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Od Redakcji 

Sezon 1990 to drugi rok znacznego spadku liczby badanych 
stanowisk, choć było ich nieco więcej niż w 1989 r. W sumie Infor
mator objął 222 stanowisk w Polsce i 3 za granicą. Archeologiczne 
Zdjęcie Folski zrealizowane zostało na 341 obszarach. Za granicą 
w rzeczywistości prowadzone były prace wykopaliskowe na 18 s ta
nowiskach, jednakże od 1990 r. sprawozdania z większości z nich 
publikowane są w ,,Raportach Wykopaliskowych" publikowanych 
systematycznie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Informator ten w pierwszym zeszycie 
objął badania z lat 1988-89, a w 1991 r. z sezonu 1990 r. Listę pub
likowanych tam stanowisk i pełną notę bibliograficzną publikujemy 
w rozdziale dotyczącym badaniam zagranicznym. 

Wyniki liczbowe sezonu '90 przedstawiają się następująco: 

Instytucje pi m n b h l rz wś pś nż razem 

IHKMPAN 4 3 - 3 - - 8 - - 18 
Muzea 8 lO 8 lO 13 15 13 18 11 106 

Uniwersvtetv 2 lO l l 5 5 9 5 2 40 

KZA/BDZ/WKZ l 8 5 - 2 5 3 12 5 40 
PKZ - - - l l - l 4 3 lO 
Inne - 3 - - - 2 3 - - 8 

Razem 15 34 14 15 21 26 37 39 21 222 

W niedługim odstępie czasu opublikowany będzie Informator za 
1991 r. Natomiast sprawozdania za lata 1992 i 1993 należy nadsy
łać na adres: 

Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
Al. Ujazdowskie 6 

PL 00-461 Warszawa 
Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłanie sprawozdań i wyraża 

nadzieję, że w 1995 r. Informator nadrobi opóźnienie. 

Marek Konopka 



Spis treści 
EPOKA KAMIENIA 
Paleolit i mezolit . 
Neolit .. .. . . 

EPOKABRĄZU 

Okresy brązu 

EPOKA ŻELAZA . 
Okres halsztacki . . 
Okres lateński . .. 
Okres wpływów rzymskich . 
W czesne średniowiecze . 
Późne średniowiecze . . . . 
Okres nowożytny ..... . 

BADANIA ZAGRANICZNE . . 

UZUPEŁNIENIA 1988 i 1989 
1988 . ....... . ... . 

1989 ...... . .... . . 

BADANIA AZP W 1990 ROKU 

l 
l 

9 

29 
. 29 

37 
. 37 

. 45 

. 55 

. 70 

. 92 

114 

123 

125 
125 
126 
127 



EPOKA KAMIENIA 

Paleolit i mezolit 

l Brzeski, gm. Klwów, woj. radomskie patrz okres rzymski 

l Muzeum Regionalne w Lubartowie 

Badania prowadzili Andrzej Kardasz i Grzegorz Wronowski (autorzy 
sprawozdania) pod kierunkiem doc. dr Jana Gurby. Badania finanso
wało Muzeum Regionalne w Lubartowie. Pierwszy sezon badań. Obozo
wisko mezolityczne, ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych 
i I okresu epoki brązu. 

Stanowisko odkryte zostało podczas badań AZP w 1990 r. Położone jest na północnym 
krańcu piaszczystego wyniesienia, przebiegającego po osi N-S, równolegle do zachodniego 
brzegu jeziora Kleszczów, od którego oddalone jest ok. 200m. Powierzchnia stanowiska wynosi 
ok. 2 ha, przekopano 43 m2

, nie stwierdzono zarysów obiektów. Materiał występował tylko 
w warstwie ornej do gł. 30 cm. Uzyskano głównie materiał krzemienny m .in. 6 skrobaczy, 4 
drapacze, 2 nietypowe półtylczaki, 5 rdzeni, 3 fragmenty form tylcowych, ponadto pojedyncze 
okazy trapeza, łuszcznia, trójkąta rozwartokątnego i rombu. Resztę stanowiły drobne odpady 
produkcyjne. Odkryto także kilka fragmentów ceramiki i l odłupek z siekiery oraz grocik 
sercowaty, które można wiązać z kulturą pucharów lejkowatych i z I okresem epoki brązu. 

Materiały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Lubartowie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

Kostkowice, gm. Kroczyce 
woj. częstochowskie St. l 
,,Krucza Skała" AZP 91-53 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Częstochowie 

Badania prowadził dr Krzysztof Cyrek. Finansował WKZ w Częstocho
wie. Drugi sezon badań. Późnopaleolityczne obozowisko w schronisku 
skalnym. 

Stanowisko leży w grupie skał ..Łysak" wchodzących w skład Skał Kroczyckich. Schronisko 
powstało w dolnej partii Kruczej Skały. ok. 30 m nad dnem doliny współcześnie suchej. 
Odkryte obozowisko zajmuje obszar zarówno w schronisku jak i pod nawisem skalnym przed 
jego wylotem. 

Wykop obejmował 20 m2 i powiększył przebadany obszar do 38 m 2• Uzyskane wyniki 
potwierdziły obecność 2 poziomów kulturowych, z których starszy otrzymał datowanie radio
węglowe na pierwszą połowę okresu allerOdzkiego (11400 200 B.P. Lod-407). Młodszy poziom 
na podstawie stratygrafii i składu fauny należałoby odnieść do Młodszego Dryasu. Oba pozio
my zachowały się w schronisku natomiast pod nawisem dobrze uchwytny jest tylko jeden, 
najpewniej młodszy poziom kulturowy. · 

Odkryto 4 dalsze paleniska w kamiennej obstawie oraz jedno w formie płytkiej niecki o dnie 
wyłożonym kamiennymi płytkami. Przy jednym z palenisk odkryto krzemienicę składającą się 
z kilkudziesięciu zabytków, wśród których wymienić należy 2 rdzenie, l rylec oraz l półtylczak. 
Są to formy na tyle mało charakterystyczne, że trudno o ich jednoznaczną interpretację kulturo
wą. Unikatowym znaleziskiem był wisiorek wykonany przez zagładzenie wapiennego amonitu. 

Istotnym składnikiem warstwy kulturowej były kości zwierzęce, częściowo intencjonalnie 
połupane i przepalone w ogniskach. Znaleziono również fragmenty kości i rogów reniferowych 
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ze ~ adaroi obróbki. Jak wynika z pierwszych ustaleń paleozoologicznych. pr.teważają kości 
dużych ptaków, zająca, lisa i renifera. Wśród towarzyszących im gryzoni dominuje zespół 
tundrowo-stepowy z lemingiem. 

N3.tomiast efektem badań geologiczno-geomońologicznych przeprowadzonych w bezpo
średnim sąsiedztwie stanowiska było wyróżnienie stokowych i rzecznych osadów, których 
usytuowanie i litologia pozwalają przypuszczać, że stratygraficznie odpowiadają one utworom 
wypełniającym schronisko, a chronologicznie -ostatniemu zlodowaceniu . 

Badania będą kontynuowane, tym razem również w towarzyszącej schronisku jaskini, 
do której wejście odsłonięto w trakcie tegorocznych badań. 

Mszano, gm. Brodnica woj. 
toruńskie St. 14 AZP 35-50 

l Muzeum Regionalne w Brodnicy 

Badania prowadził mgr Marian Marciniak. Finansował WKZ w Toruniu. 
Trzeci sezon badań. Obozowisko i cmentarzysko mezolityczne. Osady 
kultur: pucharów lejkowatych, ceramiki sznurowej, iwieńskiej i para
neolitycznego kręgu kultur strefy leśnej. 

Kontynuowano eksplorację 75 m2 z poprzedniego sezonu i rozpocz:rto badania kolejnych 
90m2 powierzchni stanowiska. Założono też sondażowy wykop 12,5 m w torfach przylegają
cych do wydmy. Materiał archeologiczny wydobyty w tym roku jest jeszcze bogatszy niż 
w latach poprzednich. Pozyskano ponad 30 000 wytworów krzemiennych, liczne wytwory 
kamienne, kilka tysięcy fragmentów ceramiki oraz ponad 10 000 fragmentów kości zwierzę
cych (w tym kilkadziesiąt kręgów ryb) . Po raz pierwszy znaleziono bursztyn oraz wytwory 
krzemienne młodsze od mezolitu. 

Wstępna analiza rozkładu materiałów sugeruje istnienie na stanowisku stratygrafii. Wstęp
na analiza materiałów zabytkowych pozwala na stwierdzenie przewagi elementów komornie
kich nad chojnicko-pieńkowskimi z czytelnym udziałem elementów janisławickich. Wśród 
3000 rdzeni, narzędzi i zbrojników tylko 30 okazów można łączyć z neolitem i wczesną epoką 
brązu. W grupie wytworów ceramicznych wstępnie wydzielono materiały wskazujące na ślady 
osadnictwa kułtur kręgu naddunajskiego (k. lendzielska i ceramiki kreskowo-kłutej). osadnic
two kultury pucharów lejkowatych, kultury ceramiki sznurowej, kultury iwieńskiej oraz 
najbogatsze osadnictwo paraneolitycznego kręgu kultur strefy leśnej. Analiza materiałów 
kostnych wykazała ponad 95% kości zwierząt dzikich w tym ok. 40% - jeleń, sarna, 22% 
-dzik, 14%- żółw, 8,5%- bóbr, 5,5%- ryby. 

Sygnalizowane wcześniej jamy okazały się grobami nawiązującymi do pochówków ze szkiele
tami barwionymi ochrą, z naszyjnikami z zębów jelenia. Odkryto 3 groby (w tym l zniszczony) ze 
szkieletami ułożonymi wzdłuż osi E-W. Zachowały się czytelne ślady drewnianych konstrukcji 
komór grobowych spalonych w trakcie czynności pogrzebowych. W jednym z grobów pochowano 
osobnika dorosłego wyposażonego w bryłę bursztynu i przedmiot kościany, w drugim dziecko 
6-8 letnie z ogromną ilością zębów jelenia. Czerwony barwnik zastosowany we wszystkich 
grobach jest prawdopodobnie wyprażoną glinką kaolinową. W grobie osobnika dorosłego od
kryto duże ilości zwęglonej skóry (C14

). W wypełniskach grobów odkryto jedynie kości zwierzęce 
oraz materiał krzemienny kultury komornickiej, co sugeruje przedceramiczny wiek pochówków. 
Grobom towarzyszyły jamy ze spalenizną i analogicznym materiałem w wypełniskach. 

W tym sezonie odsłonięto całkowity zarys obiektu mieszkalnego o konstrukcji słupowo-ple
cionkowej (ponad 90 śladów po słupach o średnicy od 5 do 12 cm) potwierdzonej przez 
doskonale zachowane odciski na polepie. Obiekt zbudowany był na planie koła o średnicy ok. 
3 m, z ogniskiem we wnętrzu, w pobliżu południowo-zachodniej ściany i korytarzowo zagłębio
nym wejściem od strony północno-wschodniej. W wypełnisku obiektu odkryto koncentrację 
mezolitycznych materiałów krzemiennych i kostnych. Komornicki charakter wytworów krze
miennych i brak ceramiki sugerują i w tym wypadku mezolityczny charakter obiektu. 

Groby, towarzyszące im jamy oraz obiekt mieszkalny związane są z poziomem pierwszej 
z dwu gleb kopalnych stwierdzonych na wydmie. tj. z poziomem ok. 70 cm poniżej obecnej 
powierzchni stanowiska. W warstwach wyższych aż do humusu współczesnego zalegają mate
riały mezolityczne, neolityczne i wczesno brązowe. Badania torfów wykazały, że są one młodsze 
od osadnictwa na stanowisku. 

Nowa Biała, gm. Nowy Targ 
woj. nowosądeckie St. 2 
(Jaskinia w Obłazowej) AZP 
116-58 

Polska Akademia Nauk Instytut Hi
storii Kultury Materialnej. Zakład 
Archeologii Małopolski, Instytut 
Ewolucji i Systematyki Zwierząt 
w Krakowie 

Badania prowadzili: dr Paweł Valde-Nowak i dr Adam Nadachowski. 
Konsultowali: prof. dr hab. Kazimierz Kowalski, doc. dr hab. Teresa 
Madeyska. Uczestniczyli: dr Anna Nadachowska, mgr Ewa Klekot, mgr 
Anita Mayer, mgr Barbara Miękina, mgr Ewa Tarłowska, dr Leopofd 
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Śliwa, mgr Sławomir Dryja. Finansował IEiSZ, z.AM IHKM PAN w Krakowie 
i WKZ w Nowym Sączu . Szósty ;sezon badań. Srodkowo- l górnopaleoli
tyczne schroąlsko jaskiniowe. Siady osadnictwa średniowiecznego. 

3 

Rezultatem badań było odkrycie kolejnej, ósmej serii z zabytkami, w tym przypadku o ce
chach mustierskich. Stanowiły one element skupiska, którego najważniejszą częścią są żuchwy 
hieny jaskiniowej. Innym rezultatem jest odsłonięcie dalszych części konstrukcji z granitowych 
i kwarcytowych otoczaków (w-wa VII), co nastąpiło w wyniku istotnego poszerzenia wykopu. 

Odkrytych zostało 117 zabytków kamlennych różnych kultur paleolitu (grawecka, szelec
ka, musj:ierska), 2 fragmenty górnopaleolitycznych ostrzy kościanych, 2 zawieszki z przewier
conych kłów pieśca i wiele szczątków zwierzęcych, m.in. nosorożca włochatego, lwa i niedźwie
dzia jaskiniowego, renifera. Rozpoznane zostały też ewidentne ślady obróbki (nacięcia, 
wiercenie, tłuczenie) na niektórych fragmentach kości. 

Po raz pierwszy od 1985 r. (pierwszy sezon) pobierane próby faunistyczne nie były całościo
wo szlamowane na sitach o l mm prześwicie. Wszystkiejednak pr.teglądane były pozajaskinią 
i dorywczo płukane . Tak więc ponad 600 zebranych w tym roku prób faunistycznych ma 
charakter jedynie wskaźnikowy. 

Badania będą kontynuowane. 

Potoczek, gm. Potok Wielki Uniwersytet lm. Marli Curie-Skło-
woj. tamobrzeskie St. 4 i 5 dowskiej w Lublinie Katedra Arche-
AZP 88-78 o logi! 

Badania prowadził mgr Jerzy Libera. Finansowało BBIDZ w Tarnobrze
gu oraz UMCS w Lublinie. Obozowiska: schyłkowopaleolityczne, ślady 
osadnictw a neolitycznego i z epoki brązu . 

Stanowisko 4 . Trzeci sezon badań. Obozowiska: schyłkowopaleolityczne (k. Świderskiej) , 
późnomezolityczne (k. janisławickiej). późnoneolityczne (k. ceramiki sznurowej) oraz wczesno
brązowe (k. Chłopice-Vesele- k. mlerzanowicka). 

Przebadano powierzchnię 83 m 2 (~kop I poszerzono o 42 m2
, wykop n o 25 m2

) oraz 
założono 2 szurfY o powierzchni 16 m . Układ plonowy nie odbiegał od zaobserwowanego 
w latach poprzednich, w poziomym stwierdzono znacznie mniejsze nasycenie zabytkami (mak
symalnie do 100 zabytków na m 2). Nie uchwycono zarysów żadnych obiektów. Uzyskano 
łącznie 1789 zabytków krzemiennych , 10 kamiennych, 232 fragmenty ceramiki, kilkadziesiąt 
grudek polepy i 43 fragmenty kości. W materiale krzemiennym wyróżniono 141 narzędzi, 9 
form powstałych przy formowaniu narzędzi oraz 81 rdzeni i form technicznych, ponadto 
uzyskano 526 wiórów i 1028 odłupków, okruchów i łusek. 

Stosunkowo duży procent wśród narzędzi! rdzeni należy łączyć z osadnictwem schyłkowo
paleolitycznym, dla którego formaml charakterystycznymi są rdzenie mazowszańskie, dwu 
piętniki, z narzędzi: drapacze, rylce róźnych odmian, półtylczaki markolityczne oraz liściaki 
dwukątowe typu mazowszańskiego . Z innych form, wióry odbite z rdzeni dwupiętowych (w tym 
formy częściowo retuszowane). wiór z trzoneczkiem, tylczaki. Jest to kolejna seria zabytków 
należąca do kultury świdersklej . 

Znacznie uboższy ilościowo materiał reprezentuje osadnictwo okresu atlantyckiego, dla 
którego formami charakterystycznymi są pojedyncze rdzenie jednopiętowe podstoźkowe, wierzch
nik!, z narzędzi - trapez, trójkąty prostokątne, zbrojnik janisławicki, skrobacze, liczne regularne 
wąskie wióry, ponadto rylcowce. Być może do inwentarzy tych łączonych z kulturąjanlsławic
ką należy również pojedynczy trójkąt rozwartokątny oraz zbrojnik z retuszowaną podstawą. 

Wśród okruchów ceramicznych wyróżniono kilkanaście form zdobionych odciskami sznu
ra, kilka wylewów oraz części przydennych naczyń. bez możliwości Ich pełnej rekonstrukcji. 
Analiza technologii masy ceramicznej sugeruje obecność osadnictwa kultury ceramiki sznuro
wej , Chłopice-Vesele lub mierzanowickiej . Z materiału krzemlennego z tą fazą osadnictwa 
należy łączyć jedynie odłupki z siekier, brak natomiast jest Innych form charakterystycznych 
dla tego okresu. 

Poza datowaniem zostają zabytki kamienne i kostne. 
Badanie stanowiska zakończono. Materiały czasowo przechowywane są w KA UMCS 

w Lublinie, po opracowaniu przekazane zostaną do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Stanowisko 5. Pierwszy sezon badań . Obozowisko schyłkowopaleolityczne (tradycja kultur 
tylczakowych?), późnomezolityczne, z przełomu neolitu l epoki brązu oraz śladowe z wczesne
go średniowiecza. 

Stanowisko zostało odkryte jesienią 1984 r. w trakcle badań AZP. 
Położone jest w odległości ok. 400 m na wschód od stanowiska 4 na krawędzi południowej 

tarasy akumulacyjnej Sanny. 
Z powierzchni ponad 1/2 ha zebrano wówczas blisko 50 zabytków krzemiennych dato

wanych na paleolit schyłkowy (m.in. drapacz skośnik, wióry z dwupiętowością), mezolit 
(fagment rdzenia, 2 trapezy), neolit- KPL (l fragment ceramiki, 2 fragmenty wiórowców). 
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W o, Łatnich trzech latach zebrano z powierzchni dalszych kilkadziesiąt form. głównie późno
plejstoceńskich. 

Niszczenie stanowiska przez piaskownię spowodowało podjęcie badań wykopaliskowych. 
Załowno cztery szurfy (39m2) na kuluminacji stanowiska, w miejscu największej koncentracji 
zabytków na powierzchni. 

Odkryto stosunkowo ubogi materiał zarówno w układzie pionowym, ograniczającym się do 
oraniny oraz gómego poziomu iluwium (tj. łącznej miąższości 40-50 cm), jak i poziomym, 
średnio do 10 zabytków na l m 2

• Być może odmiennej sytuacji należy spodziewać się na 
odcinku pomiędzy szurfami (tj. na przestrzeni 20m), w tym sezonie dla badań niedostępnym. 

Z szurfów oraz trzyletnich inspekcji powierzchniowych (bez AZP), uzyskano łącznie 361 
kamieni, 2 okruchy kamienne, 44 fragmenty ceramiki. kilka grudek polepy oraz 2 fragmenty 
kości. Wśród inwentarza krzemiennego wyróżniono 67 narzędzi, 2 odpadki powstałe przy ich 
formowaniu, 28 rdzeni i form technicznych. 

Materiał krzemienny zdominowany jest przez formy schyłkowoplejstoceńskie: drapacze 
krótkie i krępe, rylce klinowe i węgłowe, tylczaki makrolltyczne Oeden o dwóch retuszowanych 
bokach, dwa łuskane na stronę spodnią), ponadto rdzenie jednopiętowe (m.in. zbliżone do 
mazowszańskich , klockowate), kilka regułamych wiórów noszących negatywy dwupiętowości. 
Zarówno rdzenie, jak i niektóre odłupki, w tym i narzędzia, noszą ślady zastosowania techniki 
twardego tłuka. Mimo stosunkowo małej ilości materiały te prawdopodobnie należy łączyć 
z inwentarzami o tradycji tylczakowej. 

Fojedynczy trapez. rylcowiec, rdzeń jednopiętowy wąskoodłupniowy, seria regułamych 
wiórków odbitych z rdzeni stożkowatych, stanowią fragment zespołu wieku atlantyckiego 
związanego z późną fazą mezolitu. 

Osadnictwo z przełomu neolitu i epoki brązu reprezentuje ceramika oraz prawdopodobnie 
ułamki nieliczne polepy. Trudno natomiast jest wydzielić formy krzemienne związane z tą fazą 
osadnictwa. 

