chwW jat to jedno z aajsuruJ zbadaDych p-odzllk. 

l Płoski, gm. W~z woj. lest.et.y6skie SL 3 p&lrZ okres halsztacki 
Przeworsk, woj. jnemyskie St. 11 patrz pótne fredniowiecze 

Robertowo, &•· Sraduli Duiy, 
woJ. płock.le, 
St. 21- żwlrown AZP: 48-5V57 

Muzeum Mazowieckie w Płocku 

Badania JXOWadził mgr Tomasz Kordala. Finansowal WKZ w Ftoctu. Truci sewn 
bada6. Cmentarzysko ~dowe (XII-pocz. XlD w.). 

Badaniami ratowniczymi ob.kto obszar o powienchni 150 m2, JXZylega.kcy od północy i od południa do 
twirowni nis~j od kilku lat stanowisko. Natrafiono na 10 pochówków (kolejne numery l 1-20), stanowi~cb 
fragmenty kilku rótnycb r~ów grobów usytuowanych na osi NE-SW, NW-SE oraz N-S. Groby te były 
pozbawione obudów kamiennych. W jednym z nich wystąpiły llady trumny w postaci zaobserwowanych po obu 
slronacb szk:ielccu smug o st.ero~ci 5· 7 cm, \ltWorwaycb JXUZ w~g)e drt.ewne lub tylko JX'UZ ciemnobrunatne 
zabarwien.ie piasku. Szkielety zalegały na t.rótnicowanycb. choć generalnie niewielkich gł~bokojciac:h: od 7:1 do 
98 cm. ZM:ysy jam grobowych były w wi~wjci nieczytelne na tle rdzawego twiru. Zm•li spoczywall na wznak 
z r~k.ami wyprostowanymi wulłut tułowia, tylko w jednym przypadku osobnik miał lew~ ~k~ zgi~L\ w łokciu 
i tłoton~ powytej miednicy. Orientacja st.k:ielet6w była zrótnicowana.: SB. NW. W, SW. 

Połowa grobów była pozbawiona prt.edm.iotów wyposatenia, natomiast wiród por.ostalycb pi~u najciek
awszy inwentarz wysi4Jlił w grobie 13. Złotył si~ nu jeden esowaty tabl~k skroniowy. fragmenty domnie
manego obicia pochewki nota oraz interesująca ozdoba sltoju (?), ~wa lub miedziana. w buałcie malej, 
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kwadratowej t.n:z1i zdobiooej motywem knytuj~cb si~. wypukłych pruqtoydl. Do ciekawszych uaalewt. 
ulety tet za)jczyć fragmeoty ołowianego(?) pierkioob z grobu 19. Zachowała si~ ~U drucika o prukroju 
płaskowypukłym oraz bardzo zoiszc:r.ooe oczko, które picrwotoie posiadało ~awdopodoboie form~ knyta rówoo
ramieooego. W tn.ecb kolejnych grobach wystąpiły ootyk.i telazoe, kt&ym w Jamie grobowej towanyszyly: 
fraamelll pochewk.i skauoej (grób 12). ułamek igły? (grób 15) oraz fragment naczynia (grób 16). Cenmika 
w poslaci mało cbarakte:rystycz.oycb ułamków dalowaaycb orielll&Cyjoie oa X li w. wystąpiła pon&do w S4Siedz:t
wie grobu 14 oraz w oieckowatej jamie ataoowi4'%j zako6czeoie tzw. jamy .. X'' odkrytej w 1988 r. 

Nowo§ci' oa cmenwzyslw w Robertowie było palerusko zaobserwowane w pobli.tu grobu 18, połwiadczooe 
w~glami drzewnymi oraz warstw' spopielonego ptaslw o mi~szołci ok. 20 cm. Nie dostarczyło ono ubytków 
dacu~ch, oiemJI.iej )ed..t. z uwagi • fakt wystąpienia w '"iedz:twie poc;bówta oraz oa analogicznym po:r.iomie, 
motna domyflać si~ Jego zwi~ku z fuob:joaowaniem cmeJUna. 

Materiały zabytkowe i dokumentacja badU ~e pruchowywaM w Muzeum Mazowieck.iem w P!ocku. 
BadaDla będt koatyauowaae. 

Roday, pa. Zchuay, 
woj. bliskie, 
St. lA l l B AZP: 68-3112 

l Koło Archeologiczne przy Liceum Ogół- l 
not.sztal~cym w Kratoszynie 

Badania ~ad:r.ił mgr Diooizy Kosi6sk.i. Finansował WKZ w Kalisru oraz U~ 
Miasta i Gminy w Zdunach. Pi">' sezon badU. Cmcatarzysb wczesnolredniowicczne 
z fazy D. 

C~ć cmentarzysb Ol.DICZOoa IB to sb.pisko 19 twbaoów. Badaoy kurhan ot l . Kontyouowano ebploracj~ 
ćwiartk.i D wyb>pem ot l o rozmiarach 8 x 4 m. W wykopie wyd:r.iclono ~~ć A i ~ć B ze wzg]~u na 
kooiecznalć uzysboia dodatleowego proffiu w miejscu pochówku ciałopaloego (or 4). Rozmiary ~ci A: 2 x 4 m 
a ~·ci B: 6 x 4 m. Wyd:r.ielano warstwy techniczne o mi~szołci do 10 cm przy czym apor24dzano plan 
warstwicowy. Wazclk.ie zabytk.i (skorupy, lr.:olci spalone, w~gle druwoc, lcncmieoic) oanos:r.ono trójwymiarowo. 
Wys~powały one w rozproszemu talr.: w pot.ioroic jalr.: l w piooie w całym nasypie. W tym wykopic stwierdzono 
wyst~powaoie tylko skorup z swotyuaoki. 

Istotnym, cbaralr.:uirystycznym clcmealcm w~ twbaou ą warstwy piaszczystego onz:tyllu, lite, barwy 
rdzawej, o mi.Uzołci do 2 cm, t.t6rych zaleganie nalety geocraliru,W: olcrdlić jako poziome (lclc.lo faliste). 
Najwytej stwierdzono je w po:r.ioroie 25 a najliitej l 05. Najoitszy po:r.iom jest wy,Wkowym (zagl~txeoie o fredoicy 
do l m). Najnitsza warstwa, poza owym wy~tk.icm, zalega w pol.iomie 100 z odchyleoiami w oiettórycb partiach 
(90- 105). Ich geneza bud:r.i kontrowen je. Z do§wiadczeoia archeologicznego wyoit.aloby, i t wybztałcily si~ 
w po:r.iomacb drewnL Teza ta została odnuoooa pruz geologa (J. Slcoczyłas). Sugeruje si~. it wytworzyły si~ na 
skutek~ w sypaniu t.urhan11 Wskazuj, jednak oiew,tpliwie mioimaloe rozmiary twbaou na 12m. Zachow
ana malr.:symalna wysokość kurhanu określ o .. 1.0111Ała o a 1.4 m. Pochówek: celllral oy ( l ) uajdował si~ .. po:r.iomie 
30, a alcrajny na po:r.io.mie 70 (pot.iom wiadra). 

Zbadana powierzcboia wynosi 132 ml eo stanowi około 3/4 kurban11 Kooicczno§O. jest zbadaoie rówmet 
powicrz.chni wot.ół kurtwaJ mi~ i onymi dla uzysboia dołładJI.iejszycb danych o jego rozmiarach. 

CmealarZyst.o Siali. lA - turbanowe z pochówkami ciałopalnymi oraz wkopanym pocbówk.iem szkiclo
towym badano sz65ty sczoo. Kootywowaoo ebplorac~ wykopów ulotonych w poprzednim se:r.ooic: 1988-l, 
198~ UL 1988-IV oraz zalotono wykopy 1989-J o rozroiarach 1,5 x l m i 1989-11 1,5 x 2,5 m. Nieregularooić 
wytopów oraz re.zygoacja z uwzg]~oieoia zalotooej w momencie ro~a badań oa stanowisku siatki arowej 
uzasadnione jest kooiec:znolci, uzyst.aoia odpowiednich profilów u wzgl~~ na zupcł~ oiwelacj~ ltumu6w. 

Wykop 1988-1 eksplorowano od stropu warstwy pq>ielatej (po:r.iom 70) uz.-oej jam poz011tałl»ć poziomu 
wymywam a l. czasów sypania turbanu a wyzoacza~j. jak s i~ s~. zasi~g kurhanu. Na stropie warstwy zalepły 
doić g~sto tw0f7.4C slwpisb przepalone ko§ci oraz mniej liczne skorupy z starszych lrultur. Ucbwyoooo lr.:ranicc 
kurhanu (roboczo nr l). co jest równoz.-czne z uzyst.aoicm dalszych daoycb dla olcrdleo.ia rozmiarów kurban u 
łredoica wi~bza nif.li 3 m (ą przesłank.i wskazu~. it łredoica lcurbanu wyo011ila około 8 m). 

Wykop 1988-IV. W ~fLiu wykopu z wykopem 1987-vm tkwił pnydenay fragment naczynia (oa pot.iomie 
60) w dołku o łredrucy 0,6 m w clemaopopielatym wypełoisku zawierającym dtoboc w~gle druwoe i przcpalooc 
koki. Na po:r.ioroie 35 wchod~ w profil zalegało skupisko skorup, leOlici przepalonych i w~gli dnewnydl. Dla 
oltreflenia jego rozroiarów zalotooo wykop 1988-IV. Skorupy letały dwuwarstwowo na powienchoi l 1 0,9 m. 
Pooiewat sb.pist.o ~egało do profilu zalotoao wytop 1989-1 o rozmiarach 1.5 x l m. Do po:r.iomu 90 
wyst~ały w rum skorupy swotytoe w roxproszeoiu oraz prupalooe koki. Te twonyly zaa~uczeoia przy 
profilu wykopu 1988-IV w poblitu omawianego powytej slcuphlca. 

Wykop 1989-U zalotooo celem uchwyceoia zasi~gu warstwy wymywaoia widocznej w proiDu 1987-VU. At 
do po:r.iornu 50 wyst~wały, IWOf7.4C ltoocentracje przy profilu z wyb>pem 1988-U oraz w ~ki północnej 
wykopu. prupalone koki, skorupy łredniowiecme oraz oieliczoc swotytoe. Rozmiary wykopu 2.5 x 1.5 m. 
Eksploracji oie zako6czooo. 

Badaałll aaaat.nysb winny byt kontyauowaae. St. zachowlllbl jak l wyJI!tkowoU w UJ ltrdle 
kulturowej wymap a:zc:a&6laeJ ltanrul~ l uwacl. 



/l(omtQior Arcłt~ologlcury 

Rostek, gm. Gołdap, 
woj. suwalskie. 
St. l AZP: 13-7811 

Pa6stwowe Muzcum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził dr Wojciech Brzcl.ió.ski. Finansowało PMA. PilllY sezon bada6. 
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Badania stanowiły kontywację p-ac prowadzooycb na tym stanowisku przez IHKM PAN w latach 1973-1974 
i przez PMA w latadl 1986 i 1988. Celem prac było rozpoznanie budowy wału i próba ukiślenia cbrooologii 
grodl.islca. W tym celu wykonano przekop przez wschodni odcinek wału w kierunku wschód - zachód. na 
przedłuteoiu północnej krawędzi wykopów tlok.aliz.owanycb na majdanie. badanych w liliach poprudoich. Wykop 
na teteoie wału miał wymiary 5 x 12 m. Podczas eksplcxacji wału stwierdzono. te jest on zbudowany głównie ze 
twiru. Od strony wschodniej uchwycooo fragmenty spałonej konstrukcji drewnianej. staoowillttj być mote 
pozostałość .. bramy". brooillttj dost~pl do grodl.iska poprzez oboiteoie w wałe. Od strony majdanu (zacbodJlieJ) 
stwierdzono pozostał~ci rówDiet spałonej konstrukcji, zapewn.e umacniającej twirowe jędro wału. 

Materiał zabytkowy składa si~ t dwóch mało charakterystycznych fragmentów cecamiki, prawdopodobole 
z pótnego okresu wpływów rzymskich i okresu w~drówek ludów. Daje to motliwość datowania budowy wału 
tenninus post quem na okres wczesnotlredniowieczoy. Materiały z bada6 p-zcchowywane Sił w Pa6stwowym 
Muzcum Archeciogiczoym w Warszawie. 

Badania llie bę.4 koatynuowaae. 

Sandomierz, 
Wzc6ne '"·Pawła, 
St. i, AZP: 89-73/%6 

Polska Akademia Nauk Instytut Historii 1 
Kułlury Materialnej Zakład Metodologii 
Bada6 Archeologicznych w Warszawie 

Badania prowadziła dr Teresa Rysiewska. Finansował IHKM PAN. Organizacja bada6 
przy współpracy z SSP .,Uoiversitas". Skraj osady wczesno§redniowieczoej, po
zostałości utyłkowania wzgórza w czasach oowotytoych. 

Badania ratownicze na teteoie budowy domu p-zy parafii fw. Pawła. Przebadano powierzcboi~ 75 m2, oa 
południowy wschód od plebanii. Wyrótoiono 47 jednostek stratygraficznych. na lttóre składają si~ w wi~kszoki 
nowotytne wkopy o blitej nieokreflooej funkcji cxaz warstwy niwelacyjne ufcxmowaoe p-zcd wzniesieniem oa 
tym terenie XVIII-wiecznego p-zytułku parafialnego. Na jego fundamenty, w postaci cegieł i fragmentów cegieł 
oraz ciosów piukowcowycb zalanych zaprawą w rowach fundamentowych, natrafioDO w północno- zacbodnim 
narotoiku wykq>U. Zasługującym na szczególną uwag~ elementem tej konstrukcji jest wty walcowaty piukowiec 
(!rednica 86-88 cm, wys. 41 cm) wydobyty z wykopu i wyeksponowany w obrębie parafii. Zalegał on w samym 
oarotniku fundamentów. Jego wtórne utycie w tym miejscu wydaje si~ oiewątpliwe, a rozroiary i forma sugeruj, 
proweniencję roma6sq (element architektoniczny: podstawa kdumoy? półfabrylcat?). Mógł oo nałetcć pierwotnie 
do romaóskiego wyposateoia kotcioła ~w. Jalruba, lub Kolegiaty N.M.P. w Sandomierzu. 

Na zewnętrz pozostaJojej fundamentów przytułku, tj. na południowy- wschód od nich. odsłoni~to urZ~~dzcoie 
odpływowe -w postaci dwóch ramion rynienki. sporządzooej t zalanych zap-awę. pdupaoycb piutowcowycb 
ciosów, w§ród których trafiają si~ poWne fragmenty. Rola ich była niewątpliwie wtórna. a pocb<llłzlł najprawdopo
dobniej z tej samej budowli murowanej co walcowaty piukowiec. 

Na uwag~ zasługuje fakt. it w warstwach wierzchnich, związanych z destrukcją przytułku oraz w starszych
ufonnowanycb przed jego wzniesieniem. wys!lłPiła - prócz wielu fragmentów bili. dachówek i ceraroiki 
nowotylnej-duta liczba fragmentów ceramiki wezcso~redniowiecznej. w tym XI-wiecznej. Niwelacyjna rola 
tych warstw zdaje &i~ nie ulegać wątpliwoki, podobnie jak i obecność na badanym odcinku pozostałości osadoio
twa wczesoofredoiowieczoego, p-awie całkowicie zniszczonych w wyniku pótniejszcj działaloo§ci i to nie tylko 
niwelacyjnej. gdyt z charalttecystyk uwarstwień i ich zawart~ci mot na wnosić, it teren ten był przed wzniesieniem 
przytułku traktowany jako rozległe śmietnisko przyparafial ue. łącznie z grzebaniem tam padliny (w wtym stopniu 
zachowany szkielet bydl~). Swiadczy o tym tet poWna liczba kości zwiecz(:cycb. fragmentów kieliszków 
i innych oaczy6 szklanych <raz glinianych- oowotytnycb ( w warstwie 17. a takte we wgł~biooych w nilł 
wydalnie wkopach. charakteryzujących si~ wypełniskiero zawierającym domies~ gruzu budowlanego). Te ostat
nie zniszczyły w dutym stopniu pozostałości wczdnejszcgo osadnictwa, szczególnie w środkowej i zacbodniej 
partii wyk0p1. gdl.ie mocniej zaznacza si~ stok wzgórza. Tam jednak zachowała si~ jama wczcsooś.redoiowieczna. 
zapewne produkcyjna (tutel), t ceramiką wyłącznie wczesoo!redoiowiecznę. o wypełnistu w postaci czarnej, 
przcw~g)onej ziemi t wldadkami i grudami polepy (oarotnik północno-zachodni). 

Odkryto tet dwie inne jamy wczesnośredniowieczne (jedolł zniszczoOił przez wkopy nowotytoe, a druA 
przyJerytą warsiwił jałowego lessu - w tej samej partii wykopu) cxaz dwie warstwy, uchwytne w partii środkowej 
i wschodniej wykopu, pod warstwą niwelacyjną nowotylflll, z którychjedna maclwakler eoig1Jla1yczny, gdytnie 
zawiera tadnego materiału zabytkowego. Stanowi ję polepa. miejscaroi przcw~glooa l.iemia z wkładkami 
spalenizny i popiołu. a zalega bez~rednio na całcu. pod warstwą z nielicznym wszakte. lecz t wczesoo!red
oiowiecznym materiałem ceramicznym. Mogła ona powstać w wyniku spalenia jakiego~ obiektu o oieok:reflonej 
funkcji. którego szct.ęlki (w górnej partii) zostały usunięte w trakcie pótniejszcj dl.iałalooki w tym miejscu. 

Jedno zdaje si~ pewne: obecne na zbadanym terenie pozostalości osady wczesnośredniowiecznej - to jej 
południowy skraj, a {akt. te istaiała ona na wzgórzu fw. Pawła potwierdzony jest ob1hościę fragmentów cecaroiki 
oraz srebmlł krzytówką z ostatniej ćwierci XI w. (zoalel.ionę niestety oa złotu wtórnym). 



Badaala w tyla RZOAie ule bęq ltObtynuow.e, aatoaabst pianuje się w roku pnya:łym wykopallab .. 
hlaaiDIIcJI wzaón:a fw. ,Jakuba (stary Silił Inż. A. Walak.a), gdzJe podoboo majdowue q koKi luchłde. 

S!.tmowo, gna. Gost~ 
woj. leszczyńslde, 

Qfrodele Archeologiczno-Konserwatonki 
w Lesznie-Trzeblnach 

St. l AZP: 63- %7134 

Badania prowadził mgr Mariusz J. Tuszyliski (autor sprawozdania) pay współpracy 
mgr mgr Piocra Świ~ Barbaty Pinlcosz, Piocra M. Jagłowskiego j Midiala Kary. 
FioansowałoLeszc:zy6skie Towarzystwo Kulturalne. Pierwszy sezon bada6. GrodLisko 
wczesnośredniowieczne Vill-X w. (ttójfa.zowe), osadnictwo nowotytoe. 

W zwi.UU z budow4 mostu na lcaoałe obrzdskim pruprowadzooo pruz teren grodzisita (z powodu omyłk
owej interpretacji jego zasi~u) lcaoał obiegowy biegnący zakolem, mniej wi~j w kierunku wschód- zachód, 
przecinający majdan craz wał w dwódl miejscach. Wykonano dokumentacj~ ściany północnej ltaJIII1u obiegowego, 
prowadz4c elcsplonc~ w pasie szeroleości O.S do 2 m. W tym sezonie zadolrumentowaoo w ten sposób profil 
staoowislca na przcscrzeoi 80m. W prolalu wału w ~ wschodniej uc:bwycooo warstwy wczesoośredniowieczoe 
jedynie tut przy SNU. gdyt wytsze partie zostały zniszczone blitej nieokreślonymi obiek1arni oowotytnymi 
Wi~j informacji uzyslcaoo o wałe w~ zacbodnieJ Analogicznie jalc w badaoiach z)atl959-1960 uchwycono 
3 fazy budowy wału. Zako6czooo dokumentowaoie ~ci wału pochodzącej z pierwszej fazy. Jak si~ wydaje, 
uchwycooo na haw~dU zewnęlrznej wału pierwszej fazy ślady czostków. Materiał rochomy reprezentowany był 
przez nicliczne fragmenty cerarniki wczesoo,redniowieezoej oraz nowotytnej, koki zwie~. szydło leokiaoe 
cnz fragmenty tabliczcle lupieowych do pisania z okresu nowotytncgo. 

Badaala b<d4 kObłyllUOWIIJie. 
l Sierpów. gro. 07JJI.'ków woj. łódzkie SL l paUz okresy brfłZU 

l Skoszewy Stare, woj. ł6clzkle, 
_ St. l, AZP: 64-5311 l l Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 

w Łodzi 

Badania prowadzili: dr AJdooa Chmielowsb., mgr Micezysław Góra (a~or spra
wozdania) cnz Bogusław Tassarck. Finaosował WKZ w Łodzi. Pierwszy sezon badU. 
Grodzisito Xli-XUI w. 

Ro:zpoczęto ws~poe badania na grodzisku w Sitoszewach Starych. Obiekt ten połotony jest na prawym bnegu 
wysokiej tetasy rzeki Mosz.czenicy. l 00 m na. połudoiowyy-wscb6d od budynitu Szlcciy Podslawowej. obole <k-ogi 
Nowosołna-Niesułltów. 

W tetenie zachowały si~ jeszcze flady dwódl wałów. Pierwszy wał - mały. 3 m wysolco§ci, 40 m długości 
połotony jest od strony południowo-zachodniej. Drugi wał - duty, 4 m wysolci. 105 m długości, półkoliście 
zamyltal płaski majdan o powierzchni olcoJo l ha. 

Staoowisko było wymieniane w literaturu archeologicznej jako ,.domniemane grodzisko". Pierwsze 
wczesno«cedoiowieezne materiały ceramiczne odkryli na powierzchni grodzisita w 1980 r. dr Ryszard GrygleJ i mgr 
Micezysław GóR. Jesieni4 tegotroku mgr Wiesław S~pe6 z OBiDZ w Łodzi wykonał serie zdjęt }()(niczych 
Sitoszew Starych w celu dokładoego zloblizowaoia obiektu obronnego. Wytypowaoo wtedy do dałszych bada6 
tecenowych pole roJoilca Kazimierza Cie§li6skiego, zamlmi~te c~ściowo przez wał duty, hóce jako jedyne 
wyratnie zarysowało si~ na zdjęciu Jotniczym w postaci nieregularnych plam czarnej ziemi. Jesieni4 1989 r. 
doltonaoo na tym polu wicrcc6 r~znym świdrem i zloblizowaoo pod wantw4 orn11 6 jam osadniczych z okresu 
wczesnego średniowiecza. Nielctóce ze z nalezionych tam jam zawierały materiał ceramiczny datowany na xn
Xillw. 

Program bada6 przewidywał r6wniet przebadanie i ustalenie staou zachowania wys~puJ4cych tu resztek 
2 wałów. Obiekty te poleryto pąxuczn4 sieci4 wiercc6. Wał mały, łączący si~ ze stromym profiJem brzegowym 
rzeki Moszczenicy okazał si~ być piaszc:zyst.t wydmą. lctóra w sposób naturalny od strony południowej broniła 
dos~pu do w~trza grod11 Wał cl1ty zawierał liczne ślady przepałonych leonstrukcji ck-ewoianych, polepę: glinianą. 
dute lr.amienie polne. Uchwycono rówDiet stary pozioJD próchnicy pierw()(nej na którym zb.ldowaoo ten wał. 
Po.mimo bcaht elementów datujących w tych znałezislcach, wał duty nałety przypisać cheonologicznie 6 jamom 
osadniczym znalezionym wewnąllZ grodzislca, datowanym na okres wczesnouedoiowicczoy. 

W roku przyszłym pruwiduje ale szczegółowe zbadanie metoq wykopallskowllllOWoodkrytqo obiektu 
obi'Oftllqo w Skoszewach Starych. 

Sowłnkl, gm Moslna, PP Pracownie Konserwacji Zabytków Pra-
woj. pomańskłe, cownia Archeologiczno- Konserwatorsu 
St. 23A AZP:S6- 27/152 Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowslt.i (NOI' sprawozdania) przy współpracy 
mgra Piocra Śniadego i Wiklora Kudry. FiliAlisowało Biuro Projektów Budownictwa 
Komunalnego w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Obozowisito (osada kultury 
pucbarów lejlcowatycb, osada kultury lutycnej z olcresu bałsuacłtiego, cmentarzysito 



lru1tury pomonlriej z okresu pótoobalsztaclriego i wczesnolatellislriego, cmentarzysto 
szkieletowe z okresu wczesnouedniowiecznego (X/XI- XI wiek). 

7$ 

Stanowisto zostało odbyte w czaaie bladd powierzchniowych w 1982 r., ponownie zwecyfiltowane wios~ 
1986 r. Połotone jest nad baw~dz.i• rozleglej doliny bocznej terasy nadzalewowej doliny Warty. w formie cypla. 
Ebpoeycja dodatnia, wielostroona. SłOt łagodny. 

Stanowisto polotone jest na terenie przyszłej &acji UzdaUliania Wody .,Sowinki" dla miasta Pozlllll.ia i jest 
pnezniiCZOile pod całlrowite zaisu:unie. Załotooo jeden "!?tq> b.dawczy ouw:zony symbdem W U89. ebpłaru
.Mc powier.u:hni~ 3260 m1. Wierzchai• warstw~ humusu zbierano pny pomocy s~tu mechanicznego. prowadz4c 
dala~ ebp~ warstw naturalnych i lru1turowych wg powszedulie akceptowanych w arcbeolosii metod 
inwentaryzacji i dokumentacji materiału t.ród.łowego. W drobnoziarnistym tółtawo- piaszczystym i gliAiutym 
(c~sto zonztynowanym) podlotu caleowym odsłoni~to 237 obielctów nieruchornych. 

Na podstawie ws~poej klasyfikacji materiału t.ródłowego w zakresie funtcji i chronologii na omawianym 
atanowistu odkryto w setwencji lru1twowej: 

- obol.owisto'os~ lru1tury pucbarów lejkowatych. do ktllnj zatwalifiltowano 14 obielctów nieruc:homych 
(głównie jamy q>adłowe i dołlri posłupowe). zlotalizowanych we wschodniej ~ odbywki: w mitellale 
ruchomym reprezeotowue pruz nieliaoe frqmenty cuam.iti naczyniowej i lianiejszy zl:iór knemiea.ny. 

- ~ kultury łutyckiej z 71 obietłami oudowymi, w tym 2 obiekty o charakteru mieszblnym; pozottałe 
to jamy gospodarcze o rótllym pnemaczeniu. m. iA. piwnialri, jamy odpadkowe, rzadziej dołki posłupowe. 
Materiał ruchomy stanowi mOCGO rozdrobaiona i niezbyt liczua cuamib Daelyniowa, aiejednokrotnie odk:rywaua 
na złotU wtórnym W grobach Z okresu WClesnego Uedniowiecza. Obiekty nierucbome tej jednOStJri ltuJturowej 
rozmieazczooc •• prawie na całym obszarze odkrywki, w w kiltu przypadŁach zaobserwowano nawarstwienie li~ 
na nie obiclctów młodszych chronologiczaie, tj. grobów lru1tury pomorskiej i z okresu wczesnotłredniowiecznego. 

- cmeatarzysto tultury pomorskiej obejmu~ w dotłć zwartym zasi~gu generalnie południow• ~~6 
odkrywki (w tym tiCillllłu dalsza progresja cmeotarzysb) oraz pojedy6aymi grobami rozmieszczonymi na 
pozostałym obszarze wytopu (równiet w obietłach osadowych kultury łutyckiej i wtórnie w grobach 
wcusnofredniowiecznych). Reprezentowane jest przez 36 zespołów grobowych, w wi~tszofci mocao 
zniszcZOGych (wsp6łaesna dziablnojt gospodarcza). Prawie wszystkie odkryte tutaj groby posiadaj• wspólne 
cechy Ło111truk:cyjne i rytualne. mianowicie popielnica ze s~ kostnymi pnykryta jest dutym naczyniem
kloszem, wlotonymi bez~rednio w piasek calcowy. rzadko z rejesllacj• jamy grobowej i zawsze bez resztek 
stosu. WY,ktek staDoWi• 2 groby skrzynkowe, z których jeden jest współczefnie zdewastowany (rów melioracy
jny?) zaJ w drugim grobie, z calŁowicie zachowa~ k.oostrutcj' t:amiea.o' odkryto m. in. 13 popielnic i lti.lbnakie 
przepalonych ozdób z łqzu. 

- cmentarzysto szkieletowe z okresu wczesnotłredoiowieClllego, datowane wst~poie na okres X/XI - XI 
wielw. Zajmuje ono prawie cały teren odkrywki, prócz w .. tiego pasa w ~ki południowo- wschodniej, zaktego 
pnez osadnictwo KPL i ltultury pom.orslriej. Rep:ezemuje je l 14 zespołów grobowych, o dość zw.nym zasi"u, 
w zdecydowanej ~ci z czytelnym charU1erem ~owym. Peryfcńe cmeatarzysb uchwyCODO w 3 tieruDbch, 
a jedynie w ~ki półDOCIIo- wschodaiej wydaje s~ ono być jesu:u nierozpoznanym (poza zasi~giem obecnej 
odkrywlri). Według szacunkowych ocen odsłoni~to ok.. 80.90'A> całości cmentarzyska. Wszystkie odkryte tutaj 
pocbówti ,. płaskimi grobami szkieletowymi, zoriemowaoymi w lrieruntu W-B. z dominac,M ułotenia głowy na 
zachód (ok 60 pochówków), pozostałe na wsch6d. 

Cechy k.OOJtrutcyjne i rytualne grobów jaw~ si~ generalnie do!ć jednolicie. Wi~uzofć szkieletów zalegała 
w dolt płytkich jamich grobowych, w miar~ czytelnych w podlotu, niejednokrotnie notowanych jut w partiach 
stropowych warstwy pierwotnej (calca). StaD zachowania szkieletów bardzo słaby, szczególnie dotyczy to wszyat
kich k.otłci długich, Jlllomiast ~wie zawsze zachowane były koki czaazti . choć stwierdzono tet groby w całoki 
bez ~et: kostnych. W nielicznych jamach grobowych zan<tO\Vano ciemniejsze w kołorycie smugi po drewnie 
lub w całoki tylko w ołąbie szkieletu, fwiad~ o tym. te nieboszczyków grzeb&no w obstawlich drewnianych 
(bez nakryć). 1Yito w jed.nym grobie, zmarłego pochowano w trumnie, za czym pnemawia,M olwcia teluoe 
z gwotdz.iarni. Był to jeden z dwóch grobów. wyrótniaj~ch ~ zarówno koostrutcyjnie, jak i wyposateaiem. 
niew~llwie zawieraj~ s~ miejscowego .,notabla" - syna (?) obiekt 148. Wi~uzojć pocbówków 
stanowi• groby pojedy6cze. W 9 wypadbch stwierdzono wys~wanie grobów podwójnych. w których na
j~fciej dwa szkielety letały obok siebie na tej aamej gł~boko!ci i posiadały wsp61~ jam~ grobow._ Ale 
zanotowano tet groby pdwójne, w których szkielet jednego z pochówków (starszy) został zsuni~ty i złotony 
w kraniec wspóJnej jamy grobowej. us~p1jąc miejsca młodszemu pochówk.owi; ~f tet szkielety ulotone były 
warstwowo, jeden oad drugim. Wypoutenie pochówków: w wi~zoki stanowiły je pojedy6czy nót telazny 
(51 szt.). dotłć ~sto równiet bbł4Clki skroniowe (26 szt.). w tym w wi~bzolci srelne. starszego cmo
nołogianie typu, rzadz.iej osełki tamieone (6 su.). paciorki szklane, z bmienl półszłacbetoych i z bwsztyau 
(J~e 4g szt.), piericiooki srebnle (2 szt.). W 11 przypadbch w wyposatenie wchodziły wiaderka drewniane. 
bztałtu walcow11ego. zbudowane z klepek, otute zewn~cnnie podwójnym ~de m ~czy te1aznych. Do wyj"tu 
nalety tutaj uajwi~ksze rozmiarami wiadro (wys. ok 16 cm, o łredoicy 24 cm) odkryte w grobie tzw • .,notabla"
ojca (obiek:t 151). Mianowicie pomi~y ~darni górnych obączy wiadra umieszczono pJaterowan' srebrem 
blach~ telun,, w w poaitszym ~dzie nal:ito do klepek 6 blaszek t elunych w kształcie półk:si~tyca (równiet 
platerowanych srebrem), ulotone w motywie girlaodawym. Zarówno blacha górna, jak. i bluzki dolne s• oroamel). 
towane przez puncowanie. Zaledwie w dwóch grobach zanotowano 2 naczynia gliniane. Z olcaz.jonalnych zabytków 
odkryto pooadto m. in. w'ród wyrobów telaznych: knesiwo, notyce s~tyauj~. 2 lrój~by. sieti~ ze skrzy
dełlwoi, grot włóc:r.Ai, 2 ostrogi (dwie ostatnie pozycje. z obiektu 1SL) oraz guzik~ w bu.ałcie dzwook:a, 
dostonale zachow&Dił wa~ r~~ z łqzu (obiekt 70) z dwoma sz.albmi, górnym mechanizmem i pełnym 
zestawem odwatników (prawdopodoba.ie włot~ zmatłemu w ttk:atułce drewnianej). a takie łqzowe okucia 
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pochew noty i złot4 blu~. pcawdopodoboie uty14 rówDiet do ouloby pochwy nota (obiela 148). W czterech 
grobech zaDOtawano let monety sn:broe, w tym 3 Jieb6ce (ot. 114} i jedoa w całoki nominału. Na obecnym eupie 
bada6 pol.OIIa,k ooe jeszcze oie roz.pozaa.oe. 

Z uwasi n.a prudslawiooe wytej cechy, ckooologi~ oraz bliskie połoteoie cmentarzyska w Sowinbch 
w stosuoku do grodu stołecz.nego Poznania, stanowi ono watne ftódlo do studiów nad ~kowym okresem 
formowaDia si~ pdstwa polskiego. 

Dokumentacja i maleriały z bada4 prz.ecbowywaoe s' w Pracowni Archeolog.ieu~o.Ko~erwatonldej PP PKZ 
01Pozoa4. 