Jako materiały niedatowane należy uznać nieliczne okruchy kamienne i kostne. 
Na obu stanowiskach stwierdzono użytkowanie surowców krzemiennych świeciechowskie

go, gościeradowskiego, narzutowego (barwy szarogranatowej i jasnobeżowej) oraz czekolado
wego; śladowo ożarowskiego (stan. 4). 

Badania będą kontynuowane. Materiały czasowo przechowywane są w KA UMCS 
w Lublinie. 

Przeginia Narodowa, gm. 
Czernich6w woj. krakowskie 
St. l AZP 103-53/13 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadził mgr Mirosław Zając. Finansował KZA woj. krakow
skiego. Pierwszy sezon badań. Obozowisko ze schyłkowego paleolitu. 

Stanowisko leży na rozległym spłaszczonym obszarze (prawdopodobnie zwydmionym), na 
lewobrzeźnej wyższej terasie Wisły. Moźna je z dużym prawdopodobieństwem łączyć ze stano
wiskiem odkrytym w 1921 r. przez B. Czapkiewicza w Przegini Narodowej. . 

Wykop l/90 o powierzchni 33 m2 przylegał do lokalnego wybierzyska piasku. Eksplorację 
prowadzono warstwami mechanicznymi o miąższości 10 cm, w obrębie działek o powier.t:chni 
l/4m2

• Materiał krzemienny lokalizowano dwuwymiarowo i w obrębie 1/4 m2 oraz w warstwie 
mechanicznej i w obrębie ogniw profilu glebowego. Ponadto przedolkowano obszar 26 m 2• 

W obrębie wykopu stwierdzono typową glebę bielicową z warstwą omą ścinającą góme 
ogniwa profilu. Materiały krzemienne zalegały w większości na głębokości 60-90 cm w pozio
mie iluwialnym i w stropowej części poziomu skały macierzystej. 

W wyniku eksploracji uzyskano ok. 3 400 zabytków krzemiennych, występujących w lekko 
rozwleczonym układzie krzemienicowym. Nie wyeksplorowano całości krzemienicy. uchwycono 
jej północną i zachodnią granicę. 

Wśród wytworów krzemiennych wydzielono m .in. 21 rdzeni i fragmentów rdzeni, z których 
większość (13 szt.) to formy wiórowe jednopiętowe z odłupnią na węższym lub szerszym boku . 
Ponadto wystąpiło 5 rdzeni i fragmentów rdzeni dwupiętowych wspólnoodłupniowych. Wśród 
77 narzędzi dominują drapacze (27 szt.) w większości na wiórach , głównie krótkie o ukośnych 
drapiskach, wachlarzowate, smukłe o prostych drapiskach. Pojedyncze formy to drapacze 
pyskowate, zdwojone i podokółkowe. Następną grupą narzędzi są liściaki i ich fragmenty (19 
szt), najliczniejsze (11 szt) są trzepleniowate z retuszem płaskim na stronie spodniej, kilka 
dwukątowych i nie określone fragmenty. Ponadto wystąpiły 3 rylce, 7 rylczaków, półtylczaki 
i tylczaki. 

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



Informator Archeologiczny 

Skarżysko-Kamienna, woj. 
kieleckie Zespół stanowisk 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie Polska Akademia Nauk 

,,Rydno" w rejonie dawnego 
nowego Młyna AZP 80-66 

Instytut Historii Kultury Materialnej 
Zakład Epoki Kamienia 

Badaniami kierował mgr Andrzej J. Tomaszewski (PMA) przy współu
dziale mgr Haliny Królik (IHKM)i mgr E. Dantelczyk (PMA). Finansowały 
PMA i IHKM PAN. Trzeci sezon nowej kampanii. Stanowiska związane 
z eksploatacją i przetwarzaniem hematytu w epoce kamienia. 
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Prace koncentrowały się na tym samym wycinku rezerwatu archeologicznego, co badanta 
w dwóch poprzednich sezonach. 

Systematyczne dolkowanie (900 dołków) ujawniło 2 nowe koncentracje materiału. Pracami 
wykopaliskowymi objęto wcześniej eksplorowane koncentracje (Rydno 1/88-90 i Rydno 11/89-
90) oraz 3 nowe (Rydno I- III/90). 

Wykop Rydno 1/88-90 poszerzono na wschód o 4 m2 osiągając skraj krzemienicy. Wydoby
to nieliczny przepalony materiał wiążący się z kompleksem z tylczakami łukowymi. 

Wykop 11/89-90 poszerzono łącznie o 28 m 2 na północ, zachód i południe obejmując 
krawędzie krzemienicy. Pozyskano 162 dalsze zabytki krzemienne, w większości przepalone, 
w tym 12 rdzeni i fragmentów oraz 15 narzędzi, głównie rylców l drapaczy, zgodne taksono
mfeznie z wydobytymi tu w ubiegłym roku. 

Wykop Rydno 1/90 (32 m 2
) objął wschodnią, ocalałą partlę zniszczonej przez piaskownię 

krzemienicy "tylczakowej" i dostarczył 134 wytworów krzemiennych, często przepalonych. 
Wśród materiału znalazły się 3 rdzenie i kilkanaście narzędzi. głównie drapaczy. Obserwowano 
zabarwienie sedymentów hematytem w postaci niewielkich l nieregularnych plam. 

WykopRydno 11/90 (36m2) obJął koncentrację materiału (2455 artefaktów kamiennych, 30 
fragmentów ceramiki) w kontekście nieckowatego obiektu (3 x 2,5 x 0.3 m) przesyconego 
proszkiem hematytowym. Z obiektem tym wiążą się bezpośrednio przepalone wytwory krze
mienne, typo- i technologicznie "tylczakowe", oraz rozdrobnione kości. Wyróżniono kilkanaście 
rdzeni i ponad 80 narzędzi, wśród których zdecydowanie dominują rylce (ponad 40). a mniej 
jest drapaczy (13) i pazurów (6). Mniej liczna, nieprzepalona część materiału kamiennego 
(m.in. kilka okazów z obsydianu) reprezentuje w większości, tak jak i ceramika, późniejsze, 
neolityczne osadnictwo w tym miejscu. 

WykopRydno III/90 (lO m2
) ujawnił fragment większej krzemienicy .. tylczakowej". Wydo

byto 445 zabytków krzemiennych, w tym l rdzeń oraz ponad 40 narzędzi, głównie rylców 
i drapaczy. 

W całym. pozyskanym w tym roku, materiale dominuje krzemień czekoladowy (także .. cze
kolada" narzutowa), natomiast mniej liczne są wytwory z krzemienia kredowego i jurajskiego. 

Materiały przechowywane są w PMA i lHKM PAN. 
Badania, m.in. wykopów ll/90 i W/90, będą kontynuowane. 

Smolno Wielkie, gm. Kargo
wa woj. zielonogórskie St. 2 
i 3 AZP 59-17/3 i 5 l 

Polska Akademia Nauk Instytut Hi-~ 
storii Kultury Materialnej Zakład Ar
cheologii Wielkopolski w Poznaniu 

Badania prowadził doc. dr hab. Michał Kobusiewicz. Finansował WKZ 
w Zielonej Górze oraz IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Stanowiska 
mezolityczne. 

Stanowisko 2 
Stanowisko położone jest na zachodniej krawędzi Gniłej Obry. około 2 km na północ od 

szosy Poznań-Zielona Góra. Dostarczyło ono około 4 tys. zabytków krzemiennych występuj~
cych w tzw. układzie bezkrzemienieowym na obszarze całego wykopu o powierzchni 42 m . 
Materiał krzemienny występował do głębokości około 80-90 cm od powierzchni, przy czym 
najbardziej intensywnie nieco powyżej, poniżej oraz w obrębie gleby kopalnej. Gleba kopalna. 
dobrze rysująca się zarówno w planie płaskim, jak l w profilu wykopu występowała na głębo
kości około 50 cm (strop gleby). a jej miąższość wahała się od lO do prawie 20 cm. W części 
wschodniej wykopu, przylegającym do załomu terasy. gleba ta była niekiedy dość silnie 
zaburzona procesami o trudnym do wyjaśnienia charakterze; w tej części warstwa tej gleby 
była również najgrubsza. Pośród całości materiału wyróżniono 225 okazów wydzielonych, 
w tym 66 rdzeni i ich fragmentów oraz 159 narzędzi i ich fragmentów. Typalogicznie materiał 
ten jest mezolityczny, wieku atlantyckiego. Pośród narzędzi klasycznie mezolitycznych wydzie
Jono również nieliczne okazy o pokroju paleolitycznym. Z osadnictwem paleolitycznym łączą 
się również być może niektóre rdzenie i niewielka człść półsurowca. Na przedłużeniu wykopu 
głównego założono wykop torfowy o powierzchni 6 m . W wykopie tym zarejestrowano czytelną 
sekwencję różnego rodzaju torfów spoczywających na plaskach podłoża na głębokości około 
1,8 m. W wykopie nie natrafiono na materiał archeologiczny, natomiast wystąpiły w nim węgle 
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drzewne, nadające się do datowania C-14, najprawdopodobniej związane z jedną z faz osadni
czych występujących na terasie. 

Stanowisko 3 
Położone jest na małej wyspie-ostańcu około 200 m na wschód od stanowiska Smolno 

Wielkie 2. Materiał w liczbie około 250 krzemieni zwykłych oraz 32 wydzielonych występował 
w próchnicy do głębokości 40-45 cm w mało charakterystycznym układzie. 

Bezpośrednio pod próchnicą zalegały piaski podłoża. 
Chronologicznie wiązać należy go z osadnictwem mezolityczpym, być może atlantyckim. 

W wykopie uchwycono również palenisko z okresu rzymskiego. o średnicy około l m . 
Badania na tych stanowiskach zakończono. Materiały znajdują się w ZAW IHKM PAN 

wPoznaniu. 

Ściejowice, gm. Liszki woj. 
krakowskie St. l AZP 103-
55/135 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadzili: dr Anna Dagnan-Ginter, mgr Elżbieta Chachorow
ska (MA). mgr Sławomir Dryja. Konsultacja geologiczna -doc. dr hab. 
Maciej Pawlikowski (AGH). Finansowało Muzeum Archeologiczne w Kra
kowie. Badania o charakterze weryfikacyjno-ratowniczym. Drugi sezon 
badań. Obozowisko mezolityczne. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe na stanowisku l w Ściejowicach. Wykop (II/90) był 
bezpośrednim nawiązaniem i poszerzeniem wykopu Il/89 w kierunku zachodnim. Przebadano 
dalsze42m2 obszaru stanowiska. Uzyskano około 4 tysięcy artefaktów krzemiennych. Ponadto 
wydobyto niewielką Ilość źle zachowanego, okruchowego materiału ceramicznego, który zalegał 
w warstwach przypowierzchniowych. 

W odsłoniętym w trakcle eksploracji stanowiska profilu stwierdzono obecność dwóch po
ziomów glebowych: współczesnej próchnicy l starszej gleby, jednak wyraźnie młodszej od 
badanego obozowiska dolnego poziomu glebowego i w obrębie ciemnego piasku bezpośrednio 
pod nim zalegającego. 

Analiza poziomego rozmieszczenia wyrobów krzemiennych w odsłoniętej części stanowiska, 
wydaje się wskazywać na jednokrzemienicewy układ przestrzenny obozowiska. 

W inwentarzu krzemiennym znaczącą grupę stanowią narzędzia, wśród których najliczniej 
reprezentowane są zbrojniki. Pokrój typologiczno-techniczny materiałów krzemiennych oraz 
frekwencja poszczególnych grup wyrobów (duży udział narzędzi) świadczą o podornowym 
charakterze stanowiska. 

Tronlny, gm. Pąt 
sieradzkie St. 5 AZP 

Muzeum Archeologiczne l Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr Krzysztof Cyrek z Muzeum Archeologicznego i Et
nograficznego w Łodzi. Finansował WKZ w Sieradzu. Czwarty sezon 
badań . Obozowisko i pracownia krzemieniarska z paleolitu schyłkowe
go, obozowisko z mezolitu i osada z późnej epoki brązu. 

Jak wykazały czteroletnie badania archeologiczne i geomorfologiczne stanowisko zajmuje 
sporą część cypla współczesnej terasy nadzalewowej . U jej podnóża odkryto kopalne starorze
cza, będące świadectwem późnoplejstoceńskiego (data 14C: 10710 ±180 BP) i holoceńskiego 
rozwoju doliny Warty. W trakcie tegorocznych badań powiększono przebadaną powierzchnię do 
260 m 2 oraz do 12 liczbę dobrze uchwytnych, schyłkowopaleolitycznych krzemienie. Każda 
z nich charakteryzowała się współobecnością domowych i pracownianych elementów. Krze
mienicom towarzyszyły składy rdzeni i półsurowca oraz silnie zniszczone jamy kulturowe 
o trudnej do odczytania morfologii i niejasnej funkcji. 

Szereg danych przemawia za tym, że mamy tu do czynienia z obozowiskami i pracowniami 
przydomowymi kultury Świderskiej. wielokrotnie zakładanymi na omawianym cyplu, co w su
mie utworzyło stanowisko o powierzchni ok. 10000 m2• 

Na podstawie wyników analizy techniczno-typologicznej oraz chronologii innych stanowisk 
z tego rejonu, stanowisko w Tronlnach należy umieścić w okresie od schyłku Allerodu do 
początku holocenu. 

Badania na stanowisku zostały zakończone. 

l Turkowice, gm. Werbkowice woj. zamojskie patrz epoka brązu 



Informator Archeologiczny 

Wolowice, gm. Cze 
St. l AZP 104-54/42 

Muzeum Archeologiczne w Krako
wie InstytutArcheologii UJ Muzeum 
Uniwersyteckie w Kansas 

Badania były prowadzone przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
(dr Anna Dagnan-Ginter, mgr Mirosław Zając), Instytut Archeologii UJ 
(prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski, dr K. Sobczyk), Muzeum Uniwersy
teckie w Kansas (prof. A. Montet Whlte, S. Hollen) przy współpracy 
Zakładu Mineralogii AGH (doc. dr M. Pawlikowski, mgr C. Bańdo). Piąty 
sezon badawczy. Kopalnia krzemlenia oraz pracownie nakopalnlane 
paleolityczne l neolityczne. 
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Celem badań było dalsze uściślenie zagadnień chronologiczno-kulturowych i geomorfolo
gicznych. 

Na obszarze stanowiska założono jeden wykop archeologiczny (WI/90) o powierzchni 18m2 

oraz 9 wykopów geologicznych (WG l- WG9/90) o powierzchni 4m2
• W trakcie prac natrafto

no na 2 otwory wydobywcze Uamy eksploatacyjne) sięgające do głębokości ok. 1,70 m wypeł
nione utworem piaszczysto-gliniastym (WGl/90) oraz piaszczystym (WG9/90). 

Badania dostarczyły ok. 2500 wyrobów kamiennych i krzemiennych. Uzyskane inwentarze 
są jednorodne pod względem technologicznym. Najliczniejszą grupę wyrobów stanowią odłupki 
z wstępnych faz obróbki rdzeni (do 92%). Ilość form przedrdzeniowych oraz rdzeni, jak też 
sama ich obecność na stanowisku sugerują. że na stanowisku uzyskiwano głównie obłupnie. 
Mamy też do czynienia z próbami wstępnego rdzeniowania na miejscu . o czym świadczą 
-obecność rdzeni jedno- i dwupiętowych wiórowych we wstępnej fazie eksploatacji oraz wió
rów (m.irt. w WG2/90- 23,1%) z zaznaczoną dwupiętowośclą. Narzędzia stanowią znikomy 
procent inwentarzy (ok. 0,5%) i reprezentują wyłącznie okazy nakopalniane. 

Badania potwierdziły charakter kopalniany stanowiska, występowanie kilkupoziomowe 
różnakulturowych pracowni krzemieniarskich nakopalnianych, a co za tym idzie co najmniej 
4 faz eksploatacji krzemieni zalegających w glinych zwietrzeliskowych skal jurajskich w okoli
cach Wołowic. 

Zabiel6w, woj. piotrkowskie 
t. l AZP 71-50/1 

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr Andrzej Pelisiak. Finansowal WKZ w Piotrkowie 
Tryb. i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Pierwszy sezon 
badań . Wielokulturowe i wielookresowe stanowisko z pozostalościami 
osadnictwa paleolitycznego, neolitycznego z początków epoki brązu 
i średniowiecza. 

Stanowisko zostalo odkryte w trakcle badań AZP w 1986 r. przez autora niniejszej notatki. 
W latach następnych jego teren był wielokrotnie penetrowany. Z uwagi na zagrożenie obiektu 
przeprowadzono w 1990 r. badania sondażowe. Ich celem było ustalenie charakteru osadnict
wa, jego chronologii i zasięgu. 

Stanowisko w Zabielawie leży na terasie nadzalewowej Grabi. Przebadano obszar 350 m 2• 

Stosunkowo liczne zabytki, przede wszystkim krzemienne, leżały w obrębie luźnych skupisk 
w ramach czterech stref: wschodniej, centralnej, zachodniej i północnej . Większość zabytków 
odkryto w próchnicy ornej. 

Ustalono 5 głównych faz użytkowania stanowiska. 
l. Schyłkowy paleolit. Najstarsze na stanowisku materiały są reprezentowane przez dość 

liczne inwentarze krzemlenne z rdzeniami dwu piętowymi, narzędziami i półsurowcem. Zabytki 
schyłkowopaleolityczne rejestrowano w układach bezkrzemienieowych we wszystkich strefach. 

2. Kultura pucharów lejkowatych. Reprezentowana jest przez mały zbiór cerarniki oraz 
nieliczny inwentarz krzemienny. Materiały kultury pucharów lejkowatych odkryto we wschod
niej strefie stanowiska w postaci wyraźnego skupienia. Należy je wiązać z fazą lubońską. 
Zdobienie ceramiki nawiązuje do kręgu badeńskiego . 

3. Materiały tzw. kultury cerarniki grzebykowo-dołkowej. Odkryto je w centralnej części 
stanowisko. Nieliczne fragmenty naczyń oraz brak obiektów nie stwarza podstaw do precyzyj
nego datowania tych materiałów. 

4. Materiały z początków epoki brązu . Zbiór ten skada się z nielicznych fi agmentów naczyń 
oraz zabytków krzemiennych (m.in. grocik sercowaty) odkrytych w centralnej i zachodniej 
części stanowiska. 

5. Osada średniowieczna. W północnej strefie stanowiska odkryto dużą (3 - 4 ha powierz
chni) osadę średniowieczną. Poza liczną ceramiką znajdowaną w próchnicy odkryto również 
jedno palenisko. 

Materiały są przechowywane w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Badania zakończono. 
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li 
ole:6, woj. radomskie 

. "Strzelnica" AZP 75-72 

Paleolit i mezolit 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
Polska Akademia Nauk Instytut Hi
storii Kultury Materialnej Zakład 
Epoki Kamienia w Warszawie 

Badania prowadzone były przez ekipy IHKM PAN (prof. dr Romuald 
ScWld, dr Zofia Sulgostowska, mgr Halina Królik) oraz PMA (mgr An
drzej J. Tomaszewski). Finansowal ~w Radomiu oraz, częściowo, 
IHKM PAN (badania specjalistyczne) . Osmy sezon badań . Środkowopa
leolityczne stanowisko łowieckie. 

Badania miały na celu rozpoznanie zasięgu występowania materiałów archeologicznych na 
wschód i południe od ich koncentracji stwierdzonych w wykopach z lat poprzednich (I, III-V) . 
W związku z tym założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 65,5 m 2

, w różnych miejscach, 
w odległości ca. od 80 do 180m od centrum wykopu I (głównego) . 

W wykopie VI pozyskano kilka koncentracji kości należących do mamuta, nosorożca 
włochatego. konia oraz nieokreślonego drapieżnika. W oddalonym bardziej na E-S wykopie VIII 
na kości nie natrafiono, natomiast znaleziono l zgrzebło z krzemienia czekoladowego. Wykop 
VII, najbardziej odległy na S-E, okazał się jałowy i wyznacza zasięg stanowiska w tym kierunku . 

Pozyskane materiały wystąpiły w podobnym kontekście litologicznym (żwiry i piaski) co 
zabytki z lat poprzednich. Jednak pewne powiązanie stratygrafii obserwowanej w poszczegól
nych wykopach nie jest na razie możliwe. 

Badania powinny być kontynuowane w celu bliższego ustalenia zasięgu stanowiska. 



Andrzej6w, woj. sieradzkie 
St. l AZP 70-46(?) 

Neolit 

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr Andrzej Pelisiak (uczestniczyli studenci uniwer
sytetu w Saragosie (Hiszpania) Mercedes Labuena Marco i Juan Luis 
Olivan Villacampa). Finansował WKZ w Sieradzu i Muzeum Archeolo
giczne i Etnograficzne w Łodzi. Pierwszy sezon badań . Osada kultury 
pucharów lejkowatych. 

Osada została odkryta w trakcie AZP w 1983 r. przez Annę Kufel-Dzierzgowską i Marka 
Urbańskiego . W 1989 r. ustalono, że na miejscu stanowiska ma w najbliższym czasie powstać 
dom mieszkalny. Ze względu na bardzo dobre zachowanie osady oraz duże prawdopodobieńs
two jej zniszczenia, postanowiono przeprowadzić badania wykopaliskowe. Miały one charakter 
szerokopłaszczyznowy. 

Stanowisko leży na niewielkiej wydmie otoczonej z trzech stron podmokłą niecką (pozosta
łość jeziora). Przebadano obszar 650 m 2

• Odkryto ślady trzech domów, kilkanaście innych 
obiektów oraz bardzo liczny zestaw zabytków. 

Stratygrafia: wierzchnią warstwę stanowiła współczesna gleba bielicowa. W jej obrębie 
rejestrowano stosunkowo nieliczne zabytki kultury pucharów lejkowatych. Pod nią leżała 
warstwa piasków eolicznych o grubości do 15 cm. W warstwie tej zabytki nie były liczne. 
Pokrywała ona warstwę kulturową o grubości do 30 cm. Warstwa kulturowa nie była nigdzie 
naruszona młodszymi obiektami. Większość ruchomego materiału zabytkowego odkryto w jej 
obrębie. Pod warstwą kulturową odkryto zarysy obiektów. 

Obiekty: odkryto 3 domy o konstrukcji słupowej . Wszystkie na planie były zbliżone do 
prostokątów o powierzchni 20-25 m2

• W obrębie dwóch domów bardzo liczna była polepa. Na 
stanowisku odkryto ponadto 12 jam osadowych oraz 3 paleniska. Obiekty te leżały poza domami. 

Materiały: w sumie znaleziono ok. 10 tys. fragmentów naczyń, ok. 600 przedmiotów krze
miennych, ok. 300 przedmiotów kamiennych, liczne, choć bardzo zniszczone fragmenty kości 
zwierzęcych i dużo polepy. Większość zabytków odkryto w warstwie kulturowej. Ich ilość 
w obiektach była zróżnicowana. 

W rezultacie badań ustalono, że osada miała ok. 900 m2 powierzchni. Wszystkie odkryte 
materiały wiążą się z fazą wiórecką kultury pucharów lejkowatych. 

Materiały są przechowywane w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Badania zakończono. 

Andrzej6w woj. sieradzkie 
St. 2 AZP 70-46 (?) 

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr Andrzej Pelisiak. Finansował WKZ w Sieradzu 
i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Pierwszy sezon ba
dań. Obozowisko kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko to wytypowano do badań z uwagi na początki niszczenia piaśnicami. Prace 
miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy. Ich celem było ustalenie charakteru obiektu , jego 
wielkości i chronologii. 

Stanowisko leży na wydmie otoczonej z trzech stron podmokłą niecką, która jest pozosta
łością niewielkiego jeziora. Przebadano obszar 275m2

• W rezultacie badań odkryto pozostałoś
ci małego obozowiska kultury pucharów lejkowatych z fazy wióreckiej . Podstawową kategorią 
zabytków jest ceramika. Towarzyszyły jej nieliczne zabytki krzemienne i kamienne. Nie oclkryto 
pozostałości obiektów. Materiały leżały w warstwie kulturowej na przestrzeni ok. 200 m 2

• 

Materiały są przechowywane w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi . 
Badania zakończono. 

l Będziemyśl, gm. Sędziszów Małopolski woj. rzeszowskie patrz okres nowożytny 

Brańsk, woj. białostockie 
St. 22 AZP 45-84 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Jerzy Maciejczuk. Finansował WKZ w Białym-
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stoku. Trzeci sewn badań. Osada ludności kultury niemeńskiej i kul
tury łużyckiej ze śladami osadnictwa wczesnośredniowiecznego. 

Kontynuowano prace w południowej części stanowiska oraz rozpoznawano osadę w kierun
ku zachodnim. Przebadano obszar o pow. ISO m 2

• Łącznie odkryto 9 nowych obiektów (l jamę 
mieszkalną, z paleniskiem - ob. 31. 5 jam gospodarczych, 2 paleniska, fr. rowu - ob. 39). 
Układ stratygraficzny zbliżony był do zarejestrowanego w poprzednich sezonach badawczych. 

Więkswść odkrytych w tym sewnie obiektów należy wiązać z osadnictwem kultury nie
meńskiej z okresu neolitu. Najbardziej interesująco przedstawiał się ob. 31 -kolista jama 
mieszkalna o średnicy ok. 170 cm i gł. ok. 80 cm, z dobrze zachowanym paleniskiem obłożo
nym kamieniami. W jej wypełnisku odkryto 12 rdzeni wiórowych w różnych fazach eksploata
cji, obłupleń l kilka brył surowca. W sąsiedztwie obiektu natrafiono na liczne fragmenty 
ceramiki kultury niemeńskiej w tym kilka bogato ornamentowanych. Z osadnictwem neoli
tycznym związane były poza tym 4 obiekty gospodarcze l fragment rowu, na dnie którego 
odkryto rdzeń wiórowy l fragmenty ceramiki ,.niemeńskiej". 

Materiał łużycki wystąpił w warstwie kulturowej w postaci dużej ilości rozdrobnionego 
materiału ceramicznego. Nie tworzył on wyraźnych skupisk. W jednym wypadku, w niewielkiej 
i płytkiej, nieckowatej jamie odkryto kilka fragmentów brzuścowych średniościennego naczy
nia esowatego. Materiał ten należy datować na schyłek epoki brązu l wczesną epokę żelaza. 

W warstwie próchnicy natrafiono na ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza 
w postaci niezbyt licznego materiału ceramicznego. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 
BP.dania zostały zakończone. 

Brody Pomorskie, woj. gdań
skie, St. 2 AZP 22-45 

l Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Olgierd Felczak. Finansowało Muzeum Archeo
logiczne w Gdańsku. Trzeci sezon badań. Stanowisko wielokulturowe: 
kultura ceramiki wstęgowej kłutej, kultura pucharów lejkowatych, kul
tura wschodniopomorska, wczesne średniowiecze. 

Metoda prowadzenia badań była uwarunkowana w znacznym stopniu szybko postępującą 
destrukcją omawianego stanowiska. Dlatego prace wykopaliskowe prowadwne były w najbar
dziej zagrożonej strefie, w pobliżu stromego obrywu palśnicy. Założono 6 wykopów o powierz
chni wynoszącej 250m2. Ponadto wykonano 4 odwierty kontrolne w części północnej i połu
dniowej obszaru stanowiska. 

Efektem badań, było uściślenie danych dotyczących sytuacji stratygraficznej oraz zależno
ści chronologicznych. Ustalono, że w części północnej stanowiska występują cztery podstawo
we warstwy: I- humus leśny złożony z ciemnożółtego plasku, II warstwa- jasnożółty piach 
związany z bardw dynamiczną sedymentacją charakterystyczną dla całego stanowiska, gru
bość warstwy od 50 do 65 cm, m warstwa- pożarowa złożona z szarożółego plasku z drobny
mi węgielkami drzewnymi. miążswść jej jest zróżnicowana od 10 do 30 cm, jest to warstwa 
wytworwna we wczesnym średniowieczu, IV warstwa- żółty zwarty piasek, w obrębie którego 
w 20 cm części stropowej występuje ceramika neolityczna oraz wytwory krzemienne. Warstwa 
IV w dolnej części pozbawiona jest artefaktów. Południowa część stanowiska posiada nieco 
warstwy m związanej z osadnictwem wczesnośredniowiecznym. 

Mała ilość obiektów nieruchomych utrudnia w znacznym stopniu właściwą interpretację 
struktury przestrzennej oraz funkcji stanowiska. W obrębie m warstwy zarejestrowano kilkajam 
wczesnośredniowiecznych a w IV warstwie 4 silnie rozmyte jamy neolityczne. Podsumowując 
należy podkreślić, że na terenie stanowiska nr 2 stwierdwno Istnienie niewielkiej osady wczesno
średniowiecznej śladów osadnictwa kultury pucharów lejkowatych oraz osady 1 cmentarzyska 
kultury ceramiki wstęgowej kłutej. Wnioski te wysunięto w oparciu o badania także z ubiegłego 
roku. Materiały kultury ceramiki wstęgowej kłutej wiążą się z jej młodszą fazą i odpowiadają 
mniej więcej fazie Ia/lb dla kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Ponadto należy 
dodać, że w części południowo-zachodniej stanowiska odkryto grób kultury wschodniopomor
skiej datowany na Hallstatt D. Niestety był on silnie zniszczony. Na podstawie zachowanych 
fragmentów ceramiki, można sądzić, iż składał się z czterech popielnic, w tymjednej twarwwej . 

Badania będą kontynuowane. · 

Chaławy, gm. Brodnica 
woj. poznańskie 
St. 15 AZP-58-27 /34 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Danuta Prinke i dr Andrzej Prinke. Finansowa
ło Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Szósty sewn badań. Osada 
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z fazy lu bońskiej kultury pucharów lejkowatych i ślad osadnictwa kul
tury grobów podkloszowych. 
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Badania prowadzono w południowo-zachodniej części stanowiska, w najbliższym otocze
niu "oczka". Na powierzchni 3 arów (wykopy: 105-111) odkryto 6 obiektów wziernnych (62, 
64-68) tworzących wraz z ubiegłorocznymi (51-53) koncentrację, którą traktujemy jako kolej
ną, odrębną (przestrzennie, a być może także chronologicznie) jednostkę osadniczą. Na całej 
badanej przestrzeni stwierdzono ślady intensywnej działalności osadniczej. Pochodzi stąd 
bowiem ponad 2600 fr. ceramiki, ok. 200 egz. wytworów krzemiennych oraz liczne, zwykle 
zniszczone narzędzia kamlenne (siekiery, topory. płyty szlifierskie, rozcieracze, żarna), a także 
12 przęślików. Chronologię.badanej części stanowiska wiązać można generalnie z późnym 
odcinkiem fazy lubońskiej kultury pucharów lejkowatych. Natomiast dominującym akcentem 
stylistycznym są cechy wskazujące na oddziaływania klasycznego horyzontu kultury ceramiki 
promienistej (ob. 52). 

Spośród odkrytych w tym sezonie obiektów, jeden zasługuje na szersze omówienie ze 
względu na rodzaj i układ zawartości kulturowej. W partii spągowej obiektu zalegał materiał 
określany tradycyjnie jako "odpadkowy" (uszkodzone narzędzia krzemienne, kamienne i przęś
liki), nad nim znaleziono bryłę masy ceramicznej z wetkniętymi weń małymi przęślikami, 
wykonanymi z gliny z domieszką kości, prawdopodobnie pozostawioną w dużym naczyniu, 
a jeszcze wyżej pozostałości ściany glinianej konstrukcji (pieca?), wewnątrz której występowała 
duża ilość popiołu. Istnieje kilka możliwości interpretacji faktu takiego zalegania źródeł np. : a) 
rozdzielnie, jako śladów po wielokrotnym i różnorodnym wykorzystywaniu zagłębienia w twar
dej i zbitej glinie, b) łącznie, jako pozostałości po nieznanych dotąd zabiegach produkcyj
nych(?), symbolicznych(?) ... 

W świetle wstępnej analizy wyników 6 sezonów badań, przeprowadzonej w zakresie relacji 
pomiędzy rozprzestrzenieniem dystynktywnych cech stylistycznych ceramiki i koncentracjami 
obiektów (notowano znaczną zgodność) wydaje się, iż analiza ogółu źródeł, w połączeniu 
z rezultatami badań przyszłorocznych, da podstawę do szczegółowszej charakterystyki (podzia
łu?) późnolubońskiego odcinka w rozwoju kultury pucharów lejkowatych w Wielkopolsce, 
a tym samym możliwość weryfikacji koncepcji tzw. dużych osad wiązanych z tym okresem. 

Badania powinny być kontynuowane w strefie rokującej nadzieję (na podstawie wyni
k6w badań sondażowych w 1989 r.) na pozyskanie nowych jakoścłowo danych. 

Chobienłce, gm. Siedlec Polska Akademia Nauk Instytut Hi-
woj. zielonog6rskie storil Kultury Materialnej w Pozna-
St. 8 AZP: 57-18/11 ni u 

Badania prowadził mgr Jacek Kabaciński. Finansował IHKM PAN. Drugi 
sezon badań. Stanowisko paraneolityczne l neolityczne 

Stanowisko położone jest w obrębie rynny jezior zbąszyńskich, na niewielkim ostańcu 
terasowym przylegającym do północnego krańcajeziora Kopanickiego. Badania, będące rozsze
rzeniem sondażu z roku ubiegłego objęły obszar28m kw. W Ich trakcie pozyskano około 600 
zabytków krzemiennych i około 100 fragmentów ceramiki. Materiał ten wystąpił w układzie 
rozproszonym na powierzchni całego wykopu, jednakże można wydzielić słabo rysujące się 
skuplenia materiału archeologicznego. 

Wstępna analiza stratygraficzna wykazała, iź krzemienie mezolityczne łączą się z osadnic
twem (ceramiką) o cechach lendzlelsko-ertebollskich, natomiast krzemienie o pokroju neoli
tycznym wiązać prawdopodobnie można z ceramiką kultury pucharów lejkowatych. W trakcie 
badań w północnej części wykopu uchwycono obiekt o średnicy około 120 cm zawierający 
ceramikę l krzemienie. Obiekt posiadał intensywnie szare wypełniska przesycone węglami 
drzewnymi, a w jego spągu znaleziono duże fragmenty węgli drzewnych, nadających się do 
datowania. Wydaje się, że obiekt powinien być związany z osadnictwem kultur pucharów 
lejkowatych (mniej prawdopodobny jestjego związek z osadnictwem późnowstęgowym) . 

l Cyców, woj. chełmskie St. 40 patrz okres lateński 
Cząstków Polski, gm. Czasnów woj. warszawskie patrz okres rzymski 

Dąbrowa Biskupia, Uniwersytet lm. Adama Mickiewicza 
woj. bydgoskie w Poznaniu Instytut Prahistorii Za-
St. 21 AZP 45-43 kład Prahistorii Polski 

Badania prowadził mgr Piotr Chachlikowski. Finansowało BBDZ w Byd
goszczy. Dz!esląty sezon badań . Osada kultury pucharów lejkowatych 
z fazy liiC. Siad osadnictwa ludności kultury ceramiki sznurowej . 

Kontynuowano rozpoznanie przejawów osadnictwa ludności kultury pucharów lejkowatych 
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(KPL) na terenie trzeciego najdalej na północ usytuowanego, wzniesienia rozległej piaszczystej 
wyniosłości- tzw. członu B2 (por. sprawozdanie z badań w roku 1989) . 

Eksplorowano powierzchnię 150m2 • W obrębie zbadanych wykopów odkryto 69 obiektów, 
z czego 10 to jamy gospodarcze a 59 to dołki posłupowe. Zarejestrowano 5 240 artefaktów, 
w tym 2 658 fragmentów ceramiki (2 653 to fragmenty naczyń kultury pucharów lejkowatych, 
pozostałe 5 kwalifikowano do kultury ceramiki sznurowej), 92 wytwory z krzemienia oraz 185 
wytworów z kamienia. Podobnie jak w roku ubiegłym odnotowano stosunkowo liczne przejawy 
użycia gliny w budownictwie w postaci ok. 2 300 grudek polepy. 

Wśród zbadanych obiektów udokumentowano dwa typy pozostałości konstrukcji: a) bu
dowle naziemne, oraz b) budowle wziemno-naziemne. 

a. Budowle naziemne tworzą powstałości trojakiego rodzaju. tj.: 
- układ dołków posłupowych , interpretowany jako przyziemie budowli mieszkalnej (pół

nocno-wschodnią część chaty odkrytej w roku ubiegłym). 
- układ dołków posłupowych sugerujących istnienie ogrodzenia wyżej wymienionej chaty 

i towarzyszących jej jam gospodarczych, oraz 
- dołki posłupowe nie tworzące wyraźnych układów funkcjonalnych, z których część 

można by interpretować jako pozostałości konstrukcji naziemnych (zadaszenia, ewentualnie 
wlotu) niektórych z odkrytych jam. 

b. Wśród budowli wziemno-naziemnych udokumentowano jamy o stosunkowo prostej kon
strukcji, bez śladów obudowy wnętrza. Były to w przewadze jamy nieregularnie owalne w rzucie 
poziomym, nieckowate, rzadziej trapezowate, w przekroju posiadające zróżnicowaną pojemność. 
Wypełniała je wielorodna konsystencyjnie treść glebowa, tworząca mniej lub bardziej złożoną 
morfologię zasypisk. Dwa obiekty zawierały liczny materiał kulturowy i przyrodniczy (kostny). 

W sumie, w rezultacie dwuletniej eksploracji członu B2 stanowiska 21 w Dąbrowie Bisku
plej rozpoznano względnie całościowo zwarty układ źródeł podornowych kultury pucharów 
lejkowatych, w postaci "zagrody" ludności tej kultury z późnego odcinka fazy lliC. Dodać też 
wypada, iż efektem badań tegorocznych było odkrycie dalszych kilkunastu fragmentów naczyń 
kultury grzebykowo-dołkowej. o charakterystycznych dla tej kultury stylistyce i technologii. 

Planowane są badania wykopaliskowe na stanowisku 21 w Dąbrowie Biskupiej w roku 
przyszłym. 

l Dębczyno. woj. koszalińskie St. 53 patrz wczesne średniowiecze 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii Zakład Prahisto
rii Polski 

Badania prowadzili mgr Janusz Czebreszuk i mgr P. Makarowicz. Fi
nansował Urząd Konserwatora Wojewódzkiego we Włocławku. Pierwszy 
sezon badań. Osady ludności kultury pucharów lejkowatych, z inters
tadium neolityczno-brąwwego i kultury łużyckiej . 

Badania miały charakter ratowniczy. Stanowisko znajduje się na zachodnim stoku rozleg
łej wydmy w południowo-wschodnim krańcu gruntów wsi Dęby i niszcwne jest przez czynną 
piaśnicę. Prace rozpoczęto od dokumentacji profilu plaśnicy. następnie zbadano ok. 80 m2 , 

rejestrując skomplikowany układ nawarstwień pochodzenia naturalnego (minimum 2 poziomy 
gleb kopalnych zawiane piaskiem), w których umiejscowione były poszczególne fazy osadnicze. 

Zarejestrowano 35 obiektów nieruchomych-w więkswści różnej wielkości dołków posłu
powych. Część z nich tworzyła układ, który może być fragmentem konstrukcji prostokątnej 
budowli słupowej związanej z ludnością kultury pucharów lejkowatych. Z osadą ludności 
kultury łużyckiej można bezwzględnie łączyć jeden obiekt - głęboką jamę trapewwatą. 

W sumie zarejestrowano ok. 850 fr. ceramiki, w tym 90 uznano za ,.wydzielone", ponad 600 
wytworów krzemiennych, 60 kamiennych oraz niewielką ilość kości i polepy. 

Większość materiałów ceramicznych i krzemiennych łączyć należy z pierwszą, .. pucharową" 
fazą osadnictwa. Wstępna analiza stylistyczna wskazuje, iż mamy tu do czynienia z osadą 
z przełomu faz I i ll kultury pucharów lejkowatych na Kujawach - czyli z niezwykle słabo 
poznanym etapem rozwoju tej kultury. co przy dobrym stopniu zachowania badanej części 
stanowiska (nadkłady eoliczne) i znacznym bogactwie materiałów (zarówno ceramicznych jak 
i krzemiennych) czyni z Dębów 10 klucwwy obiekt dla poznania problematyki początków 
rozwoju kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. 

Nieliczne ilościowo materiały z interstadium neolitu i brązu (południowy skraj zniszcwnej 
w całości przez piaśnicę osady) posiadają jednak istotną wagę poznawczą. Można je wywodzić 
z tradycji kultury amfor kulistych znacznie już przekształconej przez różnokierunkowe oddzia
ływania z poziomu wczesnobrązowego . 

Ostatnią fazą zasiedlenia pradziejowego jest osada ludności kultury łużyckiej z trudnego 
aktualnie do precyzacji etapu rozwoju tej kultury. 

Zważywszy na wartollć poznawczą obiektu oraz grożącą mu stale całkowitą dewastację 
zamierza się kontynuować badania. 
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Dęby, gm. Dobre 
woj. włocławskie 
St. 29AAZP 46-43/165 l 

Uniwersytet Adama Mickiewicza In
stytut Prahistorii Zakład Prahistorii 
Polski 

Badania prowadzili mgr Janusz Czebreszuk l mgr P. Makarowicz. Fi
nansował WKZ we Włocławku. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo 
kultury pucharów lejkowatych kultury amfor kulistych oraz osady 
ludności z lnterstadlum epok neolitu i brązu. 
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Stanowisko 29A w Dębach zlokalizowane zostało na jednej z kulminacji rozległej, znacznie 
już zniwelowanej wydmy, znajdującej się w południowo-wschodniej części wsi Dobre. 