Badaala ~ kODłylluowaae. 

l Sowiold, gm Mosina w~. pomańskie SL 238 patn. okres lateński 
Stawki, gro. Dolra woj. konińskie SL l palu neolit 

Stobno, gm. Thclloła. 
woj. bydgoskie, 
St. 3 AZP: ~3619 

Oniwenytel Łódzki Kaledra Archeologii 

Badania prowad:tili: dr Małgorzata Kowalczyk-Kmieciósk.a. doc. Jerzy Krnieci6ski, 
mgr Maciej Trzci6ski. Finansował Uniwersytet Lódzki. Pierwszy sezon bada4. 
WcusnoU-edniowi=y zespół osadDiczy. 

Stoboo jest czwartym z kolei po Raci4tu, Slaw~inie i Obkasie, sC.,iskiem osadniczym badanym w ramach 
programu bada4 mik:rocegiooalnych na obszaru kuzlclanii raci45kiej. Zespół ten w jwietle Sl.cugółowej peoe
ttacji badaniaroi powierzchniowymi zarysował si~ jako wyratne skupisko. 

Osadoictwo usadowiło si~ po południowej i połudoiowo.uchodoiej s&ronie jeziora Stoblo, wyratnie na 
terenach gleb bielicowych słabo gliniutych i torfowych. 

W tródłach pisanych Stoboo pojawia si~ poru pierwny w przywileju Wadawa Dl z 1305 roku, w kt6cym 
władca ten zatwierdza Piotrowi Świ~ posiadanie wsi Raciąt i wiosee2ki (villule} Stoblo. Z dokumeniU z r. 1336, 
w którym komtur tucholski w imieniu wielkiego mistrza spnedał wid Stoboo, dowiadujemy si~ o istnieniu lam 
dwóch k.are2m. 

Z analizy geomorfologicznej i ICcheologieu~ej terew wynikałoby, it przez Stoboa prubiegał szlak drotny 
z Raci.U do Tucboli . W omawianym zespole osadniczym. biorąc pod uwa~ tródła 1Ccbeologje2ne, najciekawiej 
zarówno pod wzgl~dem usytuowania jak tet i bogactwa materiału znalezionego na powierzchoi - rysowało si~ 
stanowisko 3. Znajduje si~ ono na stoku Jagodole opadaj4Cfm do jeziora Stobno o ekspozycji południowo-wschod
niej p-zy szosie Thchola- Raciąt. Szosa la w tym miejscu usywowana jest najp-awdq>odobniej na stacym sz.laku 
drotoym. Zbiega si~ tu tet kilka dróg. Biorąc pod uwag~ ioformac~ o WC2mach- co najmniej jedoa z nich 
usytuowana mogła być włdoie w tym miejscu. 

W sierpniu 1989 r. pcz.epcowadzooo badania wykopaliskowe. Wyznaczono dwa odcinki o wymiarach 
2,S m x S m. które usytuowane zostały na linii W-E. i oddalone od siebie o 10m. Odcinki podzielono na działki 
2,S m x 2,S m. Material wybierano w ramach dzialek oru w ramach WICSIW mechanicznych, 1.godoie z koufiglł
rac,k terenu - stratygrafia na obu działlw:b była t.aka samL Porutej warstwy dacn.i, zalegała WICatwa zbitej, 
ciemnonarej próchnicy. Znajdowano w niej niezbyt lie2oe materiały rótnocusowe od nowotytoego przez 
wcusoalredDiowi=y. rzymski do WC2CSoolate6skiego i balu.tackiego. Ponitej tej WICSIWy zalegała ciemna 
próchnica. Zlokalizowano w niej materiał WC2CSDO!redoiowieczoy i łutycko. pornorski oru na odcinku l zgrupow
anie rudy darniowej. Wydaje si~. te uchwycony poziom to dawny poziom utytkowy WC2CSnofrcdniowicczny. Nie 
udało si~ wydzielić obiektów. Badana c~fć to połudoiowy fragmeot osady. Wi~j materiału wcusno!red
niowiecznego wys(Wuje na północ od miejsca tegorocznych wykopów. Niestety nie motna tam było podj4Ć bada4 
wykopaliskowych u wzg)~u na optt włdciciela gruow. Do dałszych bada4, obok w ogóle lepszego rozpozoan.ia 
tego ciekawego, wielokulturowego zespołu osadniczego, uch~ .ił istotne informacje o lokalizacji ~ w S te» 
nie i wysoce prawdopodobnej, uchwycooej lobliz.acji przynajmniej jednej z nich. 

Materiały znajdu_k si~ w zbiorach Katedry Archeologii UŁ 
Prace badawcu będ\ kontynuowane. 

l Szelejewo, gm. G45awa w~. bydgoskie SL 39 patn okres rzymski 

Śwlebodzln, woj. z.leloaoaónkle, 
St. 11 AZP: 55-14111 

l Muzeum Regionalne w Świebodzinie 

Badania prowadzil mgr Marek Nowacki. Finaosował WKZ w Zielooej Góne oraz 
Muzeum w Świebodzioie. Drug.i sezon badań. Obiekt obronny z fu B-C, E-F w=
nego frcdoiowiecza. 

Badania ~ci południowej obiektu były kootyouacją rozpotnania z roku poprzedniego. Utn.ymano lini~ 
wykopów w kierunlc.ach północny- zachód południowy wschód, rozsuna,kc .i4 na dalsze uwo~&rzoe upJecu 
stanowiska i ~U:iowo jego wn~tne. Powierzchnia badania obkfa 94 m l Qąc:z.nie z rokiem ubiegłym 136m~. 

Po stronie zewn~tnnej umocnicli rysuje si~ nast~puj4cy układ : sztUCUle zagł~bienie (rodzaj fosy?}, przy
najmniej w ~§ci południowej, okała,kce obiekt, miejscami z dobru zacbowanymi konsllUb:jacni drewnianymi 
oraz pozbawiona w zasadzie tych kons&rub:ji strefa slabiliz.ująca z.lotonal. ouypu (nuypów) kamienno-ziemnego 
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z.alegaj~ego na wantwie faszyny i podlotu tańowo-murszowym. S~okmć zagł~bicnia stopniowo maleje: z ok. 
6 m w partii najwytszej do mniej nit 4 m w partii nitszej. Podstaw~. rozpoznanego w roku ubiegłym, nasypu 
kamienno-ziemnego wzmacnia.i4 od strooy zagłębienia nieociosane beJJej drewniane i dodatkowe bmieoie. 

Kooslnlkcje drewniane nie wylcazuj4. zwłaszcza w nitazych warstwach. jedDdiLego charaberu. Zarówno 
u.tład poszczególnych czę~ci konsllukcji, charakter formalny tych kooslnlh:ji (belki ociosane lub nic) craz skład 
gatunka.vy drewna ą odmienne w lcilku częiciach z.aloteniL Nie motna w tym przypadlru wykluczyć rótnic 
czasowych i funkcjooalnycb. 

Zarówno stratygraf!& jak i materiał zabytkowy mo8' wskazywać na dwufazowo~ pczek.ształoe6 zewn~tnnej 
suooy umocnie6. C~ić warstw strony zewnętrznej nosi równiet charakter niwelacyjny związany z nowotyt~ 
dewastac.i4 obiektu. 

Materiał zabytkowy w Lej częici to głównie ceramika, kolei zwie~. niewielkie ilołci polepy, oót telazny 
craz dwa groty bełtów kuszy. 

Ws~poa eksploracja w~uza staDowisa odsłoniła s~olcic rozsypisko wału broicnoo-ziemnego craz punk
towe konceDttacjc ww; drzewnych. Szcrokl»ć ł~a nasypu w częici najwytej do dzif zacbowuej wynosi ok. 
6 m. Warstwy w~trza, nos~ charaklec osadowy. '' w znacznym stopniu nasyoooe maleńalem zabytkowym, 
główo.le ceram.ik-. fragmentami kom zwie~cych oraz niewieJ q ilołci' polepy. 

Datowanie obie.klu mot na wzymać w granicach faz B-C wczesnego średniowiecza, z wyrat~ !Xefereoc.i4 dla 
fazy C i nie motoa wykluczyć ponowoego utytkowania jego walorów obronnych w pót.nych fazach wczesnego 
iredniowiecza i w pełnym średniowieczu. 

W bezpośrednim s_,ieduwie odkryto ostatnio osa~ otwal't.\. ma.ką niewątpliwie zwi~ek z badanym 
stanowiskiem obronnym. 

Badaola będ.\ kcatyauowue. 

l TOI'UI\ St. 19 palnokres rzymsld 

Wabc:z, gm. Stollao. 
woJ. toruń.skłe, 
SL l AZP 33- 43/1 

l Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut l 
Archeologii i Etnografii w Toruniu 

Badania !XOWadzili mgr mgr Wojciech Chudziak (kierownik bada6) i Paweł Gurtowski 
craz Jacek Bojarski (autcr sprawozdania). Badania saodatowe - pierwszy sezoo. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne .. Pogaoa'', (X-XI wiek). 

Stanowisim polotone jest na sililic wyodr~bnionym cyplu, odci~tym dwiema strugami, na wysokiej łraw~zi 
Pradoliny Wisly. Celem prac bylo zbadanie milltszości nawantwicA kulturowych, określenie charakteru zabudowy 
w~u:r.a i ustalenie chronologii obiekw. 

Ek.splorac.i4 oq~to w pierwszym ~zie miejsce styku wału z majdanem (wykopy nr II i VI - w ~ci 
poludoiowej i wschodniej podwala) craz częś~ oenUaloą i !XZytlo.ką doó wschod~ parli~ majdanu (wykopy 
nr I. Dl. IV i V). L~zna !X7.Cbadana powierzchma wyniosła 14m . W wykopie VI odkryto jeden obiekt mieszkalny 
- p6łziemian~. o mi~szości oawarstwie6 ok. 2 m. Pod wzgl~em konsłrukcyjnym zwi~y był oo z wewnęu
zn' stron, wału. Wypełnisto tego obiektu staDowiły warstwy rumowiskowe. zawieraj,ce liczny materiał 
oeramiczny, datowany na 2 pol. X wieku. Chronologicznie powiązany z nim był obiekl typu gospodarczego, 
o mi~szoki ok. 60-80 cm, zlokalizowany we wscbodoiej części majdanu (wykopy nr IV i V). Odbyto w nim 
liczne fragmenty ceramilci naczyniowej, ułamki pratnicy. jak równiet przcpałooą pole~. 

W wyłtopach I i ID. usytuowanycb w częAci oeolraloej gwdzisb. nie stwimlzooo tadnyc::h warstw bllturowycb. 
Mal.eriały z bada6 oraz dolwmentacja znajduj' si~ w Instytucie Archeologii i Etnografli UMK w Toruniu. 
Badaola ... terenie arodzisb bęcą kontynuowane. 

l W alitów, gm. Osjaków woj. sieradzkie SL 3 pa1n olcres rzymski 

Wldkopole, gm. UrszullA, 
woj. chdnulkle, 
St. 5 AZP: 75-88142 

Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Halina Wróbel. Finansowal UMCS w Lublinie. Pierwszy 
sezon badaJ!. Wczcsna!redniowieczne cmentarzysko kurbanowe, flady osadnictwa 
mezolitycznego, wczesnoneolitycznego (?), kultury Chłopioe-Vesele, tncinieckiej 
iMyckiej. 

Cmemaczysko polotone jest w młodym, liiciastym lesie w pobłitu Bagna Buboów - z jego południowo
zachodniej strony- i liczy 11 kopcó.v o średnicach do 10m i średniej wysokofci około 0,5 m. 

Badaniami obję.to jeden k:utban letący na skraju lasu przy północno- wschodniej granicy cmeotarzyskL 
Załotooo lilie 10 sondaty o wymiarach Hkl m na przyJegającym do lasu polu ornym. Ek.splcrowany kopiec 
o średnicy pierwotnej ok. 8m i wysokmci 0,6 m charakLeryzowal ai~ nast~pujwm uldadc.m warstw: pod humusem 
znajdował si~ tólty piasek nasypowy o mi~~tazo§ci około 0,5 m a nitej plamista. siwawa warstwa piasku gruboki 
do 0,3 m, zawiera,i4ca pozostałom bumusu pierwotnego oraz !XZykrywająca zachowaoą w części smowej jam~ 
(7) z której wydobyto fragment ceram.iki kultury łutyckiej. 

Kurhan otoczony był rowem powstałym pczez wybranie ziemi u tytej do sypania kopca. nie zaobserwowano go 
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jedynie w południowej i południowo-wschodniej części. W częjci zachodniej rów oddzielał badany kopiec od 
innego blisko połotonego totet materiał arcbeologicz,ny pocłlodz4cy z tego miejsca morte si~ wi~ tak z jednym 
jak i drugim ba-baoem. 

Wi~ks~ ma&uiału archeologicznego stwierdzono w rowie ~f w dolnej partii n.uypu kopca co wskatu je 
na znaczny stopień zniszczenia n.uypu oraz na pierwotnie powieru:łlniowe lub płytkie pochówki nakurbaoowe. 

Stwierdzono dwa slo4>isk.a przepałonych koki. lecz ich stan zachowania nie pozwała z całl! pewoojcill na 
określenie gatuolw. Wyrótniooo ko~ci zwie~ce choć nie wyklucza si~. te czę~ć z nich to koki ludzkie. Ponacko 
wys14Pily trzy skupiska ceramiki wczesnośredniowiecznej datowanej na schyłek Vlli i pierwsZli polow~ lX w. 
W rótnych partiach nasypu znaleliono nieliczne fragmenty ceramiki pradziejowej. nieokreJlone materiały 
krzemie Me oraz brniennll. czworo§ciennll siekierk~ w typie wczesnoneolityczoych. 

Badania sondatowe w poblitu kopca wykazały obecooU osadnictwa mezolitycznego. z epoki ląw oraz 
wcze"ooSredniowiecznych ma&uialów. Zabytki wystwowaly w warstwie kul11.1cowej. Drobne. spalone kojci 
w poblitu których l.oajdowala si~ ce.ramika kultury tncinieckiej i łutyckiej sugerowały nawet istnienie po
chówków. Koki jednak nie tworzyły skupisk jdli były tu groby. musiały one w pneulo4ci ulec zniszczeniu. 

Materiały prucbowywaoe lll w Muuum Okr~gowym w Chełmie. 

l Władyllławowo, woj. adaAJkłe, 
• St. ~ AZP: 03-42/1 l l Muuurn Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Jan Kucbarski pr7.y współudziale: Piotra Scbeffera i Roberta 
Wojtaszka - studentów UAM. Konsultantern badu była dr Barbara Lepówna. Fi
nansował WKZw Gdańsku-Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Pi~ttY sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna ze Jladami osadnictwa z epoki telaza i epoki kamienia. 

Badania prowadzone były przy pdudniowo-za.cbodnim narotniku posesji A. Boldy. przy ul. Geodetów 30. 
Wykop XI o łl!Czoej powierzchni 100 rn2 eksplorowano do głębokoki 1,40 m od powierzchni. Pod warstwll gleby 
na głęb. 0.3-0,4 m od powieru:łlni. w Uitym piasku. ujawniła się warstwa kulturowa utworzona przez bardzo 
liczne, łrl!Zowe j )ady po kołkach i po kilku słupach. W wykopie wystąpiło rówDiet sze!ć obiektów w poslaci 
palenisk o jrednicy ok. l m i grubo~ci oŁ 20.40 cm. Ślady po kołkach miejscami tworzyły dość regularne, 
prostokątne i liniowe układy. W kilkunastu ~ladach po słupkach znalcliono pojedyncze. niccharakterystyczne 
fragmeoty wczesoo~edniowiecznej ceramiki. W górnych partiach strefy kulturowej natrafiono na nieliczne, lutoe 
fragmeDty ceramiki z epoki telaza oraz dość liczoe odłupki lcrzemieMe. 

Z bardziej intercsujlj.C)'ch zabytków - poza ceramik4 - oraz dołć sporadycznie znajdowanymi kojćmi 
zwi~. w ~ci południowozachodniej odcinka i w obieb:ie znaleziono jeden kabłl~Czek skroniowy z cien
kiego. litego drutu brl!Zowcgo, o dutej Sredoicy. jeden grubień koSc.iaoy (w kilku fragmeoW:b) oraz połow~ 
telaznej ostrogi. Ceramik~ wczesnafredoiowicczo, z XI wykopu oraz wytej wymienione trl.y zabytki mot• 
datować na XIII w. Wczesno~rcdniowieczna ceramika wylr.:al.ala wyratne analogie do ceramiki z badań 
pcowadzonycb w latach ubiegłych. 

Badania b~ kontynuowane. 

Wrodaw - al. Beraardyilska, 
AZP: 80-29/nle badane 

Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Zdzisław WiJniewski pr7.y współpracy Tomasza Płonki. 
Całofcill prac kierował doc. dr bab. Jerzy Lodowski. Inwestor - Polska Poczta. 
Telegraf i Telefon. Dyrekcja Wojewódzka we Wrocławiu. Drugi sezon badań. Nowe 
Miasto (7. XI -XIV w.) 

Prace prowadzono w południowo-wschodniej ~~ci placu budowy, polotonej w ~ębic ulic Janickiego, 
Purkyoiego i Bernardyńskiej. bóra została odsłoni~ta pruz inwestora. 

Na całej powierzchni. l.ałotono wykop surolropłaszczyznowy oznaczony w dokumentacji poloweJ nr Xl/89 
w nawiliUniu do numeracji wykopów z roku poprzedniego. Wykop miał powierzchni~ ok. 705 m i ksztah 
w przybli teniu prostokąta o bokach 49 i 15m, dłutsZli osill skierowany po linii N-S. Podczas prac w jego ~~bic 
odkryto co najmniej 29 obiektów nieruchomych, koryto rzeczne wypełnione warstwami kulturowymi oraz frag
ment warstwy kulturowej w obr~bie tzw. ,.Kociej Górki". Finanse urnotliwiły przebadanie tylko 9 obiektów 
nieruchomych i części zasypiska koryta rzecznego. lljCZoie pozyskano 6026 zabytki ruchome, w tym 5068 
ceramicznych, 873 Cr. kości. 40 przedmiotów metalowych, S skórzanych. 4 drewniane, 36 fr. polepy oraz S kg 
przepalonego :Uarna. 

Badania pozwolily oa bardziej precyzyjne ustalenie przebiegu frodkowego koryta rzeki Oławy oraz kraw~d:U 
wyniesienia tzw ... Kociej Górki". a takte potwierdziły przypuszczenia o istnieniu w tym rejonie osadnictwa 
przedlokacyjnego pochodzącego z XI-Xn w. 

W trakcie prac wyeksplorowano oast~pu.illce obiekl.y nierucbome: skrzyni~ drewniaJlll wkop&~~~~ w piaszczysty 
calec zawierajl!C4 materiał zabytkowy z 2 poł. XIII do pocz. XIV w. ; półz.iemia~ z tego sarnego okresu. która 
natotyła si~ na obiekt z XI -XII w.; dwie studnie czerpalne z XI - XII wiecznym i pót.nicjszym materiałem 
zabytkowym oraz jamy odpadowe. 

Szczególnie interesujliCCgO odkrycia dokonano w obiekcie oznaczonym w dokumentacji polowej nr 13. Obiekt 
ten to piwniczka - integralna czę~ć budynku rysuj4(:Cgo się w profilu wykopu - zawierajl!C& niecod:Uenny 
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mateńał zabytk<lYły, w lctócego wchodziły w dutej ilmci lcufle tzw . .,śląskie", rwy ceramiczne, dachówki i naczynia 
g)jruaoe. Na podstawie ruchomego mateńału zabytlcowego obielei ten motna datować na 2 pel. XIII w. Sama 
piwnkzlca wzniesiona została w lconstrulccji słupowej ze §elanami wylconanyrru z dranic ustawionych na 
sztorc. Nalety przypuszczać, te piecwotuje obiekt ten pełnił funlccj9 maga<tyou w kramie lcupieclcim bądi 
w warsztacie garncarslcim. 

Wspomruaoe studnie czerpaloe - podobnie jalc wcześniej odk:ryte na tym tererue - wzniesione zostały 
w konstrukcji ramowo-słupowej o cembrowiuje wykonanej z draruc ustawionych pionowo. 

W uleźllośd od uzyskania środków finansowych planu~ się kontynuowa.nłe badań. 

Wndniaa, gm. Sławno, 
woJ. słupskie, 
St. 7 AZP: 10-%612 

Badarua prowadzili mgr mgr Sławomir Bakiera i Włodzimierz RączlcOYłski (autor 
sprawozdania). Finaosował WKZ w Słupsku. Drugi sezon badań. Grodzislco 
wczesno§redruowieczne (Vll/Vlll- lX w.). 

Badaojami objęto obszar 112,5 m2. Wylcopy załotono na wale, majdaiDe oraz w rejorue domruemanej fosy. 
W tadnym z wykopów nie zakończono badań. Ogółem zarejestrowano 23 obiekty o rótnych funkcjach. 

Wał- rozpoczęte badania nie pozwalają na szczegółowy opis konstrukcji. Zarejestrowane bezpo§redruo pod 
humusem spalone rozrzucone drewniane bellei pozwalają sugerować, te jest to pozostalo§ć zniszczonej leoeony 
wału. 

Majdan - zarejestrowano m. in. fragment Iekieo zagłębionego w calec (najstarsza faza osadnicza - por. 
badania 1988) obi.eklu wyłotonego na dnie drewnem (p6łzierruanlca ?). 

Fosa(?)- w rejonie domniemanej fosy załotono wykop sondatowy. Zarejestrowano w rum m. in. układającą 
a.ię równolegle do wału lconstruk:cję złotoną z lrołlców przeplatanych łoziną (fas<tyna ?). Być mate jest to element 
wzmacruający brzeg fosy. 

Zarejestrowany mateńał ceramiczny nie pozwala obecnie na dokładniejsze olcreślerue chronologii rut na 
VII/Vlll- IX w. 

Materiały czasowo znajdują się w IP UAM. 
Badania będtt kontynuowane. 

l Wrze§nica, gm.Sławno woj. słupskie St. 16patrzneotit 

Zgłowlttczka, gm. Lubranlee, 
woj. włod•wskle, 
St. AZP: 50-45/104 

l Uniwersytel t.ódzki Kat.edra Archeologii 

Badania prowadziła mgr Aldona Andrzejewska. Finansował WKZ we Wlodawlcu. 
Trzeci sezon badań. Gród i osada- schyłelc XI-XVI w. 

Celem bada6 było uchwycenie pełnego przelcroju obiektu na osi E-W j rozpoznanie stratygrafii j chronologii. 
Wyeksplorowano 4 wylcopy o łącznej długo~ci 20 m i sz.ecoko§ci 2,5 m, lct6ryrru objęto partię od ~rodka 

majdanu po sicłon nasypu wału. Uzyskany w trakcie badań bogaty zestw zabytków ruchomych sicłada się z ~zi 
telaznych i lcościanych. bardzo licznych ułamków naczyń g)jnianych i lco§ci zwierzęcych. Spo§ród znalezisk na 
uwagę zasługuje srebrny sicarb zawierający 93 denary saksońskie tzw. krzyta.vlci, 3 denary Władysława Hermana. 
28 kabłączków slcroruowych. obrączlcę srebrną i paciorelc szlclany. Sicarb odlcryto w warstwie związanej z osadił 
otwartą. 

W tralecie eksploracji stwierdzono, te badany obielct był zasiedlony w 3 fazach. Najstarsza, pierwsza faza 
szczególrue wyratnie czytelna pod nasypem wału, związanajest z warstwą utytlcową osady otwartej datowanej na 
schyłek XI i l poł. XII w. Na Oliadzie posadowiony został gród piedcieruowaty o średnicy wewnętrznej (mierzonej 
od linii wewnętrznej podstawy wału) 38 m i ~ednicy zewnętrznej (mierzonej od linii zewnęuznej podstawy wału) 
50 m. Wał usypany z g)jny i piasku umocniony został rusztowo ułotonyrru bellcami. Nie odlcryto śladów jego 
zwieńczenia. Stratygrafia nawarstwień lrulturowych grodu umotHwiła wyo«ębnierue kolejnych 2 faz utytlcowarua 
obielctu. Faza 2 datowana na U poł. XD w. i l pol XIII w. związana jest z dwoma etapami osadnictwa wyo«ę~ 
monego w postaci dwóch warstw lculturowych. W najstarszej z nich, warstwie potarowej odlcryto spalony budynelc 
drewniany o nieustalonej konstrukcji, w lctócego zgliszczach znaleziono fragme.nty narzędzi drewnianych, fragment 
naczynia drewnianego, sieci i ziarna zb6t. Faza 3 datowana zostala na XIV- XVI w. 

Zabytki i dolrumeotacja do chwili opracowarua będą przechowywane w Katedrze Archeologii U.t.. 
Pnewldu~ się kon.tynuowlłll.le b•dań. 

Zimna Wocb, gm. Nldzlaa, 
"oj. olsztyńskie, 
St. lA l 18 AZP: 31·6211 l 2 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Bad.ania pcowadzila dr Elibieta Kowalczyk ze studentami lA UW przy współudziale 
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mw. iDt. MatciDA Heyma.aa. Fiaaasowti IHKM PAN i JA UW. Trzeci sezon t.daA. W.! 
podłutoy, wczeaoolredaiowl~oy. 

Baduiom podduo obe puma w.Ju podłutaeao w miejSOl ich oajwi~bzeao zbłiUoia. rozczłookowaoia 
i z.miaay k:ieruolw biep. z.łotooo wykop 23 m ll3 m. W ~bie w .!u B stwierdzono i stoleale pod oaaypem rowu 
o auroloki 0,7 m i ~ 1,1 m, w tulrym osadZODO pali~. Odsłoai~to fiedy 6 pUl, w tym jedea apalooy, 
ZIOitrzoay, zachowu ~ do wysoł:oki 0.4 m. Nasyp teao ww prz.etrwu w formie sz.cl41łowej do wysokolei 
0,3 m, pny s~ci 3m (wszystkie pomiary oa poz.iomie humusu pierwotoeao). Po obu strollldl oaaypu id4 
rowy o surokoKi l ,2 m i ał~bokoki O, S m. 

W wale A. hóreao ze ~ orpalzacyjoycb ale J:dołaoo prz.ekopat w całoki (poze»tała do z.bedao.ia 
poludoiowa ~ft oaaypa i rów południowy), stwierdzooo czysto z.iemoy oaayp o wysokoki O,S m i rf1w północny 
o aurokoki 2,0 m i af~bokolci 0,6 m. ledooczdale potw.ietdzila si~ teza, it w.! A składa sl~ co ujmniej z dwócb 
odcinków usypaoych w pewnym odst@ie czuu. C~ć p6łaocaa wtiu id4(:& od Zimnej Wody docbodz.iła pierwot
nie tylko do teeo miejsca. po czym dostawiooo do alej pod ątem 4S dn.IM ~ft ww. Nasyp ~~ci dtupj 
wzaiesiooo u wscbodaim rowie~ pierwszej. Oprócz rowu wacbodoieao wytop ob,W samo zako6czeoie 
pierwszej ~łci wtiu A. W jeeo ~ odsłoal~to (~ciowo) spalolllł bel.q ułoto~ poz.iomo wzdłut wJCbod. 
aieao stolcu oaaypu oraz 3 fragmeoty ceramiki wczesookedalowieczaej oa poz.iomie humusu pierwotoego, 
u podstawy oaaypu. Jedooc:zelale obllo 200 m oa półooc od wykop!, oa mi~ywalu zoalez.iooo l frqmeot 
cenmiki wczes~dlliowiecmej, w miejscu.adz.ie zdaaiem rcbotoików lełoych, kilka lat temu. w czule W)'l'\lbu. 
ods~to fiady osoisk l kilka dutych fraamelllów oaczyll Joterprel&c~ te a o faktu oalety zostawić otwar(4 z bcaku 
beda6 wykopaliskowych. 

W trab:ie badd wykorzystano motliwolć peoetracji tereoowej w poblitu aieistalej4CC'j wsi P~czk:i. gm. 
JaDOWo, woj. olszty6slde, gdzie, wedle starszej literatury prz.edmiocu, mial si~ :taajdować iooy wal podłutaa 
o narwie St.y Wu. Po połudoiowo-wscbodoiej atrooie Jdoej drogi i•j Jukjem od drogi Janowo- Muazak:i do 
bl&oa połotooeeo oa p6łaocoy wacbód od b~ej wsi, oa wschód od jez. Zawad:tkiego, odllllez.iooo prawie 
całkowicie miwelowaoy wu podłutDy DA odciotu około 600 m. Ma oo oaayp o surokoki około 3 m l wysokoki 
docbodz,.cej do 0,4 m oru rów po łll'oclie połudaiowo wscbodoiej o nerotoki około 2 m i oiezDKzoej sł~kolci. 
PrzeciwiCB)y rf1N zoatał zaiwelowaoy przez~. odwzorcowuj~ oaazym zdaniem pierwotny bieg uJDOalieoia. 
w dwócb aap"~ wykOIII.IIych nurfach stwierdzooo wys~powaaie zwulooej koostruh:ji ~bowej (s.krzyoie?) 
zacbowaoej do poz.iomu 2 i 3 belek. 

Zarówao badula w Zlluq Wodzie, Jak l w Pęczbda powłluly był koat)'DuoWIIM. 

l P~k:i (oieistalej~). gm Janowo woj. ohztyibk:ie pa1n wczesne fredaiowiecze Zimaa Woda, gm .. 
Nidzica woj. ałs:tty6sk.ie 

l Żarawalkl, woj. tanobnak.ie, l 
St. 1.3, AZP: 88--.,7;";111;;.;;.;7-.'----_. 

BiiUO Badali l Dolcumeot&cji Zabytków 
w Tarnobneau Ualwenytet Marii Cwie
SkJodowsk.iej kaledra An:beolosii 
w LubliDie 

Badaoiaratowoicze prowadz.ili mar mw MarekFloret i Aooa ZakolcielaL Fiaaasowti 
WKZ w Tarnobczegu. Pierwny sezoo badd. Osada wczesaolredoiowiec:taL 

W czasie bada.6 AZP nad irodkow' Opat6wq oatrafiooo w południowej ~fci wsi Żwawoild. w profilu 
łłebocmicy biego4CC'j stromym stokiem m.Jej dołioy DA zarysy dwóch obiektów arcbedogic:toych: potoatałołci 
jarDy gospodarcuj i pros~j- prawdqlOdoboie- c:ha.ty o dłuaolci ca 4,S- 5 m. klórej wypełoism, 
zwłaszcza w pan.ij SPVOWej, tworzyły ck1te bryły polepy i prz.epalooe sz.aapy drewoiaoe. 

StaDowisto jełt powatole oiszcwoe, 4-metrowa skarpa w bielej chwili gJOl.i dalseyml obcywarai, zdecyclow
aoo wi~ pod_;..ć badaoia ratowaicze. Motllwołci ekspedycji sprawiły, te wyebplorowaoo jedyale j~ ar l. 
Zacbowaaa ~§t obiektu miua ca l ,4 m mi~srołci i ca 1,3 m fcedaicy w partii stropowej, profil jajowaty, łaaodoie 
zaobuJooe dao. Wypełnisto tworzył układ czterech oawantwie6, z których trzy zwi~e były zapewoe 
z utytkowaaiem obiektu, awarte pocbodz.iło z destrukcji łciao. W wypehuslcu oatrafiooo oa kofci młodej 'wiol 
i )edyaie trzy fragmenty ceramild. Owa :t nlch pocbod%.4 z wylewowych pattiJ oaczy4 gór' obtac:taoych, :tdo
bJoaych orD&meolem tłobkowym. kl6re datować motoa oa X w. W czasie ayszczeoia profilu obiektu nr 2 
oatrafiooo oa ootyłt teluoy. 

St.owilko wyDUtCa dalAyda badui ntoW1llczydl. 



Późne średniowiecze 

l Bardo, woj. wałbnysk.le, 
St. 3, Zamek, AZP: 93-2613 l l Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu 

Badania prowac!Uł mgr Czesław Pranckc pod kicrunkiem doc. dr. bab. Jerzego 
Lodowskiego. Badania finansowały: KZA w WałbczychJ oraz U1'24d Miasta i Gminy 
w Bardzie. Dz.icwi"Y sczoo bada.6. Zamek lrcdniowiCCZDy (XIV- l pol XV w.). 

W zwi.U:U u zbadaniem umhJ górnego oraz rejom~ wicty skupiono si~ na pracach zabezpicczaj~ch -
murarskich. 

Je dyny wykop o wymiarach 250 x 250 cm załotono w 141icdztwic wiety. Z niego pozyskano jedyny, jak do tej 
pory, egzemplan topora ciesielskiego (z otworem do wyciuania gwotdzi). Prace z.iemne prowadzooe w innych 
miejscach były zwi~e z odsłanianiem reliktów murów. kl6re w przyszłołci ma,k być ~t to zabezpieczone, 
b4dt tct ~~ciowo odlwonone. W jednej z takich odkrywek odsłoni~o pozostałołci odc:iob muru obwodowego. 
który jak si~ obzało w pruszłołci uległ przcsuni~ (zsWl~ s~ po stoku) na odległolć 100.150 cm oraz 
nacbyleniu w stosunku do pierwotnego prubiegu poz.iomu wyrównawczego o kilkadz.iesi-' stopni. 

Zabezpicczooo, przemurowano, a ~lciowo odtworzooo wew~ lico cylindryczaej wiety. W tej faz.ie 
prac m~W wyciągni\lto na wysokolć zastanego poz.iomu korony ruiny budowli. W przyszłolei planuje si~ podni
esienie jej o dalsze 50.100 cm. 

C~lciowo przemurowano i nadmurowano jedn4 u lcian zejfcia oraz bok otworu drzwiowego prowadzących 
do pomieszczenia C- piwnicy. 

Wylano ław~ fW1darnentow4 (warstwy kamieni i zaprawy cementowej) pod odcinek muru obwodowego, kl6ry 
ma być odlworzoay. 

Pra" 1D11rankk p,._choae aa bule kamlaal podaodz.ttcydl z wykopów, płuku pozyłltlwuqo z -* 
blliut&o 1.\Aecbtwa ZlliJlln:a onz zaprawy -pieano-«Meatowq będlt kontynuowme. 

l Bobin, gm. Proszawice wąj. krakowskie SL 5 patn: okres rzymsld 

Bndć Kujawłltl, 
woJ. włocławskie, 
St. 34 AZP: 49-46/43 

Uniwenytet Lódzki Katedra Archeologii 

Badania prowadz.iła grupa slUdeotów Katcery Archeologii U.L. pod kierunkiem doc. 
dr. hab. Les:tb KajurL Finansował WKZ we Włocławku. Pierwszy sezon bada6. 
Zamek królcwslci. 