Po przeprowadzeniu badań powierzchniowych, którymi objęto teren o powierzchni 2000 
m 2

, w lipcu l sierpniu br. rozpoczęto prace wykoRallskowe o charakterze szerokopłaszczyzno
wym. Łącznie zbadano teren, obejmujący288m , tj. ok. 500Al zwartej koncentracji materiału 
napowierzchniowego. 

Na stanowisku udokumentowano 4 punkty osadnicze: osadę ludności kultury pucharów 
lejkowatych z III fazy jej rozwoju, osadę ludności kultury amfor kulistych z faz llb-IIIa oraz dwa 
punkty osadnicze społeczeństw z lnterstadlum epok neolitu l brązu -wcześniejszy - z "epl
sznurowo-protoiwieńskiego" poziomu chronologicznego (z elementami kultury pucharów 
dzwonowatych) oraz późniejszy - z horyzontu trzclnleckiego, z wyznacznikami grupy go
szczewskiej. 

W kategorii trwałych przejawów osadnictwa zarejestrowano 79 obiektów, w większości 
rozpoznanych przypadków związanych z neolitycznym etapem zasiedlenia opisywanego terenu 
(głównie z KPL). Większość obiektów wczesnobrązowych znajdowała się tuż pod powierzchnią 
współczesnej próchnicy i została praktycznie zniszczona przez głęboką orkę. 

W kategorii źródeł ruchomych odnotowano 3800 fragmentów ceramiki naczyniowej, 120 
wytworów krzemiennych, 110 wytworów kamiennych oraz nieznaczne ilości polepy l kości z 
.~arstwy". 

Szczególnie Interesującą wartość poznawczą reprezentują materiały KAK, dostarczające 
nowych danych dla badań nad późnym odcinkiem jej rozwoju oraz źródła wczesnobrązowe, 
istotnie wzbogacające dotychczasową wiedzę o początkach kultury iwieńskiej. 

Badania będą kontynuowane. 

Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorski w Zamościu 

Badania pi_"owadził mgr Jacek Buszewicz, współpraca poleograficzna 
doc. dr Z. Snieżko. Finansował WKZ w Zamościu. Trzeci sezon badań. 
Osada neolityczna. 

Kontynuowano badania szerokopłaszczyznowego wykopu o powierzchni 300 m 2 usytuowa
nego w zachodniej części stanowiska. 

Przebadano siedem obiektów, z których większość odsłonięto w sezonie poprzednim 
w 1990 r. odkryto obiekty nr 13/90 i 14/90. 

Obiekt 4/89: jego strop uchwycono na głębokości 30 cm. W przekroju plonowym miał 
kształt trapezowaty o nierównym dnie, którego najgłębsza część znajdowała się na poziomie 
145 cm. W górnej części wypełniska znajdowała się duża ilość polepy. Całe wnętrze obiektu 
zawierało liczne fragmenty kości zwierzęcych, mniejszą Ilość ceramiki oraz nieliczne fragmenty 
krzemienne. Do najciekawszych znalezisk z tego obiektu można zaliczyć krzemlenny grocik, 
dwuuchą amforę oraz gliniany przęślik. 

Obiekt 10A/89 miał strop na głębokości 30 cm. W rzucie poziomym rysował się jako owal 
o długości ok. 400 cm i szerokości 270 cm. Wypełnisko było złożone z licznych, nieckowato 
ułożonych warstw; niektóre były przesycone fragmentami polepy, w innych znajdowała się 
duża ilość popiołu i węgli drzewnych. W całym wypełnisku znajdowała się stosunkowo duża 
ilość kości zwierzęcych, fragmentów ceramiki oraz niewielka liczba fragmentów krzemiennych. 

Obiekt 10B/89 został odkryty na głębokości 30 cm jako kolisty zarys o średnicy ok. 
100-110 cm, od strony południowej częściowo zniszczony przez wkopujący się weń obiekt 
10A/89. Przekrój plonowy miał kształt trapezowaty z nierównym dnem. Znaleziono w nim 
znaczną ilość dużych fragmentów ceramiki z których udało się w znacznym stopniu zrekon
struować cztery naczynia kultury pucharów lejkowatych. 

Koliste skupisko polepy wyraźnie rysujące się na głębokości 30 cm i oznaczone jako obiekt 
11/89, poniżej tej głębokości nie miało wyraźnej kontynuacji; nie odkryto zaciemnienia 
w lessie i nie wyróżniono skupiska polepy lub ceramiki. 

Obiekt 12/89, najgłębszy z badanych, miał bardzo Interesującą konstrukcję: w cylindrycz
no-trapezowatej jamie, której dno znajdowało się na głębokości 170-180 cm wkopano od strony 
północno-wschodniej rodzaj niszy - w rzucie poziomym owalnej -której nieckowate dno 
sięgało głębokości 279 cm. Z obiektu wydobyto stosunkowo liczne fragmenty ceramiki i ułamki 
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kości oraz nieliczne krzemienie. Do najciekawszych znalezisk należy fragment glinianego 
modelu topora oraz, miniaturka czarki z guzkiem na wylewie. W stropowych warstwach obiek
tu oprócz ceramiki kultury pucharów lejkowatych znaleziono nieliczne ułamki naczyń kultury 
strzyżowsklej i kultury łużyckiej. 

Obiekt 13/90 wstał odkryty na głębokości 40 cm. Tworzyło go koliste zaciemnienie 
o średnicy ok. 110-120 cm; przekrój pionowy miał kształt traperowaty z płaskim dnem sięga
jącym głębokości ok. 58-63 cm. W jamie znaleziono niewielką ilość ceramiki oraz popękane 
naczynie dwustożkowe z czterema guzkami pod wylewem imitującymi uszka. 

Obiekt 14/90 zaczął się rysować na głębokości 60 cm jako koliste zaciemnienie o średnicy 
ok. 140 cm. W wypełnisku znaleziono nieliczne ułamki kości i ceramiki, którą można zakwali
fikować do kultury pucharów lejkowatych. 

Wykopaliska zakończono. 

l Grzybowo, gm. Września woj. poznańskie St. l i 2 patrz wczesne średniowiecze 

Grzyb6w, gm. Stasz6w 
woj. tarnobrzeskie 
St. l AZP 92-68/2 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabyt
ków w Tarnobrzegu 

Badania prowadził mgr Krzysztof Garbacz. Finansowało BBIDZ w Tar
nobrzegu. Szósty i ostatni sewn badań. Grobowiec II kultury pucharów 
lejkowatych. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Pochówki zwierzęce. 

Badania przeprowadwno w lipcu 1990 r. Przebadano obszar 9 powierzchni ok. 300m2
. 

Grobowiec II kultury pucharów lejkowatych. 
Odsłonięto do końca obstawę grobowca. Była ona częściowo zniszcwna przez pochówki 

zwierzęce oraz okop z ll wojny światowej . Długość grobowca II wynosiła ok. 20m. 
Cmentarzysko kultury przeworskiej. 
Odkryto dalszych 20 grobów ciałopalnych: popielnicowych i jamowych w północnej i pół

nocno-zachodniej części stanowiska. Należy zwrócić uwagę na odsłonięcie grobów, w większoś
ci ubogich, z małą popielnicą - kubkiem oraz jamowych z niewielką ilością kości, prawie 
całkowicie pozbawionych wyposażenia grobowego. ' 

W północnej części stanowiska. gdzie odkryto najwięcej ubogich grobów, w warstwie pias
ku znaleziono drobne fragmenty ceramiki siwej i terra sigillata. 

W północno-zachodniej partii stanowiska uchwycono skraj warstwy ciałopalenia, w której 
wyeksplorowano dużo ułamków ceramiki oraz niewiele drobnych fragmentów przepalonych 
kości. 

Cmentarzysko kultury przeworskiej datuje się na okres: od schyłku młodszego okresu 
przedrzymskiego do późnego okresu rzymskiego. 

Pochówki zwierzęce. 
W tym sezonie rozkopano 5 pochówków zwierzęcych w formie owalnych w zarysie i niecko

watych w przekroju jam, zawierających szczątki zwierząt. najprawdopodobniej samych psów. 
Na szczególną uwagę zasługuje pochówek 10, w którym natrafiono na kości kilku osobni

ków, rozrzucone na różnych głębokościach. W jamie tej wyeksplorowano również 2 całe 
naczynia gliniane: jedno stojące, a drugie położone na boku. Wewnątrz drugiego naczynia pod 
warstwą fragmentów ceramiki odkryto szkielet dziecka (płodu) . 

W związku z odkryciem szkieletu ludzkiego oraz ceramiki o formach zbliżonych do naczyń 
średniowiecznych na obecnym etapie opracowywania materiałów ze stanowiska w Grzybawie 
niemożliwajest właściwa interpretacja funkcji oraz dokładna chronologia pochówków zwierzę
cych. 

Badania na stanowisku l w Grzybowle zostały zakończone, dokumentacja polowa zło
żona w BBIDZ w Tarnobrzegu, a materiały z badań po opracowaniu będą w calości przeka
zane do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Kamienna Stara, gm. Dąbro
wa Białostocka woj. białosto
ckie St. 18 AZP 25-88/57 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Jerzy Maciejczuk. Finansował WKZ w Biały
mstoku. Pierwszy sewn badań. Obowwisko ludności kultury niemeń
skiej z neolitu . 

Stanowisko odkryte zostało podczas badań powierzchniowych w 1987 r. Położone jest na 
stoku terasy nadzalewowej rzeki Kamiennej -lewego dopływu Biebrzy. 

Przeprowadzone badania miały na celu określenie stopnia niszczenia stanowiska. jego 
charakteru i uściślenia chronologii. W trakcie badań okazało się. że stanowisko jest w poważ
nym stopniu zniszcwne intensywną i głęboką orką. Materiał zabytkowy wystąpił prawie 
wyłącznie w warstwie oraniny, pod którą znajdował się gliniasty i żwirowaty calec. Jedynie 
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w środkowej części wykopu wystąpił bruk kamienny o zarysie w przybliżeniu owalnym. Mate
riał zabytkowy stanowiły niemal wyłącznie znalezisko krzemienne (m.in. trójkątny grocik, 
drapacze, wióry retuszowane). Materiał ceramiczny, silnie rozdrobniony, stanowiło kilkanaście 
fragmentów, w tym dwa ornamentowane. Natraftono też na kilka fragmentów przepalonych 
kości. Łącznie przekopano 30m2 • 

Materiały i dokumentacja znajdują się w MO w Białymstoku. 

Karmanowice, gm. Wąwolni
ca woj. lubelskie St. 35 AZP 
75-77/98 

Uniwersytet Marii Curie Skłodows
kiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Jolanta Nogaj-Chachaj. Finansował UMCS 
oraz WKZ w Lublinie. Czwarty sezon badań. Cmentarzysko ludności 
kultury pucharów lejkowatych. 

Prace wykopaliskowe prowadzono w najbardziej zagrożonej zniszczeniami części stanowis
ka. Badaniami objęto obszar 146m2

• Odkryto 10 nowych grobów szkieletowych oraz konstruk
cję kamienną o kształcie zbliżonym do trójkąta. W 10 obiektach natraftono na szkielety 18 
osobników (w tym 10 dzieci). W czterech wypadkach pochówki dzieci towarzyszyły szkieletom 
osobników dorosłych. W trzech grobach znaleziono wyposażenie w postaci naczyń i narzędzi 
krzemiennych. 

Zniszczoną konstrukcję kamienną o kształcie zbliżonym do trójkąta i wymiarach 8 metrów 
długości i szerokości podstawy około 2 metrów odkryto na głębokości około 20 cm od powierz
chni gruntu. Pod pokrywą z bruku wapiennego nie odnaleziono obiektów grobowych. W dnie 
rowu przylegającego od północy do konstrukcji kamiennej natraftono na grób 38/90. Wypeł
niska jamy grobowej stanowił rudobrązowy less z licznymi przemyciami wapiennymi, a także 
zaobserwowano smugi przepalonej czarnej ziemi i węgli drzewnych. W przydennej partli grobu, 
ponad bardzo rozlasowanymi kośćmi osobnika dorosłego natraftono na dwa naczynia: amforę 
z ornamentem plastycznych wąsów przy uchach, zakończonych owalnymi guzkami oraz flaszę 
z kryzą. . 

Równie ciekawy jest grób 35/90. Pod dwoma warstwami bruku wapiennego znajdował się 
szkielet osobnika dorosłego oraz dwa szkielety dzieci. Dorosły zmarły ułożony był na wznak, 
w pozycji wyprostowanej, z głową zwróconą ku zachodowi. Zaburzony układ anatomiczny 
szkieletów dzieci wskazuje na złożenie ich zwłok do grobu z podkurczonymi nogami. Dwa 
fragmenty wiórków z krzemienia wołyńskiego stanowiło wyposażenie jamy grobowej. 

Obstawa kamienna grobu 40/90 pojawiła się już na głębokości 10 cm od powierzchni 
ziemi. Pod pierwszą warstwę kamieni znajdował się szkielet dziecka. Dalsza eksploracja 
obiektu doprowadziła do odsłonięcia na głębokości 50 cm szkieletu dorosłego mężczyzny. 
Zmarłego ułożono w pozycji wyprostowanej, głową w kierunku zachodu, twarzą ku południowi. 
Po lewej stronie czaszki złożono flaszę na nóżkach oraz amforę z ornamentem w postaci 
plastycznych, nacinanych wąsów pod uchami, zakończonych wypukłymi guzkami i odciskiem 
jednodzielnego sznura i zygzaków pod wylewem. Układ szkieletu dziecka i osobnika dorosłego 
zdaje się sugerować niejednoczesne złożenie do grobu zwłok. Pod obstawą z bruku kamienne
go, nieopodal głowy zmarłego odkryto ślady ogniska. Jego wypełnisko stanowił less czarno-sza
ry, przemieszany z drobnymi fragmentami węgla drzewnego i rozdrobnionej, pomarańczowej 
polepy oraz drobnych, przepalonych kości, fragmentów ceramiki i narzędzia krzemiennego. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii UMCS. 
Badania będą kontynuowane. 

Kichary Nowe, gm. Dwikozy 
woj. tarnobrzeskie St. 2 (,,Po
le Bolenia") AZP 88-73/18 

Polska Akademia Nauk Instytut Hi
storii Kultury Materialnej Zakład 
Metodologil Badań Archeologicz
nych w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Hanna Kowalewska-Marszałek przy udziale 
mgr Doroty Cyngot. Finansowały: BBiDZ w Tarnobrzegu oraz IHKM 
PAN. Czwarty sezon badań. Cmentarzysko neolityczne l z wczesnego 
okresu epoki brązu. 

Celem badań była szczegółowa eksploracja kolejnych partli grobowca o konstruckji mega
litycznej i rozpoznanie jego najbliższego otoczenia, wyjaśnienie szczegółów konstrukcyjnych 
i funkcjonalnych, weryfikacja dotychczasowych ustaleń na tematjego przynależności kulturowej. 

Pracami objęto cały obszar ubiegłoroczny (z niewielkimi zmianami); łączna powierzchnia 
wykopu wynosiła 250m2• 

Ze względu na duże wymiary grobowca (ca 19 x 5 m) i jego złożony charakter, podzielono 
go profllami na 10 części, które eksploruje się kolejno. Zakończono kopanie 4 spośród nich, a 3 
dalsze przebadano częściowo. Ogółem przebadano ponad połowę całego obiektu, wyeksploro-
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wano 7 grobów szkieletowych, znajdujących się pod resztkami nasypu ziemnego i bruku 
kamiennego lub weń wkopanych. 

Na szczególną uwagę zasługują 2 groby, znajdujące się w centralnej części grobowca, pod 
kilkoma warstwami bruku kamiennego, posiadające konstrukcje kamienne. Pochowani w tych 
grobach zmarli ułożeni byli na wznak, głowami na SWW; pochówki te nie zawierały wyposażenia. 

Analogiczne konstrukcje kamienne wystąpiły również w części wschodniej grobowca. 
Wśród pozostałych pięciu grobów, eksplorowanych w obrębie grobowca, trzy były grobami 

ziemnymi, niekiedy z pojedynczymi okruchami kamienia w wypełnisku; w dwóch z nich wystą
piły regularne konstrukcje z płytek kamiennych. Prawie wszystkie z tych grobów (poza jednym 
- małego dziecka) były bogato wyposażone; zawierały naczynia (1-3 sztuki). noże sierpowate 
i grociki krzemienne, paciorki z fajansu, muszli i kości, igłę i szydło kościane. Trzy spośród 
nich były przy tym pochówkami wtórnymi - cząstkowymi. Bruk kamienny w centralnej części 
grobowca, a także warstwy nasypu nie różniły się charakterem od eksplorowanych w roku 
ubiegłym. Natrafiono również na dalsze ślady orki pradziejowej. 

Wykopaliska potwierdziły przyjmowaną dotychczas chronologię badanego obiektu: groby 
w obstawach, bruk kamienny nad nimi i nasyp ziemny można - jak się wydaje - łączyć 
z kulturą pucharów lejkowatych, choć brak wyposażenia przy pochówkach nie pozwala prze
sądzić tej sprawy definitywnie. Natomiast pozostałe groby, znajdujące się na obrzeżach nasy
pu, należą -jak wskazuje ich wyposażenie - do kultury mierzanowickiej, i to do jej raczej 
wczesnych faz. Interesującym problemem jest przy tym wtórne (?) wykorzystanie istniejącego 
nasypu grobowca kultury pucharów lejkowatych przez ludność wczesnego okresu epoki brązu 
oraz -w jakimś sensie - przez ludność kultury amfor kulistych. 

W otoczeniu grobowca od strony południowej wyeksplorowano kolejny grób kultury mie
rzanowickiej Uamowy, pochówek wtórny, wyposażony w naczynie i paciorki) oraz płytką jamę 
o nieokreślonej przynależności kulturowej. Natrafiono też na dość rozległe zaciemnienie, któ
rego charakteru nie ustalono. 

W otoczeniu grobowca od strony północno-wschodniej przebadano jamę (grobową?) kultu
ry ceramiki sznurowej. Zanotowano też obecność kilku dalszych niewielkich zaciemnień 
-prawdopodobnie grobów. 

Tegoroczny sezon pozwolił zweryfikować i uściślić chronologię badanego obiektu, dostar
czył też wielu interesujących szczegółów odnośnie sposobu jego konstrukcji. Pozyskano ponad
to bogaty i ciekawy materiał antropologiczny i materiał zabytkowy, odnoszący się przede 
wszystkim do wczesnego okresu epoki brązu. Dokonano też szczegółowych pomiarów orientacji 
grobowca i poszczególnych grobów, pozwalających na interpretację archeoastronomiczną. Jed
nocześnie potwieraziła się znaczna wartość naukowa badanego obiektu, jego istotność dla 
badań nad neolitem i wczesnym okresem epoki brązu na Wyżynie Sandomierskiej, a zwłaszcza 
dla znajomości obrządku pogrzebowego tych okresów. 

Materiały z badań przechowywane są w Zakładzie Metodologii Badań Archeologicznych 
IHKM PAN w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 

l Kleszczów, gm. Ostrów Lubelski woj. lubelskie St. I patrz paleolit i mezolit 

Kolonia Husynne, gm. Hru
bieszów woj. zamojskie 
St. 6 i 7 AZP 86-95 

Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorski w Zamościu 

Badania prowadzili pracownicy WOAK. Finansował WOAK w Zamościu. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury strzyżewskiej. 

Stanowisko 6 
Badania na tym stanowisku były prowadzone już w 1987 roku przez dr. A. Kokowsklego 

i W. Romana. Odkryto wówczas pochówki kultury amfor kulistych i kultury strzyżowskiej. 
Tegoroczna lustracja stanowiska pozwoliła na odkrycie skupiska kości. które należało 

wiązać ze zniszczonym pochówkiem. Założono niewielki wykop. Badania pozwoliły odkryć 
resztkę zniszczonego grobu. Zniszczenie było prawie całkowite. Udało się jedynie zebrać 
przemieszane kości. Nie zarejestrowano zarysu jamy grobowej ani innych poza kośćmi zabyt
ków. Pochówek najpewniej należy łączyć z kulturą amfor kulistych lub kulturą strzyżowską. 

Stanowisko 7 
Na stanowisku wystąpiła sytuacja podobna jak na stanowisku nr 6. Powierzchniowe 

znalezisko kości skłoniło do założenia wykopu. Niestety nie zarejestrowano żadnego obiektu, 
a znalezione kości mogły być przemieszczone. 

Kraków-Nowa Huta-Wyciąże 
St. 5 AZP 102-58/4 

Muzeum Archeologiczne w Krako
wie Oddział w Nowej Hucie 

Badania prowadzili dr dr Małgorzata Kaczanowska, Jacek Rydzewski, 
mgr Paulina Poleska. Finansowało Muzeum Archeologiczne w Krako-
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wie. Drugi sezon badań. Osada otwarta z epoki neolitu , brązu, okresu 
lateńskiego i wczesnego średniowiecza. 
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Przekopano łącznie 147,5 m2• Wykopy zlokalizowano wzdłuż osi N-S stanowiska, celem 
rozpoznania zasięgu osad z poszczególnych okresów oraz uchwycenia procesów erozyjnych 
w obrębie cypla wyciąskiego. W badanej części stwierdzono znaczne zniszczenie warstwy 
kulturowej na skutek naturalnych procesów stokowych. Najsilniejszemu zniszczeniu uległy 
południowy i zachodni skłony cypla. 

Odkryto łącznie 19 obiektów (oznaczone numerami 33-50). 
Jedenaście z nich to obiekty pochodzące z młodszej epoki kamienia, wśród których należy 

wymienić grupę silnie zniszczonych obiektów z niewielką ilością materiału zabytkowego, zwią
zanych z kulturą ceramiki wstęgowej rytej oraz głęboką, trapezowatą w przekroju jamę z cera
miką wskazującą na przynależność do grupy Wyciąże-Książnice . 

Spośród dwóch obiektów kultury łużyckiej na uwagę zasługuje jama oznaczona numerem 
40, w której odkryto dwie misy charakterystyczne dla m okresu epoki brązu . 

Obiekty 43 i 44 należą do okresu lateńskiego. Obiekt 43 to prostokątna chata z bogatym 
materiałem, który datować można na środkowy okres lateński . W jej wypełnisku obok bardzo 
interesującego inwentarza ceramicznego, znaleziono także fragment bransolety sapropelitowej . 

Obiekt 39 jest pozostałością chaty z rozwiniętej fazy wczesnego średniowiecza z bardzo 
bogatym materiałem ceramicznym (m.in. duża seria den ze znakami garncarskimi) oraz 
zestawem przedmiotów metalowych (noże, okucia wiadra, fragment siatki kolczej?). 

Planuje się kontynuację badań w przyszłym roku. Materiał znajduje sięwóddziale MAK 
w Nowej Hucie. 

Kraków-Śródmieście - Prąd
nik Czerwon AZP 102-56 

Muzeum Archeologiczne, Uniwersy
tet Jagielloński Instytut Archeologii 
w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Marek Nowak (IA UJ) i dr Ewa Rook (MAK) . 
Finansował Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Pierwszy 
sezon badań. Osady kultury lendzielskiej, kultury pucharów lejkowa
tych i kultury ceramiki promienistej . Ponadto nieliczne materiały 
z wczesnej epoki brązu . 

Stanowisko odkryto w maju 1990 r. , na terenie rozbudowywanego cmentarza komunalne
go, w związku z czym zaistniała konieczność przeprowadzenia natychmiastowych badań ra
towniczych. Jest ono położone na krawędzi doliny potoku Sudoł , która przyjmuje tu formę 
nieznacznie wyodrębniającego się cypla. W trakcie wykopalisk przebadano w sumie 6, 75 ara. 

Odkryto łącznie pozostałości 59 obiektów, w tym l rów (prawdopodobnie nowożytny) , 24 
jamy, 33 "słupy" i l obiekt o nieustalonym charakterze. 

Rozmieszczenie czterech pewnych obiektów kultury lendzielsklej i materiałów tej kultury 
występujących w warstwie ornej może sugerować, iż mamy tu do czynienia ze skrajem osady, 
rozciągającej się bądź poza przebadanym obszarem, bądź w jego obrębie i zniszczonej przez 
późniejsze osadnictwo. Wstępna analiza tych materiałów pozwala je datować na wcześniejsze 
fazy rozwojowe kultury lendzielsklej w Małopolsce. 

Odnośnie dwóch kolejnych chronologicznie osad moźna przypuszczać, iż odkryto ich 
centralne partie w tym samym rejonie. 

5 obiektów archeologicznych można wiązać z kulturą pucharów lejkowatych. Obiekty te 
charakteryzują się stosunkowo dużymi rozmiarami (do ok. 2 m głębokości od poziomu calca 
i średnicy 2-5 m). Wyjątkowym znaleziskiem jest "skład " zboża, które uległo przepaleniu 
w jednym z obiektów kultury pucharów lejkowatych (nr 32) . W obrębie wypelnisk obiektów, 
a w szczególności także w obiekcie 32, wystąpiły duże bryły polepy, z wyraźnymi odciskami 
konstrukcji drewnianych. 

Z kulturą ceramiki promienistej można z pewnością wiązać 3 obiekty. Charakteryzują się 
one stosunkowo niewielkimi rozmiarami (do ok. 115 cm głębokości od poziomu calca i średnicy 
85-200 cm). i obfitością materiałów ceramicznych. Należą one prawdopodobnie do fazy kla
sycznej tej kultury. 

W przypadku 6 obiektów, materiał ceramiczny nie pozwala na precyzyjne określenie ich 
przynależności kulturowej w obrębie dwóch wyżej wymienionych kultur. Natomiast w czterech 
obiektach nie znaleziono żadnych materiałów archeologicznych. 

W obrębie przebadanego obszaru, w warstwie humusowej , wystąpiło także kilka fragmen
tów naczyń z wczesnej epoki brązu , a w jednej z jam miniaturowe naczyńko późnosznurowe 
lub kultury mierzanowickiej. 

Spośród ogólnej liczby 33 "słupów" 20 tworzy regularny zarys domostwa, prawdopodobnie 
prostokątnego . Usytuowane ono było na osi NW-SE (oś dłuższa). Nie zachowały się jednak 
ślady ,,ściany" NE, i w większości także "ściany" SE. W związku z tym można ustalić jedynie 
długość tego założenia na ok. 13 m, natomiast niemożliwe jest określenie jego szerokości. 
Można sugerować istnienie wydzielonego, mniejszego pomieszczenia wewnątrz domostwa (we-
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wnętrzny rząd "słupów" równoległy do ściany NW). Ponieważ dom znajduje się w centrum tak 
osady kultury pucharów lejkowatych jak l kultury ceramiki promienistej nie jest możliwe 
ustalenie jego chronologii. 

Pozostałe ślady "słupów" (13) nie tworzą regularnych układów. 
Badania będą kontynuowane. 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badaniami kierował mgr Witold Migał. Poszczególne odcinki prowadzili: 
mgr mgr Wojciech Borkowski, Sławomir Sałaciński, Marek Zalewski. 
Uczestniczyli również studenci Instytutu Archeologii UW - Marcin 
Bednarz, Paweł Zygier, Joanna F)de. Finansowało Muzeum Historycz
ne-Archeologiczne w Ostrowcu Swiętokrzyskim. Dwunasty sezon ba
dań . Kopalnie krzemienia pasiastego. Neolit, wczesna epoka brązu. 
Kultury - amfor kulistych i mierzanowicka. 

Badania koncentrowały się w obrębie hałdy szybu nr 7-610 i w rejonie szybu nr 10-1441. 
Prace związane z hałdą szybu 7-610 miały na celu określenie zasięgu i rozmiaru przetwór

stwa krzemienia oraz uchwycenie pewnych, hipotetycznych struktur pozwalających na doko
nanie połączeń funkcjonalnych pomiędzy różnymi jednostkami wydobywczymi. Wykopy ba
dawcze zaplanowano na północ i południowy-zachód od studniska szybu. Miały one łączną 
powierzchnię 32 m2

• Wykop 1-90 w postaci rowu sondażowego o długości 10 m usytuowano 
w taki sposób, aby zamykał on od północy widoczne na powierzchni pozostałości hałdy 
gruzowej okalającej szyb. Natrafiono w nim na fragment pracowni znajdującej się pod hałdą 
w postaci zbitych pakietów krzemieni. Eksplorując ww. wykop cienkimi (5 cm) warstwami 
mechanicznymi i przesiewając materiał na sitach wyodrębniono również fragmenty ceramiki 
kultury amfor kulistych, analogiczne jak odkryte w sezonie 1988. 

Charakter osadów przykrywających zwietrzelinę według opinii doc. Z. Wójcika (Muzeum 
Ziemi PAN) wyklucza możliwość powstawania namywów ilastych, jakie tworzyły by się na 
wydeptywanych ścieżkach łączących poszczególne jednostki ze sobą i co za tym idzie możność 
ich zaobserwowania w profilach, czy planach wykopów. Nie ma też metody, która wiarygodnie 
potwierdziłaby takie struktury z pomocą pomiarów stosowanych w naukach geologicznych. 
W związku z tym odnośnie tej kwestii uzyskano wynik negatywny. 

Drugi z wykopów badawczych (11-90) został umieszczony pomiędzy hałdą szybu 7-610 
i szybem przylegającym do jednostki nr 610 od strony poludniowo-zachodniej. Uchwycono tu 
zarówno fragment hałdy 7-610, jak i początek innej struktury, której nie można chyba bezdys
kusyjnie wiązać z szybem nr 610. Natrafiono tu na fragment pracowni krzemieniarskiej oraz 
pozostałości po ognisku łączącym się z pobliskim obozowiskiem. Materiały krzemienne to 
w przeważającej większości pozostałości po wytwarzaniu ostrzy siekier, bardzo typowe dla tego 
regionu kopalń . Zlokalizowano tu jednak również rdzenie odłupkowe o świeższych negatywach 
odbiegających od reszty okazów, co jest widocznym świadectwem reutylizacji odpadów. Znale
ziono także fragmenty ceramiki kultury amfor kulistych. 

Badania wykopaliskowe w tym rejonie zakończyła seria pomiarów metodą magnetyczną 
dokonana przez dr K. Misiewicza z Pracowni Postępu Fizyko-Technicznego IHKM PAN. W jej 
wyniku oszacowano wielkość częściowo wyeksplorowanego skupiska ognisk odkrytych w sezo
nie 1988, a także zlokalizowano dwie inne anomalie, które są prawdopodobnie odzwierciedle
niem podobnych obiektów znajdujących się na terenie przewidzianym do badań wykopalisko
wych w przyszłych sezonach. 

Badania w rejonie szybu nr 10-1441 miały przede wszystkim na celu wyjaśnienie sytuacji 
geologiczno-górniczej w tej części pola górniczego. W związku z tym, że w profilu uzyskanym 
w trakcie poprzednich sezonów nie natrafiono na warstwę krzemienia i wyniknęły trudności 
z jednoznaczną interpretacją tego obiektu, zdecydowano się na wykonanie pionowego sztucz
nego przekopu wgłąb złoża w celu uchwycenia w caliźnie bądż warstwy wapienia oolitowego, 
bądź wapienia koralowego, z których można byłoby wnioskować - jak głęboko znajduje się 
w rzeczywistości krzemień . W efekcie osiągnięto poziom wapienia koralowego. W świetle tych 
badań można przyjąć, że badana struktura nie powstała w wyniku działalności neolitycznych 
górników, a jest świadectwem nowożytnym . Dzięki jednak pracom w obrębie jednostki nr 10 
stworzono nową, bardzo atrakcyjną możliwość przebadania przyległych do niej wyrobisk za 
pomocą wcinki bocznej . Wejście to zabezpieczono na stałe w taki sposób, aby służyło jako 
przyszły punkt wyjścia dla badań w tym rejonie pola eksploatacyjnego. 

W sezonie 1990 uzyskano łącznie 41 842 zabytki, w tym 374 formy wydzielone i 41 468 
odpadów produkcyjnych. Materiały zdeponowano w magazynach Rezerwatu Archeologicznego 
w Krzemionkach i w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 
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ł..ącko, gm. Pakość 
St. 6A AZP 43-38 

Zespół Badań Prahistorycznych Ku
jaw przy Bydgoskim Towarzystwie 
Naukowym 

Badania prowadził Zespół pod klerunkiem prof. dr hab. Aleksandry 
Cofty-Broniewskiej. Finansowały Uniwersytety Jagielloński l Łódzki. 
Czwarty sezon badań. Osada z fazy I (.,AB") kultury pucharów lejkowatych. 
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W obecnym sezonie badania skoncentrowane były wokół odkrytej w latach poprzednich 
konstrukcji kamiennej uznanej za pozostałość ścian obiektu mieszkalnego. Przebadano łącznie 
159m2

• 

Głównym celem tych badań było pozyskanie danych dla rekonstrukcji wschodniej i za
chodniej ściany obiektu oraz rozpoznanie sposobów zagospodarowania obszarów przyległych 
do chaty. 

W rezultacie dotychczasowych badań stan. 6A zarejestrowano układ kamieni w kształcie 
wydłużonego owalu, otwartego od strony zachodniej. Wymiary tej konstrukcji wynoszą: dłu
gość 15 m l szerokość 8 m. Wzdłuż odkrytego układu kamleni zaobserwowano liczne dołki 
posłupowe. Materiał ceramiczny l krzemienny, reprezentujący wyłącznie fazę .AB" kultury 
pucharów lejkowatych, wystąpił głównie wewnątrz omawlanego obiektu . 

Materiały przechowywane są w Zespole Badań Prahistorycznych Kujaw. 
Ze względu na wagę poznawczą tego kompleksu osadniczego, badania będą kontynuo

wane. Przewiduje się ich koncentrację w tzw. części podwórkowej stan. 6A. 

Wojewódzki Ośrodek Archeologiczny 
w Zamościu 

Badania prowadził mgr Wiesław Komanan. Finansował WOAK w Za
mościu . Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe kultury ce
ramiki sznurowej. 

Przebadano dwa kurhany położone 400 m na wschód od St. 26 w Lubczu. 
Prace badawcze rozpoczęto od wykonania planów sytuacyjno-wysokościowych dla każdego 

z kopców. Następnie wytyczono na nich linie krzyżowe po osiach N-S l W-E, stanowiące główne 
kierunki cięć , wzdłuż których zostawlano świadkl profilowe. Eksplorację ćwiartek prowadzono 
warstwami mechanicznymi o miąższości 5lub 10 cm. 

Kurhan nr I znajdował się nieco poniżej zasadniczej kulminacji wzniesienia terenowego. 
Jego nasyp był już całkowicle zniszczony orką l procesami erozji. Na głębokości 50 cm od pow. 
gruntu , w centrum ćw. A l D zaobserwowano prostokątny zarys jamy grobowej o zaokrąglo
nych narożnikach . W jej płytkim wypełnlsku (ok. l O cm -część spągowa) odkryto kilka 
drobnych fragm. kości l ceramiki Oeden z delikatnym motywem jodełki). Jama posiadała dł. ok. 
2 m l szer. ok. l m a jej oś główna przebiegała po łlnll N-S. Nasyp kopca, który pierwotnie 
przykrywał jamę, mógł mieć średnicę ok. 8 -9m l wys. 2,5-3 m. Otaczała go od S, SW, W, NW, 
N, NE rozległa, półkolista jamą przykurhanowa (tzw . ..glinianka") o gł . l m l nieckowatym 
przekroju z szer. maks. 7-8 m . Siadów rowka opasującego kopiec nie stwierdzono (prawdopo
dobnie został już zniszczony). Natomiast ustalono, że jama grobowa była przesunięta w sto
sunku do centralnego punktu kurhanu o ok. 1,5-2 m na zachód. 

W dobrym stanie pozostała tylko ,.glinianka" przykryta ziemią z rozsuwającego się nasypu. 
Na podstawie zebranego materiału ceramicznego można zaliczyć ten obiekt do środkowoeuro
pejskiego horyzontu kultury ceramiki sznurowej . Dokładniejsze datowanie jest w tej chwili 
niemożliwe . 

Kurhan nr II zajmował centralną część wspomnianej kulminacji terenowej . Z jego nasypu 
pozostało jedynie niewielkie wybrzuszenie o wys. 20 cm. Jednak o wiele lepiej niż wysokość 
wyróżniała go czarniawa plama o kolistym zarysie, wyrażnie odcinająca się na tle jasnego, 
brunatnego pola. W warstwie ornej materiału zabytkowego nie stwierdzono. Pojawił się dopiero 
podczas eksploracji niższych poziomów na gł. 20-50 cm, tyle że w małej ilości , co świadczyłoby 
o tym, iż ewentualne obiekty (groby) nie zostały jeszcze zniszczone. Na poziomie 45 cm 
zaobserwowano we wszystkich ćwiartkach dość wyraźne, czarno-szare zarysy dwóch dookol
nych rowków otaczających pierwotny nasyp kurhanu . Posiadały one, nieco nieregularny, 
kolisty przebieg ze średnicą 5,5 m- wewnętrzny l 7,5 m- zewnętrzny. Ich szerokość wahała 
się pomiędzy 20 a 30 cm z głębokością do 25-30 cm. Wewnątrz podwójnego pierścienia 
rowków, w ćw. B odkryto grób nr l. Jego jama posiadała prostokątny zarys z zaokrąglonymi 
narożnikami l czarne wypełniska o wymiarach 2m x 1,5 m , o miąższości 50 cm. Jej główna oś 
przebiegała po linii W-E. Odkryto w niej fragmentarycznie zachowany szkielet ludzki, który 
ułożony był na prawym boku w pozycji skurczonej , z główą na zachód. W okolicy nie zachowa
nej czaszki odkryto fragmenty dużego naczynia (najprawdopodobnlej amfory) ułożonej do góry 
dnem (zachowane partle przydenne). Przy nogach zmarłego znajdowała się natomiast dwuucha 
amforka i pucharek oraz czworościenna siekierka z krzemienia wołyńsklego. Na płn .-wsch. od 
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grobu nr l, pomiędzy pierścieniami rowków (częściowo je naruszając) wystąpiła jajowata jama 
o średnicach 1,5x0,8 m o głęb . lO cm. Nie zawierała onajednak żadnego materiału zabytkowe
go. Natomiast w ćw. C odkryto grób nr 2 , który wkopany był w wewnętrzny rowek. Jego dno (od 
szczytu kopca) znajdowało się na gł. 170 cm. Strop tej jamy grobowej posiadał trapezowaty 
zarys (boki 170 x 150 cm). dno było owalne (2 x 1,5 m), przekrój poprzeczny również 
trapezowaty. Odkryty w niej szkielet zmarłego (dobrze zachowana czaszka, kości nóg i rąk, 
brak natomiast miednicy, żeber i kręgosłupa) złożony był w pozycji skurczonej , na prawym 
boku z głową na zachód. Przy nogach odsłonięto trzy naczynia (duża amfora i dwa pucharki) 
a w ich pobliżu siekierkę krzemienną i dłuto kościane . Na zewnątrz grobu nr 2 znajdował się 
drugi rowek otaczający kopiec a ponadto od S, SW, W, NW, N i NE kurhan ograniczony był 
półkolistą, księżycowatąjamą (tzw. ,glinianką"), której głębokość dochodziła do 0,8 m a szero
kość mogła sięgać 7-8 m . 

Grób nr l - położony centralnie, jest bez wątpienia najstarszym obiektem w kurhanie. 
Zawierał on amforkę typu lb (wg J. Machnika- 1966). Towarzyszący jej mały pucharek typu 
Brzezinki (J. Machnik - 1966) posiadał płaskie, nie wyodrębnione dno i esowaty profil. 
Zdobiony był na szyjce podwójną linią poziomo nacinanej, stylizowanej jodełki. Trzecie naczy
nie trudne jest do określenia typologicznego. Naczyniom towarzyszyła typowa dla kultury 
siekierka z krzemienia wołyńskiego, z gładzeniem przy ostrzu, czworościenna. Materiał zabyt
kowy pozwala uznać grób za .starosznurowy" i datować na środkowoeuropejski horyzont 
kultury ceramiki szunrowej (tj. 2300-2100 I. p.n.e.). 

Grób nr 2 wkopany w obrzeże istniejącego już kopca od strony południowo-wschodniej 
przecinał wewnętrzny rowek przykurhanowy (być może przykryty rozsuwającym się już nasy
pem). Otaczał go natomiast drugi rowek, zewnętrzny, możliwie, że wykopany po złożeniu 
pochówku nr 2. Wynika z tego, że grób nr 2 musiał być młodszy chronologicznie od grobu nr 
l. Potwierdzałaby to także typologia trzech naczyń w nim odkrytych. Duża baniasta amfora 
z czterema uszkami umieszczonymi u podstawy szyjki. Drugie naczynie to pucharek o wys. 18 
cm. Siekierka towarzysząca naczyniom wykonana została z krzemienia wołyńskiego, gładzona 
przy ostrzu i na ściankach bocznych o płasko-wypukłym przekroju poprzecznym. Wymieniony 
inwentarz pozwala datować wstępnie grób nr 2 na schyłkowy okres środkowoeuropejskiego 
horyzontu kultury ceramiki sznurowej, tj . ok. 2100-1900 I. p.n .e. 

Sumując dotychczasowe wyniki badań kurhanów na Grzędzie Sokaisklej można pokusić 
się o stwierdzenie, że mamy tu do czynienia z wielofazowością osadnictwa różnych grup 
kultury ceramiki sznurowej. Najwcześniejsze groby pochodzą prawdopodobnie ze starszego 
okresu środkowoeuropejskiego horyzontu KCSz (Łubcze stan. 24 i 26 - kurhan I, Łubcze 
stan. 2, kurhan II - grób nr 1). Mogą one odpowiadać najstarszej fazie grupy lubaczowskiej 
KCSz. Druga faza tutejszego osadnictwa przypadać może na schyłkowy okres środkowoeuro
pejskiego horyzontu osadnictwa tej kultury i synchronizować się z zanikiem osadnictwa grupy 
lubaczowskiej przy wpływach kulturowych z terenów wschodnioeuropejskich (Wołyń , Ukrai
na). Do tego okresu mogą należeć groby ze stan. 30 w Werszczycy i 26 w Łubczu (kurhan nr II) 
oraz obecnie badanego stan. 2 w Łubczu (kurhan nr II, grób nr 2). Ich chronologia może okazać 
się nawet wczesno brązowa. 