Siedziba b i~ królewska i potem starołci.Ub w wojew6dz.lcim Brzcfciu nie była dotychczas przedmiotem 
beda6 ardlcologiczoyd\. Przeprowadzono tu w 1986 r. ws~poe studia architektoniczne, w których efekcie zarys
owano pc-ogram prac na 1989 r. Obejmował oo wslfpae z.apotnanie si~ z układem alraty&r&ficuym dz.iedz.i6ca, 
zbadanie posadowienia murów obwodowych i wcryfikacj~ tezy Z. Nawrockiego z 19&6 r .. te ato.kcy obccaie oa 
dz.iedz.iócu dom powstał w całolei w latach około 1800. 

Zamek w Brzefciu zajmuje pdudniowy skraj wysoczyzny za~tej przez miasto lokacyjne. P~ki jego oie 14 
jasne. w na pewno w 1332 r. został on zdobyty przez Knytaków, kt6ay siedz.ieli tu do 1346 r. W 2 połowie XIV 
w. został prawdopodobnie rozbudowany, a u cz.a.sów Władysława Jagiełły pełnił rol~ stacji tego króla. Pno
budował go w XVI w. starosta bezesld Sebastian Mielecki. W 16S7 r. został zoiszcz.ony przez Szwedów i aie 
powrócił jut do •wictnołci. Weclug obiegowej tradycji m~Wf umkowe zostały rozebr:aoe na przełomie XVW 
i XIX w. przez Prusaków. klórzy wznidli 11owe budyolei wi~enne. Rosyjskie wi~nie funkcjonowało tu przez 
wiek XIX a nas~pnie w 1918 r. załotenie adaptowano na szkol~. Powyprowadzeniu si~ szkoły w 1986 r. budynki 
stały opuszczone a obecnie prowadzone 14 prace budowlane, zmierzające do remootu i pomieszczenia w nicb 
Gminnego Olrodb Kultury. 

W 1989 r. wyeksplorowano 4 wykopy soodat~e o ł4Ctncj powierzchni 36 m1 i orientacyjnej kubalurze76m3 

oraz jeden ciu odwiertów dr4tooych r~znie łwidrem strumi\Cl.kowym (5 wierce6). Dokonano szeregu obsec
wacji arcbitektooiczoycb, dotYC2.4Cfch tak zamku, jak i miasta. oraz zacbowanycb tu Credniowiccznyd\ ~ci~ów. 
Zgromadzono (w ramach 63 numerów inwentarzowych) zbiór zabytków ruchomych. składaj4Cy si~ głównie 
z ularnków naczyń glinianych (2174 sztuki), destruktów kolei zwie~cych ( 181) i nielicznych innych zabytłów; 
ł4CZnie 2400 sztuk. Ustalono takie kolejoo4ć działa6 badawczych oa przyszłe Jata. 

WykDpy l i U ulokowano przy murach czterokoodygnacjowego, lokowanego na nucie prostoqt& (23 x 12m) 
budynku szkolnego, dawniej wi~z.ienoego, który według architektów został w całolei zbudowany przez Prusaków. 
W obu wykopach zarejestrowano stratygrafi\1 warstw kulturowych (wewn~ego dz.iedz.i6ca i szkolnego boiska 
- dawniej przygródb) a takte poznano fundamenty budynku. W obu miejscach badanycli fundamentów 
stwierdzono obccuofć poz.iomo biegn4C)'ch szwów. rozdz.ie.laj4Cytb dolJie i g6rJie partie murów. Rótni4 si~ one od 
siebie tecbJiją budowania a po c~fci tak:te budulcem. Miano tu do czynienia z fwldarnentami gotyckimi. 
a przyujmniej wykonanymi w okresie obowi41.ywania tradycji muratorskicb Crcdoiowiecznycb, które rozebr:aoo, 
a na przypadkowo ubztałtowanycb koronach posadowiono nowe mury, wykonuc z kamieni eratycznych i goty
ckiej, wtórnie utytej cep}:y rozbiórkowej. Przckoouje to, te Prusacy rozelnll tylko nadz.iemne partie starego domu 
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z.amkowego. znanego z ryciny Pufendorfa w "De rebus a Carolo Gustavo" z 1657 r. i na starych fuodame~Ueh 
posadowili budynek wi~l.ienia. Teza o całkowitym powstaniu domu około 1800 r. została wi~ zweryfikowana. 

Wykopy Ul i IV ulokowano na zewnętnnych skłonach w1.górza z.amlcowego. przy mune okalającym wewn~tr
zoy dziedziniec. Zbadano posadowienie murów, na licu których takie stwierdzono pol.iome szwy, infamujące 
o rozebraniu starych fundamentów i nasaduniu na nie nowych. związanych z murem okalającym dl.iedz.iniec 
pruskiego wi~enia. W dwóch badanych miejscach (przy kurtynie zachodniej i wschodniej) stwierdzooo wi~c. te 
mur wi~enoy powiela prubieg obwodowych murów zamkowych. 

Obsuwacje architektoniCUle prowadzone w półoocuo-zachodnim oarotniku zalotenia pozwoliJy okreflić 
relac~ mi~dzy murem okalającym dziedziniec a domem. w w midcie doprowadl.iły do zgromadunia materialów 
porównawczych. dotyc7-ących anali.zy metrycznej cegły. W ciągu wierce6, popcowadzooych po osi N-S, przez 
boisko szkolne (przygródek) stwierdzono, te zachowam: tam nawarstwienia kulturowe mają mi.Utołć około 4 m. 

Badania archeologiczoo-architektoniCl.De z.amku w Bru~ciu wykazały, te obiekt ~e trudny do pełnego 
rozpoznania i nie łatwo pruwidzieć czy po kilku sezonach uda się uekonst.ruować nuty w jego leolejnych faz.ach 
utytkowycb. Równocz.dnie jednak. poniewat cała umieowa substancja murowana lcryje się pod l.iemią, jest to 
zalotenie wprost idealne dla stosowania metody wykqlaliskowej.. Do czasu opracowania dokumenlaeja i mateńaly 
~dą prz.ecbowywane w Kaledne Archeologii UL. 

Badania będ~ kontynuowane. 

BydJin, pn. Klucu, P.P. Pracownie Konsuwacji Zabytków Prac. 
woj. katowickie, Archeologiczno- Konserwataska Oddl.ial 
St. l, AZP: 95-531- nie bad. wł.odl.i 

Badania prowadlit mgr Blatej Murolf. Finansowala Dyrekcja Jurajskich Parków 
Krajobrazowych w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy snon badań. Zamek fred
niowieczny XIV-XVI w. i kofciól ~w. Knyta XVIIXVII-XVIllw. 

Pierwsu wunianlci fródJowe wymieniające caslnlm w Bydlinie pochodzą z lat 1398, 1400 i 1403. 
Celem badu było ostateczne wyjaśnienie piuwotnej funkcji budowli okrdla..:j często tołciołem ~w. Knyt.a 

oa górze o tej samej nazwie we wsi Bydlin - w ~redoiowieczu miasto. Pruprowadzone badania pozwoliJy 
stwierdzić jednoznacznie, it był to zamek rycerski. na który składał się: oskarpowany pnek.ątnymi przyporami 
prostokątny budynek o wymiarach ok. 11,4 x 24 m i grubości ścian do ok. 2.30 m .. muru obronnego oraz 
usytuowanej w jego ciągu. w północno-wschodniej partii załotcnia obronnego wiety bramnej c~fciowo oskar
powanej. Wuystkie budowle wzniesiono z łamanego kamienia wapeonego pochodzącego z miejscowych złót 
w tym głównie powienchniowycb. cegła wykorzystana jest jedynie sporadycznie i to głównie w pótniejszych 
fuach egzystowania obiektu. Wspomnianą wietę bramną odsłonięto dopero w wyniku obecnych bada6. do
tychczas nie wiedziano o jej istnieniu w pneszłofci. 

Stwierdrooo, it urncle powsiał na zniwelowanym skalnym osta6cu bez fladów wcz.efniejnego osadnictwa 
poprzedującego powstanie strubur murowanych. Jego ogólne rozplanowanie jak si~ wydaje było jednorodne. 
aczkolwiek motna wyrótnić lcilka et.apów wznosunia poszczególnych składników zalotenia. 

Pierwszą budowlą była kamienica. do lctórej dostawiono pewną część muru obwodowego, oast~pnie powslala 
wieta bramna wraz z resztą muru obronnego. Dodatleowo u podnóta muru i Sl.Czytu wzniesienia wykonano 
(cz~§ciowo wylruto w skale) z tnech stron (czwarta lO su:omy stole) rów, na zewnątn którego prubiegał jesl.Cte 
kamienno-ziemny wal bez konstrukcji dodatkowych. 

Kamienica umkowa byla budowlą co najmnniej tnykondygnacjową: parter spełniał funkcje piwnicy o dwu 
obecnie istniejących (jedno odkryto w tralecie bada6) niewielkich okienokach od strony dl.iedl.i6ca. bez poł~nia 
z jego pol.iomem. Pi~lro było podl.ielooe na co najmniej dwa pomieszeunia. co podkrefla pocienienie uskokiem 
kiany frontowej we wschodniej partii kamienicy. Wejłcie usytuowano na osi elewacji na wysokołci ok. 2,5 m od 
pol.iomu dziedzińca. Wejście to osiągalo się 1. drewnianego ganlru. Na prawo od wejścia uajdowalo się porni
esuunie wyznaczooe pruz pocienienie łciany frontowej i było uopatrrone w dwa dute pru.skłepono łukowo 
okna. Na lewo znajdowało s i~ jedno lub dwa pornieszeunia. Pomieszczenie od frontu miało takte dwa okna lecz 
mniejsze. Licz~ otwaów okiennych uzpcłnia wąskie olcienko-stnclnica umieszczone w ścianie północooj (od 
strony skarpy). być mote jest to porostałość urząd7..cnia toaletowego. Tak parter jak i piętro przykryte było slropem 
drewnianym. Pierwotny podl.iał na praw11 i lewą cl.ęfć karnienicy zrealizowano w poslaei ściany drewnianej 
oblepionej najpewniej gliną- ślady po takiej konstrukcji odkryliśmy w pol.iomie zasypanych piwnic. 

Wśród materialów archeologicznych na uwag~ zasługuje denar Ludwika Węgiersieiego z mennicy krakowskiej 
datowany ok. 1370r. znalel.ionyw bezpołredoim sąsiedztwie wantwy budowlanej związanej z powstaniem mlnl 
obronnego. Z warstw pnemieszanych wydobyto znaczne ilofci ceramiki naczyniowej, kalli piecowych 
z prudstawieniami figuralnymi jak i heraldycznymi. kafli mid:owych i garnkowych. Wiele elementów stylistyki 
tych kafli wsieatu je na ich pochodzenie z końca XV w. i pocz. XVI, seria miodnych lcafli pochodU z ok. połowy i 
długiej połowy XVI w. Pozyslcaoo lakte oruch kuny. Więknołć materialów jest prumieszane i pochodu 
z przedrialu XIV- XVIII w. Opróc1. denara Ludwika wydobyto takte solidy Zygmunta m m.in. 1. mennicy w Rydze 
oraz solid Jana Kazimierza. Brak w maleńale fr. dachówek wyklucza ich utycie dla pokrycia dachu, natomaist duta 
ilofć gwotdLi w pasie wz.dłut elewacji od strony dtiedl.ióca występujlica w towarzystwie spalenitoy mote 
sugerować, it pochodzą 7. nabijania gontów. 

Ze tcódeł pisanych wynika it ok. 1600 r. ruiny zamku (ex ruiais ant.iqui castelli) prubudowano na kościół. 
DoŁonano wtedy l'.Dacl.Dej prubudowy. Jak si~ wydaje obiekt. który jut byt w ruinie roslal pozbawiony muru 
obron..:go (obnitono go do fundamentów) oraz wiety łxamnej. W karnienicy z.amurowano pierwOllle okna 
i wejtcie ocal. zreorganizowano podziały wn~tna. Prudzielono wtedy jednoprustrunne wn~tru na trzy 
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wydtielooe pomieszczeniL W pn.yblit.eniu w połowic <lug~ci całej bryły wzniesiono ~ci~ t~czowa wydtielaj~ 
prezbiteńum i naw~ - odJeryto relikty posadzki kamiennej. Od zachodu naw~ ograniczono murem IWor%.4C 
niewielkie wąskie pomieszczenie pełni~ jaqś funkc~ pomocniczą (kruchta, zalcrystia?) być mate z empora na 
pi~tnc. Stworzono wtedy tilie nowe wej§cie do nawy z po:tlomu dtiedtióca.. Nowe okna uzyskała tylko elewacja 
poludniowa (od dticdzińca) w liczbie tncch. 

W trakcie badań odsloni~to na wysokości łciaoy t~ej w jej łuku ~ci owo wyw14 w skale i obmurowallll 
kamieniami na zaprawie glinianej~ grobową w zoacl.nej partii zoisl.CZODąj wyszabrowao'- Z obu stroo krypty 
jut w partii nawy odsłoni~to wkute w skal~ dwa pojcdyiicu groby. Z pochówków tych nic uzyskano maleńiłów 
zabytkowych opróel. f r. kostnych i ozdobnej nakładki na łeb gwotdzia trumiennego. Brak materiałów z wn~lrl.a 
kamicnicy zamkowej i pótniejszego k~cioła jest spowodowany przebudowami oru 1.naczoą ilo!cią wykopów 
rablokowych orll.jak si~ wydaje nietidentyfikowanych wykopów badawczych. 

Ze stratygram wynika, it obiela uległ dwukrotnemu potarowi w XV li i XVJn w., nie jestlilie wykluczony 
potar z ko6ca wieku XVI. 

Baclania na obszaru stanowiska zakończono. 

l Cerkiewni k. gm. Dobre Miasto woj. olsz.tyńskie SL V patrZ ohcsy br~u 

Drohiczyn, woj. białostocki~ 
St. 57- ,,Ryndl", 
AZP: 53-82/25 

Kooserwatol' Zabytków Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadUla mgr Krystyna Bie6kowskL Finansował WKZ w Bjałymstow. 
Pierwszy sezon bada6. Osada fredniowieczna. 

W pólnocno zachodniej pierzej i Rynku, w obr~bie fundamentu rozebranego wiosną 1989 r. budynku załotooo 
wykop o wymiarach S x 6 m. Badania miały na celu rozpoznanie osadnictwa w tej ~ki Drohiczyna. dotychczas 
niedos~pnej do badań. Górne warstwy są przemieszane. wys~pu.i4 w nicb rwy kanalizacyjne na mb. O.SO- 1,20 
zalegała rura wodociągowa obłotooa z gócy i bcltów cegłą dtiurawk., Na gl~bokofci ok. 1 m odbyto trzy jamy 
l. maleńalem ceramicznym fredniowiecz.nym oru kofćmi zwie~. Interesującą była jama nr 3, czworoq!na 
o zaokrąglonych nacotach i boku dł. 1.20 m. W przekroju miała kntałt niecki o stosuokowo szerokim dnie, 
wylotonym kamieniami. Bezpośrednio nad kamieniami letała duta ilo!ć ceramiki frcdniowiecznej. Wypełniska 
jamy stanowiła szarobrunatna gliniasta ziemia z niewielką ilofcią ceramiki i kości zwi~cych. Dno jamy 
wystąpiło na głęb. 1,45 m od powierzchni wykopu. 

W trakcie badań stwierdzono całltowite zniszczenie wczesnofredniowieczoej warstwy ltulturowej. Znaleziono 
tylko kilkafr.ceramiki wcusoofredniowiecznej. 

Dokumentacja i maleńały znajdu.i4 si~ w Muzeum Okr~gowym w Białymstoku. 
Baclania nJe b~ kontynuow.ae.. 

l D~yoo, woj. kosulil§skie SL 53 patrz wcz;esne średniowiecze 

Dz.lałdowo, woj. ciechanowskie, J 
St. 1 AZP: 35-._5;;,;;81;;.;1-.4 ____ _ 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków Pra
cownia Archeologiczno- Konserwatorska 
Oddllał w Warszawie 

Badania prowadl.ila mgr Martyoa Milewska przy wsp(lłpracy Piocra Chmielewskiego. 
Finansował WKZ w Ciechanowie. Dziewiąty sezon bada6.. Zamekfrcdniowieczny (od 
poc211Lku XIV wiew). 

Tegoroczne badania wykopaliskowe były kontynuacj, prac prowadzonych w ubiegłych sezonach. Wyeksplo
rowano całltowicie dolną koodygoac~ piwnicy basz.ty południowozacbodniej, osi,gającjej dno na poziomie około 
8 metrów ponitej poziomu średniowiecznego bruku na dziedzińcu zamkowym. Katda z dwóch kondygnacji piwnic 
miała wi~c wysok~ć około 4 metrów. Piwnica dolna, o wymiarach około 4,7 x 4,7 m miała ściany ceglane 
i przyJeryta była sklepieniem krz;ytowym z porostawionym w c~ści środkowej otworem dozejfcia z kondygnacji 
wytszej. Jej podłogę stanowiła wylewka wapienna na około 30 cm warstwie kamieni staoowiącej jednoczdnie 
st~ fundameotu baszty. W zachodnim narotniku piwnicy oraz. przy jej ścianie południowowschodniej znajdowały 
się dwa wtórnie wykute w wylewce otwory o wymiarach około 1,0 x 0..5 m. Letąca bezpo4redoio oa wylewce okol o 
20 cm warstwa wiórów, ga14ZCk. słomy i nieregularnie narz.:ucooycb desek prumieszana z odchodami, w poblitu 
otworów w wylewce osiągała mil)ts~ć około 40 cm. Motna wi~c sądzić, te były 10 specjałnie wykonane doły 
kloaczne a piwnica spełniała fuokc~ pomieszczenia więziennego. Sugestię ~ potwierdzają takte znałeziska 
kilkunastu całych bądt tet w niewielkim stopniu uszkodzonych naczy6 z przełomu XV i XVI wieku, oraz 
drewniana sz.:ulla. być mate do podgarniania odchodów. Oprócz tego wydobyto takte znaczną liczbę fragmentów 
naczyń, z którychjak s.ię wydaje większ~ć będzie motna zrekonstruować. 

Badania Slob.l wzgórza zamkowego w rejonie furty wodnej w Domu Dutym przyniosły oowe dane o sposobie 
zabezpieczania wew~Lrl.nego skraju fosy moszczeniem drewnianym. Uzyskano tu licl.ne znałeziska nowotyLne 
w postaci ułamków oaczyd. bili. stłuczki szklanej oraz kilku kamieonych kul armatnich. 

Prace prowadzone na terenie .łmielniska kuchennego pod półoocoą .łciallll Domu Dutego pozwoliły na 
okreflenie jego przypuzczalnego zasi~gu. Rozciągało si~ ono półkoliście na odleglo!ć około 7 m od .łciany 
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budyak:u. Badanie fmietnisb jak co roku pnyuiosło tillwWcie tysi~y fragmenl6w p6tnośredlliowiecz.nyc:łl 
i wczesnonowot)1nyc:łl naczyń glinianych oraz organicz.nydl odpadków kuchenn)'dl. 

Maceriały i dob.unentacja znajduj• si~ w PAK PKZ OIWanzawL 
BadaAla pnawdopodobole będ, kocatyauoWMe. 

Badania prowadził doc. dr hab. Leszek Kajzer. Fioansował KZA w Sieradzu. Pierwszy 
sezon badU. Stotkawaty k<>Pec otoczony wOO.., 

Celem prac o charakterze wctyflbcyjn<>-sondatowym b)ło poznanie i wst~poe zbadanie lropca, odkrytego 
w 1962 r. pnez dr H. Wik.lab i okreflooego jako stanowisko archeoloeicz.ne pótnośredn.iowieczne lub nowotytne 
(Działoszyn sL 6). Kopiec o średnicy około 20 m i wysokości około 2,5 m Je~cy wlród nadwarciuiskic:łl l~ 
ulokowany jest w centnun stawu. Znajduje si9 około350m na pałudlliowy zachód od manierystycznego pałacu 
zbudowanego około roku 1600 pnez Andrzeja l. K~~k M~6sł.iego. 

Wykonano 3 wykopy sondatowe o ł~nej powiencbni 22 ml i orientacyjnej kubaturze 48 m3 oraz ciu 
odwiertów dr~ooych r~znym lwidrem strurni~wym. Uzyskano pnek:rój kopca. wz.dłut osi N-S, o długości 
19m. Zgromadzono nieliczny (378 suuk) zbiór zab)1ków ruchomych: głównie ułamków nkła (200 fr.) cerarniki 
naczyniowej ( 140 fr.). kafli (20 f r.). k~ci zwie~ch (13 fr.). 

Stwierdzono, te obiekt nie kryje w sobie reliktów renesansowego dworu murowanego, powstałego w 1536 r., 
k16rego istnienie w tym miejscu zakładała starsza literatura. Nasyp powsiał na naturalnej piasl.Cl.ystej ~pic, ktllrej 
brz.egi w celu umocnie.nia wymoszczono drewnem i faszyną. a podstaw~ z.budowano z gruzu rozbiórkowego, 
wywiel.ionego zapewne przy okazji remontu pałacu. Oprócz. cegieł .. placówek" wys~waly w l1im ułamki 
pótnoreoesansowycb kafli piecowych. Na kopcu usypanym w drugiej połowie XVlll w. siał budyaek drewlliany, 
którego długaft (po osi N-S) nie pnek:raczała 6 .. 5 m. Nas~poie w drugiej połowie XIX w. funkcjonowała tu, 
wspomniana przez starszych miesd:a.6o6w, dworska altanL 

Wykopanie stawu i usypanie kopca ł~l.yć nalety z otywioną działalnofci• inwestycyjn• wychowanka króla 
Stallislawa Leszczyńskiego. starosty wielu6skiego Stani&ława z Kurozw~k M~6skiego. Dokonał oo rozbudowy 
paJacu w Działoszynie, ubZ1ałtowania parku i llp(lrZ4dkowania jego otoczeniL 
S~ć nałety, te koocepcja ukształtowania surokiego zaplecza pałacu (okołooego ogrodem francuskim) 

i parku (wru z. kopcem) była efektem !wiadomego zastosowania planistycznej myCi ogrodowej epoki lliwiecelliL 
Materiały i doblmeotacja po opracowaniu pnekazane zoslan• do WKZ w Sieradzu. 

Badania ZCX~taly zakoóaoor. 

l Elbl~~a Stare Miasto, 
SL 18, AZP: 15-51123 l P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków 

Oddział w Gdaósku Pracownia Archeologii 
Miast 

Badania prowadzili mgr mgr Gratyna Nawroiska i Andtuj Goł~biewski pod 
kierunkiem Tadeusza Nawrobkiego (autor sprawol.dania). Finansowal WKZ 
w Elblll!lu. Dziesi,ty sezoo bada6. Miasto łredoiowiec:zne i aowotytJie (1237-1945). 

Prowadzono badania w wykopie o pawicneluli 580 ml załotonym w ~bie podwórek działek przy ulicy 
Rybackiej 34-36 i ul Masz.towej 10.11. W ten sposób r~to poŁoawanie cemra.Jnej partii miasta. bowiem 
pROC toczyły si~ oa tereoie b1ob.J zabudowy polotonym bezpośrednio po północnej stronie kościoła !w. Mikołaja. 

Po odsłoni~u wuyslticb murów na podwórkach, usulli~to nowot)1ne, płytko posadowione relikty murow
ane, pozostawiajliC czysty układ gotyckiej zabudowy. Badane podwórka zajmowały około 16-18% powierzchni 
całej parceli, z wyMtkiem działki Rybacka 34, gdzie podwórko sllllowiło prawie 27% parceli, kosztem przeci
wległej działki od ul. Maulowej. Działki od ul. Rybackiej osilllln~ły gł~k~ć 23,60-27,60 m (ca 5,5-6,5 ~ta 
nowochełmióskiego) przy uótnicowanych nerok~ciach: od 5,40 do 7.70 m. Nieco płytsze były od ulicy 
Masztowej dochodząc do 21,50 m (ca 5 pr~tów), za to zdecydowanie szersze: 8,50-9,40 m. W obrębie k:atdego 
podwórka obecne b)ły oficyay o wymiarach: 3,20 x 3,40 m, 3.30 x 4,00 m lub 4,20 x 4,80 m. W tylnych partiach 
oficya, bezpośrednio przy tylnym ml.l'ze granicznym ulokowano m~rowaoe, ceglano-kamienne latryny. We wszyst
kich olicyoach działek od ul. Rybackiej znajdowały si~ piece. 

Na niewielkich. wolnych od :ubudowy partiadl podwórek ulokowano dodatkowe, tym razem drewniane 
latryny nis~ ni tej zalega~ nawarstwienia i konstrukcje drewlliane. Średnio na jedną parcel~ przypadały 
2lattyny. 

Szczególnie istotnym dla poznania form budownictwa elbl .. kiego b)ło odkrycie na działce Rybacb 34 relik
tów murowanej wiety mieszkalnej -tl.w . .. Kemeoate" . Bezpośrednio za tylnym murem kamienicy zacbowały si~ 
3 kamienoc mury o grubałci 1.00.1.20 m wyznacza,Rce 7.arys budowli o wewoętnnycb wymiarach 4,80-3,6 m 
(drugi wymiar niepełny). 

Po wyek:splorowalliu nawarstwie6 zwi~ych z utytkowalliem murowanej zabudowy, na wszystkich pod
wórkach odkryto poziomy koostrukcji drewnianych. Ogółem odsłoni~to 4 poziomy zabudowy inaczej jednak 
zocganil.owaoej na działkach od ul. Masztowej i ul. Rybackiej. Na działkach nalet~ych do ul. Masztowej budynki 
drewniane tworz)ły li ni~ wysullię14 ca 3 m od tylnych murów gotyckich kamienic. Trudno w tej chwili orzec, bel. 
badań we fromowej ~fci kamienic. czy domy drewniane byJy gł~sze, czy te1 orgallil.ICja ubudowy działki 
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przedstawiała s~ inaczej. Motliwe, te froat zabudowy był odsuni~ od linii ulicy. jak 10 miało miejsce przy 
ul. Sukieo.Dicuj. Szczególnie watnym elemen~m tych badU było stwi~dzenie (po raz pierwszy w Elbluu) 
istnienia w poc7.4tkowej fazie miasta dutej działki i jej p6to.iejszego podziału o.a dwie. 

Układ budynków drewnianych na działkach od ul. Rybackiej jest bardl'.iej skomplikowany z racji małych 
przebadanych powierzchni. Najistotniejszym elementem jest jednak potwi~dzenie granic działek przynajmniej 
w trzech porz.iomach. Unie te powtarzaj\ pótniej sotyckie mury. 

Najo.itszy porz.iom zabudowy drewnianej w ~j partii miasta znajdował si~ na ~ej około O.OO.O.IS m o.pm. 
Natomiast pierwotaa prócho.iea zachowana jest o.a poziomie około 1,10-1,30 m ppm. potwierdzaj4C bardzo duty 
sJ*Iek terenu w ltieruoku rzelti. 

Tegoroczne badania dostarczyły dalszych interesuj4Cfcb wyrobów cerurucznych, szklanych, skórzanych, 
metalowych, itp. Na uwa,~ zasłusuje duta kolekcjafajansów holendersitich z XVI-XVIJ w. 

S.da.aia będ' kOAtynuowane. 

GdaUk, uL Grodzka 6-7, 
St. l, AZP: 11-441- n ie bad. 

Pracownie Usłus Archeologicznych, Hist~ 
ryczo.ycb i Kooserwatorsltich -
.. Archikon'' i Muzeum AJ:cheolosiczne 
w Gdallslcu. 

Badania ratownicze prowadzili mp- Henryk Paoer i msr Zbiso.iew Borcowslti (autorzy 
sprawozdaaia). Finaosował Zespół Autorskich Pracowili AJ:chitelttoaiczoych 
w Gdallslcu. Pierwszy sezoo badań. Wczesooiredniowieczoy wal obco1111y grodu 
sda6sltieso. Umocnienia krzytacltieso zamku 

Badaoa ~~ć stanowisita lety pomi~dly ul. Grodzq i północnym brusie m Motławy w ~bie posesji nr 6 
i 7 przy ul. Grodzltiej. 

Prace pr-owadz.ooo w dwóch e~Apech. 
Etap l realizowano w dn. 22.03. do 3.04. l 989, po stwi~dzeniu przez inspektora dis archeologiczoych miasta 

Odaliska. wyst~powania w wykopie budowlanym reliktów architektury ~redniowiecznej i fr. wczesnofred
niowiec:znych koostrultcji ol:roonych. 

Etap II pr-ac archeologicznych, zwi\ZIDY z poszerzeniem wykopu budowlaoeso pr-zeprowadzono w dn. 3.08 do 
14.08.1989. 

W trakcie prowadzonych dl'.iałall ratowniczych udolcumeoiOWano jut od~ fr. m~ów gotyckich wi4t4cych 
si~ zapewne z umocnieniami krzytackiego zamku i posadowiooych na zewo~tnnym stolru wału obronoego stodu 
gdallsltiego. 

Przebadano tet zachowane partie walu stwi~dzając wyst~powanie konstrukcji izacowych i przekładltowych. 
Próblei drewna z wlw konstrukcji przekazano do analiz dendtoclvooologicznych. W wypełnisitu izbic natrafiono oa 
f r. wczesn~redniowieczoej cerurulti naczyniowej. fr. lt~ci. łuslti i ofci ryae, fr. przedmiotów bwsztynowych. fr. 
nlcła o.aczyoiowego, paciorek nitlany oraz znaczne ilości pestek. nasioo, onechów laskowych itp. 

Stwierdzono w ~ie wału dwie. a miejscami trzy warstwy wyrainej spalenizny. Stopa wału znajdowała si~ 
na gł~b. ok. 0,2S m porutej p.m. W odległolei ok. 2,2 m na południe od w/w muru sotycltiego odsłoni~to 
po:rostaloki drul!iego, gotycltieso muru ceslaneso posadowionego na fundamencie z sranilOwych otoczaków 
polodowcowych. Bieał ona na badanym odcinku pr-awie równolegle do muru nr l. W obydwu m~acb stwierdzono 
Oady napraw i przebudów. 

M*riały i dokumentacja znajduJ\ s~ w Muzeum Archeologicznym w Gdamltu. 
S. dania ukMaoao ulec:IIJ~te lawestorowl zac:hoWM&k l wyebpotaowanle odkrytych f111gmeat6w m urów 

aotyddch w plwaladl wmoszon~go budynku, co :r.ostalo n ea.l.lzowane. 

l ~~~~._44------------~' Pracownie Usłus Archeologicznych, Hist~ 
rycznych i Kooserwatcxsltich -
.. Archikon .. i Muzeum AJ:cheolosiczoe 
w Gdallslcu 

Badania ratowinicze prowadUli mgr Henryk Paner i mgr Zbigniew Borcowslti (autorzy 
sprawozdania). Finansował: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w GdaAslcu. Pi~szy 
sez.on badali. Osadnictwo pótnofredniowieczne i nowotytne. 

Stanowiskolety na parceli narotnej u zbiesu ul. Straganiarsltiej i Rótanej. W do. 19.05.1989 doltonano 
inspekcji wyltq>u budowlaoeso pod tzw. Dom Aktora w Gdaósltu, stwierdzając występowanie reliktów zabudowy 
drewnianej i murowanej oraz zn&eZO\ licz~ zabytków ruchomych jak fr. cerarniki oaczyoiowej, obuwia sltóc
zanego, koki, szkła itp. 

Decyzj• inspektora dis archeologicznych miasta Gda6slta wstrzymano prace budowlane i z.obłigowano inwes
tora do sfmaosowaoia ratowniczych bada6 archeologicznych. 

Prace prowadzono od 19.0S do 30.06.1989 r. przyudziale frednio 6-8 pracowników fizycznych, 2 rysowników, 
ltonserwatoca i 3 arcbeologów. Sponądzono doltumentac~ odkrytych reliktów oraz doltumentac~ stratygraficZOIIl 
w obr~bie wykopu budowlanego. Następnie eksplorowano 8 wykopów soodatowych wytyczonych w miejscach 
wyst~powania obiektów drewnianych i murowanych. 

Pod profllem zachodnim wykopu budowlanego (o pow. ok. 272m~. w wyltq>ie II odlt:ry10 mur ceglany mur 
sotycki z ·~broi konstrukcyjnymi. posadowiooy na oszalowanym fundamencie kamiennym. pierwotaie zapewne 
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staoowilłCY wschodnią kianę kamienicy. WyJtop fundamentowy muru zniszczył zachodnią c~fć budyobi drewni
anego z którego :zachowały si~ czworokątne w przekroju belki podwalioowe ulotone na zrąb zalegajlłCC obecnie 
0,12 m pooitej p.m. W odległ~ci 1.6 moa wschód od w/w obiektu na1tafiooo oa studnię-szambo(?) skonstruow
aną l. liUCb ustawionych na sobie becult drewnianych l. ltl6rych usuoi,to dna. Wysoltołć calej ltonstrułcji 
wynosiła 3 m. Stwierdzono. it pierwotnie obielttsltładał się l. dwóch beczek wkopanych prawdopodobnie w 2 poł. 
XIV w; ttz.eci segment dostawiono w wiew XV. 

Wewoąln wypełniska naltafiono na fr. naczyl\ polewanych i kamionkowych. fr. cegieł gotyckich, cebrzyk 
drewniany oraz fr. ceramiki redukcyjnej. Stwierdrooo, it najoitszy segmentkonstrukcji został wkopany ok. 1.1 m 
pooitej poziomu stropu calca tj. na głęb. 1.7 m ponitej obecnego poziomu moru.. 

W centralnej i wschodniej ~łci wykopu budowlanego (wyŁ lll. VII i VIII) natrafiono oa belki podwalioowe 
ulotone na palach o fredn. 30.35 cm, staoowilłCC powstalo~ci fundamentów ubudowy l. okresu nowotytoego 
(XVII- XVUJ w). Ponadto w olrębie calego wykopu budowlanego zarejestrowano 34 pale o łredoicy od 20 do 
40 cm zinterpretowane jako relikty konstrukcji nowotytoych. W trakcie dotumentowaoia dna wykq)U budow
Janego w odl. 1,1 m oa północ od studoi-szamba odltryto drugi obiela tego typu wykonany w formie drewnianej 
skrzyni z potętoych bali. Wymiary 2.2 x 2,2. Górna krawędź sknyoi znajdowala się na poziomie 0,86 m npm., tj. 
ok. 0,25 m pooitej dna wykopu. Stwierdzono. it na stropie wypełniska szamba nr 2 zalega gruba warstwa wapna 
co !wiadcl.y o celowym z.apne$taniu jego utytlcowania. Wewnątrl. tylko ~ciowo eksplorowanego obiektu, 
nattafiono na fr. ceramiki nacl.yoiowej datowanej na XVJJ-XVUJ w. 