Marianowo, gm. Ślesin 
woj. konińskie 
St. 17 AZP 52-40/115 

Muzeum Okręgowe w Koninie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Gorczyca. Finansowało MOK. Trzeci 
sezon badań . Osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych. 

Kontynuowano badania części stanowiska obejmującej cemnatrzysko, poszerzając wykop 
m. Zbadano 50m2

• Zarejestrowano 5 obiektów, w tej liczbie 2 to obiekty nowożytne, pozostałe to: 
o b . 39- nieregularna, głęboka jama (ok. l m), o średnicy na stropie 2 m , na spągu ok. l 

m. Wypełniona była całkowicie kamieniami różnej wielkości. Wśród nich rozpoznano fragmen
ty 4 żaren nieckowatych, 4 żaren płaskich , l płytkę szlifierską i l rozcieracz. Między kamienia
mi znaleziono 20 fr. ceramiki i l odłupek krzemienny. Funkcja tego obiektu jest trudna do 
określenia. 

ob. 41- prostokątna obstawa z otoczaków, 1,4 x 0,8 m, oś E-W. Przykryta była brukiem. 
Zawierał 12 fr. ceramiki i fragment silnie spróchniałej kości. Jest to niewątpliwie grób. Układa 
się on w rzędzie z 2 grobami z poprzedniego sezonu. 

ob. 44 - prostokątny układ otoczaków, 0 ,8 x 0,6 m , oś E-W. Zawierał 4 fr. ceramiki. 
Najprawdopodobniej jest to również grób, gdyż układa się w rzędzie z poprzednimi. 

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

l Instytut Śląski w Opolu 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Kłosińska (autorka sprawozdania) 
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przy współpracy mgr mgr Barbary Butent-Stefaniak i Leszka Zląbki. 
Konsultacja naukowa prof. dr hab. Bogusław Gediga. Finansowano 
z Resortowego Programu Badań Podstawowych przy Uniwersytecie 
Wrocławskim. Czwarty sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe, na 
którym odkryto materiały kultury ceramiki sznurowej (schyłek młodszej 
epoki kamienia, wczesna epoka brązu) oraz kultury łużyckiej. Na złożu 
wtórnym ceramika średniowieczna. 
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W 1990 r., zakończono eksplorację kurhanu 5. Obiekt ten znajdowal się w obrębie tzw. 
cmentarzyska ,;wschodniego" i charakteryzował się wyjątkowo okazałymi rozmiarami (średnica 
25 x 27 m, wysokość 1,90 m). 

Powierzchnia ćwiartek A i D (wynosząca ponad 2 ary) była bardzo zniszczona nie tylko 
przez głęboką orkę leśną, lecz przede wszystkim przez wkopy współczesne, które - jak 
wykazały badania - sięgały do podstawy kopca. 

Układ nawarstwleń w obrębie ćwiartek A i D nie odbiega od zaobserwowanego poprzednio. 
Koplec okryty był warstwą darni i przylegającą doń szarą glebą leśną (próchnica współczesna). 
Poniżej znajdowal się nasyp wzniesiony z plasku przewarstwlanego niewielką ilością próchni
cy. Z niego pochodzi największa liczba ułamków ceramiki. Stwierdzono również obecność 
drobnej i średniej wielkoś'ci kamleni w różnych poziomach tej warstwy. Ich rozmieszczenie nie 
odzwierciedla jednak zorganizowanego układu. 

Nasyp okrywał warstwę siwego plasku. Wznosiła się ona w centrum kurhanu w formie 
pryzmy niezbyt regularnego kształtu. Była ona przesycona znaczną ilością popiołu i węgli 
drzewnych. Pochodzą stąd również przepalone kości ludzkie, zęby zwierzęce oraz nieliczne 
ułamki ceramiki. Warstwa ta może stanowić relikt konstrukcji drewnianych w typie .Domu 
Zmarłych" lub stosu pogrzebowego. W jej spągu stwierdzono małe, płytkie zagłębienia, wypeł
nione węglami drzewnymi (paleniska ?). Za~ębienia te układały się w centrum kopca na 
kształt nieregularnego owalu bądź też kwadratu, otaczając przestrzeń 72 m 2 • Wnętrze tej 
przestrzeni zostało zniszczone przez wkopy współczesne. 

W kilku miejscach na krawędzi kopca, tuż pod nasypem, odkryto płytkie, nieckowate 
w przekroju jamy, wypełnione próchnicą - bez zabytków. Jamy te mogły być jak się wydaje 
reliktem rowu, wyznaczającego zasięg przestrzeni obrzędowej kurhanu . 

Plonem badań sezonu 1990 były wyłącznie drobne ułamki ceramiki, wytwory i półwytwory 
krzemienne, grudki polepy konstrukcyjnej. zęby młodego bydła i przepalone kości ludzkie. 
W różnych warstwach kopca wystąpił przemieszany material kultury ceramiki sznurowej 
l łużyckiej, we wkopie zaś- ułamki naczyń średniowiecznych. 

l Mszano, gm. Brodnica, woj. toruńskie St. 14 patrz paloelit i mezolit 

Uniwersytet im. Marli Curie-Skło
dowskiej Katedra Archeologii 
w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Barbara Bargieł przy współpracy mgr Anny 
Zakościelnej. Konsultowal doc. dr Jan Gurba. Finansowal BBiDZ 
w Tarnobrzegu. Osada i cmentarzysko- kultury: amfor kulistych, ce
ramiki sznurowej. złockiej, mierzanowickiej. 

Stanowiska odkryte zostały wiosną 1990 r. w trakcie badań AZP. 
Stanowisko 37 o powierzchni ok. 3 ha położone jest na krawędzi l łagodnym stoku rozległej 

suchej obecnie doliny o ekspozycji południowej i południowo-wschodniej . Wzdłuż i w poprzek 
rozcinają go dwie drogi gruntowe. W skarpach zaobserwowano szeregjam częściowo zniszczo
nych w czasie poszerzania drogi. Po oczyszczeniu ca 95 m profilu stwierdzono obecność 14 
obiektów, z których kilka poza ciemnymi wypełniskaml charakteryzowało się obecnością cera
miki i kości ludzkich. W wyniku badań ratowniczych rozpoznano obszar ponad l ara odkrywa
jąc trzy groby ludzkie i cztery jamy gospodarcze. 

Groby l i 2 były w znacznym stopniu zniszczone. Zachowały się w postaci jednostronnie 
spłaszczonych owali, których stropy znajdowały się na głębokości 1,40- 1,50 m ~rób l) i 1,20 
m (grób 2) od współczesnego poziomu gruntu, oddzielone od spągu oraniny 70-115 cm warstwą 
czystego lessu calcowego. W przydennych partiach obydwu jam grobowych natrafiono na 
bardzo zniszczone szczątki szkieletów ludzkich należące do mężczyzn w wieku Maturus (wg 
dr W. Kozak-Zychman). Resztkom szkieletów towarzyszyły pozostalości wyposażenia grobowe
go -w grobie l było to jedynie dłuto kościane, w grobie 2 natomiast duże fragmenty amfory 
i 27 grocików sercowatych z krzemienia czekoladowego. W wypełnisku obydwu jam natrafiono 
ponadto na drobne fragmenty ceramiki, wióry i odłupki. 

Zachowane fragmenty obiektów można interpretować jako pozostalości grobów niszowych, 
których znajdujące się od strony wschodniej szyby zostały zniszczone przez drogę. Grób 2 
wiązać można pewnie z grupą krakowsko-sandomierską kultury ceramiki sznurowej. Położony 
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około 3 m na północ grób l pomimo braku pewnego wyróżnika należy prawdobodobnie również 
wiązać z tą kulturą. 

W odległości ok. 6 m w kierunku północno-zachodnim od grobów l, 2 odkryto trzeci 
pochówek niszowy. Okrągły w rzucie poziomym szyb usytuowany od strony północnej w sto
sunku do niszy grobowej miał ca 100 cm średnicy, prostokątny przekrój i 80-85 cm głębokości; 
zasypany był dość dużymi kamieniami. 

Na dnie niszy grobowej, na posadzce z płyt kamiennych spoczywały szczątki mężczyzny 
w wieku Maturus (wg dr W. Kozak-Zychman). Kości były rozrzucone i przemieszane. Nie 
natraftono na wyposażenie grobowe, choć pozostałością po nim jest prawdopodobnie wiór 
z krzemienia świeciechowskiego leżący na poziomie szkieletu. W wypełnisku niszy i szybu 
odkryto kilkanaście fragmentów ceramiki o cechach stylistycznych kultury złockiej, dlatego 
też grób ten wiązać należy z tą kulturą. 

Obserwacje poczynione w czasie eksploracji grobów nasuwają przypuszczenie, że zostały 
one naruszone (wykradzione?) już w starożytności. 

W poludniowej części stanowiska przebadano trzy jamy gospodarcze zniszczone przez 
drogę. które przypisać możemy kulturze mierzanowickiej. Dostarczyły one bogatego, różnorod
nego materiału -poza charakterystyczną ceramiką odkryto dość dużo wyrobów krzemiennych 
- sierp, fragment siekierki dwuściennej, zgrzebło, dwa grociki, a także igłę kościaną oraz 
liczne szczątki zwierzęce (krowa, pies). 

Stanowisko 38 położone jest na łagodnej krawędzi rozległej doliny o południowo-wschod
niej ekspozycji. Na przebadanym obszarze około 35 m2 odsłonięto pozostałości ośmiu obiektów, 
z których pięć to jamy gospodarcze związane z egzystencją osady kultury amfor kulistych. 
Dostarczyły one bogatego materiału ceramicznego i krzemiennego. Dwa następne obiekty 
datować można na l okres epoki brązu. Jama 7 jest prawdopodobnie zniszczonym grobem 
kultury mierzanowickiej, z którego zachowały się trzy zęby ludzkie, mały baniasty kubek 
zdobiony plastycznymi żeberkami oraz fragmenty doniczkowatego kubka. W drugim obiekcie 
oprócz kilku niecharakterystycznych fragmentów ceramiki znaleziono siekierkę dwuścienną 
oraz złamany sierp. Przeznaczenie tej jamy związanej również z kulturą mierzanowleką jest 
trudne do ustalenia. 

Badania będą kontynuowane. 

Nowy Dwór, gm. Dąbrowa 
Biskupia woj. bydgoskie 
St. 16 AZP 45-42 

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

Badania prowadził mgr Piotr Chachlikowski. Finansował Uniwersytet 
Warszawski. Trzeci sezon badań. Osiedle kamieniarzy kultury pucha
rów lejkowatych. 

Prowadzone w latach 1988-1989, badania w Nowym Dworze pozwoliły na względnie całoś
ciowe rozpoznanie układu źródeł poprodukcyjnych kamieniarstwa lniekrzemionkowych su
rowców skalnych) kultury pucharów lejkowatych (KPL). Powstałości tej działalności zarejest
rowano we wschodniej części stanowiska identyfikowanej z miejscem specjalistycznej obróbki 
lokalnych eratyków fennoskańskich - warsztatów wstępnej obróbki surowiaków i przygoto
wania półwytworów, głównie żaren i rozcieraczy. 

Prace na stanowisku 16 w Nowym Dworze skoncentrowano na eksploracji kolejnego ukła
du źródeł, tym razem o charakterze klasycznie podomowym, wyodrębnionego (w efekcie szcze
gółowej inwentaryzacji materiału napowierzchniowegol w części zachodniej badanego osiedla. 
Uzasadnienie źródłowe rozwarstwienia funkcjonalnego tego osiedla przedstawiono we sprawo
zdaniach z 1988 i 1989 r. Na podstawie obserwacji rozmieszczenia różnosurowcowych typów 
źródeł w obrębie stanowiska wysunięto hipotezę istnienia w ramach osiedla kamieniarzy KPL 
dwóch, współczesnych sobie, różniących się jednak funkcją, stref: .produkcyjnej" l .mieszkal
nej". Badania przeprowadzone potwierdziły zasadność wydzielenia pierwszej z wymienionych 
stref. Zadaniem była weryfikacja drugiej z wymienionych stref. 

Eksplorowano powierzchnię 100 m. W obrębie zbadanych wykopów odkryto 23 obiekty, 
w tym 6 jam gospodarczych o bliżej nie określonych przeznaczeniu, 14 dołków posłupowych oraz 
3 ,,rowki" o trudnej obecnie identyfikacji funkcjonalnej. Ogółem zarejestrowano 824 artefakty, 
z czego 621 to fragmenty naczyń KPL, 37 to wytwory z krzemienia a 166 to wytwory z kamienia. 

Ogół zgromadzonych źródeł dokumentuje ślady obozowiska. Można tak sądzić na podsta
wie braku konstrukcji osadowych (mieszkalnych i gospodarczych). Konstrukcje mieszkalne 
tworzyły mało stabilne budowle naziemne (może szałasowe?). znaczone w przyziemiu dołkami 
posłupowymi. Towarzyszyły lm jamy gospodarcze o nieokreślonym przeznaczeniu. Były to 
jamy o prostej konstrukcji, małej pojemności, nie posiadające śladów obudowy wnętrza. Na 
podstawie obserwacji usytuowania obiektów oraz zróżnicowania intensywności udziału cera
miki KPL w obrębie wykopów można przypuszczać, iż osiedla tworzyło kilka (co najmniej dwa), 
niewielkich rozmiarami, układów podornowych - szałasów. Mamy więc do czynienia z przeja
wami kilkukrotnych, nie odległych w czasie, zasiedleń badanego miejsca. 

Wyniki badań w pełni potwierdzają słuszność hipotezy odnośnie podziału zajęć gospodar-
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czych w ramach dwóch, ściśle wyodrębniających się , stref .produkcyjnej" l "mieszkalnej". 
Druga z nich reprezentuje powstałości najpewniej kilku nietrwałych, krótkotrwałych obozo
wisk-koczowisk .przywarsztatowych" - miejsc pobytu nielicznych grup kamieniarzy KPL za
jmujących się przetwórstwem lokalnych eratyków (w ramach warsztatów zlokaliwwanych 
w strefie .produkcyjnej"). 

Nie wyklucza śfę możliwości kontynuacji badań stanowiska 16 w Nowym Dworze w roku 
przyszłym. 

Opatowice, gm. Radziej6w 
woj. włocławskie 
St. l AZP 49-43/13 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza l 
Zakład Prahistorii Polski w Pozna
niu 

Badania prowadził doc. dr hab. Aleksander Kośko. Finansował WKZ we 
Włocławku. Pierwszy sezon badań . Cmentarzysko(?) i osiedla kultury 
pucharów lejkowatych (KPL), osiedle kultury amfor kulistych (KAK), 
cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (KCSz). cmentarzysko (?) 
kultury iwieńskiej (KI). ślady osadnictwa kultury łużyckiej oraz wczes
nośredniowiecznej. 

Prace badawcze są pierwszym sezonem w ramach drugiego etapu eksploracji stanowiska. 
Pierwszy etap wyznaczają wykopaliska ratowniczo-sondażowe L. Gabałówny, realizowane pod 
koniec lat 50-tych. Obecne badania podjęto w ramach długofalowego programu działań kon
serwatorskich, jakimi objęto całe .Wzgórze Prokopiaka" w Opatowicach. zbadano łącznie 155 
m 2 zachowanej -północnej - części stanowiska, rejestrując na tej powierzchni 34 obiekty: 
KPL, KCSz, kultury iwieńskiej oraz prapolskiej . Ponadto w warstwie wystąpiły materiały KAK, 
pojedyncze fragmenty z tzw. horyzontu epipucharowego oraz KL. 

Najbardziej liczną grupę wśród źródeł ruchomych stanowią materiały ceramiczne. Ogółem 
pozyskano 4868 fragmentów naczyń , wśród których zdecydowanie dominują ceramika KPL 
(4309 fragmentów) i KAK (559 fragmentów) . Zarejestrowano nadto 239 krzemieni oraz 140 
kamieni ze śladami obróbki. Mniej liczną grupę tworzą źródła z kości (kości pokonsumpcyjne 
l narzędzia) oraz polepa. 

Wśród obiektów na wyróżnienie zasługują obiekty obrzędowe KPL(?) (fragment budowli 
megalitycznej), KCSz (grób) oraz kultury iwieńskiej (być może grób- dwa .samotne" naczynia 
wkopane w .ogon" megalitu). Zwraca uwagę nadto bogaty rejestr układów stratygraficznych 
pomiędzy obiektami KPL. 

Wstępna analiza ceramiki uzasadnia wyróżnienie następujących faz zasiedlenia stanowis
ka: KPL - faza II-lilA, KPL - faza IIIC/IVA. KPL - faza V, KAK - faza II-IIIa, "horywnt 
epipucharowy", KCSz- faza późna, kultura lwieńska, KL. kultura prapolska- faza E-F. 

Dokumentacja i materiały przechowywane są w Zakładzie Prahistorii Polski IP UAM. 
Badania bęcfą kontynuowane. 

Opatowice, gm. Radziejów 
woj. włocławskie 
St. 36 AZP 48-13/187 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Zakład Prahistorii Polski w Pozna
niu 

Badania prowadziła mgr Marzena Szmyt. Finansował WKZ we Włocław
ku . Trzeci sezon badań. Osiedla ludności _kultury pucharów lejkowatych 
(KPL) l kultury amfor kulistych (KAK) . Siady osadnictwa z wczesnego 
i późnego średniowiecza. 

Podczas trzeciego już sezonu badań na stanowisku eksploracją objęto kolejnych 200 m 2 

powierzchni rejestrując ok. 5300 fr. ceramiki KAK, 2900 - KPL, 80 fragmentów naczyń 
wczesnośredniowiecznych (z fazy A-B) , niewielką ilość fragmentów ceramiki późnośrednio
wiecznej, ponad 400 wytworów l odpadków krzemiennych, a także znaczną ilość polepy oraz 
kamleni ze śladami obróbki, jak również cenny zbiór kości zwierzęcych. Kontynuowano 
eksplorację odsłoniętego wcześniej obiektu mieszkalnego KAK. Zbadano nadto 44inne obiekty 
nieruchome, wśród nich - poza dołkami pasłupowymi - 15 ,Jam" gospodarczych, 2 wybie
rzyska, l palenisko oraz kolejne (po odkryciach z 1989 r.) dwa obiekty obrzędowe. Obydwa 
posiadają złożoną konstrukcyjnie formę - są to głębokie jamy z brukami kamiennymi w stro
pie l cząstkowymi pochówkami zwierzęcymi na dnie. Jednemu z bruków kamiennych towarzy
szy .bruk" ceramiczny, drugiemu zaś -palenisko. Omawiane obiekty łączyć należy, tak jak 
l wcześniejszy, z osiedlem KAK. 

Wyniki badań potwierdziły wcześniejsze ustalenia co do chronologii faz zasiedlenia obszaru 
stanowiska w neolicie (przez ludność KPL z fazy IVA l KAK z faz Ilb-IIIa). jak też w początkach 
wczesnego średniowiecza (faza A-B). ujawniły ponadto ślad osadnictwa późnośredniowiecznego. 

Dokumentacja l materiały z badań przechowywane są w Zakładzie Prahistorii Polski IP UAM. 
Badania winny być kontynuowane. 
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Osłonki, woj. wiocła 
St. l AZP 48-45/47 

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne w Łodzi 

Neolit 

Badania prowadzili: doc. dr hab. Ryszard Grygiel (MAiE w Łodzi) i dr Pe
ter Bogucki (Uniwersytet w Princeton, USA). Finansowali: National Geo
grapWc Society USA oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Ło
dzi. Trzeci sezon badań (1987, 1989). Stanowisko wielokulturowe i wie
lookresowe (osady i cmentarzyska) od neolitu po średniowiecze. 

Wykop o powierzchni 1560 m 2 przylegał bezpośrednio do granicy zachodniej wykopu 
z badań w roku 1989. Dominowala zdecydowanie problematyka grupy brzesko-kujawskiej 
kultury lendzielskiej . Odkryto rowy fundamentowe dalszych 7 domów trapezowatych, w tym 5 
o pełnym zasięgu rowów, z których największy osiągal33m dł. W bezpośrednim ich zasięgu 
wystąpiło dalszych 9 grobów szkieletowych w pozycji skurczonej z głową skierowaną na połu
dnie. Wszystkie były bogato wyposażone w przedmioty z miedzi. muszli, kości zwierzęcych, 
kalcytu, krzemienia i gliny. Na uwagę zasługuje grób kobiecy wyposażony w ponad 200 
przedmiotów z miedzi, stanowiących ozdobę głowy (diadem) i szyj! (paciorki. zawieszki trapezo
wate) . Z pozostałych obiektów tej kultury (glinianki. regularne jamy wkopane w glinę o ściśle 
określonej funkcji) pochodzą bardzo liczne materiały kostne zwierzęce, ceramika. krzemienie, 
narzędzia kamienne, a także zniszczone przedmioty z miedzi, kości zwierzęcych i muszli. 
W eksploracji tych obiektów szeroko stosowano sita, dzięki czemu pozyskano makroszczątki 
do badań paleobotanicznych i archeozoologicznych. Ogółem do tej pory odsłonięto powierzch
nię 3560 m 2 , na której zlokalizowano 11 domów trapezowatych i 19 grobów grupy brzesko 
- kujawskiej kultury lendzielskiej . Wszystko to wskazuje na bardzo duże rozmiary osady 
i cmentarzyska. Z kulturą amfor kulistych związane są 4 obiekty (3 jamy odpadkowe oraz l 
dom z rowami fundamentowymi) . Odkryto ponadto obiekty należące do późnej kultury łużyc
kiej lub pomorskiej oraz kultury przeworskiej z późnego okresu lateńskiego i późnego okresu 
rzymskiego. Na uwagę zasługuje studnia z późnego okresu rzymskiego, z doskonale zachowa
ną cembrowiną przy dnie, na gł. 4 - 5 m, z której wydobyto całkowicie zachowane naczynie 
toczone na kole. Z najwcześniejszym okresem wczesnego średniowiecza wiążą się jama odpad
kowa i palenisko, w obrębie którego odkryto obrabiane poroża jelenia. W trakcie tegorocznych 
badań pobrano w sumie 10 prób węgli drzewnych do badań radiowęglowych. które pozwolą 
określić chronologię bezwzględną obiektów kultury lendzielskiej, amfor kulistych i z późnego 
okresu rzymskiego . 

Materiały z badań przechowywane są w zbiorach MAiE w Łodzi. 
Badania będą kontynuowane. 

l Potoczek, gm. Potok Wielki woj. tamobrzeski St. 4 i 5 patrz paleolit i mezolit 

Rusinowo, gm. Postomino 
woj. słupskie St. 10 AZP 8-
24/27 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Arkadiusz Marciniak. Finansowal WKZ w Słup
sku. Pierwszy sezon badań . Cmentarzysko ludności kultury amfor 
kulistych (?) 

Stanowisko jest zlokalizowane na terenie podmokłych łąk, ok. l km na wschód od Jeziora 
Kopań . Oddzielone jest od Morza Bałtyckiego pasem łąk i wydm nadmorskich o szerokości ok. 
2km. 

Badania o charakterze ratowniczym. Celem badań było określenie chronologii oraz stanu 
zachowania grobu skrzyniowego, którego część stropowa była widoczna na powierzchni. 

Objęto eksploracją powierzchnię 72 m2 i zarejestrowano 4 obiekty. Brak ruchomego mate
rialu archeologicznego uniemożliwia ustalenie ich przynależności kulturowej. Grób skrzyniowy 
posiada wymiary ok. 5,20 x 2,60 m i jest usytuowany na o~i N-S z lekkim odchyleniem na 
NE-SW, wejście mieści się od strony północno-wschodniej . Sciany grobowca skonstruowane 
z dwóch warstw głazów kamiennych o długości do l m , cala konstrukcja nakryta 4 płaskimi 
płytami granitowymi ze śladami po wierceniach. Wnętrze grobu zostało wyrabowane, prawdo
podobnie przed II wojną światową. Na przedłużeniu dłuższej osi grobowca od strony północno
wschodniej znajduje się prostokątny .xów" o miąższości do 0,5 m, jego wypełniska stanowi torf 
brunatny i ciemnobrunatny. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 



Informator Archeologiczny 

Slonowice, gm. Kazimierza 
Wielka woj. kieleckie 
St . .,G" AZP 98-61/38 

Polska Akademia Nauk Instytut Hi
storii Kultury Materialnej Zakład Ar
cheologii Małopolski Pracownia Ar
cheologiczna w Igołomi 

Badania prowadził dr KrzysztofTunia. Dziewiąty sezon badań. Finan
sował IHKM PAN i WOAK- Kielce. System fortyfikacji kultury pucha
rów lejkowatych i osada kultury trzcinieckiej . 

25 

Celem wykopalisk było rozpoznanie przebiegu i charakteru umocnień założenia obronnego 
kultury pucharów lejkowatych w obrębie jego południowo-wschodniego narożnika. W tym też 

· rejonie założone zostały dwa wykopy badawcze (nr XVII i XVIII) o łącznej powierzchni 5,5 ara. 
Obydwa usytuowane zostały na południowym stoku szerokiego cypla wysoczyzny lessowej 
opadającym ku lewobrzeżu Małoszówki, niewielkiego prawobrzeżnego dopływu Nidzicy. W oby
dwu natrafiono na elementy systemu obronnego KPL. W wykopie XVII zlokalizowano pozosta
łości rowu otaczającego od wschodu centrum założenia obronnego. Posiadał on przebieg 
wzdłuż linii N-S. W obrębie wykopu XVIII natrafiono na pozostałości rowka palisadowego o osi 
W-E. Koresponduje to z ogólnym założeniem systemu fortyfikacji , rozplanowanego w formie 
czworokąta zorientowanego bokami w kierunkach N-E i E-W. 

Poza wspomnianymi obiektami, wszystkie pozostałe oraz cały materiał ruchomy łączą się 
z następną fazą zasiedlenia terenu stanowiska "G" -kulturą trzciniecką. Z zespołem tym 
wiąże się seria obiektów kolistych w rzutach poziomych i trapezowatym promu, a także sto
sunkowo spora ilość ceramiki, kości zwierzęcych , polepy, etc. Wspomnieć warto, iż w obrębie 
południowej części wykopu XVIII natrafiono na akumulację zerodowanych pokryw stokowych. 
Warstwa ta nasycona była zabytkami kultury trzcinieckiej, a maksymalnajej miąższość sięga
ła około l m . Pod nią znajdowały się również obiekty kultury trzcinieckiej . 

l Sowinki, gm. Mosina woj. poznańskie St. 23A patrz okres rzymski 

Sowinki, gm. Mosina woj. poznańskie St. 23B patrz okres lateński 

Sowinki, gm. Mosina woj. poznańskie St. 23C patrz okres halsztacki 

Stawki, gm. Dobra woj. ko
nińskie St. l AZP 63-44 

l Muzeum Okręgowe w Koninie 

Badania prowadził mgr J . Kapustka. Finansowało MOK. Czwarty sezon 
badań . Stanowisko wielokulturowe: osada kultury pucharów lejkowa
tych, osada kultury łużyckiej , cmentarzysko kultury przeworskiej , osa
da wczesnośredniowieczna. 

Kontynuowano badania w części północnej i zachodnio-północnej cmentarzyska. Przeba
dano łącznie l , 7 ara. Odsłonięto i wyeksplorowano 8 grobów (4 popiefnicowe i 4 jamowe), dwa 
obiekty mieszkalne (chata neolityczna l półziemianka), kilkanaście jam gospodarczych i do
łków posłupowych . 

Groby zróżnicowane pod względem wyposażenia. W grobach popielnicowych obok popielni
cy (l grób dwupopielnicowyj występuje kilka lub kilkanaście mniej lub bardziej przepalonych 
naczyń . Groby jamowe to na ogół kilka przepalonych skorup wraz z niewielką ilością przepalo
nych kości umieszczonych w płytkiej jamie. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, groby z tej 
części cmentarzyska są bardzo ubogo wyposażone w przedmioty metalowe (występują tylko 
zapinki) . 

Interesującym obiektem jest półziemianka. Jest to kolisty obiekt o średnicy ok. 2,5 m , 
głębokości 60-70 cm. Połowa jej dna wyłożona jest szczelnie drobnymi, polnymi kamieniami. 
Wnętrze wypełnione grubą warstwą spalenizny. Najprawdopodobniej obiekt był intensywnie 
użytkowany przez dłuższy czas, gdyż kamienie wyściełające jego dno popękały w drobne 
"wiórki" pod wpływem wysokiej temperatury. Dokładny czas powstania obiektu będzie można 
określić dopiero po przeprowadzeniu badań C14

, gdyż nieliczny materiał ceramiczny jest silnie 
przemieszany (od neolitu do kultury przeworskiej) . 

Chronologia stanowiska: najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z neolitu (chata z okresu 
kultury pucharów lejkowatych), na powierzchni występuje materiał z epoki wczesnego brązu 
i kultury łużyckiej, cmentarzysko ciałopalne- kultura przeworska (B l) . 

Materiał i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie. 
Badania będą kontynuowane. 
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Stare, gm.Wysoka woj. pils- li 
Jde St. 7 AZ~P",;3~5~-,;;;2;;;;8====dlll 

Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska Spółdzielczego Przedsię
biorstwa Usług Technicznych ,,Po
lergo" Nowy Tomyśl -Poznań 

NeoUt 

Badania prowadzili mgr Mirosław Andrałojć i mgr Henryk Klunder. 
Finansował Wielkopols~ Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu. 
Pierwszy sezon badań. Siady osadnictwa z mezolitu, kultury pucharów 
lejkowatych, oborowiska kultury amfor kulistych l z przełomu neolitu 
i epoki brązu, osada kultury łużyckiej , cmentarzysko kultury przewar
sklej l osada wczesnośredniowieczna. 

Stanowisko jest położone na Pojezlerzu Krajeńskim- ok. 5 km na zachód od Wysokiej oraz 
na wschód od zanikającego jeziora Stare (Suche) - na mało rozwiniętym cyplu bezpośrednio 
przy krawędzi! stoku bezimiennego cieku. . 

Badania prowadwno w związku z realizacją garociągu Ujście -5miardowo - Łobżenica. 
Zakres przestrzenny prac wykopaliskowych ogranicwny był do szerokości pasa budowlanego 
gazociągu i wymuswny kierunkiem jego przebiegu. Na odkrytym przez Pracownię lnieuchwy
conym w trakcie AZP) stanowisku założono 7 wykopów o łącznej powierzchni 2,25 ara. Przy 
dość intensywnym nasyceniu warstw materiałem zabytkowym (głównie ceramika l polepa) 
uchwycono 22 obiekty archeologiczne, przy czym w 4 wykopach w południowo-wschodniej 
części stanowiska rejestrowano jedynie pojedyncze dołki posłupowe l niewielkie jamy kultury 
łużyckiej . Zdecydowana większość obiektów wystąpiła natomiast w 3 wykopach północno-za
chodniej części stanowiska. Zarejestrowano tu 3 niewielkie osadowe jamy kultury łużyckiej 
oraz 8 obiektów z okresu wpływów rzymskich, w tym grób ciałopalny, 2 niewielkie bruki 
kamienne l palenisko. Grób kultury przewarsklej (obiekt 13) wyposażony był w co najmniej 2 
naczynia toczone (bardw silnie znlszcwne w wyniku poddania działaniu ognia), niewielkie 
naczynie wazowate zachowane w całości bez śladów przepalenia, żelazne nożyce, nieokreślone 
wytwory z zielonego szkła (4 fragmenty) l fragment zapinki z brązu. 

Prace poprzeCłzające inwestycję zakoflczono. Dalsze badania są konieczne na silnie 
niszczonym w wyniku prac agrotechnicznych wspomnianym cmentarzysku oraz osadzie 
wczesnośredniowiecznej, zajmującej zachodnią część stanowiska poza zasięgiem inwesty
cji gazociągowej. 

l Strumienno, gm.Krosno Odrzańskie woj . zielonogórskie St. 4a patrz okres rzymski 

Sząbruk, gm. Gierzwał d woj. olsztyńskie St. I patrz okres lateński 

Świerszczów Kolonia, gm. 
Hrubieszów woj. zamojskie 
St. 28 AZP 87-94 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodows
kiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania ratownicze prowadziła mgr Anna Zakościelna (autorka spra
wozdania) przy współpracy mgr Urszuli Kurzątkowskiej oraz Marka 
Bielaka i Andrzeja Komy, studentów archeologii. Zniszczona osada 
kultury pucharów lejkowatych (KPL) z pochówkiem w jamie gospodar
czej. 

Wiosną 1990 r. w części A badanego w 1988 roku stan. 28 rozpoczęto prace ziemne zwią
zane z budową domu mieszkalnego na posesji pana Kicuna. W trakcie tych prac, na głębokości 
ca 1,5 m odkryto szkielet ludzki oraz fragmenty naczyń . Koparka uszkodziła czaszkę, więk
swść kości klatki piersiowej l kończyn górnych. Szkielet spoczywał w pozycji wyprostowanej 
na wznak po osi E-W, głową na zachód w obszernej jamie (2,1 x 1,7 m). której wypełniska 
wskazuje na pierwotne przeznaczenie gospodarcze, a nie grobowe. Jama miała w przekroju 
kształt trapezowaty, a szkielet złożono ca 0,25 m powyżej dna. W czasie eksploracji nie stwler
dwno żadnych śladów wyposażenia grobowego (w relacji odkrywców również zebrane przez 
nich fragmenty naczyń KPL nie mogły być pozostałością wyposażenia) natrafiono natomiast na 
kilkanaście fragmentów ceramiki KPL i kultury strzyżowsklej (te ostatnie głównie w kretowi
nach) i kilka odłupków krzemiennych. 

W trakcie badań zadokumentowano również profile czterech obiektów osadowych odsłonię
tych w ścianach wykopu fundamentowego, z których trzy łączyć należy z KPL, jeden jest 
niedatowany. 

Do czasu opracowania materiały przechowywane będą w KA UMCS. 
Wobec braku możliwości wyeksplorowania tych obiektów, badania ratownicze zakofl

czono. 

l Turkowice, gm. Werbkowice woj. zamojskie patrz epoka brązu 



Irifonnator ArcheoiDgiczny 

l Usarzow, gm. Lipnik woj. tamobrzeskie St. 4 patrz epoka brązu 
Warszkowo, gm. Sławno, woj. słupskie St. 27 patrz okres rzymski 

Wereszczyca, gm. Jarc6w 
woj. zamojskie St. l AZP 94-
91/50 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Zamościu 

Badania prowadziła mgr Jolanta Bagińska. Finansował WKZ w Zamoś
ciu. Trzeci sezon badań. Kurhan kultury ceramiki sznurowej. 
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Na Grzędzie Sokaisklej przebadano następne kurhany na ogromnym cmentarzysku kultury 
ceramiki sznurowej. Kurhan znajduje się na polu L. Łaby przy drodze Werszczyca- Wola 
Gródecka. Nasyp kurhanu był już całkowicle zniwelowany. Obecność kopca w tym miejscu 
można było zaobserwować jako czarną. okrągłą plamę wyróżniającą się na jaśniejszym tle pola, 
tylko po wiosennej !jesiennej orce. Po przebadaniu stanowiska okazało się, że centralny punkt 
wykopu był przesunięty w stosunku do centrum kurhanu o ok. 3 m w kierunku N-W. W trak
cie badań odnaleziono rowek przykurhanowy na gł. 45-50 cm. Była to już niestety tylko 
przydenna partia rowka, który w kilku miejscach sięgał gł. 60 cm. Rowek miał ok. 25 cm 
średnicy, w przekroju plonowym był prawdopodobnie Uak można sądzić z dolnej jego części) 
zbliżony do prostokąta. W wypełnisku rowka nie znaleziono żadnego materiału ceramicznego 
i krzemiennego. Rowek wyznaczał pierwotnie średnicę kurhanu na ok. 7 m . Na przestrzeni 
ograniczonej rowkiem znajdowało się kilka nieregularnych, płytkich zaciemnień (sięgały gł. 
60-70 cm). pozbawionych materiału zabytkowego. Obiekty te będące prawdopodobnie nowo
żytnymi wkopami mogły przyczynić się do zniszczenia centralnego grobu, którego śladów nie 
znaleziono. Znaleziono natomiast grób wkopany w kurhan, o czym świadczy fakt, że jama 
grobowa nałożyła się na rowek. Dno jamy było na gł. 30-35 cm, a rowek wyraźnie zarysował 
się już po wyeksplorowaniu grobu na gł. 45 cm. Jama grobowa bardzo słabo czytelna 
w warstwie ornej miała kształt zbliżony do trapezu z zaokrąglonymi narożami, wymiary jamy: 
170 x 120 cm, Jama leżała na osi ENE-WSW. Grób był bardzo zniszczony, część wyposażenia 
ule_gła rozoraniu. Szkielet był bardzo źle zachowany - znaleziono ślady po kościach oraz 
nieliczne fragmenty kości l zębów. Skupisko zębów we wschodniej części grobu wskazuje, że 
zmarłego ułożono głową na wschód, przy głowie znaleziono wiór z krzemienia wołyńskiego 
i pucharek doniczkowaty o dosyć nietypowym dla KCSz rozszerzającym się dnie, którego 
średnica jest prawie równa średnicy wylewu . Naczynie pokryte jest na całej powierzchni 
niezbyt starannym motywem szerokiej, poziomej jodełki. Wykazuje ono cechy mające nawiąza
nia w materiałach wschodnich, z terenu Ukrainy. Inwentarz tego grobu można datować na 
schyłek środkowoeuropejskiego horyzontu KCSz. 

Na obrzeżach wykopu zaobserwowano strukturę przypominającą jamy przykurhanowe (na 
rysunku granica tego obszaru zaznaczona jest linią przerywaną). Przeprowadzone sondaże 
wykazały, że ziemia na koplec zbierana była na całej powierzchni wokół kurhanu, co utworzyło 
dookolną, płaską i bardzo płytką jamę. W obrębie wykopu znaleziono kilka nieregularnych, 
słabo rysujących się jam o charakterze przypuszczalnie osadowym. Były to niestety tylko ich 
przydenne partle pozbawione materiału ceramicznego. W obiekcie nr 6 znaleziono kość zwie
rzęcą. Obiekt nr l to dołek posłupowy. w którym resztki niespalonego drewna otoczone były 
drobnymi kamieniami, polepą i węglem drzewnym. Dołek ten w rzucie poziomym miał kształt 
czworokąta o bokach ok. 30 cm l sięgał gł. 75 cm. W bezpośrednim sąsiedztwie dołka nie 
zaobserwowano zarysu żadnej jamy lub innych konstrukcji mogących ułatwić interpretację 
funkcji omawianego obiektu lub ustalenie jego chronologii. Zachowane resztki drewna wska
zują raczej na jego nowożytną metrykę. Interesującym znaleziskiem jest obiekt nr 3 . Było to 
typowajama trapezowata o wymiarach: średnica górna 1,5 m, dolna 2,8 m. głębokość 2m. Na 
dnie jamy, w jej zachodniej części znajdowało się bardzo duże skupisko kości zwierzęcych 
wśród których przeważały kości bydlęce. W wyższych partlachjamy (gł. 120-140 cm) znalezio
no nieliczne fragmenty ceramiki neolitycznej. 

W ołowice, gm. Czernichów woj. krakowskie St. l patrz paleolit l mezolit 

Zabielów, woj. piotrkowskie St. l patrz paleolit i mezolit 

Zimna Woda, gm. Nidzica woj . olsztyńskie St. lA J" grobla patrz wczesne średnio
wiecze 

Zyzdrojowy Plecek, gm.Piecki woj. olsztyńskie St. VII patrz okres rzymski 



EPOKABR4ZU 

Okresy brązu 

l Biskupice, gm. Brwinów woj . warszawskie patrz okres lateński 

Bocheniec, gm. Małogoszcz 
woj. kieleckie St. 2 i 3 AZP 
87-60/77, 78 

l Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Matoga. Finansowal WOAK w Kielcach. 
Kontynuacja badań wykopaliskowych zapoczątkowanych w 1975 roku 
(trzeci sezon). Cmentarzysko kultury łużyckiej z III-V okresu epoki 
brązu oraz osada kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i początku 
okresu halsztackiego. 

Badaniami na cmentarzysku (stan. 2) objęto obszar w ksztalcie prostokąta o łącznej po
wierzchni 165 m2

, przylegający bezpośrednio do pólnocno-zachodniej krawędzi wykopów z lat 
ubiegłych. Odkryto 4 groby (nr 177 -180) tworzące wyraźne skupienie usytuowane w sąsiedzt
wie zbiorowego grobu szkieletowego nr 126 (przebadanego w 1982 r.). Trzy obiekty należały do 
kategorii grobów cialopalnych bezpopielnicowych (nr 177-179) . Tworzyły je w przybliżeniu 
owalne skupiska przepalonych kości, o wymiarach wahających się w granicach 40 (50) x 35 
(40) cm. W obiektach 177 i 178 kości były wyraźnie "zbite", a ich układ w profilu posiadaJ 
ksztalt soczewkowaty. Oba obiekty wystąpiły tuż pod warstwą oraniny, na głęb. ok. 15-20 cm 
i sięgały do głęb. ok. 25-28 cm. Nieco głębiej, bo w poziomie ok. 20-40 cm, posadowiony był 
grób cialopalny bezpopielnicowy nr 179. Złożone w nim kości nie tworzyły zwartego skupienia, 
lecz były dość wyraźnie rozproszone. W sąsiedztwie tego grobu, na głębokości 20-40 cm, 
wystąpił ,,obiekt" 180 złożony z 2 naczyń: odwróconego dnem do góry, średniej wielkości 
garnka o esowatym profilu i schropowaconej powierzchni zewnętrznej, do którego przyJegala 
niewielka, dwuuszna wazka. Wewnątrz naczyń, ani też w bezpośrednim ich sąsiedztwie nie 
stwierdzono przepalonych kości. 