Materiały i dokumentacja l.najdu_R się w Muuum Archeologicznym w Gdal\slw. 
Badanill nie bęcą kontynuowaoe. 

Gniewoszów, woj. wałbrzyskie, 
Zamek "Szczerba", 
St. 1, AZP: 99- 2413 

Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Cze.daw Francke. Badania finansowały: KZA w Walbrzychu 
oraz Uniwersytet Wrocławski w ramach programu badawczego .,Pneobtateoia 
spoleczne i nacodowe na Śląsku". Piąty sezon beda6. Zamek fredniowieczny (XJV w. 
-1428 c.). 

Wykopaliska popcl.edzono pracami porządkowymi. Wycięto ltilltaodcie drzew wcufoiej rozsadzających 
ubytkowe mury. Wykonano bariery zabezpiecujące wykopy oraz ułatwiające porusunie się po terenie zamku. 
W1.oiesiono 13,5 m długofci pomost komunikacyjno-widokowy łlłCzący dwa dłutsze boki c~fci mieszkalnej. 
Pomost przerzucono na wysok~ci 3,5 m nad poziomem utytltowym pomieSl.cuoia. z którego wychodzilo się do 
3 dalszych piwnic. 

Prace wykq)alisltowe prowadz.ooo na obszarze jednego z. pomieszczeli oraz w rejonie bramy głównej. 
Pomiesz.czeoie B to pawnica :t poziomem utylkowym :tnajdu.Mcym si9 na gł9bok:ołci 400-500 cm porutej 

dziedzilica zamlw. Pracami objęto nawarstwienia ulega.i4ce nad nim oraz letlłCC porutej reliktów kolebki. W ten 
sposób przebulano warstwy związane nie z jednym, lecz z dwoma lub nawet trzema pomieszczeniami (pomi
eszczenie B oraz. pomieszczenia znajdujące się nad nim). W sumie przekopano nawarstwienia mierzące blisko 
400 cm grubości. 

W wyniku prac odsłonięto zwiąune z tą piwnicą porostalości wejicia, wnęki fciennej oraz kolebki. Z wej§cia 
o szeroko~ci 143- 153 cm. gl9bok~ci 125 cm i uchowanej wysokości do ok. 200 cm zachował si' bok obramienia 
oraz próg wykooane z piaskowca. Z wejfciem wiązały się takte kamienne schody prowadzące w głąb piwnicy. 
Odsłonięto jeden ze stopoi WIeianie w której znajdowało się wejłcie zachowały si' pozostaloici dwupoz.iomowej 
wnęki l. półką wykonaną t jednego bolłu skały. Pełne wymiary wnęki są trudne do odlworunia. Dolna c~ć miała 
ok. 90 cm szecolto!ci, 82 cm wysoltołci przy 40.50 cm gł9boltołci. Z układu k:amieni zwiąuoymi l. górq ~ścią 
motn.a wnosić, te wnęka u kooczona była ostrolukiem lub wręcz lt6jltątem. Kolebka przykrywająca piwni~ 
zachowała się fragmentarycznie, a jej najzdrowsze partie wiątą się z. obu dłutszymi bokami pomieszczenia. 
Zawaleniu uległa partia szctytowa. Odsłonięto jedną z pacb. Styk fciaoy oraz zewnętrznej s trony sklepienia 
tnajdował się o 97 cm wytej od poziomu progu wejścia do piwnicy. Do drugiej pachy jeszcu nie dotarto, skądinąd 
wiadomo, te tworzyły ją 2 sklepienia. Stwierdzono, te czoło sklepienia na szerokości wejkia zostalo cofnięte 
w głąb wnętrza piwnicy. W ten sposób powiębz.ooo przestrzeó pomiędzy wewnętrzną stroną sklepienia a stop. 
n.iami schodów. Kolebka miała olt. 45 cm grubofci przy pczypunczalnie zmiennym łuku jaki wykreflala (400. 
450 cm). co uwarunkowane było Ieitito trapezowatym rzute.m pomieszczenia. W związku z tym. te jeszcze nie 
dotatto do poziomu utytkowego piwnicy jej buJania będą kontynuowane. 

Z warstw gruzu i ziemi zalegających w obcębie opisywanego pomieszczenia oraz zalegających nad nim 
wydobyto ponad 2 tysiące ul. ceramiki, 435 gwotdz.i. 342 uł. kości, 7 płytek tbcoi (zbrojniki) oraz groty, fe. noty 
i ~fci rótnego rodzaju okuć. Na uwagę usługują liczne fr. detali architektonicznych w większości przypadków 
ze fladami silnego przepalenia. C~§ć z oicb motna wiązać l. obramieniami wejść oraz lukowaniem okien. Do 
cennych nalety z.aliczyć fe. oiewielkiego, wielobocl.nego ,.naczynia" l. piaskowca będlłCego zapewne pojemnikiem 
na ~więcooą wodę (kaplica zamkowa?). Ponadto znaleziono fr. figurki glinianej przedstawiającą kobie" Madoonę, 
wyobratenie ltl6rej§ ze fwi"ych ('z. resztkami bialej malatury i l. otworem w podstawie) oraz egzemplarze całych 
i fragmentów kul bmienoych. 

Bramę główną z.lokal.izowano w trakcie badaó w 1986 i 1987 r. W 1989 r. wykopem o powierl.cbni ok. 21 ml 
objęto jej ~ść nie badaną oraz przedbramie od strony zewn,tnnej. Brama uchowana w pal1ii przyziemnej 
usypana była gruzem o miątstości dochodz4cej do 200 cm. Ustalono. te !rama m.iala 285 cm szecok~ci. 
260-265 cm głębolto~ci (grubofć muru obwodowego) przy zachowanej wysoko!ci sięgającej 200 cm. Poziom 
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utytk:owy lxamy stanowił k:amienny lxuk z k:ilk:oma usk:olcami które picewotnie stanowiły oparcie dla poziomo 
ulotonych belek:. Odpowiadały im zapewne bellei ustawione pionowo. Zachowały si~ po nich ślady w postaci 
odcisków drewna w zaprawie. Do wyjaśnienia pozostał pacbieg jednego z jej boków oraz szczegóły budowy 
poziomu utytk:owego i ewelll.ualnie preyczółk:a mostu. 

Z rejonu bramy uzyskano znaczn~t ilo§ć zabytków, a w tym przede wszystkim przedmioty z telaz.a: 244 
gwot.due, 24 podkowiaki, 17 podków, 2 note, 2 groty oraz rótnego rodzaju okucia. Do zabytków rzadkich oalety 
dutych rozmiarów chochla-czerpali:. z telaz.a. O bat nic b znaleziono 299 fr. cerami Id i 130 ul. koł ci. 

Badania w rejanie bramy b~ kootynuow&M. 

l Grodzisk. gm.Grębków wąj. siedleckie St l patrz wczesne ~redniowiecze 

l Muzeum Regionalne w Jarocinie 

Badania prowadzili doc. de hab. Ryszard Grygiel (autor sprawozdania) i mgr Eugeniusz 
Czarny. Fiuansowal WKZ w K.aliszu. Czwarty sezon badań. Gródek rycerski z <hlgiej 
połowy Xill i XN wiek:u. 

Kootynuowa.no badania we wschodniej i północnej czę~ci siedziby rycerskiej Zarembćw. Zalotono dwa 
wykopy o powierzchni 31 m2• W obł tych lderunli:ach uchwycono granice zasi~gu warstw i umocnień stotk:a. 
Zdecydowanie pełną grani~ zasięgu zaobsecwowano w czę§ci północnej. którą po obwodzie wyznaczała intensy
wna spalenizna (polrano z tego miejsca węgle drzewne poddano analizie radiow~g]owej w Pracowni Radio
chemicznej Muzeum Archedogiczoego i Etnograficznego w Łodzi. jej wynik brzmi:AD 1300 90). Mniej jMno 
rysuje si~ granica wschodnia. gdzie warstwy osypis kowe spłynęły lub zostały splantowane po stoku. Wydobyto 
doU liczne jeszcze materiały datowane od połowy Xill do końca XIV w.: ceramika i przedmioty telazoe (m. in. 
dwie ostrogi z gwiat.dzistym bodtcem. dwa fragmenty strzemion, dwa w~zidla, podkowa koósk:a oraz sierp 
opatnony znakami leowalsld mi). 

W badanej c~ci północnej wys14Pił czytelny fragmem fosy, nad którą usypana została grobla zbudowana 
z gruzu ce.gieł gOlycldch i k:afl.i, pochodzących z czę~ciowej rozbiórlei murowanej budowli gOlycldej prawdopodol> 
nie w połowie XVU w. Z zabytk:ów ruchOillych na szczególną uwag~ zasługują k:afle. odkryte w liczbie ldlk:uset 
fragmelll.ów. Są to k:aflc płytowe z polewą zm~tnialą i przeuoczystą o barwach zieleni i oliwkowej. Na wielu 
ok:azach li:afli ~rodkowych pieca, niekiedy prawie kompletnie zachowanych, występują motywy zdobnicze 
o tematyce biblijnej (np. kuszenie Adama i Ewy, Jonasz z rybą). dworskiej (np. scena z tańczącym niedtwiedziem), 
a taktc bardzo bogatej heraldyce (seria herbów rycerskich, m. in. Doliwa. Zaremba, Łodua. Godziemba. 
Ogończyk, Rawicz, Odcowąt oraz wizerunlri orła w koronie i bez). Kafle datowane są oa drugą połow~ XV w. 
i stanowią obecnie najbogatszą kolekcję k:afl.i pótoogotyckich w Wielkopolsce. 

Materiały z badań przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Jarocinie. 
Badania będ~t kontynuowane. 

Kaików, gm. Pawłów, 
woj. kieleckie, 
St. AZP: 83-6812 

Wojewódzki O~rodek: Archeologiczno-Koo
secwatorsld w Kielcach 

Badania prowadill zespół w składzie: de Leszek Wojda. mgr Andrzej Staroó i mgr 
Leszek: Wicwióra (autor notatki). Finaosowal WOAK w Kielcach. Piecwszy sezon 
badań. Relikty budynku mieszkałoego z XVI bądt XVII w., ślady osadnicze z pótoego 
okresu halsztackiego i ok:resu lateńskiego. 

Badania podjętooazlecenie WOAK w Kielcach w związk:u z budową- na ~ym terenie- zbiornika wodoego 
.. Wióry". Mialy ooe charakter ratowniczo-rozpoznawczy. Wykonano 33 odwierty oraz przebadano metodą wyk:
opaliskową powierzchni~ 35 m2• Odsłonięto pozostało~ci spalooego, drewnianego budyoku mieszkalnego o nieus
talonej konstrukcji (zrębowej, ryglowej lub szachulcowej) ze §ciaoami najprawdopodobniej obmazywanymi gliną. 
przy czym uchwycono jedynie jego północną i pcłudniową grani~. Rozpoznanie pełnego zarysu obiehu nie było 
mo:Uiwe ze wzgl~u na sprzeciw utytk:owników ziemi w obr~bie stanowisk:&. Duta ilołć ceramild stołowej, 
po.lewanej oraz ze fladami malatury i angobowaDia (54.9% zbioru cerami Id nowotytnej) wydaje slę wskazywać. te 
mamy do czynienia z obiektem typu ,.pańsldego" z XVl lub XVU w. Poniewat tereny wsi Kaików oaletały 
wówCZB$ do bisk:upów krakowskich mot na domniemywać, te ornawiany obiela mieszkalny związany był z osołlrl 
zarządzającą wlałclą Wk:owską w imieniu biskupa krakowskiego. W partii fundamentowej budyoku oraz 
w warstwach Jet11cych nitej, w tym w kolistej jamie o średnicy ok. 170 cm, znaleziono k:ilk:aduesiąt ułamków 
cerarnild praduejowej naletących do kultury łutycldej i datowanych na pótny okm halsz.tacki i wczesny okres 
lateósld oraz do kultury przeworsldej ze §rodkowego i pótoego okresu lateósldego. Łącznie zainwentaryzowano 
846 przedmiotów zabytkowych, głównie ceramilei naczyniowej. w§ród których dominuje cerarnik:a nowotylna 
91.1% zbioru. 

Materiały z badań wraz z dok:umentacją znajdują s i~ w WOAK Kielce. 
Badania ale będlt kootynuow1111e. 
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Kolobrua-Stare Mluto, PP Pracownie KoDJUWacji Zabytków Pra-
cowoia ArcheoloJiczoo- Konserwatonka woj. lu,.zaJJUkle, 
Oddział w Warszawie St. 463 AZP: 15-15119-34 

Badania prowadz..ili kieruj~ Zespdem do badali StareJO Miasta w Kołobczegu mi!J" 
M. R~blcowski i mgr AJniestka Kruk (autorka sprawozdania) przy udziale mgr mgr 
Marka Mi«osławsldeJO i Zbigniewa Polab cxu Sludeol6w UMK, UW i ASP. Fi
ousowały; WKZ w Koszalinie, Spółdzielnia Mieszkaniowa .,Porozumienie" 
w Kołobrzegu. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,.Starówka" w Kołolnegu. Czwarty sezon 
badaD. Miasto lredoiowieczoe i oowotytoe. 

Badania kooceocrowały si~ w bloku A.16 natomiast oadzcxy arcbcologicz.oe prztPlOWadzooo w bloku A.B. 
Pnebaduo ł~ powienduli~ 400 m l. 

Badania w bloku A16 kooc:elllCOWały si~ na le«łlie ob~ wykopami pod budowni«wo mieszkaniowe 
~oia~ zaplecza działek przy ul Lenina 1. 2. 4, 5; Narutowicza 35; Gierczak 4 i 7. Posesja Leaina l. 
Zadokumentowano tu ofic~ gotycq z ko6ca XD lub p<lCZ4lku XV w .• bóra zniszczyła starsze oawaatwieoia. Za 
oficyn4. od jej strony wschodniej odbyto 2 studnie -latryny. Jedna drewoiua fuob:joau~ do pdowy XIV w., 
druga ceglana t XV w. (7) i zasypana w XVIU-XIX w. W tym tet czasie clobudowuo dals14 ~~oficyny, lctóra 
dochodz.iła do to6ca działki. 

Posesja Lenina 2. Odsłoni~IO tu kilka fu drewnianej zabudowy gospodarczej od 2 poł. XIU do poc:24tlc6w 
w. XV. m. in. półziemianlei o pleciookowej lcoostrub:ji •ciu naziemnych. relikty budynku o konstrukcji ramowej. 

Poseaja Narutowicza 35. W jej obr~ie załotono 2 wykopy, które wyebplorowane zostały do calca. Odkryto 
kiltufazowy płot z XIV w. oddziela~ działk~ od posesji Lenina 2. Pooadto dtewnian, lauy~ wykon~ 
w konstrukcji na tzw. fałszywy ~ datowa~ nie wc:zdniej nit XV-XVI w. z usytuowu, wewn~z beczq. Na 
szczególo, uwa~ zasługuje odkrycie kian piwnicy domu o konstrukcji szkieletowej i ryglowej, z.adlowue do 
wysok~ci około 1.4 m. Podwalio~ domu alaliowiła rama wylcooua z ta6ciak6w d~wych poł~zooych 
w oarotnibcb na oakładlc~ pros"- W podwalioach 'cian i ich oarotJJibch wyr~ były prostoątlle ioiazda. 
w kl6rycb osadzone były słupy o~oe konstrukcji . Wtdłut ramy podwaliny wylcooane były rowki o prukroju 
IOxiO cm szałowue desq i rozparte kołkami. Tymi rowb.m.i woda spływała do dutej becz.lci zakopanej 
w oarotniku płd.- zach. Odkryta piwnica jest najlepiej zachowa~ lcoo.ttrukc,M drewni~ datow~ na ckus- pol 
XIV w. 

Posesja Lenina 4 i 5. Załotoae wykopy w ~bie karo.ienic wylc.azały niewielkie nawarstwienia tulturowe. 
Zniszczone zostały przez lcilblcrotoe P'Ubudowy karo.ienic pocbodZ4Cych z drugiej połowy XIV w. Stwierdzono 
jedynie obccn~ć licznych e1emeol6w rozbiórkowych konstrukcji sz.adlulcowych. 

Posesja Gierczak 7. Załotoao i wyeksplorowano do calca wykop na zapleczu narotoej karo.ieoicy pomi~zy 
ulicami Gierczak i Mariacq. Stwi«dzooo tu istnienie warsttalll szewsieiego t drugiej poł. XJJI- XIV w. Odlayto 
takte dwie drewniane latryny- jedna od kocica XIV po XVl w. i druga XVI-XVU w. Uchwycono talcte uniany 
przebiegu ulicy Mariackiej, pomi~dzy XIII a XVII w. Z tego okresu pochodzi kiJiru(azowy płot oddzielaj~ duałke 
od ulicy. W murze oarotoym lcaroieoicy odsłooi~to u oi katowe gotyckie okienko z. zachowu, krat4 (2 pol XIV w,). 

Posesja Gierczat 4. Załotoao wykop w ~ie lcaro.icoicy datowuej na koniec XIV w. Nie atwicrdzooo 
istnienia warstw SUirszych nit XIV w. Zadokumentowano jedynie rclikly drewnianej poelogi blitej nicolaeflonego 
budynku. 

Badania w bloku A8. Pruprowadzono tu jedynie oad.zcxy w ~fci południowej miasta zwanego w fr61łach 
pisanych .,oove civitcs". Została ona wł~ w obręb miasta nie wc:zdoiej nit w pierwszej pol. XIV w. 
Zadoltumeotowuo rel.ikly b.m.ienic gotyckich pocbodL4C)'ch z XV w. Nie stwierdzono obcenoki nawarstwietl 
starszych nit XV w., co potwicrdza informacja ze fródeł pisanych. 

Podczas badali pozyskuo kilka tysi~ fragmeol6w ceram.ilci, w tym importy z Europy Zachodniej m. in. 
cerarnika polewana i P'otolcaroioaka z XIIJ-XIV w. Znalezioao poaadto du~ ilo4ć zabytków dtewoiuych m. in .. 
miski lcleplc.owe, talcne ()(U z.abyt.lców slc.órzaoych. metalowych- zapinki, ootycc a takie fragmenty tkanin. Na 
nczególo, uwa~ zasługuje alcwaroaoila z wyobcateoiem Agous Dei i insk:rypc,M Ave Maria Gracia Plena z pocz.. 
XIV w., ploroba toruńska, miniaturowe naczynko br~e. Stwierdzono rówDiet wys~powaaie zabytków z lc~ci. 
rogu i bursztynu. 

Materiał i dokumentacja zoajdu.M si~ w Pracowni Archeologiczno- Konserwatorsld ej PP PKZ 0/WarszawL 
Bada.nla b~ kootynuowa.ne. 

l Kralców- Swe Miasto, Kraków - Ludwioów patn wczesne frcdniowiecze 

Knybwk.a, CJII· Bllkowao, 
woJ. btowłckle, 
St. 1 AZP: 97·51 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Archcologicz.oych w Katowicach 

Badania prowadz..ili : mgr Jacek Pierzalt oraz mgr Dariusz Rounus. Fioaosowuc ze 
frodków WKZ w Katowicach. Drugi sezon badali. Gródcle Crcdoiowicczoy z 2 poł. XIn 
i pocz.. XIV w. 

Słanowisleo polotone jest na północny zachód od c~fci wsi zwuej potocznie .,Dziurka", w bukowym lcsie 
(dawny perle dworski) przylcga~m do paslwiska oalet~go do Rolniczej Spólduelni Produkcyjnej. 

Grodzisko zJoblizowane jest na lessowym cyplu, otoczooyro w 3/4 obworu podmoldymi ł~aroi. Cypel od 
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wsc:bodu odci~ty jest gł~q Coą zwidczonlł po obu slronacb wałami uemoymi. Wieądlołek cypa w bw.lcie 
stotka jest odci~ty mniejsZ4- obecnie zamul o.._ foą. 

Wy blp soadatowy ulotono na osi W-E. poct.~twny od bil mi nacji wiem:bołb cypa. poprzez f~ oa majdan 
bldaoego obiektu (wymiary wykopu soodatowego 13x2 m). 

W Irakcle eksploracji odlayto oa kulminacji cypJa (stotb) na gł~kolci 95-100 cm, relikty dzewo.iaoej wiety 
mieszkalno-obronnej. Uchwycono podczas badU klepisko z wypalonej polepy, warstw~ spaleDizoy. liczne 
wys~pujlłC'C awotdzie i cerami~. 

Eksploracja wypełn.isb fosy urnatliwiła odsłoai~ na gł~ 315 cm lic:l.4C od kulmiJiacji stotka 
pozostalaki spalonej konstrukcji m011U, łlłCZiłC'CgO cypel z majdanem. Stwierdzooo lU' m. in. wys~powanie 
kamiennej obudowy słupów n~nycb moslll. Materiał ceramiczny uzyskany w trakcie bldaó oraz mi~tts~ć 
warstwy kulturoweJ wsbzuje na jedoofazowołć obiektu fuokcjonującego pomi~z.y dru" połowił Xlll w. a pier
wsq ćwierci, XIV w. 

Gródek z01tał zniszczooy najprawdq>odobniej podczas walk prowadz.ooycb w pierwszym dziesi~oleciu 
c:zte.rnastego wiebl pomi~zy Wacławem 11 CUJkim i jego zwolenoik:iero biskupem krakowskim Janem MusbLit, 
w ~bcb którego znajdował ·~ zamek w Slłliedoim SJawkowie. a Władysławem Łokietkiem. 

O zoiszczeniacb łwiadcz.y przede wszystkim warstwa spalenizny oraz bełty tusz. 
Zabytki oraz dokumentacja znajdujlł si~ w gestii Wojewódzkiego Konserwatora d/s Zabytków 

Archeolot~.iczoycb w Katowicach. 

Labllli, pa. Wołów, 
woj . wrodawakle, 
SL 19 AZP: 76-23/3f 

l Wojewódzki OłrodekArcbeologiczn<>-Kon- l 
aerwatorski we Wrocławiu 

Badulami kierowała dr int. Ewa Lutyniecka. Konsultanci prof. dr Edmund 
Małachowicz. dr Maria Ditbrowska. DnJai sez.oo bid~ Zespół poklaslAOI"Dy w Lubi~ttU 
Browar. 

Badania ratownicze architektury browaru kluztoroego w LubilltU były kontynuacjlł prac rozpoczętych w 1988 
r. i towarzyszyły remontowi drugiej kondygnacji budynku. Odsłoni~o przeserzenic mi~zysklepieone. co 
pozwoliło na uali~ budowy mutów łredniowiecznycb. 

Po oczyszczeniu z tynku lic lcian stwierdz.ooo, te w ~e browaru barokowego zoajdu.Jił si~ cztery budynki 
JOSpodarcze w tym dwa wu.iesione w okresie od ko6ca XII w. do poct.~ttku X fi w., kuchnia z poc:qt.ku Xlll w. 
kryta sklepieniem kopulastym na tagielkacb. Ponado budynek prawdopodobnie z koóca Xlll w. przylepjlłCY 
z jednej silOny do kuchni a z drugiej być mote do nicistoie.Jiłcego refektarza klasztornego. 

Badaola będt koatynuowue. 

l LekDO, gm. Wurowiecwoj. pilskie St. 3 pe~nwc:z.esne łredDiowiecze 
Lubicnko. gm. Tamowiec woj. kr~Diemkie St. l palrz wczesne vedDiowiecze 

Mlkoł6w, woj . katowickie, 
K~c161 ,w, Wojdec:ha, 
St. 2, AZP: 100-46/nle bad. 

l Konserwator Zabytków Archcologiczoycb l 
w Katowicach 

Badania prowadzili: mar Jacek Pierzak oraz mgr Dariusz. Rozmus. Finansował WKZ 
w Katowacacb. Pierwszy scz.on badaa Wzgóne ko§cicloe u fladaml osadnictWa 
z XlV-XY w, nowotylne cmeDlaCzysko. 

Stanowisko pelotone jest na obszarze wzgórka przy kolciele św. Wojcledla w Mikołowie usytuowuego przy 
ul. Okrzei. Badania miały charakter ratowniCZC>-aoodatowy, ob#y parti~ wzgórza przeznaczoalł do niwelacji pod 
drog~ dojazdowił do kluztoru Sióslr Boromeuszek. 

Wyb:lp ułotony w miejscu lokaliz.acji przebiegu projektowanej drogi pOliadał wyroiary 7x2 m. W trakcie 
eksploracji stwierdz.ooo lałnienie warstwy kulturowej z XIV w. zawierajlłC'Cj charakterystyczn~t dla tego okresu 
ceramik~. Odkryto rówDiet llady konstrukcji drcwniuej z powytszego okresu, ~dącej prawdopodobDie reliktami 
płotu, parkanu (1) otacz.a.Jiłccgo być mote pierwszy, nieistnie.ilłcy obecnie, kokiół drewniuy w Mikołowie, znuy 
ze tródeł pisanych (pierwsza wzmiub z 1287 r. - dokument b. Mieszka Opolskiego). 

Ponad warstwlł z XIV w. :r.najdowała si~ przemieszana warstwa o mi~ttszofci ok. JSO cm zawicra.Jiłca 
zoiszczoae nowotylne pochówki. 

Zabytki ora:r. dokumentacja znajduje si~ w gestii Wojewódzkiego Konserwatora d/s Zabytków 
ArcheolCJt!irnych w Katowicach. 

Miłuti, gm. Ełk woj. suwalskie St. 4 pe1n peleolit i mezolit 
Nowa Biała. gm. Nowy Targ woj .. nowoslłdeckie p1UZ peleolit i mezolit 
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Praż.Jd, gm. Będk6w, 
woj. piotrkowskie, 
St. S AZP: 7~54174 

Muzeum Okt~gowe w Piottkowie Tryb. 

Badania prowadz.ił mgr Piocr Gajda. Fi Dalisował WKZ w Piocrkowie Tryb. PietWszy 
sezon badaJ\. Grodzisto stotkowe, pótnofredniowiecz.ne, znisz.czone w 1966 r. 

Stanowisko polotone !est na lewej terasie ulewowej rzeki Wolbttki. Załotooo dwa wykopy sondatowe 
o ł~nej powierzchni 25 m . W wykopie nr l natrafiono oa belki drewniane poł~ne ze sob4 pod ątem 160 oraz 
pale drewniane wbite pionowo w podote. W wytopie nr 2 odlayto wał k.amienny oraz trudne do rouótnienia 
fragmemy koostrukcji drewnianych. 

Na poziomie zalegania k.onstrukcji drewnianych znaleziono fragmenty ceramiki, które motna datować na 
schyłek. 'redniowiecza. 

Materiały znajdują si~ w Muzeum w Piocrkowie Tryb. 
Badania ratownicze, u względu u zavofi.eoJe obidebl plaoowuyml prac:ami błldowt.lyml bęcl\ koa

tynuow.M w przyszł)'lll roku. 

J Podł~ Królewskie, gm. Krupiec woj .. ~tocbowskie SL S pa1n okresy br~ 

Proboszc:uwlc:e, IJII· Stara Biała, 
woj. płockie, 
St. 20 AZP: 47· 54/60 

l Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Płocku 

Badania prowadziły mgr Anna Marcin.iak(allorka sprawozdania) i mgr Beata Górska· 
Grabarc:zylt. Fill&llsował WKZ w Płocku. Opiek.ę naukow• sprawował doc. dt bab. 
Leszek Kajzer. Pierwszy sezon badaA. Tzw. grodzisko stotkowate .. 

Celem badań była weryfikacja odkrytego w 1988 r. kopca. ustałenie jego funkcji i cł.-ooologii. 
Grodzisko stoikowale w Proboszczewicach powstało przez odcięcie gł~bokim przekopem cypla wcinaj~go 

się w doli q neczn._ Połotone jest w centrum wsi (ole. SOO m od znanego grodziska piedcieniowatego). Badania 
tonce.-rowały się na plateau stotka, gdzie wytyczono (po osi N-S) 4 wykopy badawcze o ł~nej powierzchni 
41,6 ml. 

Zgromadzono 1670 zabytków ruchomych. Dominowała ceramik.& naczyniowa pótno,redniowieczna 
i nowotytna oraz fragme.-y Ufli piecowych. Poza tym odnaleziono 49 przedmiotów telaznych (m. in. grot bełtu 
:t tuleją. klucz. podkowę, okucia), niewieJ q ilofć kofci zwiez-zęc:ych i ulamków szkla. 

Odnaleziono poz.ostałofci 2 raz osadniczych. Najprawdq>odobniej w ko6cu XIV lub na ~tku XV w. 
powstał tu drewniany budynek mieszblny. W wykopie l natrafiono na poz.ostałofci narotnika (NE) w konstrukcji 
uębowej. Ślady drugiego budynku, o ścianach zbudowanych w blitej nie obdlonej konstrukcji pionowej odkryto 
w wylt. ID. W wytopie tym natrafiono na wyratoy poziom spalenizny, co pozwala na twierdzenie. te zabudowa 
pierwszej fazy uległa przynajmniej czę~ciowo zniszczeniu potarowemu. Drug• fazę osadni~ na podstawie 
mate.ńału zabytkowego datować motna w su.roltich granicach od 2 połowy XVII do kolica XVIII w. Budynelc 
stojący na kopcu był zapewne drewniany, nie posiadał fundamentów i był posadowiony bezpofrednio na powier· 
zchni gruntu. S~zić nalety, te było to domostwo (dwór oa kopcu) siedziba administratorów włofci biskupstwa 
płockiego. Obecnofć silnie przepalonych Ufli piecowych. pozwała przypuszczać. te i ta faza utytltowania 
zako6czyła się- potarem. 

Badania będ\ kootynuowue. 

Pruwonk, woj. prumyskle, 
Plac Mickiewicza, 
St. 11 AZP: IOJ.8Ul 

Uniwersytet Marii Cuńe.Skłodowskiej Kat
edra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadzi! mgr Andrzej R07.wałka (autor sprawozdania). Finansowały UMCS 
w Lublinie i Muzeum w Pruworsltu. Pierwszy sezon badań. Sredniowiecze i okres 
oowotytny (Xill-XVIJI w.) 

Badania maj, na celu archeologiczn• rekonsllukcję topografii lredniowiec:znego Przeworsta. Prace 
ro~to od rozpoznania tzw. Małego Rynku (Plac Mickiewicza). mając głównie na uwadze: :tloblizowanie 
lladów czternastowiecznego lcofcioła św. Katarzyny- pierwszego parafialnego w midcie i ła.ci6skiego ~rodb 
misyjnego, połwierdzenie istnienia cmen.tarz.a pnykościelnego i wtalenia poziomów utytkowyc:łl Rynku. 

Wykonano 8 wykopów o łllC:tnej powierzchni 60 m1• Zlokalizowane w ce.-ra!nej i południoweJ ~ci Małego 
Rynku ukazały olraz zniszczenia nawarstwieiS kulturowych. spowodowanego pracami niwelacyJnymi w Rynku 
prowadzonymi w czasie 11 wojny światowej. Na wtócnym złotu znaleziono kilka fragme.-ów wczesnośred
niowiecznych naczyń glinianych i nieliczne kości ludzkie pochodw:e zapewne z przykościelnego cmentarza. 
Poziom calca lessowego pojawił się na głębo~ci 30.50 cm porutej obecnego por.iomu tej ~ci Rynku. 

W czę~ północnej Placu zachowały si~ nawarstwienia nowotytne a pod nimi pozostałofci łredniowiec:znej 
jamy. 

W spągowej części poziomu nowotytoego odsłoni~to warstwę słabo zachowanych belek drewnianych, 
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ułoton)'dl na linii NW-SE, równolegle do siebie, w ods~pacb od kilku do kilkunastu cm. Być mote jest to 
poz.ostałofć moslCU:Jlia Rynku. 

Odsłoni~ca jama była kszlałtu kolistego. o lrednicy 270 cm i zachowuej wysomfci 80 cm. W przekroju 
kształtu nieckowatego. Wypełnisto w ~lei pnydenoej i przyideonej tworzyła warstwa zw1111ego, szarego lessu. 
w w ~fci !rodlcowej warstwa nasypowego lessu l ciemnobrunatnego humusu przemieszanego 7. wwaml 
dnewnymi, kolćmi zwien~cyml i ceramlą. W stropie obie nu ulegala warstwa spalenizny. Pou obr~b obiektu, 
w kierunku południowym, wychodzlła jarnica półkolistego kształtu, o !rednicy 80 cm, uwierająca przepałone 
kamienie. kolei zwierzęce i dutą liczbę w~gli drzewnych. Jest to z.apewne pozoatałoić wydr41onego w lessie 
paleniska. 

Materiały ceramlc2.ne z. wypełniska jamy pochodZ4 z rozległego przedz.ialu cłu'ooologictnego - od XI do 
2 pot. XIII wieku. 

Kres funkcjonowania obiektu z.wi4UDY jest z.apewne ze spaleniem miasca prze2. Les~lca Cz.aroego w odwecie 
u najazd ksi~ia ruskiego Lwa na z.iemie sandomiersq i krakowsq w 1280 roku. 

Materiały ~najdu~ si~ w Katcelne Archeologii UMCS w Lublinie a po opruowaniu wsca~ prubzaoe do 
Muz.eum w Prz.eworsku. 

BadaDla bęc~.\ koatynuolftM. 

Reszd, woj. olsztyńskie, 
SL 3, AZP: 18-67 l Muzeum Wannii i Mazur w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Iubela Mirkowslca. Finansował WKZ w Olsztynie. Pierwszy 
sewn bada6. Fundamenty banty w miejskim murze obronnym. 

Celem bada6 było odlcrycie banty w częlci lredniowiectoego m~r~~ miejsldego od strony uchodniej miasta. 
Usytuowanie baszty w tym miejscu wynilcało 2. z.achowaoej bas2.ty w ~ki pdudniowo-z.achodniej murów 
i lladów drugiej baszty w ~~ci północno-uebodni ej. 

W miejscu. gdzie spoducwano si~ ualett llady baszty z.aJotooo wykop ~nacwny numerem-4 o wymiarach 
pierwotnie 2x3 m. Podyktowue koniectnofci• z.achowania rosn4C)'Ch drzew oraz ułiaą. Miejsce to byto bardz.o 
uci~iwe w trakcie kopania, gdyt wcze!niej posadowione były w tym miejscu ubudawania gospodarcze. W~ 
wschodniej wykopu odlcryto fragmenty fundamentu baszty stanowi4CC jej ~ść północoo-wschodni4 i fragment 
fundamentu miejskiego muru obronnego. Oba mury %.budowane były z r61oej wielkolei bmieni poł4C2.Qnych 
upraw• z. gruzem ceglanym. W olr~bie wykopu odktyto mur miejsld o dJ. 2.70 cm i sur. 1,65 cm. Prz.ewiąz.any 
był ~ fundaroeOlem basuy. który z.najdował si~ od strony miasta. Fundaroeol miejskiego muru olr0011ego odkryto 
tylko do gł. I,OS cm. a fundaroeol baszty był gł~hny i posadowiony dogi. I,SO ero. Obu fundamentów nie odkryto 
do stopy fundamentowej ze wzgl~du oa mały wymiar wykopu i lxaku motliwo§ci jego posurunia. W celu 
ustalenia surokoki baszty posurzono wykop pou li ni~ uwn~trz.~ wykopu w lderuołu uchodni m. Na ~§ci tej 
na linii jut odkrytej baszty odsłoni~to mta", któcego dolna ~ć wsmuje na §redniowiecz.oe mury a górna na 
współcusne budynki. Fundament w uchodniej czę~ci wykop1 nie ko6czył si~ i wchodU! w lcian~ z.acbodni• 
profilu wykop!. 

Dotychcz.asowe badania dają podscawy do datowania odkrytych fundamentów bas2.ty i muru obronnego na 
okres ~redniowiecz.oy. Nie uchwycono długofci ani surokofci basz.ty, dlatego naJetaioby pneprowadUć dalsu 
badania posunaj~ ~fć z.a.ch. wykopu oraz. prudlutaj~ w kierunku południowym. 

Z dotychczasowych badań wynilca. 1e fundament muru mi.ejskiego nie był prurwany a ciuJy na całym 
odcinku. 

Zbica warstwa gruzu cegluego, t:amieni , uprawy dostarayła fragmentów cenmiki oowotytnej i leilica fcg. 
ceramiki fredniowiecz.oej. 

W celu pomanla posadowienia stopy fundamentowej baszty l jrj prubl~ nlabędnt 54 c1a1su badania. 

Stawków, woj. katowickie, 
SL l, AZP: 97-StJnlt bad. 

Konserwator Zabytków Archeologictnych 
w Katowicach 

Badania prowadził mgr Jacek Pierz.ak. Finansował WKZ w Katowicach. Szósty sezon 
badań. Relikty z.amku f redniowieC2.Dego z. 2 poł. XIII-XV w. 

Stanowisko ~olcałizowane jest w rejonie ulic Staropocztowej. Browarnej i Zamkowej, na w~niesieniu, 
otocz.onym suroq fos-. 

Kontynuowaoo prace w wykopie V ~ 1988 r., z.alotonego pny ryz.alicie w mta"U południowym wiety 
mieszkalno-obronnej. gdzie z.najdowalo si~ w 2 pol. Xlll w. picrwocne wejlcie do wiety. 

W wykopie tym odbyto w ubiegłym setonie tajemne przejście, tzw ... wyciecz~". prowadzące z. wn~tna 
wiety poza ~b obwałowań. 

Wykop przedłutono o 10 m w kierunku południowym, chcąc tym samym ~oblizować przebieg cajemnego 
przej ~da. 

W trakcie badań potwierdz.ooo fakt, Jt tz.w . .. wyciecz.b" powstała w II faz.ie. tj. najprawdopodobniej na 
pocz.ątku XIV w. Prowadziła ona z. wn~trza wiety. pruz mur fciany południowej (wyratne przeprucie ściuy), 
nast~pnie pnekopem o surokości 100 cm i wysoko!ci około 120 cm, z.abe~piec2.00ym kamieMym sklepieniem, 
biegła w kierunku fosy. Sklepienie .. wycicc~ki" wstało z.amaskowane wałem. którym otoczooo w II fuie z.aroek. 

Przypuszcunia. it cały prubieg tajemnegoprujścia będzie uchwytny w wykopie nie sprawdz.iły si~. Przejkic 



92 

bowiem. po około 6 n1 przebiegu, osirym z.akolem skr~o w k.ielllllku wschodnim. tj. w stroo~ rzeki Białej 
Przemu.y. Tak więc wylot przejścia jest udał spraw• otwat14- W proillu zacbodnim wykqJU stwierdzato obec;oojć 
kamieonego ,.chodnjka", prowadz4cego w l fazie do schodów, zlobllz.owaaych w ryz.alicie fciany pdudniowej 
wiety. 

Po posun.eniu wykopu odsloni~to go na całym swym przebiegu - szer. 220 cm, dł. 700 cm. Chodnik 
połotoay był u wantwie piasku caleowego i ułotooy z 3 wantw płaskich kamieni Teren dziedzj6ca po obu 
strooacb .,chodnika" był wymosz.czaty deskami. polotonymi bezpc>Credn.io na wantwie pierwotDej próchn.icy. 

W fazie lL kiedy Zlllieniooo dojkie do wiety, dobudowu,Ac tlal~ scbodow• od strony północnej. pierwotoe 
wejfcie, chodnik ora.z dziedziniec przykrył wał ziemny, polaywaj~y równiet .. wycieczk~··. 

Kootyouowaoo rówDiet prace w wykopie 111/88189, gdzie odkryto mur wschodnj i południowy budynku 
bramnego, wybudowanego w II fuie. Po poszerzeniu wykopu w kierunku południowym odałoni~IO o.arotnik 
połudoiowo-wsdlodni budynku ora.z stwierdzono. i t analogiczny nuotnik pdudniowo-zacbodni został znisz.czooy 
w trakcie lneciego z kolei poszerzani& fosy w ko6cu w. XV lub na ~ w. XVI. kiedy relikty ua.isz.czooego 
zamku zostały w tyro okres1e wł~zooe w obr~ obwalowa6 llliejskic:b. 

Wykop nie został usypany w zwi~ku z prae&IDi kooserw&torski llli. jakie były prawadrone przez autora badd 
jednoczelnie z prae&IDi badawczymi, ma.i4cyllli na celu siWoczenie tu rezerwatu arc:beologiczoego. W trakcie bada6 
odkryto materiały accheologiczoe z 2 pol. XIII do w. XVI. 

Ciekawostką było odkrycie w rejClilic budynku bramoego 2 kompletnych szabli austriackich z około 1863 r., 
ukrytych tu prawdopodabnie po bitwie pocni~dzy powsta6callli, a wojsbllli rosyjskimi pod s .. iedni• Krzykawq 
w 1863 r. 

Materiały znajduJ. si~ w gestii WKZA w Katowicach. 

Szczedll - Start Miasto. Polska Akademia Nauk Instytut Historii 
Pocłzamcze, Kultury Materialnej Zakład Archeologii 
St. 2:0, AZP: »05f17 Nadodrza 

Badania prowadz.iJ mgr Marian Rulewicz. Finansował WKZ w Sz.czec:inie. Trzeci 
sezon wykopaliskowy. Wczesoofredniowieczne podgrodzie w rejonie najst&rszego 
portu. 

Prace wykqJ&liskowe w 1989 r. prowadzono na kw&rtałe VI Podza.mcza, w obr~bie wykqJU o wymiarach 
7,S ll 10,0 m. na ćwi&rtkach A. B. C, D. Zdj~te zostały cztery oastwne warstwy osadnicze: IV. V, VI i ~kiowo 
Vll-VIJI. Odsłoni~to tet szefć poziomów konstrukcji drewnianych. Srednia gł~bokofć wykopu aktualnie wynosi 
ca l ,S m. Prace koocentrowały si~ na trzech obiekrach konstrukcyjnych w postaci: l. drewnianej ulicy, z-budowanej 
na osi O-W (od strony wzgórza zamkowego w kierunku Odry); 2. równolegle do niej nawantwiały si~ drewnia.ne 
konstrukcje w postaci legarów i połotoaych na nich dranic, stanowi~ wymoszczenie .,zapadliska", powstałego 
przez wczeiniejsze wkopanie dutej beczki fciekowej; 3. na ćwiutce D odsłoni~ 2 beczki odwadniaj~. z hórych 
wylxaoo lredlliowieczn'ł zawut~ materiałową. 

Po zd»ciu drugieso poziomu konstrukcji drewnianej ulicy, cezw~ dla oast~pnych oawantwietl staDowi 
wkopana becUa fciekowa. Koostrukcje drugiego poziomu ulicy spoczywały oa gl~kofciacb 4,14-3,6 m. n.p.m. 
z widocznym spadidem w kierunbl Odry. 

W nawarstwieniach osldnicz)'ch masow~ ubytków ruchomych obserwujemy w ceramice atalowosz.uej, 
kołciach ssaków i ryb ora.z resztkach rozmaitych wytwoców skórzanych, zwłaszcza obuwia. Do ciekawszych 
zabytków wy!Welonych oaletą przedmioty melałowe (br~owa s~zka od pasa. haczyki rybackie, szydło, oote, 
gwot.dzie i nity ora.z c~fć podkowy), skórzane (pochewka). kofciane i rogowe (grzebjenie tkackie. azefcioątna 
kostka do gry). bursz.tynowe (cz~lć koili) i drewniane (kijanka. pływaki od sieci rybackich i grube liny cu. 
mownicze). Dotychczasowe zoaleziska mogą sugerować wycinek rz.emie§lniczo..ryback.iej dzielnicy polok:acy
jnego Sz.czecina. 

Według prowizoryczaych oblicze6. do osiągni~cia calca na eksplocowanym wykopie nalety pn.ewi!Weć kilka 
nast~pnych sezonów wykopaliskowych. Chod.zi oam bowiem o uchwycenie relacji do odsłoni~tych wczefniej 
wczesnofredniowieczn)'ch konstrukcji portowego nabn.eta z rejonu Baszty Siedmiu Płasz.czy. 

W oparciu o zw&rte zespoły cerallliczne, wspomniane wy±ej warstwy osadnicze motoa datować roboczo na 
XIII-XIV 1· ek. 

Słupsk woj. ciecbaoowslóe S t 4 palnokres rzymski 

. Środa Śltsb, 
aJ. II AnnU Wojska Polsldego, 
woj. wrodawslde, 
St.. -2, AZP: 78-24113 

l Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Koo- l 
ser.yatorsk.i we Wrocławiu 

Prowadziła: mgr Halina S!edz.ik-Kamiósła. Ludwik Kami6ski; koosultowali prace: dr 
Wojciech Dzieduszycld, prof. dr Mirosław Richter. Finansował WOAK. Drugi sezon 
bada6 ratowniczych w obr~bie St&rego Miasta w Srodz.ie Sląskiej. 

Kontynuowaoo badania w ~ie wykopu budowlanego przy ul. D Armii Wojska Polskiego na powiuzchoi 
290 m2• W zacbodojej ~ wykopu eksplorowano warstw~ kulturow• zwi~ z najstanz.ym palliomem 
osadniczym. W stropie tej warstwy natrafiooo na relikty drogi (?)w postaci ~fciowo zachowanych drewnianych 
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legac6Y.r (łupanych), ułotooych prostopadle do jej biegu. Nad stropem warstwy kulturowej stwierdzono obecno!ć 
fragmentarycznie zachowanego brulcu kamieonego uliczlci. Została ona nieznacznie prusuni~ta na zachód 
wzgl~dem wcu§niejsuj drogi drewnianej. Zachowane w tej ~ici wykopu nawarstwienia lculturowe miały 
milltszoić O,S m. 

Na stropie gliny caleowej odkryto 4 rowy biegnące po osi południe- p6łooc. pasmem surok~ci 6.0 m. pn.wie 
r6Y.rnolegle wzgl~dem siebie, tylko rów or l i 2 przecina~ si~. Najprawdopodobniej 54 to po:tcostał~ci ogrodzeń o 
konstrukcji palisadowej, wykonane z dranic, które ustawiono pionowo w wykopanych rowach. Nie stwierdzono 
obecn~ci konstrukcji nośnej słup6Y.r. Wyjątek stanowi rów nr 4, w którym wystąriJy 2 słupy odległe od siebie 
o 6 m. Rowy biegną na całej długolei wykopu zgodnie z generalnym lcierunlciem podziału działek, świadczą 
o zmianach czy tet regulacjach w rozplanowaniu miasta a zwi~ych z prubiegającą tutaj w średniowieczu ulicą 
Gwiatdzistą. Rozstrzygoi~a w tym zakresie przynielć mog4 tylko szczegółowe studia komparatystyczne odwołu
jące si~ do analogii środkow<>- i zacbodnioeuropejsldcb.. 

We wschodniej ~ci wykopu warstwy kułturowej prawie nie stwierdzono, miejscami jej milltstoić ~nosiła 
do S cm. Na stropie calca odkryto obiekl. (or XXIX) doić znacznych rozmiar6Y.r, o powierzchni S4,6 m (~ść 
wchodzi pod wschodnią krawędt wykop1). W rzucie portiomym czw~Xoboczny. W partii stropowej wypełniony 
szarą gliq z pojedynczymi w~glami drzewnymi IXIZ grudkarni polepy. B litej p(lłnocn<>-uchodniego n111:otnika 
obiektu stwierdzono obecność jamy z dutą iJ~ią w~gli. Przy ścianie poJudniow<>-wschodniej stwierdzono 
obecn~ć jamy zagł~bionej do J,O m, a stanowiącą najprawdopodobniej pozostałość piwniczki. W cZ#ci poJud
niowej onz północnej. w odleglo§ci 1,0 do 3,0 m od omówionego obiektu znajdowaly si~ jamy gospodaecu 
(nr XXIV, XXVT. XXX). 

Chronologia najstarszych nawarstwień osadniczych, które obecnie nalety umieszcuć w dość szeroticb 
ramach między schyliciem Xn w. a połow4 XIII w. opiera się wył~~tznie na odkrytej ceramice naczyniowej. 

Dolcumentacja i zabytlci znajdil~ si~ w WOAKu we Wrocławiu. 
Badania ntownlcu będ"l kontynuowane. 

Środa Śl,. woj. wrocławskie, 
St. 6 , AZP: 7S.24114 

l Muzeum Miasta Środy Śl. 

Badania (rOWadzili: mgr Leszek Berduła, mgr Jacek Czajka i mgr Michał Mul~~:czyk:. 
Finansowal Zakład Pr~Xl!kcji Uszczelnień Technicznych filia w Środzie ŚL Miasto 
XTV-XVw. 

W 7 ,S - arowyro wykopie budowlanym badaniami archeologicznymi obj~to obszar o powierzchni 323 m1. 
Miątsz~ć nawarstwień pótoo~redniowiecznycb (~rednio 40 cm) dochodziła do ok. 1,S m we wschodniej ~fci 
wykoptL Poziomy współczesny i nowotylny Qącznie 1- 1.2 m) o charakiecu niwelacyjnym zdjęto przy pomocy 
ci~tldego s~tu. 

We wschodniej ~ki wykopu odsłooi~to przyziemia piwnicy budynku mieszkalnego (w cało§ci) i gospodar
czego (w znacznej ~Jci). Oprócz podwalin zachowaly się ~ciowo fciany wykonane z pionowo ustawionych 
dranic. Od budynku gospodarczego odobodzil wkopany w calec kanał (dług. 7.S m) znajdujltC)' ujfcie w zbiiXnilcu 
(ob. 25). Kanal wykonano z połowizn okorowanych poi przykrytych naldadką z uszculnie.niem plastyczną glift4. 
Zbiornik: gl~boltości 2.6 m posiadaJ cembrowi~ z desek ustawionych na sztorc, z zaciosami ł4CZQnych na w~gieł 
gład lei. 

Za p(inocn<>-ucbodnim narotnilciem budynku gospodarczego znajdowała si~ studnia, kl.óra uległa zawaleniu 
jut w średniowieczu. Jej cembrowinę wykonano z dranic btczonych na węgieł gładlti, a wzmocniono dodatkowo 
słupami w narotacb i wieńcami rozpór co ok. l m. Studni~ o identycznej konstrukcji odkryto przy p6łoocnej ścianie 
wykopu budowlanego. w jego środkowej czę§ci. 

W centrum wykopu na poziomie stropu calca odsłonięto zarys dutego (9 x 9 m) obiektu nr 29, nieznacznie 
wkopanego w calec. Była to prawdopodobnie szopa o drewnianej konstrukcji z piwniczką w południow<>-uchod
nim narotniku. Obiekt uległ całkowitemu spaleniu. dutailość fragm. ceramilei w pogorzelisku datuje go na XIV w. 

Na wiek XV datowane są pozostale odkryte obiekl.y. W ~ści poJudniow<>-wschodniej wykopu odsłonięto 
fragment kanału o konstrukcji analogicznej do opisanego wytej, doprowadzającego wod~ do dutej kadzi -
zbiornika. Kadt wykonanana z Idepele miała 120 cm wysokości i 120 cm średnicy przy dnie. 

O produkcyjnym obarakterze południowej ~ści miasta w XV w. świadczy nie tylko brak zabudowy. lecz 
prude wsz.ystlcim znaleziska pieców i nasycenie nawarstwie6 grudkami przepalonej gliny pochodqcymi ze 
zniszczonych piecÓ'N. Katdy z czterech odkrytych pieców posiada iDOli konstrukcję. Pierwszy (ob. l i 2) zbudow
any na planie kwadratu o boku 1.6 m miał grube ściany z otoczaków ł4CZQnych plastyczn4 gliq onz przedsionek 
ze ścianami z wypalonej gliny. Drugi (oh lS) to tunel dług. S m sur. 1,2 m z dodatkowym wlotem w jednym 
z bok6w. Zacbowaly się~ jedynie podstawy ścian, ~ciowo wzmocnione otoczakami. Trzeci (ob. 30) to niewielici 
piec kopułowy, postawiony na planie owalu, ściany u podstawy wzmocniono otoczakami. Czwarty (ob. 31a) 
wkopany został w starsze podłote, mial zarys prostokątny, jego ściany szalowano dranicami i oblepiono gliq 
schudzo04 maleńalem organicznym. 

Bk:splorowane nawarstwienia przyniosły duą licz~ znalezisk pófoośredniowiecznych. Głównie są to frag
menty cerarnilci, nieliczne przedmioty metalowe i drewniane IX8Z złote okucie pasa z piwnicy budynkiL 

Material ruchomy \Xaz w calości wyciągni~ta kadt. fragm. beczlci. kanału i podwaliny budynku znajdu~ si~ 
w Muzeum Miasta Środy ŚJ. 
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Środa Śl., Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu 
al. KoKłuszk.l 37-45, 
woj. wrocławskie, 
AZP: 78-14 

Badania prowadził mgr Lenek Berduła z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu 
przy wspóluduale mgr mgr J. Czajki i M. Mularczyka z Muzeum Miasta Środy Śl. 
Całoki' prac kierowal doc. dr hab. Jerzy Lodowski. Prace finansowane były prze1. 
Miejskie Pnedsi~biorstwo Gospodarki Komunalao-Mieszkaniowej w Środue Śl. Zak· 
res c!Tooologiczay prac Xlll-XVlll w. 

Parcela budowlaoa pcmi~dzy ulicami Kołciuszki i Matuszewskiego lety poza murami miasta lokacyjnego 
z X m w .• a w ołr~bie murów, które ocoayły Środ~ w poł. XV w. Pierwocnie teren ten stanowiła traw~t terasy 
nadzalewowej o ekspozycji północnej oraz terasa ulewowa niewielkiego cieku. Nadzór archeologiczny 
prowadzony był równolegle do posl~pi ci~tkich prac z.iemaycb. a ratownicze badania wykopaliskowe prowadzono 
od wrzdnia do połowy listopada. 

Na 12 arów powier7.cbni wykopu budowlanego ebploracj4 obj~to 3,4 ara łredniowiecznycb i pófoołred
niowiecznych nawarstwie6 o mi.Uz~cl do 1,2 m. zalegających pny i na kraw~dl.i terasy aadzalewowej. Ogółem 
odsłoni~to 31 obiektów XUI-XIV w. w tym dolne partie czterech budyoków wkopanych do 80 cm. w piasek terasy 
nadulewowej. o koosuub:jach ramowych i łclaoacb z dranic. W dwu budyabch w kiepsko i nitc:j w calec 
wkopano beczki z dnami posiadającymi otwocy, osuszaj~ymi teren w obr~bie budynku, jak tet bę~ymi tródłem 
czystej wody. Od budynku nr 2 biegnie w kierunku północnym kanał odprowadzający wodę. Wykonany jest 
z wydr~onych połówek długich pni przykryty.ch dranicami i uszczelnionych plaslyczn' glinę. 

W dutym dole (ob. 3) w jego dolnej partii 111yskaoo zoaczo' ilołć łcinków skóry oraz. f r. obuwia. 
W ~ci wschodniej wykopu odsłoni~to trzy paleniska oraz dwa niewielkie piece o zniszczonych kopułach, 

funkcjonuj~ na tnecb poziomach stratygraficznych. W nawarstwieniach wyst,pila znaczna ilołć grudek czer
wooo wypalonej gliny z domieszq materiału orpniczoego (sieczka) będ~ych najpewniej pozostałołcią po 
zniszc:r.ooych kopułach pieców. 

Reasumuj~ wydzieJono dwa zespoły pracowniane na osadzie podmiejskiej. pierwszy datowany ceramiq na 
11 poł. XUI w. zwi~y był z ołr6bq skóry. drugi to Xll1JXIV wieczny zespół pieców i palenisk o trudnym 
obecnie do uslalenia pruzoacu:niu. 

W nawarstwieniach nowotytnycb odsJoni~to piwni~ budynku barokowego oraz. kilka fragm. ceglanych 
murów równi et z XVII-XVIU w. Uchwycono t.akte zarys gruzowiska budyoku z XVlll w. o konstrukcji prawdopo
dobnie szachulcowej wypełnionej gli~ z materiałem organicznym. 

Tnebnle~~, ul. Ko§clelna, 
woj. wrocławskie. 
St. 3 AZP: 76- 29/147 

Wojewódzki Ofrodek A rcheologlczoo-Kon
serwatorski we Wrocławiu 

Badania prowadula mgr Hałina Śledzik-Kamińska. Konsultował dr hab. Józef 
KatmierczyŁ Finaosował WOAK. Pierwszy sezon badaA. Miasto z XlU w. 

W styczniu 1989 L w u-akcie kopania lawy fundamentowej pod budynek miestk.alny pny ul Kołcielnej 
w Tru:bmcy oatrafiooo na skład oa.czy6 glinianych. Miejsce odJerycia zaajduje si~ we wschodniej c~ci miasta. 

Obserwac_k nawacstwie6 kulturowych prowad:r.ooo tylko oa przekroju piooowym. gdyt wcu:łniej zostały jut 
wykonane wkopy pod fundamenty budynku mies:r.kaloego. Po zdj~ciu oadklaw uemi na g)~ołci 2.40 m od 
terenu wspcllcu:snego odsloni~ty został wkop długo§ci 8,80 m (po osi E-W). g)~bokołcl l.(~ 1.1 O m. Wypełnisko 
wkopu w partii st.ropowej stanowiła warstwa próchnicy z olauchami cegły nowotytnej. Mi.Uz~ć warstwy 
wynosiła IS-25 cm. uchowala si~ tylko w zachodniej ~fci wykopu. Ponitej ulegała tółta glina :r. próchniaa 
o mi~szo§ci 2().S0 cm a miejscowo do 64 cm. Warsiwa ta widoc:r.oa była na odcinku olcolo 3,0 m. W zachodniej 
C7.łfci wykopu strop wypełniska stanowiła próchnica z gli~ o rni,tszofci do SS cm. Zalegała na odcinku 2.50 m 
(została pr:r.eci~ta wką>ami nowotytnymi). Pod warstw' wytej opisan, zalegała Ulta glina miątszołci 25-3S cm. 
w na odcinku SO cm stwierdzono obecno§ć prócbnicy z gli~ oraz w~gielkami drzewnymi mi~szofci 3S cm. 

Warstw~ nadcaleowę stanowiła glina l-mieszana z mał11 i! oś cię próchnicy o mi.Uzołci od l O do40 cm. Jej spąg 
wyst~pował na gl~bokofci 183,44-183,46 m n.p.m. i minimalnie podnosił si~ w kiuunw zachodnim. lowentarz. 
kulturowy warstwy nadcaleowej lo fragmenty cegły .. palcówki" oraz cale egumplar:r.e, o nast~puj~ch 
wymiarach: 8 x 13 x 26 cm. W centralnej ~fci wkopu pod warstw' spaleniwy odkryto jam~ oznac~ nr l 
o f rednicy 0.80 m. Ścianki jamy były proste o długo§ci zachowanej 0,30 m na dnie widoczne były smutki łruaalnej 
g.liny po rozłotooym ckewnie, w Clłlć wierzdulia uległa s.paleniu. 24 naczynia gliniane (maoirki) zalega~ we 
w~trzu jamy skierowane były otworami ku górze. Wstwnie darujemy j e na Xfll wiek. Wykcnystywaoe były 
zapewne przez pielgrzymów przybywaj~ch do grobu Św. Jadwigi w Trzebnicy. Przymocowane do pasa mogły 
słut~ do prunoszenia płynów, w naczy6koo b:r.lalcie kulistym odkryte obokjamy nr l mogło być wykoczystane 
do pnechowywania wonno§ci. 
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Zespół do Bada.ó Średniowiecznej Architek
tury Kujaw i Wschodnie" Wielkopolski 

Badania prowadzone pnez Zespół UMK w Toruniu. IGerownik badań: prof. dr hab. 
Jadwiga ChudzjaJcowa. Współudział w badaniachmgr Marcin Wiewióra (autoc tekstu). 
Prace finansowane przez Wojewódę Bydgoskiego. Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie i Grant UMK. Trzeci sezon badań. Zespół poklasztorny kanoników 
regularnych. 

95 

Celem badań było odJerycie i zinwentaryZOwanie nieznanej dotąd zabudowy klasztornej, oraz ustalenie jej 
chronologii i weryfikacja odkryć romańslciego ko!cioła z lat 1949-50. Jednocześnie kontynuowano badania 
w be.z.~rednim sąsiedztwie kościoła w celu ustalenia powi~ań stratygraficznych architektury z warstwami 
bllturowymi. 

Wytyczono ogółem 33 wykopy. Od północnej strony kołciota odJeryto na znacznej przestrzeni dobrze zacbow
ane przyziemne partie zabudowy klasztornej poz.wałajiiCC na pełną relconstrukcję układu przestrzennego tego 
skrzydła klasztornego. Czytelne powiązania stratygraficzne poz.walają na wydzielenie koJejoych faz budowy 
klasztoru. Do najlepiej rozpoznanej fazy nałety obecnie p6toośredniowieczny e.tap budowy (Xlll-XV). Ciekawe 
wyniki uzyskano od południowej strony kościoła. gdzie na terenie dawnego cmentarza. zlikwidowanego prawdopo
dobnie w końcu xvm wielru. odkryto konstrukcję ceglaoo-kamienJlą w formie zamkniętej k:rypty grobowej 
i przylegającym do niej dwukomorowym grobowcem (mogiłą). wypełnionym przemieszanymi ze sobą ko!ćmi 
ludzkimi. 

Do najistotniejszych rezultatów badań w sezonie 1989, obok omówionych wytej odkryć północnego skrzydła 
p6tnołredniowiecznej zabudowy klasztornej i rozległej budowli grobowej, oałetą równiet ustalenia na temat 
chronologii kołcioła NMP. w opacciu o badania przeprowadzone w bez~redniej bliskości kościoła. Wstępne 
wyniki zmuszają nas do zweryfikowania dotychczasowej chronologii kościoła z koóca X wieku na czas pomi~zy 
końcem X1 wjeku, a pierwszą pdową XII. 

Kolejoe sezony badawcze poz.wolą na ściślejsze okreflenie chronologii kościoła NMP. oraz rozpoznanie 
układu przestrzennego klasztoru kanoników regularnych i jego bezpośredniego zaplecza osadniczego 

Tudorów, gm. Opatów, 
woj . tarnobrzeskie, 
St. l , AZP: 87· 71/8 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Tarnobrzegu 

Badania prowadził mgr Marek Flocek przy współudziale mgr mgr Leszka Po
lanowskiego, Jerzego Zuba i dr. Andrzeja Przemyslciego. Finansował BBiDZ w Tar
nobrzegu. Pierwszy sezon badań. Siedziba rycerska z wietą mieszkalno-obronną 
z XIV w., przekształcaną w XVI i XVII w. 

Siedziba rycerskiej rodziny Tudorowskich (następnie własność Szydłowieckicb, Tarnowskich, Ostcogskich, 
Lubomirskich i Karskich). wzmiankowana w 1371 r .. z lc.tórej zachowała si~ kamiennawietai resztlei wałów. 
połotona na platformie skalnej stanowiącej zakończenie dutego cypla opływanego z trzech stroo przez niewielki 
ciek- dopływ Opatówlci, oddzielona od cypla wysoczyznowego suchą fosą. Wieta usytuowana oa wschodnim 
krańcu platformy skalnej, na rzucie zblitooym do kwadratu. murowana z kamienia, tynkowana. Od zewnątrz dwie 
nieznaczne odsadzki zwętające wie4 ku górze, wewnątrz czytelnych kiJka poziomów utytkowych. c~ciowo 
niewspółczesnych sobie. Na katdej leondygnacji otwory oleicone - strzelnice. umieszczone w §cianach połu~ 
niowej i wschodniej, natomiast w ścianie zachodniej. oa poziomie platformy skalnej. przesklepiony otwór 
wejściowy, być morte wtórny, za§ na poziomie drugiej odsadzki zamurowane dute okno bądt pierwotny otwór 
wejściowy; ściana północna całkowicie pozbawiona otworów. Do wiety od strony pdudniowej i wschodniej 
dochodzą krótkie odcinki wałów kamienno-ziemnych zamykających niewielq przestrzeń wokół południowo
wschodniego narotnika wiety. 

Ogółem załotooo i elcsplorowano 6 wykopów o łącznej powierzchni 100 m2 oraz dodatkowo sondat po 
przeciwnej nit wieta stronie fosy. Poza badaniami wykopaliskowymi przeprowadzono wiercenia świdrem gle
bowym oraz dodatkowe obserwacje terenowe, lokalizując wzrniaokowMą w 1371 r. groblę; wykonano pomiary 
cegieł, analizy wątku m11:ów kamiennych, tynków i zapraw. 

Stwierdzono, te na platformie skalnej. poza wietą. nie było tadnej zabudowy mieszkalnej bądź gospodarczej. 
Zastanawiający jest bardzo nieliczny mateńał ruchomy wydobyty z warstw kuJiurowycb, zarówno wewnątrz jak: 
i na zew011tn wiety. Faktten sugeruje, te wieta nie była staJe zamieszkiwana. 

Przeprowadzone prace pozwalają oa wsl~pną relconstrukcję wyglądu załotenia w poszczególnych fazach jego 
funkcjonowania oraz ich wstępne datowanie: 

Faza l (l poł. XIV w.- koniec XV w.)- wybudowanie oa cyplu skałoym samodzielnej wiety o charakterze 
obronno-prestitowym, z dodatkowym elemeotem obronnym w postaci fosy od strony wschodniej i grobli urnotli
wiejącej zalanie terenów po stronie północnej, zachodniej i częściowo południowej. 

Faza II (pocz. XVI w. - l poł. XVII w. ?) - wzniesienie od strony wschodniej i południowej wałów 
kamienno-ziemnych uniemotliwiających podejście bezpośrednio do murów wiety; eweotualnie pewne prze
budowy wnętrza. U schyłku tej fazy nastąpiło częściowe zniszczenie wału od strony wschodniej. 

Faza 111 (pol. XVII w.- pol. XVlll w.)- budowa wału (szaóca) wzdlut zacbodniej kraw~dzj cypla skalnego, 
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wykooaoie nowyc:b otw6cłNI okieooyc:b. w tym w piwnicznej kondygnacji. Zapewne ok połowy XVIU w .• być 
mote po zniszczcniach w czasie wojny .. północ:ocj". zaprzeatanic u.tytkowania wiety. 

Materiały i dokumentacja w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Tarnobrzegu. 
Baclula z.apoha będll koatynuo-. 

Włocławek, 
St. 11 a AZP: 47-481- nie bad. 

l Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Leszek Wojda. Opiek~ naukow4 sprawował doc. dr Jan 
Kmieci6sk.i. Dziewi41Y sezon bada6. Miasto (X UI-XX), zamek (XIV-XVJU) 

Celem prac było rozpoznanie układu stratygraficznego oraz poszukiwanie reliktów m~rłm zamkowyc:b 
w zacbodniej partii obecnego terenu dziedzi6c:a Pałac:u Biskupiego. 

Wykonano łącznie 7 odwiertów o skoku c:o S m. usytuowanych na linii N-S i oawi4Zującyc:h do prac 
prowadzonych w latach 1987-1988 oraz wytyc:zooo wykop o powierzchni 6 m1 przy wschodniej tcianic budynku 
dawnej wozowni obok pćłnoc:no-wsc:bodlliego oarotnika.. 

W wyniku prac zaiawentaryzowuo 37 pacycji w tym: 456 ułamków cenmiki. 16 fragmentów kafli piec:ow
yc:b, 10 fragmentów sz.tła naczyniowego i okiennego. 8 fragtnentów gwotdzi i haków. 2 fragtnenty płytek 
posadzkowyc:b, l fragment dachówki - g45iora. 

Nie natrafiono na relikty obwodowyc:b murów zamtowyc:b. Natomiast układ stratygraficzny oraz materiał 
zabytkowy zaobserwowuy w odwiertach i proftlac:h wytopu §wiadcz.\. te teren ten został sztucznie podwytazony 
i osuszony w wyniku zasypania gruzem poc:hodz4Cym z licznych przebudów. jakim poddano zamek w XVI
xvm w. Pierwotnie zachodnia partia obecnego dzicdzi6c:a Pałacu Biskupiego znajdowała si~ poza terenem 
dawnego zamku: i st.niała tu fosa zasilana wodami rzeki Zgłowi4<:Zk.i. kt6ca podchodziła pod mwy zamkowe. 

Materiały znajdui4 si~ w Katedrze Archeologii UL. 
Badania ~ koat111uowa-. 

Wojszkl, am. Juchaowiec Dolne, Polsta Akademia Nauk Instytut Historii 
woJ. blałoetodde, Kultury Materialnej Zakład Epok.i Metali 
AZP: 41-87 w Warszawic 

Badania prowadzili dr Zbigniew Kobyli6sk.i i mgr Dariusz Krasnod~ti przy 
współudz.iaJe uczniów szkół łrednich z Bielska Podlask.iego. Finaosował WKZ 
w Białymstoku. Pierwszy sezon badU. Badania ratownicze na terenie obiektu łred
niowiecznego z XIU-XV w. 

W ocDegłotcl ok. SOO m na zachód od mostu w l'toskac:b, na prawym bcugu Narwi w podmywanej przez rze~ 
skarpie zaobserwowano d~ intensywnej barwy warstw~ kulturow4 oraz du4 li~ fragmemów cerarnik.i. 
Wys~iJy takte dobru zac:bowaJIC dute fragmenty belek. Obieb (lub fr~gment warstwy(?)) wyebplorowaoo na 
odclnku ot. 6 m. najbaldziej zagrotonym przez destrukcyjne działanie wody. 

Materiiiły w WKZ w Białymstoku. 
Nie pnrwklujt się koatynuac;jl badó. 

l Wrocław - ul Bernacdy6ska patrz. wczesne ~redniowiecze 
ZsJowi4<:Zb.. gm. Lutranice SL 2 patrz. wczesne ~rednlowiec:u 
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Będków, 
woj. piotrkowskie, 
St. 3 AZP: 7G-54111 

l Muzeum Okręgowe w Pioulcowie Tryb. 

Badania prowadził mgr Piotr GajdL Finansował WKZ w Pioulcowie Tryb. Pierwszy 
sezon badań w roku 1988, lcontywacja w rolcu 1989. Grodzisko stotkowe. 

Obie h od strony północno-zachodniej i pólnocnej został w latach siedemdzie.si41ych cz~iowo zniszczony. od 
strony pciudniowej zachowany jest częściowo wał ziemny. 

Stanowisko połotooe jest na terasie zalewowej lewego brzegu Wolbórki obole wsi B~dlców. Podstaw~ grodzi
ska stanowi jednolita warstwa tłustej gliny, na którą nasypano warstwy gleby darniowej prumieszanej z gliną. 
Warstwy te zawierały ceramikę pradziejową i wczesnośredniowieczną. W wierzclmiej warstwie grodziska oraz 
w fosie wystąpily dute il~ci ceramiki nowotylnej (XVI-XIX w.). 

W 1988 r. załotooo cztery wykopy o łącznej powierzchni 49 m Z. W wykopie nr2 odkryto fragn~enty ceglanych 
mu.rów, k16re od strony zewnętrznej były zabezpieczone ławą z kamieni i gliny. Podobną konstrukcję z kamieni 
spojonych gliną odnaleziono w wykopie nr 4. W wyką>ach nr l i 3 natrafiono na pas kamieni i cegieł palcówek, 
kl6ry był odchylony od osi odkrytego budynku o 60. 

W 1989 r. załotooo 4 wykopy o łącznej p01Vierzchni 59 m2. Podczas bada6 odsłoni~lO dalsze fragmenty 
mu.rów odkrytego w ubiegłym roku budynku. W wykopach nr S i 6 natrafiono na drewniane umocnienia podstawy 
grodzi su 

W wyniku dotychczasowych badań odkryto relikty budyoku Z XVID W, zbudOIVanego oa planie prostolcąta 
o przyblitooych wymiarach 15 x lO m z<rientowanego dłu.tszą osią z S-E na N-W. 

Na podstawie t.r6deł archiwalnych jak i odkrytych zabytków matoa pnypuszcu.ć. t e grodzisko w Będkowie 
powalało w XVI w .. natomiast w xvm w. nastąpiła j ego rozbudowL 

Materiały znajdują si~ w Muzeum Olcr~gowym w Pioulcowie Tryb. 
Badania b~ kontynuowane w pn:yszlym roku. 

l Bobin. gm. Proszowice wąj. krakOIVskie St S patrz okres rzymski 
Brześć Kujawski, wąj. włocławskie St. 34 patrz p61.oe średniOIViecze 
Bydlin. gm. Klucze woj. katowickie Sl l patrz p6toe §redniOIViecze 

Chojnlce, Nowe Miasto 4, 
woj. bydgoskie, 
St. 4 AZP: 25-341n1e bad. 

l Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii 

Ba.dania prowadzili: doc. dr Jerzy KmiecilUki i mgr Maciej Trzciński. Badania finan
sowane były z programu .. Grunwald". Drugi sezon badań. Zespół miejski. 

Pokatna literatura dotycząca ~redniowieczoej przeszłości Cbojnic oparta jest w głównej mierze oa t.róclach 
pisanych. Rzecz charakterystyczna. u tak is!O(ne centrum tycia gospodarczego Pomorza w §redniowieczu do tej 
pory nie posiada dostatecznej dokumentacji arcbeologiczoej. Dlatego tet w realizacji pc~e.mu .,Grunwald" 
archeologic:r,na penetracja zespołu urbaoistyc:r,ocgo, jak też osadniczego zapecza Cbojoic znalazło naletne sobie 
miejsce. 

Badania arcbeologic:r,oe skoncentrowano oa wykopie U - Nowe Miasto 4 jako, te odkryto tu w rolcu ub. 
fragmenty murów gotyckich. BraDO pod uwag~ od początku lokalizacji wykopu. motliw~ć uchwycenia ew. 
fragmentu Dworu Zakonnego (Miejskiego). Informacja, it kdegiu.m jezuickie ulokowane zostało na miejscu 
dworu, stwarzało takie motliwo~ci. 

Badania wykopalisicowe objęły dwa odcinki o łącznej dług~ci lO m i szerok~ci 2,5 m. Odcinki te przylegały 
do boku południowego ubiegłorocznego wykopu U. W rezultacie odsłonięto oa calej długości wykopu mu.r gctycki 
o szerok~ci 230.240 cm. Od strony południowej od p-owadzone były prostopadle na osi N-S od muru cztery mu.rki 
o szerokości ok. l m przewiązane z mu.rem głównym a więc tworzące z nim konstrukcyjną calo§ć. M111ki te 
tworzyły boksy o surokoki 180-190 cm. Jest to więc dolna. fuodaroentowa partia gotyckiej budowli połotooej 
bezpośrednio przy murze. Jest to fasada zachodnia tej budowli. 

W tym roku odsłooi~to rówDiet mu.r pierwotnej budowli Domu Zakonnego. Są one zachowane tylko w swej 
dolnej, kamiennej partii. Wys~powały ok. l m od dzisiejszej powierzchni a jak to jasno mot na odczytać z profllu 
południowego, wytsze partie z ceglą zostały rouabowane najprawdopodoboiej oa potrzeby budO\Vy kdegiu.m 
jezuickiego w połowie XVIll w. 

Dokonano tet fotogrametrycznej inwentaryzacji fragmentu mu.rów miejskich od strooy wscbodlliej oa wschód 
od Kolegium j fary gotyckiej. Jest to najbardziej zagrotooy fragment mu.ru. W 1987 r. dokonano oa skutek 
przebudowy liceum ulokowanego w dawnym kolegium jezuickim. zniszczenia mu.ru miejskiego na clug~ci 30 m. 
Jest lO w bezpośredniej bliskości inwentaryzowanej partii. 

Dokonano tet ~ciowej kwerendy tr6deł pisanych do ~redniowiecznej historii miastL 
W przyszłym roku planujemy obok prac jowentaryzacyjoych i dokończenia kwerendy. zamierza się równi et 
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pneprowadz.ić badania mi~dzy ścianą pólnocną Dworu Zakonnego a murem miejskim oraz przystąpić do arch~ 
logic1.nej inwen~atyu.cji powierzchniowej ehojnickiego uspolu osadniczego. 

Materiały 1.najdują si~ w zbiorach Katedry Archeologii UL. 
Badania bęclit kontynuowane .. 

l Elbląg Stare Miasto palll. pófoe średniowiecu 
Gdańsk SL 7 paltz póme średniowiecze 

Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Lodz.i Muuum Miasta Zgieru 

Pracami w terenie kierował mgr Paweł Świątkiewia, uaest.oiayli A. Duras. M. W'Jen
bowski, koosultował doc. dr hab. Lesuk Kajur. Finansował WKZ w Łodzi i Muzeum 
Miasta Zgierza. Truci sezon badań. Dwór ,.na ką>cu" z2pał. XVII w., piecgarncarski 
zXVU/XVillw. 

Załotono i wyeksplorowano dwa wykq>y. W ołr~bie pierwszego. połotonego na kulminacji kopca odsłoni~to 
podstaw~ poz.iomego, dwupaleniskowego pieca gamcarskiego owym. 4 x 1-1,8 m. zorientowanego z SE-NW. 
Zbudowany był z cegieł i kamieni spojonych uprawą wapienno-piaskową. dno tworzyJa wylewka tejte zaprawy. 
Posiadał najprawdq>edobniej kopulastą komor~ wypału odgrodzonę od gardzicli parami fiJarków. Posadowio11y 
był na caleowej glinie i obsypany izolacyjnę warstwą piasku. 

Z piecem sąsiadowała od wschodu kamicona ława fundamelllowa (?)o szer. 1-1.5 m i dług. 3m. której czę§ć 
uchwycono w 1988 r. Tkwiła ona c~ściowo w gliniasto-próchnicznym nawarstwieniu stanowiącym najpewniej 
poziom utytk.owy. Pozysk.ano z niego m. in. li okuć teJ. i ich fragmentu, 3 fr. szkla okiennego. 11 f r. polewanych 
i zdobionych m(l(ywem roślinnym kafli piecowych, 7 fr. naczy6 szklanych oraz 63 fr. glinianych. Materiał ten 
pochodzi najprawdq>edobniej z XVll-wiecznego. wzgl~dnie bogato wyposatooego budynku (dworku), który 
został całkowicie 7.Diszczooy. 

W drugim wylcq>ie. załotonym na uchodnim skraju plateau kopca. odsłonięto dalsze panie przyziemia 
budynku odkrytego c~ściowo w 1988 r. Byly to ślady drewnianej ścianki o dług. 3 m, biegnącej równolegle 
i w odległości ok:. 2m na północ od ceglano-kamiennego muru obwodowego. W poz.iomie utytk.owym zwilł7.anym 
z funkcjonowaniem budynku znajdowały si~ liczne fragm. drewna (resztki moszcunia), 200 fr. naczyil a oałogicz.. 
nych do ce.ramik.i wypalanej w piecu i datowanej grosum z 176? r. oraz uwieszka-medalik 2. wyobrateniem Matki 
Boskiej z Dz.ieciątk.iem. 

Pierwolną formą kopca było naturalne wyniesienie o peryglacjalnej genezie, wys. ot. 4 m. W pał. XVII w. 
wzniesiono na jego kulminacji dwór o nieok.reSlonej ltoostrukcji. Niewykluczone, te stanowił oo własność Stani
sława Głowieóslóego herbu Roch wzmiankowanego w tródlach w 1633, 1648 i 1661 r. w xvm W, niopodał 
pozostałości (?) dworu postawiono piec garncarski. a oa zacbodnim skraju wzniesienia budynek mics.zk:ałny 
o mta"owanych ścianach obwodowych i drewnianych dz.iałowych. 

Dokumentacja i materiał ruchomy znajdują si~ w OBiDZ w Łodz.i i w Muuum Miasta Zgierza. 
Badania nie będlt kontynuowane w prz)'li7Jym roku kontynuowane. 

l Gniezno woj. poznańskie patrz wcusoe średniowiecze 

ldzłków Górny, woj . wałbrzyskie, 
Dwór. St. 3 AZP: 98-2611 

l Muuum Arcbeolog.iczne we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Czesław Franclce. Finansował Uniwersytet Wrocławski w ra
mach programu badawetego "Pneobratenia społec:t.oe i narodowe na Śląsku". Drugi 
sezon badań. Dwór renesansowy (ok. 1566 r.? - 1799 r.?). 

W litetaturze krajoznawcuj utrwalił si~ pogląd, te ruiny znajdujące si~ w Idzi leowie Górnym to relikty 
strat nicy, umeczk:u, a więc obiektu o charakterze ołroonym. 

Dane historyane tatą wiązać początki budowli na l pol. XIV w. W tym tet czasie, at po koniec XV w. jej 
właśc.icielami mieli być przedstawiciele rodziny von Podetyo. 23 lutego 1566 r. majątek naletący do Wolfganga 
von Geisler spłooąl. Kolejna informacja, dotycząca losów obiektu pochodzi z 1799 r. Stwierdzooo w niej, te 
budowla uległa znisz.czeniu. a jej c~fć pnezoaczo.no na cele mieszkalne. Do dałsuj dewastacji doszło po n wojnie 
światowej, lóedy to pozyskany z niej karoie6 wyłcorzyst.ano do utwardunia okolicznych dróg. 

W 1988 r. w momencie podjęcia badań widoczna była jedna u fcian szczytowych z czytelnym podrialem na 
2-3 kondygnacje oraz przylegające króckie odcillki §ciao bocznych. Resz~ przykrywała darń. 

W wyniku badań wykopaliskowych odkryto zarys prostokątnej budowli o wymiarach 1830 x 9 1 S cm z podz. 
ialem na 3 pomieszczenia mające po 685 cm długości przy 370, 520 i 520 cm szerolto§ci. Odkryte wejście 
złoicaliŁOWane było na styku z jednym z narotoików budowli. Mial o ono stosuoleowo małe wymiary: 11 O x 100 cm 
przy 7.achowanej wysok~ci dochodZfłcej do 70 cm. W ścianie poroi~dzy dwoma z pomieszcu6 7.achowała si~ 
dolna partia łączącego je przejścia. Ponadto odczyszczo.no ~fć otworu okiennego oraz pozostałości podłogi 
przypominającej klepisko. Wspomniane sz.czególy dolye7.11 kondygnacji najnitszej. 

Jak: wspomniano, przed przystąpieniem do badań widoczna była jedna ze ścian szczytowych. Jej wysoleość 
dochodziła do 725 cm. Jalc stwierdzono dolna koodygoacja budowli miala 330 cm wysolco§ci przy 685 cm 
surolco§ci. a górna 315 cm wysok.o§ci prq 695 cm surokości. Nad nimi stacc7.aly resztki muru truciej koodyg-
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nacji mieJ't4(:ego ok. 80 cm wysokołci. W mun.e dolnej kondygnacji zachowały si~ 3 w~ki oa osadzenie słutelt 
sklepieniL Wynika z tego. te pomieszczenie było pnyk:ryte dwoma sklepieoiami ltrzyt.owymi. Na wysokołci 
długiej koDdygnacji zacejestrowano 2 wo~ki s~ wniosek. te pomieszczenie było pnyltryte jednym. dutych 
rozmiarów sklepieniem. Na poziomie długiej kondygnacji zacbowal si~lakte otwór okienny (wykusz?) ze fladaroi 
wielokrOtnego pnemurowywania, m. i o. przyzastosowaniu cegły. Na granicyposzczególnych kondygnacji majd(). 
wały si~ otwory na osadzenie belek pod podlogi. Podobne otwory, ale o mniejszych rozmiarach zarejestrowano po 
obu stronach olcna oraz w przekrojach reliklów kiao bocznych. 

Obie b badano metodą odlay)velt atcbitektonic;c,nych zakładanych w jego obrębie i poza nim. W kilku z nich 
uzyskano poziomy: calca. utytkowego, podstawy muru. odsadzki. 

Zabytki pozyskane z pos;c,czególnych wykopów to pnede wszystkim pnedmioty o charakterze froietnisk(). 
wym pochodzące z XIX i pocz.ątku XX w. Wyjątek stanowią 3 fragmenty ceramiki pótnofredniowiecznej oraz 
iraameoty kalli renesansowych (nieliczne) i pótniejszych. 

Badania wykopaliskowe pozwoliły na zweryfikowanie dotychczasowych p<Jgl~ów na temat funkcji obiektu. 
Motna stwierdzić. te nie był to zamek, lecz wolno stoj.,cy dwór bez elemeotów obronnych. 3 fragmeoty ceramiki 
póf.Dołredniowiecznej z XIV-XV w. mogąlwiadczyć o tym. te wzniesiono go oa miejscu scarszej budowli. Na jej 
flady nie nauafiono, s~ pnypus;c,czenie, te mogla to być np. budowla drewniana. lub tet te nie stała dokładnie 
w miejscu dworu. lecz gdz.id w sąsiedztwie. Obecnie jest to teren całkowicie przekntalcony oraz zabudowany. 

Na podstawie danych bistorycmycb i ULysltanych w toku wykopalisk motna przfl4ć. te dwór wzniesiono po 
1566 r. (potar maj~ku), i te fuoltcjonowal do 1799 r. W konseltweDCji informacje pod wczefniejszymi dataroi 
naJetaloby wiązać z i onym obiektem, obecnie nie istniejącym. 

Badania zakończono. 

Kołobrzeg-Stare Miasto wąj. koszalióskie St. 48-63 patrz pótne fredniowiecze 
Kraków- Stare Miasto Kraków- Ludwinków paltl. wcusne fredniowiecze 
Kralców- Wawel patrz wczesne fredniowiecze 
Kraków- Wawel patrz. Wczelne łredniowiecze 
Kraków- Zwierzyniec Ko~ciół Salwalora patrl. wczesne fredniowiecz.e 
Lekno. gm. Wągowiec woj. pilskie SL 3 palrl. wcz.esoe fredniowiecze 
Lubienko, g.m. Tamowiec w~. ltrofniemkie Sl l palrl. wczesne fredniowiecz.e 
Mi kołów, w~ .. btowickie Kołciclł łw. Wojciecha palrl. pótoe fredoiowiecz.e 
Miłuki. gm. Ełk woj. &uwalskie patrz paleolit i mezolit 
Przeworsk. wąj. przemyskie St. l l patrz pótne fredniowiecz.e 

R~c:ln, gro. Myślibórz. 
woj. aonowslde, 
St. l AZP 41-07/- nie bad. 

Muzeum Oltr\!gowe w Gorzowie Wllcp. 

Badania prowadziła mgr Teresa Witkowska z udualem Stanisława Sinkowskiego. 
Finaosowal WKZ w Gorrowie Wlkp. Pierwszy seroo badań. Maoufabura fajeleglinia
nych (2 pol. XV Ul- XIX w.). 

Celem bada6 było zlolcal.izowanie obienów związanych z maoufaburą fajek glinianych oraz pozyskanie 
materiału zabytkowego. łwiadczącego o jej działalnołci. 

Stanowisito majduje si~ wewnątrz wsi, w bezpofrednim sąsieduwie XVlJI- wiecznego pałacu. po jego 
półoocoo-zachodoiej stronie. W trakcie bada6 załotono 3 wykopy o ł4CZDej powierzchni 45,0 m1. 

Wykopy l, 11 załotooo w celu sprawdzenia, czy widoczne na powiencbni zacysy obiektu (nr l) są budynkiem 
manufaktury. Bezpolrednio pod fundamentami (0,80 m pod p<JI'Iierzdlnią ziemi) zalegala wantwa drobnych 
fragmentów fajek. prumieszana z glinq. Świadczy to o pótniejszej chronologii obiektu nr l nit poszukiwana 
manufaktura. 

Wykop III o wymiarach 2,0 x l 0,0 m miał charakter soodatowy i odsłonił fragmenty trzech obiektów, z któ
rych dwa mogą porostawać w ł4CZftofci chronologicznej z okresem funkcjonowania manufaktury. Jest to droga 
zbudowana z małych. polnych b .mieni , biegnąca wuJłut linii południowy zachód- p6łoocywscb6d (obiekt or3) 
o szerokołci 1.40- l .60 m i grubości 0,65 m oraz konstrukcja kamiennaoblitej nieoltrdlonej fUDkcji (obielct or 4). 

Po stronie zachodniej obiebu or 4 odkryto warstw~ wysypiskow' fajek. która ro;c,ciua si~ w kierunku 
zachodnim. Jej pnebieg zakłócony jest w miejscu poloteoia drogi. Po długiej stronie drogi warstwa ta ma swoją 
kontywack. Warstwa o miątsz.ołci 10·18 cm lety oa gł~bokołci 1,20-1,40 m- 1,4(}.1,60 m. 

W trakcie prac wylcopaliskowycb ULyskano material ruchomy w postaci bardzo licz.oych fragroeotów fajek. 
związane z ich pc-cdlkcją fragmenty pojemniŁów do wypalania fajek i próbki wypalowe gliniane, alaktc fragmen
ty ceramiki, wyroby szldane i metalowe. 

Materiały i dokumentacja z bada6 majdują si~ w Muzeum O~gowym w Gorz.owie Wlltp. 
Badania na stanowisku będ.\ kontynuowane w pnynłym 8CZOille wykopaliskowym. 

l Sandomierz W~óa.c fw. Pawła Sl 2 patrz. wczesne frcdniowiecz.e 
Stawków, wąj. katowickie Sl l patrz. pótoe fredniowiecze 
Siemowo, gm. Gostyń woj. lenczy6skie Sl l patrz. wczesoe średniowiecze 
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St~lt woj. ciechaoows kie St. 4 plln okres rzymski 
Środa ŚJ. wąj. wrocławskie al . Kokiuszlr:i patn p6toe Hedaiowiec:u 
Tudoców. gm. Opatów St. t palrz póme ~redniowiecze 
WieHszew. gm. Skruszew woj. warszawskie St. l patn okres lat~ski 
Włocławek, St. t i 2 paln pótoe 'redoiowicc:ze 
ZgłowilłCzb. gm. Lulnniec woj. włocławskie parrz wczesne 'redniowieoze 

Ołru110~ 



BADANIA ZAGRANICZNE 

DANBY RJGG l 
Dlstrlct: Clevlan-..;;d ______ ..... 

Anglia 

Polsb Akademia Nauk tostytut Historu 
Kultury Materialnej Zakład Archeologii 
Wlkp. Uniwersytet w Durharo Departameot 
Archeologii 

Badania prowadzili: doc. dr hab. Ja DUsz Ostoja-Zagórski (JHKM PAN) i dr Aolhooy 
Hardiog (Uniwersytet w Durham). W badaniach udział wzi~li absolwenci i studeoci 
archeologii u.Uwersytetów w Durham, Maochester i Newcastel upoa Tyoe. Fi
oa.nsowala strooa brytyjska. Czwatty sezoo badaA. Kurhan i osadnictwo z epoki tązu. 

Kootyouowano prowadzooe od 1984 r. studia nad p:umiaoami ~rodowisb przyrodniczego i formami jego 
eksploa~Acji w epoce l:ąw. Badania tereoowe prowadrooo na terenie Parku Narodowego- North Yorksa Moon 
(półoococ>wscbodnia Aaglia). Realizowano je w br. w dwóch etapach. Pierwszy ( 1.07. 1989-15.07. 1989) obe
jmował arcłleologiczae badaoia soodatowo weryfik.acyjoe, drugi (16-30.07.89) powieru:h.Uowc>weryfik.acyjoe 
i p:zyrodoicu w obr~bie calego mezoregioou osadlllczega. 

A. Archeologiczoe badallla soadatowc>werrfikacyjae: 
Kootynuowano roz~te w 1986 r. badania eksplocacyjoe kurhanu z epoki br41:u (or 235). Badania te miały 

na celu ustaleoie chronologii obiektu jak i weryfilr.ac~ zaanydl z literatury popularnooaukowej danych na temllt 
jego budowy. Badany p:uz nas hrhao został wstępoie rozpoznany w 1863 r. i opisany następnie przez J.C. 
Atk.iasooa ("Gentelmen's Magazin" 1863, s. 440-443). Uatalooo wówczas, it centralnym elementem konstrukcy
j aym był duty stoj~y kamie6 ("standilli stooe") o wysok~ci 2.75 m. U jego podnóta miały zostać uleponowanc 
s~lr.i kostne, które si~ jednak nie zachowały. Wyniki badań prowadzooydl w br. pocwierdz.ily i w wielu 
wypadkach uleWiły wczdniejsu uslaleoia na temat koostrulr.cji kurhaou. Nie doprowadziły jednak do odlr.rycia 
materiału osteologicznego. Pobraoo wiele prób do datowa6 C-14. Uzyskany w trakcie bada4 materiał zabytkowy 
stanowiły: dwa wióry tnemienoe oraz mały fragmem naczynia glinianego. Wstępoa aaaliz.a uzyskaDych mato
ńalów tródłowych potwierdl.ila wczelniejsu ustalenia na temat metryki cbrooologicznej badanego lt.w-hanu. 
Został on usypany we wczesnych fazacłl epoki l:ąw. 

B. BadaGia powierzcłlniowc>weryfik.acyjoe i przyrodnicze: 
Obok prac wykopaliskowych prowadzono równiet badania powiencbniowc>weryfik.acyjoe. W dalszym ciuu 

weryfikowano lokalizację zoaoycb z bada6 amatorskich pualt.t6w osadniczych. Badamami tymi obj~ cał4 
powierzchnie mezoregioau osadniczego. W ic:h trakcie ustalono Jobliz.acj~ mitroregiooów osadoiczyc:b: Crown 
Eo~Westeradle Moors, Box HaJl, Caselton Rigg, Danby Rigg, Egtoa Moors, Murk Mire and in Moor i Eg10o Low 
Moors. Mitroregiony te tworzył system osad sezooowycb rozlokowanych wolr.ół systemów p6l uprawnym 
i sytuowanych na obcutach cmentarzyslr.. Wi~bzo~ć stanowisk w ramach poszczególnych mitroregiooów została 
zlolr.aJizowana w trakcie poszukiwali amatorskich, jednak icłllolr.alizacja na mapach w slr.ali 1:25.000 WytDagala 
suregu istotnych korekt. 

Badaniom powieru:hniowc>weryfibcyjoym towanyszyły badaoia specjalistyczne - przyrodlllcze. W ic:b 
trakcle polxano wiele prób do aoaliz palynologicznycb jak równiet ulr.o6czooo prace aaalityczne dla profilu 
pyłkowego(North Gill S). 

S.diUIJa hłd4 koetynaowaDe w 1991 rob. 

l NEAPAPHOS 

q.pr 
Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej 
UW w Kairze 

Badania prowadziła misja Jr.ierowana przez prc:L. dr. bab. Wiktora A. Dasuwslr.iego 
w składzie: prof. dr bab. Zofia SztetyUo, dr Jolanta Młynarczylr., dr Budobja Pappucci
Wladyka (arc:heologowle), dr bab. int. arch. Siallislaw Medebz.a (architekt) i p. 



JOl Badmla TAirankvw 

Waldemar Jcrke (fotogra.f). Prace badawcze llWały od 2S sierpnia do 24 wrufnia 1989 
roku. 

Badania k:oocenltowaly si~ w tnecb rejonach terenu obj~tego koncesją: w tzw. willi Tezeusza. na południe od 
willi Tezeusza i w tzw. domu Aiona. 

Na tereoie willi Tezeusza wykonany zostal soodat strarygraficuy pod mozaikowi! podłogil wschodniego 
portyku. Odsloni~to wejścia z wcze!niejszego ob-esu utytkowaDia budowli. w pollitej odkryto dutych ro;r,miarów 
cystern~ na wod~ z okresu hellenistycznego. 

Prace na południe od willi Tezeusza stanowiły kootynuq wczefniejszych badań. w czasie których odkryto 
częfć dutej budowli z okresu heUeaistycznego. W tym roba kolllynuowane było odsłamanie perystylu i pomi
eszcze6 pnyłegaj~~Cych do niego od wschodu i zacbodiL Po stronie wschodniej odkopano dwa pomieszczenia 
wyposatone w posadzk:i z dutych płyt kamiennych. Po sitonie zacbodniej odsłoni\ltO natomiast fciany pomieszcze6 
o charakterze reprezentacyj n }'!U. W jednym z pokojów potiog~ zdobiła moza.ik.a, a na fcianacb obu zachowały si~ 
flady malowanych tynków. Ślady farby stwierdzono tet na znalezionym w poblitu dutym k.apitelu w stylu 
koryncb>-ptolomaiskim. W calej budowli znalezioao wiele fragmentów ternkolowych figurek psów, a l.akte 
terrakotow11 głow\1 Serapisa. 

W domu Aioaa oczyszczono z gruzu kolejne dwa pomieszczenia. W jedoym z nich odkryto setki fragmentów 
figuralnych malowideł kiennych. W trakcie kampanii udało się zrekonstruować fragmellly, pcz.edstawiaji!CC ~owy 
młodych kol:iet. być mote Muz. W drugim pomieszczeniu kiany pokryte były jednobarwnym, białym tynkiem a 
podło~ pokrywała moza.ik.a bez motywów zdobniczych. W obu pomieszczeniach znaleziono moaety datowane na 
połowę IV w. n.e. 

Badania będlt kontynuowane. 

l ALEKSANDRIA l 
KOM EL-DIK,;;,;KA....,....,.=-=..,."_-_. 

Fgipt 

Stacja Archeologii Śródziemnomorsk:iej 
UW w Kairu PP Pracownia Konserwacji 
Zabytków 

Dzialaloofcią misji kierowal dt lot. Wojciech Kolątaj a badania archeologiczne 
realizował zespół prowadzony przez mgr. Grzegorza Majeberka w składzie: dt Jolalila 
Młynarczyk. mgr Renata Kucharczyk. mgr Hanna St.yma6ska mgr Iwona Zych -
archeolodzy. doc. dr hab. i ot. arch. Przemysław Gartlciewicz- architekt <raz Tomasz 
Stmagier- fotograf. Badania llWały od 29 marca od 31 maja 1989 roku. 

Podobnie jak w poprzednim seronie prace wykopali.tkowe konceotrowały si~ 111 obszaru dzielnicy mieszkal
nej. połotooej oa z.acb6d od ulicy R-4. Odsłonięto i przebadano ŁoJejoe partie domu H. rou:iągaji!CC się w kleruoku 
wschodnim i południowym oraz rozpoczęto ekspla-ac~ domu G, połotonego na południe od poprzedniego. 
Przebadano kolejne etapy rozwoju arcbitekton.iCZllego domu H na prz.esltzeni od l-go do VU w. n.e. Budynek przez 
cały okres swego istnienia zachowuje bardzo podobne roZplanowanie. Wiele z kolejno wznosronych fciao budow
anychjest na reJjktach murów wcze§oiejszych. naletących do poprudnich faz utytkowania. Kolejne odbudowy po 
okresach znisŁCzeó wi~ttlł si~ przede wszystkim ze zmianami funkcjonalnymi. Pierwotnie był to typowy dom 
mieszkalny (villa urbana) a z czasem. pocąwszy od IV w. z.aczllł równici pełnić funkcję warsztatów. Niewielicie 
pomiesu:z.cnia pnyłe~e od frontu i wzniesioae w mócowym ob-esie utytk<lMiaaia na ulicy pelnily rolę tabernae, 
gdz.ie zapewne s prudawano wyroby produkowane wewnl!lrZ bu dynkiL W ubiegłym seroni e odsłooi~to lUlaj resztk:i 
niewielk:iego warsuatu odJewiliczego (pie(:C), w w obecnym kolejoeinstalacje o podobnym charakteru. Sondat 
wykonany na ulicy R-4 wykazał jej ciągłofć utyłkowania od okresu wczesnorzymskiego at po X w. n.e. W okresie 
pótnorzymskim nawierzchnia ulicy pokryta byla lxulciem kamiennym. Odsłoni~to ponadto dobrze zachowane 
główne wejfcie wiodi!Ce z ulicy do domu H. naletącc do jego fazy pierwotnej z 1-11 w. o.e. Miało ono fa-mę 
niewielk:iego gaobl z kilkoma stopniami, flankowanego pilastrami. Na samej ulicy odnaleziono równiet duty 
węzeł kanalizacji miejsk:iej. utytkowany przez prawie cały okres istnienia przyległej zabudowy. Składa się na niego 
odcinek: koleklora oraz studzienka rewizyjna. Odkryto rówoiet fragmenty mniejszych przewodów kanalizacyjnych, 
prowadzl!cych w kierunku przeciwległego. zachodniego lcrańca ulicy. 

W gł~kim soodatu, wykonanym w jednym z pomieszczeó. si~gni~to do poziomu wkopów fundamentowych. 
Najgł~sze warstwy, zawieraji!CC wyłącznie mateńał bellenistyczny (Jamoki oraz cerarnika black glazed) zalegaj11 
obecnie na poziomie wód gruntowych. co uniemotliwia dotarcie do zabytków architektury okresu ptolomejskiego. 

W domu G, usytuowanym na południe od poprzedniego. zdoiano przebadać zaledwie kilu pomiesl.CU6. 
W jednym z nich odsłoni~to interesuiiiCli konstrukc~. dat<lMIIIIII na V w. n.e. Składały się na ni• dwa baseny 
o fciaoacb polerytych wodoszczelnym tynkiem i zaopaJnooe w otwory, umotUwiające spływ wody do nitej 
połotonego zbiornika. Przeznaczenie tej instalacji jest jak dotąd nieznane. Obydwa budynki oddzielone Sil WIISkl! 
uliczq. prostopadtli do R-4, która przy stosunkowo dutych rozmiarach typowej dla Aleksandń.i insuli , urnotliwiała 
wewnętrznil komuDikacj~. 

Obecne wykq>aliska dostarczyły dutej liczby intercsuji!Cycb zabytków ruchomych. Do najcenniejszych oalety 
zespół wysokiej jakofel wyrobów z kQŚci, datowany na IV wiek. Składają się na6 m. i o. liczne dobru zachowane 
szpile <raz plakietk:i z dekoracill 6guraln11 np. z przedstawieniem Afrodyty i Sylena. Uzyskano ponadto zoaczllll 
li~ lampek z rótnych okresów. Najliczniejsze zdobione motywami chnełcija6sk:imi. pochod:r.ll z IV-V wieku. 
Do interesujliCJeb obiektów naletą fragmenty form do wytwarzania lampek. datowane na VO w. n.e . . wskazuji!CC 
na lob.Jną produkcję niek16cych typów. Z innych znalezisk warto wymieaić fragmentarycznie zach<lMiaDII mar-
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murowłl statuel~ Hygiei. Tradycyjnie jut uzyslcano dutłl il~ć ceramiki, w tym impoctowanej, fwiadcztteej o 
rozległych powi~niacb handlowych z całym światem Sródziemnomorsk:im. Wydd:lyto m. lo. szereg amfor 
produkowanych w Afryce Hiszpanii oru w rejonie Morza Egejskiego nie notowanych dotłld w Egipcie. 

BadDJa będ4 kootynuowane w roku pnyaJym. 

DElR EL-NAQLUN Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej 
UW w Kairze 

Badania prowadziła misja kierowana przez doc. dr. hab. Włodzimierza Godlewskiego 
w sldadUe; doc. dr hab. Ewa Wipszycka-Bravo. mgr lot. arch. Jarosław Dobcowolsk:i. 
mgr Tomasz Derda. mgr Tomasz Gcnclci. mgr Piotr Jeute. dr Adam Łukaszewicz. mgr 
Stefan Sadowslci oru Hanna Kozińska-Sowa i Tomasz Waliszewsld - studeoci 
arcbedogii. lnspelaore m Egipslciej Słutby Starotytnofci był p. Mohamed Ahmed 
Abdelhalim. Badania trwały od 15 września do 18 paiduernika 1989 rolcu.Erem 
i cmentarz wczesnochrzdcija6ski. 

Prace wykopaliskowe w tym sezonie koncentrowały si~ na terenie eremu nr 2S oraz w seklorze D na terenie 
tomu. Erem nr 2S znajduje się w północn~>owscbodniej ez#cl M-górz bez~rednio przylegajłlC)'ch do plateau 
z zabudowłl mooastye:tnłl- Został oo wykuty w zboczu wzgórza i sldada się z trzech dwupomieszczeniowych 
zespołów mieszkalnych oru kuchni i dziedzińca otoczonego murem od strony zbocza. Erem funb:jooował 
niew,tpliwie w wieku VII a na prz.elomie Vll i VIII w. został gruntownie odnowiony. W tym okresie zamkoię.to dół 
depozytowy w pomieszczeniu B.l. w którym odsłonięto wiele naczyń, fragmenty tltanin, wyroby z drewna l szlda 
oru k:illcanakie papirusów greclcich z tekstami psalmów, rachunków i listów. 

W sektorze D odsłoni~to zespół pomieszcze6 o charakterze gospodarczyro. Część z nich została dobudowana 
do wejkia prowadZłlctgo do zespołu cel tlasttornych. Górna !tondygnacja tej zabudowy była dekorowana 
malowidłami a okna miała wypełniooe gipsowyroi tratami z szybami. Były to niewłllpliwie pomieszczenia 
mieszkalne z XI-X n wieku. 

W trakcie badań powierzchniowych zlokalizowano rozległy cmentarz z grobami moichów ldasttoru Neldonni. 
Jeden z nich był eksplorowany. W komorze grobowej znaleziono wiele fragmentów szat. dekorowanych równiet 
przedstawieniami figuralnymi. Najcenniejsze jest przedstawienie sied:tllcego Dionizosa z panlerłl (?) u jego stóp. 

Badania będ-\ kontynuowane w przyszłym roku. 

l Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej 
UW w Kairze PP Pracownia Konserwacji 
Zabytków 

Kampania badań trwała od 7 listopada 1988 do 6 kwietnia 1989 roltu i brali w niej 
udział archeolodzy: doc. dr hab. Jadwiga Lipińska (kierownik misji) oru dr Joanna 
Wierci6ska, mgr mgr Joanna Aksamit. Mooiu Doli6ska i Małgorzata Koperwas, 
architekci: dr hah lot. arch. Stanisław Medeksza. mgr lot. arch. Rafał Czemer i ltoo
serwatorzy: p. p. Leona.rd Bartnik, Stefan Miszczat i Edward Tar!(owslci a taltte 
rysowo.icz.k.a mgr Kamila Batw-o. 

Trwało dalsze odczyszczanie terenu świątyni. Prace koncentrowały się w południow~>ozachodnim oarotniku, 
lttóry odczyszczooo prawie całltowicie (prace w polu zostały z przyczyn niezaletoych wstrzymane 8 lutego). 
W rumowisku odnaleziono k:ilwel dalszych fragmentów reliefów a ta!(tc ostraka hieratyczne i koptyjslcie. 
Odkryty tet został otwór na depozyt fundacyjny §wiątyoi. Nic znale:Uono w nim tadnych zabytków, ale z dutym 
~wdopodobieóstwem motoa twierdzić, te znalezione w poblit.:u modele ceramilei ocu fajansowa plalcietb 
1 fragmenty drewnianych modeli webodz.iły w sldad tego depozytu. 

Kontynuowane były prace nad rekonstrukcją dekoracji fcian łwi"yni. Zakończony sezon przyniósł 99 nowych 
ltoneksji, nie licZłlC uz14>Cłnień scen zlotonych wcześniej. Dzięlci temu. te w obecnej chwili pewnie umieszczone 
sceny obejmują c.a. 80 <J, głównego korpusu świ"yni motoa było opracować koncepcję rekonstrukcji dekoracji 
całej budowli. 

BadanJa b~ kontynuowane. 

MINSBAT ABU OMAR l 
WSCHODNI-A~D=E=L=TA~~=-· ---==d 

Pa6stwowe Zbiory Sztuki Egipslciej 
w Monachium we wsp6łpracy ze Stacjlł 
Archeologii Śródziemnomorskiej UW 
w Kairze i Muzeum Archeologicznym 
w Poznaniu 

Ekspedyc,iłllcierował prof. dr Dietrich Wilduog. natOflliast tolciem prac dolcumentacy· 
jnych leierowaJ doc. dr bab. Lech Knytaoialt (autor sprawozdania). Ze strony polslciej 
udział wzi~ równiet: Waldemar Jerka (dokumentalista) i Wanda Jerk.e (pracownik 
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tedloiczny). Sez.oo prac dokumenw:yjnych materiałów z cme.n~&nyska z ko6ca okresu 
predynastycznego i aelaopoli z okresu 600 p.n.e. -400 n.e. 

Celem sezonu było wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opjsowej oraz 
zabiegów ltooserwal(){skjch na obiektach pochodzących z grobów odkrytych w toku trzech ul:ieglych k.ampaoli 
wykopaliskowych (po os1alnim poc!ziale zabytków pomJ~y Ekspedycją a Egipską Orgaojzacjll Stacotytooścl). 
SiaDowiły oae zawartofć killtuduesieciu sk:rzy6 uleponowaaych w maguyoie Egipskjej Orgaruzacji Stacotytooki 
w Tell el-Basta (Zagazig) i składały s i' z kilkuset naczy6 ceramicznych j lwnieonych, ozdób osobjstycb. narzędzi 
pracy i broni. W kwaterze Ekspedycji wykonano dokumenlac~ wszystkich zabytków deponowanych w Tell 
el-Basta, co umatliwi doltonanie ich podziału w 1990 r. 

W lllliO r. oclbędzk się kolejna kampan.la badU wykopall$kowyda w Mlnshat Abu Omar. 

TELLATRI B--------------~ Stacja Archeologii Śródziemnomorskjej 
UW w Kairte Egipska Organizacja 
Staretylnoki Bank Misr 

Misja kierowana była przez prof. dr. hab. Kacola Mylliwca a w jej skład wchodzili: dr 
Batbaca Rusz.czyc. dr Alebandra Knytanowalta. mgr Adam t.ajlac, mgr Anna Połud
nikiewicz, mgr Iwona Zych - archeolod:r.y, mgr int. arch. Jarosław Dobrowolski -
arcrutekt i Stefan Sadowski - foc.ograf ze strony poJskjej i p. p. Ibnhim Mobammed 
Soliman. Harody El·Chazat i Mohammed Hassan Heyk.al ze strony egipskiej. Badaula 
trwały od l O września do 6 listopada 1989 robi. 

Prace ltonce.uowały s~ na tereoie przylegaj~ym do wzgórza Sidi Jwuf od slrooy pdudoiowej. Celem bada6 
było rouz.erz.eoie odkrytego obszaru na pójnoc i zachód oraz pogl,l:ienie wykopów w mJejscach, gdzie wykopal
iska roslały przerwane ze wzgl~u na poziom wocfy gruntowej. 

Pog]~bione zoslały obszerne poroieuczeoia 127 i 128, które okazały sj' być warsztatamj cerarnjcznymi 
i zawierały porostalaki pieców garoca.rskich, prefalrybt.ów i odJ*Iów ceramicznych a takte nie- wypalonych 
naczy6 glinianych. Aktywnofć warszlałów została wydatowaoa monetami na okres Ptolomeusza III. 

Badania w kwadralach JJ i KK po:r.woliły odsłonić dwa niewielkie, pójoltrągle baseny i nast"lny, okruły 
w ks:r.tałcie, sianowi~ ~ć wyposateoia zbudowanej z cegły palonej dutej budowli łaziebnej. Monety znalerr 
iooe m.i~zy cegłaroi datujll powsianie tej budowli na okres Ptolomewza VI. Prz.egt,l:ieoie pomieszczenia 159 
pozwoliło odkryć pi~ć faz utytkowania tego pom.ieszczeoia. z kt6rycb czw~ (z pierwszej połowy n w. p.n.e.) 
charakterywje malowana dekoracja f ciao. Stanowiły j4 kwadraty o boku ok. l metra w dolnym pasie malowane na 
bialo z seledr.nowymJ ramaroi a w górnym na czerwono :r. białyroi ramami. W pomieszczeniu tym znaleziono dute 
ilofci ceranuld, zarówno lokalnej. odpowiadającej tej t dzieJAicy garoca.rsldej (w tym wiele fragmemów z dek
oracją malowa114 lub reliefow4). jak i fragmenty importowanych amfor (w tym kilka stemplowanych) i wczeslll()
i 'rodltowohellenistyczoe lampki oliwne. 

Badania w se.ktorz.e północno-zachodnim ograniczyły si~ do przebadania warstw olaesu bizaoty6skiego. przy 
czym czys14 warst~ osi4goj"o tylko w dwóch poroieszczeniach. W pomieszczeniach tych. prócz szeregu dutych 
amfor i fr11ment6w innych naczy6, odsłooi,to fragmenty deltoracji architeklooic:r.oej w wapieniu. Pocbodtiły one 
z mooumentalaej budowli, najprawdopodobniej świ4tyni wczesoobizaoty6skiej. Opisane pomJeszczenia pr:r.ykry
wało gruzowisko ceramilei j cegieł palonych, w którym znaleziono m. i o. liczne monety i fragmenty 1erralrot. w tym 
fragment sialUelki przeds1awiaj~j wcusooptolomejskjego w~ nos2.4ceao slaroegipskje nakrycie głowy .. oc
mes" oraz koron, podwójn4-

BadanJa bęc~\ kontynuo- w roku przyszłym. 

l TELL EL FARKHA 
DELTA WSCH--O;;;;D.:,Nl;.;.A-..-----.a 

Centrum Studiów i Bada6 Ligabuc 
(L.S.R.C.) w Wenecji pr:r.y wpólpcacy Stacjj 
Archeologij Śród:r.iemnomorskiej UW 
w Kairze i Muzeum Archeologicznego 
w Potnaniu 

BadaniamJ kjecowal prof. dr Rodolfo Fattovich, w badaniach udział wzięli dr dr Sandro 
Salvatori, Livio Crescenzi oraz Marek Chłodoicki (allor sprawozdania). Finansowało 
CeolrUm Studiów i Bada6 Ligabuc (L.S.R.C.) w Wenecji. Trzeci sezon badaJ\. 

Badania prowadzone były na południowym stoku frodkowego wzgón.a. Wytyc:r.ooo wykop o powierzchni 
64 m1. Mill15zofć warstwy kulturowej wynosiła w badanym roiejscu ok. 3,5 m. Dolne warstwy (1.5 m) zwi4zaoe 
S4 z osadnictwem predynastyc:r.nym. Odkryto tu pozosiałości palenisk i jam. liczny material ceramiczny -
naczynia zdobione motywem :r.ygzata. n~zia k:rzeroienne, wlród których na uw11ę zasługują dwa kompletne 
note laz.em.ieone. oraz oie)jczoe kc»ci zwier~ce. 

Po czasowym opuszczeniu stanowiska na badanym terenie ponownie zostało ono zasiedlone w okresie 
pótnopredynastycznyrn. Z tym olaesem oraz olaesem wczesnodynastycznym wiątą s i~ górne warstwy. Zwi11zane 
Sil t nimi budnyok:i wznoszone z cegły mułowej oraz porostało{cl paleoisk. Obok bardzo licznej ceraroiki (ok. 
20 tys. fr.) odkryto duty zespój krz.emJeooych wkładek sierpowych oraz rozcieracze. 

Badania bęc~\ kont)'lluowane. 
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HASAKE TELL DJASSA AL· 
GHARBI TELLABU HAFUR 

Syria 

Stacja Archeologii Śródziemnomorski ej 
UW w Kaic:r.e 

Prace prowadziła misja w skład:tie: dr Piotr Bielióski, mgr mgr Rafał Kolióski. Andnej 
Reiche i DorOla Lawcelta (od 28.05) (archeolodzy) oru p.p. Paweł Ciepielewski 
(fotograf) i Tomasz Skierniewski (siudellt-prałctykant). Badania trwały od 30 marca do 
14 czerwca 1989 robi. 
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Celem seronu było uzyskanie dalsz.ych ioformacji na temat odkrytej w poprudnim sezonie na Tell Djassa 
al-Gharbi dwutarasowej platformie i budowlach na niej w:r.niesionycb a takte pr:r.eprowad:tenie kompleksowych 
badaó na drugim :t wybranych wc:teśniej stanowisk- Tell Abu Hafur. 

Tell Djassa al·Gbarbl 
Badania ograniczyły si~ do dwóch najwytszych warstw archeologicznych ( l i II) i obj~ górną ~ść wykopu 

stolmwego oraz równoległy do jego górnej c~ści nowy wylwp o wymiarach l O x S m. 
W warstwie l udało si~ wyd:tielić tr:r.y fazy cbrooologiczne :r.wilłZ&ne z utytkowaniem tych samych pomi

es:r.c:r.eó o klanach :t cegły mułowej. Wilłtą si~ one z odnawianiem i budowaniem nowych basenów o ścianach 
wyprawionych uprawą gipsową. stanowiących typowe wyposatenie pomiesl.C:teó. Jeden :t takich basenów, 
odlayty w pomies:r.c:r.eniu l, mi~y starszą a mlodsą podłogą zawierał depozyt ceramiczny. liczący 29 nacz.yó. 
Były one uótnicowane wielko!cią i jakofcią wykonania. niektóre nosiły ślady napraw lub )X'l.ystosowania do 
innych nit pierwotne funkcji. Warstwę ~ datować nalety na przełom okresu wczesnodynastycznego na akadyjski 
(ok. 2400-2300 p.n.e .. ). · 

Warstwa II :r.wraca uwagę batdro dobrym stanem zachowania (do 2,3 m wysokofci) odlaytycb koostrukcji 
z cegły mułowej. Odkopano fragmenty dwóch niezaletnych :r.espołów pomies:r.cuó. Wśród 4 pokojów. jakie 
wcbod:tiły w skald domu l , zwraca uwagę pomies:tcz.enie S. Prowad:tiło doó troje drzwi. zachowały się tet 
pozostałości fałszywego łuku. kl6ry podtrzymywał strop. Znale:tiona w pomiesl.C:teniacb ceramika po:r.wala 
datować~ warstwę na okres wczesnodynastyc:r.oy Ul (ok. 2500 p.n.e.). 

Niestety, funkcja i przyoaletoość stratygrafic:tna odkrytej w poprudnim se:tonie platformy nadal porostaje 
niepewna. 

TeU Abu Datur 
Badania na tym stanowisku prowadzone były w trzech rejonach, oznaczonych literami A. B J C. 
Rejon A obejmuje uszłorocz.ny wykop, który w tym sezonie został poglębiony l :r.nacz.nie rozsur:tooy. 

Niestety, pozostało§ci architektoniczne warstwy 2 zostały powatnie us:r.kodzone pr:teZ jamy wykopane w ostatnim 
okresie zamieszkania stanowisita (warstwa l) i pruz współc:r.esne groby. Odk_ryte ceglane mury tworlo\ zarys 
tr:tech niewielkich pomies:r.cuó. do których od południa przytykała niezabudowana prustrzeó. Warstw~ 2 datować 
nalety na koniec okresu wc:r.esnodynastyc:r.nego 111. Znacz.nie lepiej zachowana była architektura znaleziona 
w warstwach 3 i 4. W ich pr:typadku mamy do czynienia u zwartą zabudową mieszkalną. Domy tworzyły insułe 
oddzielone wąskimi (ok. l m. szerokOtici), niebOJkowanymi uliczkami, biegnącymi w odległo§ci ok. l O m od siebie. 
Do tej pory nie znaleziooo przecznicy; być mote layje ją §wiadek. Odkryto fragmenty 4 domów, z których 3 
w znacz.nym stopniu znalazły się w obc~ie wykopu. Domy. składające się z 2 do 4 pomies:r.c:r.e6 i dziedzińca, 
wzniesiooe były z cegły mułowej i miały wyprawione gliną §ciany. Gliniany tynk pokrywał równiet. ltamienne 
progi, a ubita glina stanowiła podłos~ pornies:r.c:r.eó. Typowym wyposateniem domów były piece, budowane 
zaws:r.e w północnym lub zachodnim narotniku pomiesl.C:tenia. płaskie palenisita O(az wylmnane z gliny baseny 
nie.znaoego przezoac:r.enia. Bardro liczna ceramika pozwala datować obie W8lstwy ną okres kalca okresu II 
i pierwsuj połowy III okresu wcusnodynastycznego. Wśród domów zoale:tiono 7 grobów, z czego 3 stanowiły 
pochówki noworodków w naczyniach, 3 były grobami dziecięcymi w skrzyniach z cegły mułowej, za§ ostatni, 
zawierający s:r.cl.lłlki dorosłego, inhumacją. Nielic:tne dary grobowe stwierdzono tylko w dwóch grobach; byly to 
naczynia ceramiczne i ozdoby. 

W rejonie B zlokalizowany został długi na 31 m wylwp stolmwy. Prace w tym wykopie nie zostały ukoóczone; 
jak dotychc:r.as wyd:tielono w nim 9 warstw archeologicznych. Górne trzy po:tiomy dostarczyły ceramiki z końca 
okresu wczesnodynastycznego, niestety bez powią:r.ania z pozostałofelami architektonicznymi. Więks:ty lcompleks, 
liczący S małych pomiesl.C:teó, został odlayty dopiero w warstwie szóstej. Jednak z powcxkl braku mateńału 
ceramicznego jest on. niemotliwy do datowania. Zalegająca ponit.ej warstwa siódma nalety jut do okresu kułtury 
Uruk (koniec 4. tys. p.n.e.). Odkryty w warstwie ósmej gruby na 6 m mur mógł pełnić funkcje obronne lub byt 
umocnieniem stoku i powstał prawdopodobnie w okresie odpowiadającym najwytszym warstwom osadniczym 
stanowiska. Najnitszy poziom stanowiły depozyty związane z kułturą Ubaid (S. tys. p.n.e.) i ooe wyznaczają datę 
rozpoczęcia osadnictwa na stanowisku. 

Rejon C złokalirowany jest na niewielkim wzgórzu (120 x 60 m. S m wysokości), Jetącym po pruciwnej 
stronie doliny okresowego strumienia. Seria sondaty stratygraficznych pozwoliła ustalić, te główny okres aby· 
wno§ci osadniczej na tym stanowisku przypadał na okres mitannijski (połowa 2. tys. p.n.e.), choć było ono 
zamieszkiwane takte w okresie partyjskim i islamskim. 

Planowana na przyszły rok kampania ma na celu ustalenie pełnej stntygrafil T dlAbu llafur onz dalsze 
badania konstrukcJI warstwy U na T dl Djassa al·Gbarbl. 
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l PALMYRA Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej 
UWwKaine 

Prace polowe prowadziła misja. kierowana przez prof. dr. hab. Michała Gawlilr
owskicgo w sk.ladzie: dr Mańa Krogulslra. mgr Dorota Bielińslra. mgr Ja1111sz Byliliski 
(archeolodzy). dr iot. arch. Marek Barański (architekt) p. Waldemar Jerlre (fotograf) 
i studenlica p. Joanna Groszlrowslca. Kampania trwała od 20 wrzdnia do li listopada 
1989 roltu. 

Głównym obiek.lem badali w tym sezonie był drugi z trzech bloków zabudowy na terenie nowej lroncesji. na 
północ od Wielkiej Kolumnady. Odsłoni~o w główne pomieszczenie rzymskiej bazyliki z połowy D w. n.e. Sala 
o wymiarach 21.6 na 12.8 m wyposatona była w apsyd~ zlok.alizowan' poirodltu wschodniej. dłutszej łciany. 
Obramowa.niem szerokiej na 5.8 m apsydy były dwa zwieńcz.ooe lrwadra.towymi ltapitela.mi pilutry. na hócych 
opieraJ si~ zamylrający apsyd~ od gócy łuŁ Wszyswe lrli6ce łuku zosl&ly odnalezione. motliwa ~e zatem 
anutyloza tego elementu. Przed apsyd4 znajdowalo si~ wysokie na 0.45 m podium o wymia.rach 8.5 na S m. Do 
głównej sali motoa s~ było dosiać przez pojedyncze drzwi. Były one szerokie na 1.75 m i za pomq schodów 
ł~zyły si~ z bculrowanym dziedzińcem . któcy oddzielaJ budynek od Wielkiej Kolumnady. W przeciwległej, 
północnej lci&nie znajdowalo si~ troje drzwi, łrodlrowe szerokie na 3 ,8 m i para bocznych liczących po 1.9 m. 
Rozdzielone wysokimi na 3,8 m filarami przejłcia prowad.ziły na let.ący za bazyłilr4 Iralejny dziedziniec. Od 
wschodu i zachodu do głównej sali przytykały oczekujące wciąt na odczyszczenie pojedyncze rzędy pomieszczeń. 
Opisana budowla oalety do typu rzymskich bazylik cywilnych i musiała być wzniesiooa w poł. II w. o. e. Talrą dat~ 
potwierdza styl delraa.cji architektonicznej budynku. 

W trudnym do wyrlatowania momencie nieco jut zniszczona budowla została zaadoptowana na kOI!ciół. 
Odbudowano zniszczoną apsy~. wyposata~ ją w przej~cie do powstałej za ni' zakrystii. Na poprzedza~j 
apsyd~ pla.tfocmie wzniesiono lcancellum a naw~ wyposatono w stojące pod lciana.mi ławy, k.t6re zablokowały 
m. in. dwa z trzech przejść w południowej łcianie. Nowy otwór został oatomiut przebity w tcianie za.chodniej, na 
przeciwko apsydy. Zmian dokonano tet na zewnątrz pomieszczenia. Dziedziniec od strony Wie1kiej Kolumnady 
został pokryty oowym brukiem, bóry przykrył niepotrzehoc jut starsze schody, a wzdlut fuady powstal patyk 
z czterech kolumn. Budowla została ewablowaoa w Vllllub IX w. n.e. i wkrót.ce potem zawaliła si~ 

Kontynuowaoo. r~le w pop-zednim sezonie, prace oczyszcza.kce w wiety grobowej Kitota (nr 44, 
zbudowana w 40 r. n.e.) w Dolinie Grobów. W tralecie pra.c odkryto liczne fraameoty Liranin z rótll)'ch surowców, 
placiooki, fragmenly skórzanych butów i rzadziej spotykane wyroby z drewna i cera.milc~. Warte specjalnej 
wzmianki 14 nie znane dołychczu z Palmyry fragmenty papirusu. 

Wykonane zostały let sondatenaterenie g6ruj~ego nad oazą Pałmyry arabiiitiego zamku. Wydl.ielone zostały 
dwie fazy konstrukcji lego obiek.lu, z bócych starsza pochodzi z XIII w. n.e. 

Flanowane s~ dalsze prace wykopaliskowe na terenie nowej koncl!!ljl l prace Inwentaryzacyjne w wlriy 
aroboweJ Kltool l na :z.amku. 

l KADERO l 
Prowincja Cb.;.•;.;rt;,;u;.;;m;;.. _____ __. 

Sudan 

Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej 
UW w Kairze we współpracy z Muzeum 
Archeologicznym w Poz.n&niu 

Elrspedycj, kierowal doc. dr bab. Lech Krzytanialt (autor sprawoz.dan.ia), a w 
badaniach udział wzi~li : doc. dr hab. Michał Kobusiewicz (Zakład Archeologii Wielir
opolski IHKM PAN w Poznaniu). dr Marek Chłodniclti (Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu), dr Krzymor Ciałowicz (lnstyrut Archeologii UJ). dr Mań a Ka.czmacelr 
(lnstywt Antropologii UAM). mgr Karla Krocper (RFN) i Nathalie Buchez (Francja). 
Jedenasty sezon badań. Osada i cmentarzysko neolityczne ora.z cmeota.rzysko 
meroickie. 

Kootyouowano badania osady neoJityct nej (V tys. p.n.e.) i 7.wi4Unego z nią cmentarzyska. odkryto tak:te 
dalsze pochówki 1. okresu kultury meroickiej (pierwsza połowa l tys. n.e.). W północnym middcnie osady 
neolitycznej załotono wykop sondatowy o pow. 2 x 4 m: odbyto w nim mateńał typowy dla tego stanowisu 
sk.ladaj~y si~ 7. fragmentów naczyń ceramicznych, wyrobów k:rzemieonych i brnieonych oraz szcz.ątków zwier
~cych. W rezultacie szlamowania ziemi z wykopu uz.yslraoo próbkc zw~glonych SZCZ4tków roślinnych. 

W łrodlrowej partii pag&lra-staoowisb konlynuowaoo badania cmentarzysk.& neolitycznego. Załotono w tym 
celu wykop o powierzchni 800 m1. Odkryto w nim 25 grobów: 4 inne pochówki odJeryto na silnie zerodowanej 
powier?.Choi pagód& (były one bez wyposatenia), poza wykopem. Tylko kilka grobów odJerytych w wylrq>ie 
zawierdo wypasafenie i - podobnie jak to zaobserwowano w poprzednich sezonadl - Ironcentrowały si~ one 
wyratnie w północoej ~§ci majdaoo pag&b (groby bez lub 1. ubogim wyposateniem usytuowane Sil w jego 
południowej ~ści). Spąg jam grobowych tych bogatych grobów, si~ga~ych 9S cm gł~ldości, zawierał silną 
koncentrację czerwonej oc~ (pozostałolć malowania nią pojemnika na zwłoki lub samych zwłok). Wyposatenie 
grobowe składało si~ z ceramiki stołowej, palet kosmetycznych, ozdób osobistych (paciorki z muszelek morskich 
i lrarneolu), n~zi pra.cy (tnących. zlotonych z ostrza w post&Ci szeregu zbcojników póllrsi~tycowatych) ora.z 
grudek och.ry i małachitulamaz.onitu. Zwlolri układano w grobach w pozycji ,.contracted''. 
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Na zerodowanej powierzchni stanowiska odkryto talcte 2 pochówki nie zawierające wyposażeni-. najpraw
dopodobniej o ciYooologii meroickiej. 

Baclania w Kaciero bęc1st kontynllo- w 19'1 roku. 

1SRR 

l WOłCZYN okr. Bn.tU, Białoruska SRR 
Ministerstwo Kultury i Sztuki Fundacja 
Kultury Polskiej Instytut Architektury 
i Kooserwacji Zabytków w Mi6sku 

Ze strony polskiej prace prowadzili mgr JanuszFirlet i dr Zbigniew Piaoowsló (autorzy 
sprawozdania). dUałaj~ z ramienia Komisji Fundacji KuJtury Polskiej. powołanej 
przez Ministra Kultury prof. dr. Aleksaodra Krawczuka i kierowanej przez prof. de. bab. 
Aleksandra GieyntOIL Ze strooy białoruslóej badania prowad:z.ił dr Aleksander Kraw
cewicz. Pierwszy sez.on bada6. Finansowała Fundacja Kultury Polskiej oraz Instytut 
Architektury i Konserwacji Zabytków w Mi6slru. Koiciół p. w. św. Trójcy. barokowy 
(1733-1743), budowla cenltałna, ofmloboc:tna z ninami w narotach. Od 1938 r. 
miejsce spocz.yoku Uóla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Por1:4dkowanie wnętrza, 
badania niszy Uólewsklej. krypt ~ i eksploracje na zewnątrz kołciołL 

Badania w ko§ciele jw. Trójcy w Wołczynie miały na celu pozyskanie SZCZ4tków zwi42anych z pochówkiem 
Uóla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz rozpo1-nanie posadowienia murów lco(cioła dla przygotowania 
teohnie1.oego projektu jego res tauracji. Katastrofalny stan zachowania ko(cioła (zawalony dach. popękane mury) 
spowodował lconieczność oczyszczenia wnętrza by umo11iwić dotarcie do miejsca w którym spoczywał król (tj. do 
niszy północno-zachodniej). Dokonała tego ekipa PP PKZ Odd:z.iał Białystok pod kierunkiem mgr iot. accb. Ewy 
Gawlikowskiej-Piśniak z Fundacji Kultury Polskiej. Po uzyskaniu dostępu do niszy królewskiej przeprowadzono 
badania zasypiska zalegającego na poziomie utytlcowym oraz zasypiska znajdującego się w krypcie pod 14 niszą. 
Jut podCl.&S wstępnych oględzin kofcioła w grudniu 1988 r. stwierdzono. it trumny zawierające zwłot.i króla 
z.ostały rozbite, za.ł szczątkami pochówku nasycona jest ziemia zalegająca w otwartej krypcie pod niszą. 

Rezultalem dokładnego przebrania wydobytego na powierzchnię zasypiska było pozyskanie licznych przed. 
miotów pocbodZ4Cycb z wyposateuia grobowego monacchy. m. in. Cl.lerech haftowanych sre~em orłów (jeden 
z dotrze zachowanym herbem Ciołek). fragmentów szpady krółewskiej. dutego fragmentu ostrogi, ~ci wstęgi 
orderowej Orderu Oda Białego oraz bacdz.o dutej ilofci strzępów materii naletących do płaszcza królewsklego oraz 
obicia i wylcład:tin trumien. Odnaleziono równiet c:tę§ć XVIIl-wiecznej trumny wraz z oryginalnym. pozłacanym 
uchwytem a ponadto zabezpieczono rozbi~. lecz zachowaną niemal w całoici trumn~ zewnętrzną. sporządz.oną 
w 1938 r. na przewiezienie zwłot królewskich z kokiola iw. Katarzyny w Leningradzie do Wołe1.ynL Wszystkie 
przedmioty za zgodą Ministra Kultury Białorusklej SRR- W. A. Gilepa zostały przewiezione do Polski i zlotone 
na Zamku Królewskim w Warszawie. Pobraoo talcte próbki ziemi, w klóryeh aDitopolog. dr Mirosław Pacafiniuk 
z Zalcław Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinic stwierdził obecno(ć szcZ4tków 
ludzkich. najprawdopodobniej Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Badania na zewnątrz kołcioła. prowadzone przez dr Aleksandra Krawcewicza dostaccz_Yły danych dotyc1:4cycb 
posadowienia budowli. usytuowania pierwotoeao wejfcia (od scrony południowej). unieruonego zapewne jeszcze 
w trakcie budowy. Odsłoni~to takte fragmenty XIX-wiecznego budyoku bramoego oraz murowanego ogrodzenia 
koleiola z ottesu. gdy po powstaniu stycz.niowym został on zamieniony na cerkiew prawoslawn'-

Ko(ciól łw. Trójcy w Wołe1.yoie ma z.ostać odrestaurowany wspólnym wysiłkiem sleoo polskiej i białoruskiej. 
Badania zapewne będ~t kontynuowane. 
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o.t.-ęaya, ... Platerów, 
woj. blabkopodJMkJe, 
-.owtakol, 
AZP ar 56-83 ataa. ar 5 

1987 
UDiwenytet Wanzawski 
l ostytut Archeologii 

Badania prowadziła msr Barbara Heosel-Moszy6sła. Komultaotem była doc. dr bab. 
Maria Miłk:iewiczowL Fioaaaowało Bi...-o Blda6 i Dokuroe.otacji Zabytków w Białej 
Podlukiej. Grodzisko wcz.eaoofredniowiee2.11e? Fortyfikacja oowotytoa? 

Obiekl zoajG!jc ·~ oa ł11odoym wzaiesieDiu, oa prawym brzegu struaJ, prawego dopływu rzeki Tocz.aej. 
Spdlliał oa pierwOlilic fuJitcje <1«011111:. Od suoay połudJUowej. wsdlodaiej i zadlodoiej zac::bowlly ~ &» 
ZOlłałoki UIJIOCJiie6 w~ wałów zieiDłlycb i wieloboczoycłl oasypów- Mbuliooów" (zadlowua wysotDU 
ok. 3m, powicrzcłiAia 20 ml) usytuowaoycb w ~ki połudAiowo-wscbodaiej. połudaiowo-zachodaiej i pół~ 
wscbodoiej i fo.y. 

Badaoia miały chatakler soadatowy i miały oa celu wyjafoieoie geaezy obiektu. 
Załotooo jedeo wykop o powierzchni 20 m1 usytuowaoy w c~łci połudo.iowo-zadlodaiej roajdaau. 

Wyrótaiooo IX wantw. 
Wydobyty w ~~akcie bada6 malcóał zabytkowy Die pozwala oa okrdleDie cbrooologii absołutoej obiektu. 

Wnioskowa!Ue zostało wi~c oparte oa obserwacji stopnia uawansowaoia tecboologlczoego materiału 
cerarDiczoeJO wys~pu;.cego w ~ie poezczególoycb warstw. 

Z warstwy Vlll pochodzi tylko l fragment cerarDiki, który motoa dałowat oa poc7.4tek okresu oowotytaego. 
Z wantw VJ. VIJ pochodzi zoaczoa ilofć materiału cerarDiczoego. który mógł powstat oajwczdo.iej w pdowie XVI 
wieku 

Około pdowy XVI wieku roajdao przykryty został wantw' o.iwelacyjq złotoo' z ziemi wym.iesz.aoej 
z zapraw, oa kl6r' oałotoao bruk karDieiUI)'. W drugiej połowie XVI w. w badaaej ~ roajdaaa wzaicsiooo 
lekkie zabldowaoiL Odkryte pozostalolei pneroawiałyby za zastOIOWaoiem konstrukcji m.ieszaaej- drewDiua 
w poł~o.iu z ce~ W czefci zacbodniej sondatu ucbwycooo poziom utytkowy obiektu (wmtwa IV). wy~ 
w nim bardz.o liczoy roateriał zabytkowy. W ciuu XVU wieku obiekt uległ miszczeaiu przez potar. 

Badaoia pneprowadz.ooc oa ICfeoie Osll'O~yoa miały bardzo ograalezony cbarakłer, co aie pozwala oa 
pottawieoie stwierdzenia nowOitytllej genezy obiektu, cboć w oparciu o zaobletwow~ oa stanowisku~ 
wantw czyni~ oajbardziej pcawodpodobq. Powstallic umOCD.iooego dwona w Os~yaie było przypusu:zal. 
oie wynikiem wzbogaceo.ia włałciciela w rezultacie udziału w spławie zbota do Gddska, po&wierdroaego jut 
w XVI wiecznych fzódlacb d<i)'CZo\cycb Podluia. · 

Pełniejsze iaformacje d<iycz.11CC cbrooologii, rozplaoowwa i cłwalrteru 111'24dze6 obroanycb motoa by 
uzyskat w wyo.iku szerokopłaszczyzoowycb bada4 stacjooarnycb. 

Dokumeotacja oraz materiał tródlowy zostały przekazane do Muzeum Okr~gowego w Białej Podlukiej. 
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Województwo L luba Numery oblzantw obszarów 
BIALA PODLASKA 6 .55-13 67·12. 61-12. 61-13 69-13 7~13 
BIALYSTOK l Z7·15 Z7·19, 21-19 35·17 31-15 31-19 42-U 4.5·19 
BIELSKO.BIALA 14 105-53, 105-54, 105-55, 105-U, 1~5Z, 107-43, 107_.,, 

107-$5 101-f3 101-f.f 101-fl 101-$5 109-.5.5 111-47 
BYOOOS'ZJ::L 7 3().34 33-39 31-31 31-31 31-33 43-36. .f6.37 
CHBł..M 1 77-17 77-IJl 

CIECHANÓW 1 41-61 
CZESTOCHOWA 4 13-43 ~ """' 16-49 
ELBLĄG 1 16-.53 
GDAŃSK 3 07-39 17..f.f 17-4.5 
GORZÓW WLXP. 4 31-14 31-1.5 41-1.5 41-16 
JELENIA GÓRA 2 13-1.5 u.u 
KALL4łZ 9 64-31 64-31,66--33 65-35 66-33 66-3.5, 71-34, 71~3.5 71-31 
KATOWIC!! .5 ~. 94-.50 95--!1._97-.53 91-.53 
ICJELCE 2 11-71 9.5-65 
ICONIN 7 .52-43 • .53-40 ,,_" .56-3.5 ~31 62-31 62-39 
KOSZAUN 11 11-25, 12-15, 14-19, 1.5-17, 1.5-15, :20-24, 

21-U, Z1-2t\ 24-Z715-Z7 ~Z7 
·DAJCÓW 10 ".",, 100-40, 101-.53, 1~1. 1cn41, 

107-.5.5 101-.5.5 101-56 109-.5.5 109-U 
DOSHO ' 101-71 112-74 114-71 115-77 116-10 
LI!ONICA 3 74-19 71-11.10-16 
LESZNO ~11111eeAZP 

LVIłUN 6 7J.to 71-ł<ł 71-U 79-77 lł·ł<ł 12-U 

ł.OMŻA z 211).13 Z7·13 
~ ~llaAZP 

MOWYSĄCZ 3 109-.5.5 109-56 U:J-63 
OCSZTYN 1.5-61, 1.5-62,. ~. 16-61, 16-a, 19-.55, 

19 20-.55, Zł·~ Z1·.51. 22-.5.5, ~2UO. 
25-54, :26-Q U-.53 u.,. 29-.53, 21J.j4 

mQ.E z 13-34 91-31 
~. l »a 
PlłA l 31.-27 

fiO'IUÓW 11l.YB. 13 -:=:a.~~=: 73-.51, u. n, ''-:r 71-.51, 71- 70-.5 79-. 11).56 C.B U. 
.ft.OCJt u .f:J-.53, -H-.53, n--n::: n-1J, ~ ,,.", ".". 

.54-.53 ,.._,. .5'M0. SJ. """' 6 61.-8 
P0'1.NAff 11 ~~ 46-23, .f7:ik .f7·%4 .f7:~ -:::----=~·:u. »: .50-1$ ,._ .5J.%J ,._ ,._ 16-3.5.~ $1-'U 

Jlll:ZFMńL ' 16$1, .... .." 1CJO.ł2.10U2. ..... 
&ADOM .. 4J-7J, S:J.'J6.(i0.77 .._.." 

GI!SZÓW 6 ~-17, .. JG0.1J ... ~ toJ..~ 105-16.105-77 106-77 
IIEIJLa! .. • ""· .53-16. (;0.77, ... .." 

L. 
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Wojew6dztwo Liczba Numery obszarów obszarów 
SIERADZ 3 73-42 74-42, 79-45 

SKIERNIEWICE l 67-56 

SLUPSK lO 06-36, 07-35, 08-31, 12-28, 13-27, 
13-28 14-29 15-29, 15-30 16-29 

SUWALKI 8 22-81 22-87 22-88 23-86 23-87 25-82 25-90 26-83 

SZCZECIN 5 18-09. 1 «).09, 24-13, 3 2-09 34-09 

TARNOBRZEG 10 84-76,87-70, 87-71,88-71,90-81, 
91-80 92-70, 92-79,95-70 95-71 

TARNÓW 5 101-66, 102-66, 105-65, 106-65, 107-64 

TORUŃ 7 30-48 31-48 33-49, 33-52 34-52 39-44, 42-45 

WAŁBRZYCH 8 82-23 82-24, 83-23, 83-24 90-22, 90-23, 91-22, 91-23 

WARSZAWA 6 56-67 58-69 58-70 59-69 60-69 61-60 

WLOCł..AWEK 6 40-48 40-49 41-48, 45-49 45-50 49-45 

WROCŁAW 9 72-29 74-23,75-24,76-31 n-29 77-30,77-31 79-33 80-33 

ZAMOŚĆ 13 SS-85, 86-85, 87-84, 87-85, 87-86, 87-87, 
88-84 80-85 90-83, 9 1-82 93-91 

ZIELONA GÓRA 7 66-12 67-11 67-12,67-13 69-11. 6').12, 70-12 

Rzazem 304 obszary 



Indeks 

~CZONBDAKit: miejscowość, gmina. województwo, okres- oznaczony Uterą. okresy 
dodatkowe (U tery w nawiasie). strona. 

OZKACZENIA oKRESOw: plm- paleoUt l mezoU, D - neollt. b - epoka (okresy) brązu. h 
okres balsztacld, 1- okres lateńsld (przed rzymski), n- okres wpływów rzymskich. w
wczesne średniowiecze, P'- pótne średniowiecze. Id- okres nowo:tytny. 1&- uzu
pełnienia, ba- badania zagraniczne. 

INNE SERÓ'IT: gm. -gmina, woj. -województwo (brak slaótu oznacza gm. lub woj. loco), 
Sl - stanowisko. 

A 

Aleksan<kia Kom el-Dikb (Egipt)- b ...................................... 102 
Arbasy, gm. Drohiczyn woj. białostockie St. 14 A2P .5(}.81/11- b (r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Arhasy, gm. Drohiczyn woj. białostockie St. IX A'ZP .5(). 8()(4 - l (r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

B 
B1borówko, gm. Sumotuły woj. pozlll6skie St. l1, l c A2P 49- 2.5/1 -1ft . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Budo, woj. wałbrzyskie St. 3. Zamek A2P 93-2613- p . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 81 
B~dt:ów, gm. B~dt:ów woj. piotrkowslcie St. 3 AZP 7(}..54/11 -D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
B obi a, gm. Proszawice woj. k:rlt:owslcie St. .5 obszu AZP 100-6116- n (b, b, p§, o) . . . . . . . . . . . . . 46 
BO@uslawice, gm. Wolbón woj. piottlr.owslcie St. l A'ZP 71- .5.517- w . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 60 
Borucioo, gm. S~tyCI woj. gdańslcie St. l A2P 14-37- l . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Brańsk, woj. bialostoc.lcie St. 22 A2P 4.5-84- b (o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 
Brody Pomonlcie, gm. Gniew, woj. gdańskie St. 2 i 20 AZP 22-4.5117 i .52-D (b) . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
BI"UU Kujawslci, woj. wlocławslcie St. 34 A'ZP 49-46'43- pf (o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Brzezie, gm. Pleszew woj. t:ałislcie St. 29 AZP 64-36 - b (b, r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 
Bydlia, gm. Klucze, woj. katowickie St. l AZP 9.5-.53/- nie bad.- pf (o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

c 
Cerlciewoik, gm.Dobre Miasto woj. olsztyńslcieSt. V AZP21-6CY.5- b (wf, p) . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Cbaławy, gm. Brodnie~ woj. pozllllbkie St. 1.5 AZP .58-27134- D •••.•••••••••••••••••••• 7 
Cbojnice, Nowe Miasto 4 woj. bydgoslcie St. 4 AZP 2.5-34/nie bad- D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 97 
Cieblowice Dute, gm. Tom.szów Maz. woj. piotrkowslcie St. l AZP 72-.58- n . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Ciesuoowice, gm.Gontowiec woj. piottlr.owslcie St. 4 AZP78-.54/16- D (b) .•........•...... 8 
Cqstków Polsld, gm. Czosoów woj. warsuwsicie AZP .53-64/46 - n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

D 
Duby Rigg District Clevlaod (Anglia)- b ................................... 101 
D,bcowa Bislcupi1, woj. bydgoslcie St. 21 A2P 4.5-43- a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
D,bcówb Zablotni1, woj. radomskie St. 13 AZP 7~66- n (b, ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Deir EI-Babari Świ.-tynia grobowa Totmesa 111 (Egipt)- b ........................... 103 
Deir EI-Naqluo (Egipt)- b ...•........................................ 103 
D~bczyno, woj. koszałińslcie St . .53 A2P 19-19/- nie bad. -wf (h. rz, p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Dolice, woj. azczecińsltie St. 4.5 AZP 3.5-111- b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Drohiczya, woj. białostoclcie St. .57- ,.Rynek." AZP .53-8212.5- p . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Dudka, gm. Wydminy woj. suwaiside St. l AZP 20-7.511 - • (pi) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 9 
Działdowo, woj. ciecbaoowslcie St. l AZP 3.5-.58/14- p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 83 
Dzialoszyn, woj. sieradzkie St. 6 A'ZP ~-p . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 84 

E 
Elblu, Stue Miasto, St. 18, AZP 1.5-.51/23- p4 (n) . . . . . . . . • . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 84 

G 
Garba~. gm. Bakaluzewo, woj. suwałsicie Stanowisko l A2P 16- 81/1 - bad'88- n . . . . . . . . . . . . 109 
G .-ski, gm. Gniewkowo woj. bydgoslcie St 18 A'ZP 44-421- nie bad. -D(~ rz, w) . . . . . . . • • . . • • . • 9 
Gdańsk St. 7 AZP 12-44-."(o) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 
Odalisk, ul. Grodzka ~ 7 St. l A'ZP 12-441- nie bad. - p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 
Ołowoo, woj. łódzkie. St. l AZP 62-.54/16- • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 98 
Gniewoszów, woj. wałbezysicie Zamelr. ,.Szczerba" St. l AZP 99- 2413- p . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Gniezno, woj. poznaliskic St. 9.5 AZP .50-34/1.5 -1ft (pl. D) • • • • • • . • • • • . • • . . . • • . • • . • • • 61 
Gorszewice, gm. Katmierz woj. pozoa6sltie St. l AZP .5(). 24/32- b (r) . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . 36 
Grabice, gm. Gubia, woj. zielOJ108ÓCskie St. l A'ZP 63-0612.5- n . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 47 



lU 

Oroblllki, am. Olubczyc:e woj. opolskie St. 7 AZP 99-36'- łl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
o~ s..., pa. Pont• woj. białolloctie St. 1 AZP <41° 84120- n • . • • • • • • • • . • • . . . . . • <41 
Grodzi at, am. Oqbtów woj. aiedleckie St. l , pziako AZP 5S. 151- aie t.d. - ft (p) . . . . . . . . . . . 62 
Chooowo, am. Lubicr. woj. t«wbtie St. l i 2 - ft . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Orddek Nadbutay, am. Hrubieuów woj. zamojskie St. l C AZP 86- 95112 - a • . • . • • • . • • • . • . . . 10 
Grzybów, am. Stuzów woj. tlnl0br7.ukie St. l AZP 92- 61112- a (r) . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 10 

B 
HKki, am. Bielik Podluti wop~~ St. l AZP <43-87/1 - ft (l) • • • . • • . • • • • • • • . • • . • . 63 
H.ai, am. Biebk Podlut! YfOł- ~~e St. IB AZP <43- 87/1 - ft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
H.ai, am. Blebk Podluti WCJ. biabtoctie St. IC AZP <43-87/1 - ft (l) . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 64 
Huab 'NI Djuaui-Obułli Tell Abu Hafur (Syria) - n (., ) . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Ul5 

l 
Jcllików 06ny, woj. 'ftllnyskie ~St. 3 AZP 91-26'1 -a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
J.owrodaw, waj. bydaoltie St. 100 AZP ~- aie billi.- n (., ) .............. o o •• o • o <41 

.J 
JIIOela, waj. blbtie St. l AZP 61-33119 -p o • o • • • • • • o o o o o • • • o • • • • o • • • • o o o o o • o 17 
Jealła*. pa. Szypliar.ki woj. suwalskie St. l AZP 12- 8&'12 - n (wf) . o ••••• o •••••• o o o • • • <48 

lt 
Kaciero ProwjJacja ClMdum (Sudaa) - . . ........... . o o o o •••••••••••• o ••• o • • • 106 
ICallaty, a& Ś~ ~ olsr.tylbkie St. l AZP 21-5811 - l (r) • o • o o o o o •• o • o • o o • o o o o o o o o <41 
ICatiaa·Zawodr.ie Groellisto AZP ~3111- ft . • • • o o • o o o o o o o o o o o o o o • o o • • • o • • o • o o 64 
ICatiw, am. Pawłów woj. tielectie St. 2 AZP 13-61112 - .. (b. ) o o o o • o • o o o o o • o o o o • • • • o o o 17 
ICa• kwcr. l& Wlrta woj. aienddie St. 3 AZP 61-44167 - l o o o o •• o • • o o o o o o o o o • o ••• o • 42 
ICIIIIUOWice, ... W.wobica woj. lubebtie St. 35 AZP 7s.77191 - a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 

=~rw~~~~~-1-~~o~? ••••••••••••• o ••• o.oo u 
IClecaaMw, aa Obru6w, woj. 1lnOinatie St. l AZP 19-72 - ft ..•.••.• o ••••••••• o • • o 65 
ICCibia Jłlay... aa Hnbiesl6w wcł IN80jałie Slaa. <4 AZP ~9:5164- n .. o •••••• o • o o • o • 49 
ltolałnea -Siadłiaaowoj. toenliWie St.<łł-63 AZP 1S-1Yl9o3<4 - ,. <•> . . . . . . . . . . . . . . . 11 
IC~, woj.IN80jałie St. 9 AZP-90fl3-. . • • • . . . • • • . . . • • . • • • • • . . • . • • • • • • • 25 
ICnt6w -St~n ..,._Krat6w _.....,_. A2P 1Q2. S6--<P'. a) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 
ICnt6w-w.welltejolą IV, VliC, VU. VID, XU AZP lal-W-wj (JI'. a) . . . . . . . . . . o • • o • • • • 66 
ICnt6w-ZWielayliec:IC.ołcictl s.hnba AZP 1Q2.S6- _.(at) . • • • • . • • . • • . • . • • . . . • . • . 61 
ltNwawo, aa S... Billa woj. flodEic St. l AZP4W13 - _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Jtreeeicefri, aa 8ocbecWow, waj. lieleclk St. lO aęb 1411 AZP 13-71 - • (b) • • • • • • • . . . • • • • U 
~b, pa. ... ., .. ,, wci. bawidieSt. l A2P9'Ml-.. .... o •••••• o •••••••• o o • 11 

L 
IAfao. aa BNq woj. b;o1a .a ie St. l A2P210-lY12- n (l) ..•••.• . .•••• . •. • • • •• o • • • 50 
~ .......... wwc:ławlłieSt. 19 A2PM-2lll9- .. o •••••• o o o •• o o • o • o o o •• o • ., 

l.lllllia-,......,.iceN.-lll.PLau:yMbl4(~)JablxHriueMIIIwwo 
~ Lllllebb ~ łlkłtłicSt. 'A2P77-D61 - • ••. o • • . • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • l6 

... 'Dnolfo~woh 'łicSt.liAZP».-25H7-•(II.~ •••.•• o •••.•• 25 

L 
ł.AwliiJ a....t:. ... Pietti s..re r....,..; wcS. olaty6ałie łl. m AZP~-n ...... o o •• o o • • 50 
~ ... ~ .. b; .. lllłic Sl. 6AA2P0-3U-- ..... - · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 
lAbo. ................. (libłicSl. - J A2P43-31.144- •<P'> o . • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • 61 
bilacat. ... ....,., ...... ._"_ Sl. 26 A2P M-92f19 - . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • 13 
L"'inh .... "Dnaalriecwoj. bo · · t He St. 1 A2PU1-7V-,..CJI'.IIł) •. o o o •• o o o o o o o .• o • a 
........... CMakwci. .. ,.. •ieSl. l AZP2l-JIIl - l .•••. H o • o ..••• o ••• o •• o ..•.• .u 

• ................ h •• itSl.li2A716D-&II--łt( ... ) ••••.•••••.• O o o o. o o o o o. o o •. 216 
............... woj.aietaMieSl.lA7110-WJ- · ••• o .•• o. o. o ••••••••• o .• o •• l6 
...._IC«*' ł ..... Lipail:waj.M .... HiłitSl.2SAZPa7JIU4-• . o ••• o o. o •• o o o o o o o 14 
....... • .... ....___ • • l s • • ...... • • - '"·---··-.. -~ .. ,....,_ . -.... _. -·-·A&.~("-- ,_., o ••• o •• o ••• s s -
""-""" .... ~ ... . , litSl.17A71sz..tanlS- • •• o o. o .•••••••• o s o. o. o o 1S 
łl lk\ IIILSia018Ccsictwoj.bliltitSl.9AZP·llll12-· o o o o o o o o o o o o. o o. o o o o o o %1 
tła l są er. liiliLa a· thWij. j Y-St. UA2PaMID- n o o. o •• o o. o s o o o. o • o o o o n 
łl l ................... itSl.lAZP7J...WI - · o o o. o o •• o s o o • •• o o o .. o o .. . %1 
t'/ 5 .. ...., .._Jtrą- a .. ..._......., ... Sl.JA71"H-~-•c.-...'l) o o. o s o o o o s o n 
..., ...... ... .._..._...._Sl.tA71lSJIB-• o o o o o o o o •• s o o o o o o •• o . o • • • • s n 
W lłn• -.qj. ..... iti81ci8k w,.;. · lliSl.2AZPICD łQ&..._-.. (IIł) o. o o. o o o o o s o 8 
Mil•w 1eL łliltlfiiii.IIILC..~Wij.....-Sl.jA71103łiM-I o o •••• o o. o o o o o .U 
Milllti.~~~Lia.._w l a· Sl.4AZP2J..'JWJD- ... (-.a.--..-.llł) . o o o o o o o o o o o o. o o o s 1 



Minabat Abu Omar (wscl!odnia Delta)- bz ....•..•..••.•...........••...•.•.. 103 
Mlocbikowo, gm. Krzykosy woj. poz!Wialóe St. 21 AZP 58- 34132- n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Msza_no, JIDI. Brodaica woj. ~4akie ~L 14 AZP 3.5-~.d.-pila (n) . • . . • • • • • • • • . • • • . • . . • l 
Myiliborzyce, gm. Lubsza we:,. opolalóe St. 3 AZP 84-33135- b • . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . 1:1 

N 
Nea Papboe (Cypr) - bz. . . . . • . • . . . . . . . • . . . • . . • . • • . • . . ••..•••. . .•..••• 101 
Nowa Biała, gm. Nowy Tq woj. aowos~lóe St. 2 (1aslóaia 
w Oblazowej) AZP 116-58 - pili (b, P'> . . . . . . . . . . • . . . . • • . • . . . . • . . . • • . . . • . • . . . Z 
Nowa Słupia, woj. kieleckie St. 12 AZP 86-67- n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
NowaSiuPa-ł..uywoj. kie~kiut. 8AZP86-67/--n(wi) . ...•... . ..•........... 52 
Nowy Dwór, am. D4browa Biskupia woj. bydplóe St. 16 AZP 4.5-42- a . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 
Nowy ł..owic:z, gm. ICaliaz Pomonki woj. toazali.Utie St. 2 AZP31-17- n (b) . . . . . . . . . • . . • . . . 53 

o 
Obaite, am. DroiUczyn woj. białostoclóe St l AZP 57-8111- wf • . . . . . . . . . . . . • . • • • . . • • • (IJ 
Obra, gm. Wobztya woj. zidolqóntie S t 73 AZP 59-19112- wf (pim, .. b) . . . . . . . . . . . • • . . • t!IJ 
Ocky, JDL Cunk woj. ~S t Z AZP 21-38 -l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Oleaao-Wakewoj. aptocbowalóeSt 16AZP8S-41/U-•(wi) •......••..•.•.•.•.•• 31 
()plleMc. woj. ada'skie St l AZP 24-4S-n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
()plaowil:c, pa. Radziejów woj. wtodawalóe, S t 36 AZP -41-43/187-a (wi) . • . . • . . . . • • • • . . . • 16 
OpMowicc, P.L Radziejów woj. wtodawa St. 7 AZP 41- 43/165- • (b) . . • . • • . . . • • • • • • • • . 16 
On.ecb. pa. ~wiedluiecwoj. biDwidie St. 2A2'P94- -4&'11-b(b) ..... ... ...•......•. 21 
Olloaki, woj. włodawatie St. l A2'P 48-4jf.ł7 -a (b. l. n:) • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 
~pa. Pl8łcr6w woj. biabhlpod)Mióe, 
St. lobu. AZP • S6-83 ...._ • 5-t.d'87-wf (?).at (7) ••..•.•••••••• . •••••••••• 109 
Ostrów Lecl8ic:ti, pa. lubowo woj. pozaU&lie S t l, zapól pelacowy, 
~ A2'P ~32122 St 2 poderodzie A2'P ~32123-wi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 70 

p 
Palayra (Syria) - .. . ................•....••.•..••.••.•.••.•.•••.•• 106 
Pm:lu&b, pa. Kazimicu Dolay woj. lubelskie St. 12 A2P7.5-76f114- a • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 
~Moln, pa. ~woj. pibtie St. 31 AZP-46.2111-1 . • . . . . . • • • . • . • • • • . • . • • • 43 
Pllyplc, p. Oda woj......., • ....,. St. 1AA7P79-&12- n • • . . . . . • . . . . . . . . • . • . • . • . . S4 
Piuti-Buzt6w, pa.1Aiuay woj. blilllic St. 1 A7P ł61-3111- wf • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 
PIDili. ... w.-z. woj.lem:zy6d;:ie. St. 3, AZP1t-2514n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :Ja 
l"oddaice. ll. l Kodowice ll. l j 2 .... Kloc:zycc. 
WGj. [JJCIIci~A2'P91-53f7, 1-.- .•.•••.••.•....•.•.••••••••.•• , ••• , • Z 
P'olllpe ~ ... ~woj. ~St. 5 A7Pu....wł9-b(P') ••••••••••••• 21 
~'• ri~:~e, ... ~woj. liliipitie St. 4 A7P 10.32/ll)-. (J) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 
I"GGocaet. pa. Pcllak Wielki woj...,........,....., Sa. 3 i4 A2P II-7111.2H3-... c .. b) ..•••••••••• 3 
Pllltti. .-.~ • .....";.~sa. 5 A7P70-stn4-,. ......••••....•••••••••• 90 
Pt:ubooa:awia; pa. sa.. Bab, woj. plodieSt. 20 A7P 47-SWO-.. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 90 
ft--=z~ waj.~ A7P J..4...Wll-n • • . . . • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • S4 
ft--=z o.wm. woj......- St. 1 A7P 14-Wll-1 (n:) . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • 43 
~woj. ~PIIc ~St. u A7P JCB..Il/l-.. (•4 at) •••••••••••••• 90 
l"l:zJJeUc J.>cJ1K. pa. Grodł6w WGj. aplbtie St. 6 AZP 11- 32132- n • . • • . . • • . • • • • • • . • • • • 55 
f'l:zJiesic J.>cJ1K. pa. GruAW WGj. apoWie St. 7 A7P 11- 32133-n • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 55 
Pai:J,pa.I · ta,woj.~St.40-n ..••••••••••..•••••.•••.•.•••• • 55 
l"taubwi« (Rojldw). .... Zapolil:e woj. sicrwtzłje St. 3 A7P 71-47Ni0-. • • • • • • . • • . • • . • • . . 11 

R 
.__._i« JCGiaria, woj. dl rk tie St. l A7P 14-9'111-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d 
....,. .... s-...... ...o;. ~St. t AZP~l9-l ..• • .•••••.•••.•.•.•••••••••. e 
aes.:l. woj. Clla:I:.Jilltie St. 3 A7P 11-67-.. • • . • • • - - - - - - - • - - - - • . • - - - • • - . . • • • • • 91 
~ ... &n.bd o.ty woj. plodieSt. 21 twiwwriaA7P41-521'57-- . • • • • • • • • • • • • 11 
aadly. ... Zlllla7 woj. bliltie SI. lAi 18 A2Pa.3J/2-- • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1l 
........ Gadi« woj. _.. t' tir St. 2 A2P 1J2..87 -b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 21 
....-. ... GcMipwoj.w 'lidLlA2P~7111-wj(lz) •••••••••• - •• · • • • · • • • • • • 7J 
.......... ,-.u...;. ..-.-at A2P4J-07#--IIieW.-IIł •••.•.••••••••••••• " 
~sa-w--4 ... r"...,_ woj.ltiarierimr s.. :J A2P 57-57~-•<a> • . . . • • . . . • . . • . 44 
a--o. ... IW:l: woj. ~S&.- l A2POI-4Vl-• - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., 

8 
$ 0 

................... Widl;iewoj.bluwidieiL.ffA2J'JCJ2...3łt'J85-• .- .- .- .-,. .-,. .. ,, *', .. ., Ił 
S n '"rz, ............... SI. 2A2P--7li'Jfi--{d) ...... • ,. "',. ,. • " ,. ,. ,. ~ ,. ,. • ,. ,. ,. ,. • ,. ,. 7J 
S n • li,'WIIIj. .... wtłjell. -..-~Sl.6A2J'.,_,._.(IJ) • • • • • • • • • • • • • 210 
s· a "•· ... Wg:cazŁz-;. fi111ie sa. 4 A2P 43-3JIJ1 - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 
z · Mw;.,.. ,.,..._...;. ... , .. a lA2P '1J..ow.57-n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 56 



Jl6 

Siemowo, gm. Gosty6 woj. lesz.czy6skle St. l AZP 63- 'rl!Y.- 1ft (nt) • . . . . . . • . • . . • . . . . . . . 14 
Sierpów, am. Ozorków woj. 16dztie St. l AZP 61-49137- b (h, l , wl) • . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . 29 
Siołkawice Stare, gm. Popielów, woj. opolskie, ST. 3 AZP 87-35 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 
Sbrtyako.Kamiellll.l, woj. kieleckie zespól stanowisit ,.Ryd.oo" 
w rejonie dawnego Nowego Młyna AZP 80-66- pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
S~too Wielkie, gm. Kaliłlowo woj. suwalskie St. 11 AZP 22- Sl/19-pa . . . . . . . . . . . . ..... 4 
Sitosuwy Swe, woj. łódzkie St. l AZP 64-5311 - wl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Sławltów, woj. katowickie St. l AZP 97-Sl/Die bad. - pl (nt) . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . • . . . . 91 
Slollowice, a m. Kazimierza Wielb woj. kieleckie St. Ot- S AZP 93-61/3S- b . . . . . . • . . . . . • . • 30 
Sobi~j~y. gm. ~Jii.o woj. bydgoski~ St. l AZP42-3S/1S- 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 
SowJoti, am Mostoa WOJ. po.zoa6skie St. 23A AZPS6- 27/152- .. (D, b, l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Sowioti, am. M osina woj. pozoa6stie St. 238 AZP 56-27/28 -l (o, b, rz, wf) . . . . . . • . . . . . . . . . 44 
Stawki, gm. Dotn woj. ltoai6sltie St. l A'D?- • (b, rz, wf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Sloboo, gm. 1\ichola woj. bydgoskie St. 3 AZP 263&'9- 1ft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Strzelce Opolskie, woj. opolskie, St. 23 AZP 93-40/51- n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S6 
Stupslt, woj. clechanowakie St. 4 AZP 40-6114 -n (pl, ot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S6 
Surat, woj. białostockie SL 3 AZP 41-85/1 -b (h) . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Szczeci .o- Swe Miaato. Podzameze St. 20 A'D 3G-0Yn-pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Szelejewo, gm. O'"wa, woj. bydgoskie St. 39 AZP 46- 35/116- n (wf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Szymiaz.ów, gm. Strulce Opolskie woj. opolskie St. l AZP 93-40/SS- n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

ś 
Ściejowice, Jlll. Liszki woj. Itrakowskie St. l AZP 103- 551135- pa .... ... .. .. . .......... S 
Środa Ś~lta, woj. wroclawtltie SL 6 A'D 78-24114 - pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Środa ś~u ul. K~ciutzltl 37-45, woj. wrocławskie AZP 7S-24 - pl (Dt) . . • . . . . . . . . . . . . • . . 94 
Środa ŚJ4su ul. D Armii Wojska Polskieao. woj. wrocławskie St. 2 AZP 18-24113- pl . . . . . . . . . . . 92 
Świebodzin, woj. zielooogónkie St. 11 A'D SS-14111 - lń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

T 
Taoowo, gm. Police woj. szcuci61kie St. 3 AZP 28-04/3-plm (.o) . . . . . . . . • • . • . . . . • . . . . . . S 
Tell Atrib (EJipt)- b& •••••.•••••.•..•.••.••.•.••.•..••••••..•••••.•• lo.ł 
Tell El FaRba Delta WICbodnia (Egipt)- b& . . • • • • • • • . • . • • • • • . . • • • • • . . . . . • •.•• lo.ł 
Tomaszów Maz., woj. p.iOCJitowskieSt. l AZP11-S7/l - b ....••..•..•.........•••.•. 30 
Tonui, St. 19 A'ZP 4().42-n (1. b, wf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Trolli.oy.am. P11t.oów woj. sitradzitle st. S A'D S0-4515 -plnl (b) ...........• ..... ... . . .. 6 
Trzebnica ul K~ciełna, woj. wrocławskie St. 32 AZP 76- 29/147- pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Trubule, Jlll. D4bie woj. zieloooeónkie St. or 1 AZP 61- 12/(S- b (h) • . • • . • . . . . • . . . . • . . . . 31 
Tnemesz.oo, woj. bydac»t.ie St. l Numer obszaru 49-361294 - pl (nt) . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . 9S 
Tudorów, gm. Opatów, woj. l&nlobrz.estie St. l AZP 87- 1118- pl{ot) . . • . . . . . • . • • . . . . . . . . 9S 
~ice, Jlll. 1Yazowce woj. zamojskieat. S (kopiec or lO) AZP 9().92/17- b . . . . . . . . . . . . • . . 31 

w 
Wabcz, am. Stol.oo woj. tonniskie St. 1 Nr obszaru AZP 33- 4311 - lń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Walltów, am. Os jaków woj. sieradzkie St. 3 AZP 75-45/SO- n (wf) . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . SS 
Warultowo, gm. Sławno woj. slupskie St. n AZP 11-26'54- n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
W~~zczy<;a. P.'- Jare~ woj. ~ojskie St. 29 AZP 94-911122- • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
WI4:1.DI, WOJ. ZJelooogclrsltie arodzislto St. l AZP 65-UYl-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 39 
Wietiszew, Jlll. Sitruszew woj. warsuwane St. l AZP 52-66- l (pi m. ot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Wielkopole, &m. Urszuli.o woj. chełmskie St. S AZP 15-88142- wl (pi m. o, b) . . . . . . . . • . . • • . • . 77 
Władysławowo, woj. 8da6skie St. 4 AZP 03-42/1 - 1ft (o, h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Wloclawelt St. l i 2 AZP 47-48/- nie blid. - _,. (ot) . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . 96 
Wojciechów, 81D. Ha6slt woj. cbelmsltie St. S AZP 7S·S9/103- b (.o) . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 31 
Wojciechów, 81D. Hallsit woj. cbelmsltie St. 9 AZP 7S-S9/104-b (h?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Wojszki, am. Juch.oowiec Dolne woj. białostockie AZP 42-87- pf . . . . . . . . . • • • . • . . • . . . • . . 96 
Wołczyn, akr. Brulć. Białocuslta SRR- at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . 107 
Wrocław-ul. Bemardy6slta AZP 80-29/.oie badane- lń (pf) . • • • • . • . . . . • • • • . • • • . • • . . . 78 
Wad~ 81D. Sław.oo wo~ slups~e St. 16 AZP lG-26'3 - • (wj) • • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 21 
Wrulmca, 81'0. Sławoo WOJ. słupskie St. 7 AZP 10.26"2-wf . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 79 

z 
Zadowice, Jlll. Godziesu woj. bliskie St. la AZP 68- 39173- n (l) . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . SS 
Zbrojewslto, gm. Lipie woj. cz.ęstocbowsltie St. 3 A'D S3- 45159- b (.o) . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 32 
Zgł~zb, gm. Lubra.oiec woj. włocławskie St. 2 AZP S0-45/lo.ł - 1ft (p§. nt) . . . . . . . . . • • • • . 79 
Zim.oa Woda, Jlll· Nidzica woj. olszty6skie SL lA i 18 A'ZP 31-6211 i 2- lń . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Złotoiki,am. Zary woj. :zielooogórsltieSt. lO A'D 67-llll7- b . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 33 
Zlotopole, am. Lip.oo woj .. włocławskie St. 2 AZP 43-49/48 - 11 (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 40 

t 
~awniłi. woj. woobrzesltie St. 13 AZP 88-711179 - 1ft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 