Kontynuowano także prace sondażowe w obrębie osady kultury łużyckiej na stan. 3. 
Przebadano tu 3 wykopy o łącznej powierzchni 37m2

. Jeden z nich usytuowano przy krawędzi 
wykopu z 1986 r. w celu dokończenia eksploracji jamy nr 2. Pozostale rozmieszczono w więk
szej odległości od rejonu dotychczasowych badań tak, aby uchwycić stratygrafię (ewentualnie 
też zasięg) dalszych partii osady. 

W kaźdym z wykopów zarejestrowano warstwę kulturową o szaro-brunatnym zabarwieniu, 
nasyconą dość sporą ilością materialu ceramicznego. Miąższość jej wahala się w granicach 
15-40 cm, nie licząc występujących w jej spągu licznych przegłębień i przesiąków, dobrze 
czytelnych na tle caleowego piasku o żółtym lub żółto-pomarańczowym zabarwieniu. 

W warstwę kulturową wkopana była większość z odkrytych obiektów osadowych (nr 26-
31). Ich zarysy były lepiej czytelne dopiero od poziomu calca, wyżej natomiast- w obrębie 
warstwy kulturowej -ich obecność sygnalizowal odpowiedni rozkład materialu zabytkowego. 
W rzucie jamy posiadaly ksztalt kolisty lub lekko owalny, a ich średnice wahały się przeważnie 
w granicach od 80 do 160 cm. W profilu były nieckowate, stożkowate lub prostokątne. Wypeł
niska obiektów- o miąższości wahającej się w granicach od kilkudziesięciu cm do prawie l m 
- posiadaly zazwyczaj jednolity, zasypiskowy charakter (wyraźne warstwowanie zarejestrowa
no tylko w jednym przypadku). Tworzyła je ziemia barwy ciemnobrunatnej. brunatnoszarej, 
szarej i szaroczarnej z wtrętami o jaśniejszym zabarwieniu. 

W wypelniskach obiektów i w warstwie kulturowej natrafiono na dość liczny material 
ceramiczny w postaci przeważnie drobnych fragmentów naczyń wazowatych, garnków jajowa
to-beczułkowatych, mis, czerpaków i tzw. podkładek. Zarejestrowano też niewielką ilość polepy 
oraz kości zwierzęcych. Na podstawie bardziej charakterystycznych skorup można zaliczyć 



30 Okresy brązu 

badane w bieżącym sezonie fragmenty osady do grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łu
życkiej ze schyłku epoki brązu i początków okresu halsztackiego. 

Materiał zabytkowy z obu opisanych stanowisk przechowywany jest w Muzeum Archeolo
gicznym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

Brańsk, woj . białostockie St. 22 patrz neolit 

Brzeski, gm. Klwów, woj. radomskie, St. 2 patrz okres rzymski 

Brzeziech, gm. Pleszew, woj . Kaliskie, St. 29 patrz okres halsztacki 

Cyców, woj. chełmskie patrz okres lateński 

Dęby, gm.Dobre woj . wrocławskie St. 10 i 29A patrz neolit 

Gródek Nadbużny, gm. Hrubieszów woj . zamojskie St. 1C patrz neolit 

Kichary Nowe, gm.Owikozy woj. tarnobrzeskie St. 2 patrz neolit 

Kleczanów, woj. tarnobrzeskie patrz wczesne średniowiecze 

Kleszczów, gm. Ostrów Lubelski woj.lubelskie St. l patrz paleolit i mezolit 

Komarów, woj. zamojskie 
St. 9 AZP 90-90/13 

Wojewódzki Ośrodek Archologiczno
Konserwatorski w Zamościu 

Badaniami objęto powierzchnię ok. 53m2
, na co złożyły się powierzch

nie trzech wykopów 5, 6 i 6A. Założono je w ten sposób, aby wypełnić 
lukę pomiędzy wykopami z lat ubiegłych. 

Na odsłoniętej powierzchni zarejestrowano dalszych 18 grobów, co łącznie z tymi z lat 
ubiegłych daje 44. Groby tworzą pas o szerokości ok. 3 m ciągnący się w kierunku NE-SW. 
Głębokość występowania grobów waha się od 36 cm (górne partie) do 60 cm (dna). 

Podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość popielnic to naczynia dwustożko
we różniące się między sobą sposobem zdobienia i wielkością. Wielkość popielnicy zależała od 
ilości spalonych kości a w konsekwencji od wielkości osoby zmarłej. Około 40016 popielnic było 
zdobionych. Naczynia zdobiono żłobkami ukośnymi zwykle wąskimi choć zdarzały się też żłob
ki szerokie (grób 34 i 39). Ponadto na dwóch naczyniach obok żłobków wystąpiły żłobki 
poziome dookolne (grób 24 i 30). Jedno naczynie obok żłobków ukośnych na brzuścu było 
ozdobione dwoma guzkami. 

Do ciekawszych znalezisk należy niewątpliwie grób 39. Popielnlca w kształcie dwustożko
watej amfory o bardzo krótkiej szyjce była zdobiona na brzuścu ukośnie rytymi, wąskimi 
żłobkami. Dno wklęsłe, część przydenna zdobiona promieniście rozchodzącymi się szerokimi 
żłobkami. Brak dla niej analogii. Popielnica była przykryta półkulistą misą. 

Prawie regułą na cmentarzysku było składanie szczątków zmarłego bez jakiegokolwiek 
wyposażenia. Do wyjątków należy grób 3 (gdzie znaleziono w pobliżu sierp brązowy) oraz grób 
5 (przystawka gliniana wewnątrz popielnicy) . 

Grobem była nie przykryta popielnica (tylko grób 39 był przykryty misą) . Niekonwencjonal
nie potraktowano grób 38, gdzie obok popielnicy złożono luzem przepalone kości. Tego typu 
przykłady znane są z Łuszczowa, gm. U chanie, gdzie wystąpiły one w grobach 4 i 23. 

Ponadto pozyskano część materiałów nie związanych z cmentarzyskiem. Do nich należą 
narzędzia krzemienne (narzędzie kombinowane i dwa drapacze), kilkanaście wiórków oraz 
kilkadziesiąt odłupków l odpadów krzemiennych. Oprócz tego znaleziono fragment płytki 
szlifierskiej i kilka rozcieraczy oraz pewną ilość ceramiki. Materiały te łączą się z istnieniem 
osady wielokulturowej, która istniała już w neolicie. Była ona użytkowana również w okresie 
epoki brązu (kultura trzeJniecka i łużycka) . 

W dalszym ciągu trudno ściśle określić chronologię cmentarzyska. Najpewniej trzeba je 
umieścić w epoce brązu . Nawiązania do kultury trzcinlecklej znane z ubiegłych sezonów 
świadczyłyby o wczesnej chronologii, występują też materiały charakterystyczne dla IV okresu 
epoki brązu (zdobienie szerokimi kanelurami- grób 2, 34 i 39 oraz palcowe obmazywanie). 
Niektóre jednak naczynia zdają się przedłużać tę chronologię na V okres EB np. popielnica 
z grobu 31 czy popielnica zdobionajodełką z grobu 19. 

l Kraków-Nowa Huta-Wyciąże St. 5 patrz neolit 

Kraków-Śródmieście - Prądnik Czerwony patrz neolit 

Krzemionki, gm. Bodzechów woj . kieleckie patrz neolit 
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Kwiatków, woj. kaliskie 
St. 21. AZP 67-36/29 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kallszu 

Badania prowadził mgr Leszek Ziąbka przy współpracy mgr. Tomasza 
Kordall. Prace finansował WKZ w Kaliszu. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu. 
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Cmentarzysko usytuowane jest na wydmowym pagórku w dolinie rzecznej bezimiennego 
cieku w południowej części wsi. Ze względu na niszczenie stanowiska przez wydobywanie na 
dużą skalę plasku postanowiono przede wszystkim przebadać najbardzlej zagrożoną część 
stanowiska oraz rozpoznać jego wielkość. Badaniami objęto obszar o łącznej powierzchni 225 
m 2

• Stwierdzono duże zniszczenie stanowiska przez plaśnicę. Odkryto 21 grobów ciałopalno
jamowych. Obiekty znajdowały się na głębokości około 20 do 30 cm od powierzchni gruntu, tuż 
pod warstwą ziemi ornej. Zarysy jam grobowych w planie poziomym były owalne. koliste 
i prostokątne, w profilu nieckowate. Osie podłużne obiektów zorientowane były wzdłuż kierun
ków NW-SW l N-S. Wyposażenie grobowe stanowiły głównie silnie rozdrobione fragmenty 
ceramiki oraz nieliczne przedmioty krzemienne w postaci wiórów l odłupków. 

Materiał z badań przechowywany jest w MOZK w Kaliszu. 
Badania zakończono. 

l Maciejowice, woj. siedleckie St. l i 2 patrz okres halsztacki 

Madeły, gm. Pątn6w 
woj. sieradzkie 
St. l AZP 80-44 3 

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. Finansował WKZ w Siera
dzu. Czternasty sezon badań. Cmentarzysko górnośląsko -małopols
kiej grupy kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu l z okresu halszta
ckiego C (900-650 p.n.e.). 

Badania były kontynuacją prac wykopaliskowych prowadzonych w latach 1977-1989. 
Stanowisko znajduje się na grzbiecie pradoliny rzeki Warty, porośniętej obecnie karłowa

tym lasem. Przebadano obszar o powierzchni 650m2
, na którym odkryto 32 groby o zróżnico

wanym obrządku pogrzebowym. 
Typ I- 14 grobów. Przepalone szczątki ludzkie, ułożone w popielnicy w układzie anato

micznym, wypełniają naczynie w połowie jego pojemności. Popielnice były ustawione w warst
wie żółtego piasku lub średnioziarnistego żwiru. Obstawy kamienne posiadały 4 groby. Przy
stawki były umieszczone bezpośrednio w sąsiedztwie popielnic. Często wkładano je do wnętrz 
popielnic, na przepalone szczątki ludzkie. W jamach grobowych nr: 554, 556, 558, 563, 567 
umieszczone były po 2 popielnice. 

Typ II - 5 grobów. Część przepalonych kości ludzkich złożono w popielnicy, a resztę 
rozsypano między popielnicą a przystawkami. Obstawę kamienną posiadały 3 groby. W jamie 
grobowej nr 561 umieszczone były 2 popielnice. 

Typ V - 9 grobów. Przepalone kości ludzkie l fragmenty celowo potłuczonych naczyń. 
tworzyły owalne niewielkich rozmiarów skupiska. Naczynia zachowane w całości ustawione 
były w pewnym oddaleniu od skupisk przepalonych kości. Owalne obwarowania kamienne 
posiadały 4 groby. 

Typ VI odmiana a - 3 groby. Przepalone kości ludzkie l fragmenty celowo potłuczonych 
naczyń zostały zsypane l rozrzucone po całej jamie grobowej. Obwarowania kamienne miały 2 
groby. 

Odmiana b - l grób. Różni się od wyżej opisanej tym, że w jamie grobowej stwierdzono 
szczątki stosu. 

Wyposażenie w naczynia w poszczególnych grobach waha się od 2 do 7 sztuk. W jednym 
grobie popielnicowym wśród przepalonych szczątków ludzkich odkryto spiralną zawieszkę 
z elenkiego okrągłego brązowego drutu. Gliniane grzechotki były w inwentarzu 2 grobów 
jamowych. 

l Mikowice, gm. Namysłów woj. opolskie St. l patrz neolit 

Mydłów, gm. Iwoniska woj . tarnobrzeskie St. 37 i 38 patrz neolit 

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Jacek Maszczyński przy współudziale mgr. 
Wojciecha Sicińskiego. Finansował WKZ w Łodzi . Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. Osada kultury 
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łużyckiej z epoki brązu i z okresu halsztackiego, oraz ślady osadnictwa 
kultury przeworskiej z późnego okresu lateńskiego. 

Stanowisko l w Okołowicach znane jest z badań prowadzonych w 1933 r. przez J . Fitzke. 
Odkryto wówczas 87 grobów z okresu halsztackiego i 19 grobów z późnego okresu lateńskiego 
i rzymskiego. 

Dokumentacja z badań z 1933 r. zaginęła. Stanowisko zostało zlokalizowane w trakcie 
badań AZP i potwierdzone przez mieszkańców pamiętających dawne badania. 

W trakcie badań wykopaliskowych otworzono 9 wykopów sondażowych o łącznej powierz
chni 112,5 m2

• Odsłonięto 9 obiektów nieruchomych, w tym 3 najprawdopodobniej o charak
terze mieszkalnym. W wykopie VII zaobserwowano ciekawą sytuację, gdzie wkopem rabunko
wym zniszczono grób halsztacki (ceramika, przepalone kości), który wkopany był w obiekt 
starszy. 

Na ślady wkopów, prawdopodobnie z badań przedwojennych, natrafiono w wykopach V, VI, 
VIII. 

Materiał ruchomy to w zdecydowanej większości ceramika, przedmioty krzemienne, dwa 
fragmenty przedmiotów żelaznych, paciorek kościany ornamentowany, polepa, przepalone 
kości. 

Można stwierdzić, że na stanowisku l w Okołowicach mamy do czynienia z: 
- cmentarzyskiem kultury łużyckiej z okresu halsztackiego 
- osadą kultury łużyckiej z epoki brązu i z okresu halsztackiego 
- śladami osadnictwa kultury przeworskiej o nieokreślonej na razie funkcji z późnego 

okresu lateńskiego (fragmenty facetowanych krawędzi zebrane z powierzchni oraz w wierzch
niej partii wykopów). 

Materiały z badań znajdują się w MAiE w Łodzi. 
Badania powinny być kontynuowane. 

l Opatowice, gro. Radziej ów woj . włocławskie St. l patrz neolit 

Potoczek, gro. Potok Wielki woj. tarnobrzeskie St. 4 i 5 patrz paleolit i mezolit 

Rzechta, gro. Sieradz, woj. sieradzkie St. 12 patrz okres lateński 

Siedleczko, gm. Wągrowiec 
woj. pilskie St. 4 AZP 43-
31/31 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Piłe 

Badania prowadziła mgr M. Dernoga. Finansował WKZ w Pile. Pierwszy 
sezon badań . Cmentarzysko kultury łużyckiej z IV-V okresu brązu. 

Cmentarzysko zlokalizowane jest ok. 300m na zachód od zabudowań gospodarczych Piotra 
Gruchały. Znajduje się na wschodnim zboczu kulminacji niewielkiego wzgórza na lewym 
brzegu rzeczki Nielby, po prawej stronie polnej drogi, która prowadzi do szosy Łekno-Siedleczko. 

Stanowisko to było zagrożone głęboką orką, która spowodowała zniszczenie wielu grobów. 
Przebadano obszar 200m2

, odkrywając 34 groby kułtury łużyckiej , ciałopalne, popielnico
we. Groby zalegały na głębokości 0,40-0,60 .m pod powierzchnią. Groby położone wyżej były 
w znacznym stopniu zniszczone przez orkę. Siady jam grobowych nie zachowały się . 

Większość grobów posiadała obstawę lub bruki kamienne. 
Obiekty na cmentarzysku nie tworzyły określonego porządku . 
ilość naczyń w grobach waha się od 3-25. Naczynia były zgrupowane, często stojąc jedno 

na drugim. Groby, poza popielnicami z kośćmi, nakrytymi misami odwróconymi dnem do góry 
zawierały dużą ilość naczyń-przystawek. W żadnej z popielnic nie stwierdzono obecności 
przedmiotów z brązu . Formy naczyń były dość zróżnicowane. Wystąpiły naczynia baniaste, 
wazowate, dzbanki, misy, kubki, czerpaki. 

Cmentarzysko datuje się na IV-V okres epoki brązu . 
Badania będą kontynuowane. 

Siedliska, gm. Lubenia 
woj. rzeszowskie 
St. 10 AZP 105-76/33 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził dr Sylwester Czopek. Finansowało Muzeum Okręgo
we w Rzeszowie. Drugi sezon badań. Osada z końca epoki brązu i wczes
nej epoki żelaza. 

Stanowisko leży na stoku i krawędzi małej doliny niewielkiego cieku. Stopień ekspozycji 
jest niewielki przy stosunkowo dużej wartości względnej . W terenie tym dominują gleby 
bielicowe i pseudobielicowe, wytworzone na lessach i utworach lessowatych. W 1990 r. (konty-
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nuacja badań z 1989) badaniami objęto partie stokową stanowiska. Przebadano 70m2 , odsła
niając 6 obiektów- owalnych lu b kolistych jam o maksymalnych wymiarach do 220 x 150 cm 
i 200 x 190 cm i głębokościach od 20 do 60 cm od poziomu odkrycia. Materiał zabytkowy. któxy 
w całości stanowi ceramika pochodzi zarówno z obiektów, jak i warstwy kulturowej o charak
terze spływowym. Określenie chronologiczne, a nawet kulturowe tego materiału jest trudne ze 
względu na brak precyzyjnych analogii. Występują wprawdzie elementy zbieżne z grupą tamo
brzeską (talerze-placki, garnki chropowacone o prostych wylewach). ale nie one decydują 
o przynależności kulturowej. Wiele cech wskazuje na związki z materiałami .południowymi" i 
.południowo-wschodnimi" wczesnej epoki żelaza. 

Dokumentacja i materiały są złożone w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Planuje się "Kontynuację badań. 

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. Finansował WKZ w Łodzi. 
Cmentarz wielokulturowe od II okr. ep. brązu po wczesny okres lateński 
włącznie (1200-250 p.n.e.). · 

Badania były kontynuacją prac wykopaliskowych prowadzonych w latach 1931, 1947, 1989. 
Stanowisko znajduje się na wzniesieniu porośniętym obecnie wysokopiennym lasem w od

ległości 900 m na północ od wsi Sierpów i 300 m na wschód od toru kolejowego Łódź- Gdynia. 
Przebadano obszar o powierzchni 250 m 2

, na któxym odkryto 91 grobów ciałopalnych o zróżni
cowanym obrządku pogrzebowym. 

Typ I - 39 grobów. Przepalone kości ludzkie, ułożone w popielnicy w układzie anatomicz
nym, wypełniają naczynie w połowie jego pojemności. Popielnice były ustawione w warstwie 
żółtego piasku. Przystawki były umieszczone .bezpośrednio w sąsiedztwie popielnic. Często 
odwracane do góxy dnem. W jamach grobowych nr: 354, 361, 363, 394, 397, umieszczone były 
po 2 popielnice. 

Typ II- 13 grobów. Część przepalonych kości ludzkich w popielnicy, a reszta rozsypana 
między popielnicą a przystawkami. W tym typie grobu kości ludzkie były dobrze przepalone. 

Typ III - l grób. Część przepalonych kości ludzkich przemieszanych z szczątkami stosu 
w popielnicy. Resztę kości i stosu zsypano do jamy grobowej, obok popielnicy. 

Typ V - 17 grobów. Przepalone kości ludzkie i fragmenty celowo potłuczonych naczyń, 
tworzyły niewielkich rozmiarów owalne skupiska. Naczynia zachowane w całości ustawione 
były od skupisk przepalonych kości ludzkich. 

Typ VI - 11 grobów. Przepalone kości ludzkie l fragmenty celowo potłuczonych naczyń 
zostały zsypane i rozrzucone po całej jamie grobowej. 

Typ VII- lO grobów. Pochówki tego typu (z wyjątkiem grobu 430) zawierają tylko same 
przepalone kości ludzkie, tworząc niewielkich rozmiarów owalne skupiska. 

Wyposażenie poszczególnych grobów w naczynia waha się od 2 do 7 sztuk. W grobie 
popielnicowym nr: 361 i w grobach jamowych nr: 393 i 430 odkryto zawieszki z cienkiego 
okrągłego brązowego drutu. 

Odkryte groby w 75% występowały pod dobrze zachowanym brukiem kamiennym zbudo
wanym z jednej warstwy kamieni narzutowych. 

Cmentarzysko w Sierpewie należy do długotrwałych stanowisk osadniczych. Na podstawie 
analizy obrządku pogrzebowego i inwentarza zabytków, a w szczególności ceramiki, wyróżnio
no 2 pochówki datowane na III okres epoki brązu. 88 pochówków datowanych na IV okres 
epoki brązu i l pochówek datowany na V okres epoki brązu. 

Odkryte w grobach naczynia w 98% reprezentują formy typowe dla środkowopolskiej grupy 
kultuxy łużyckiej, natomiast tylko 2% naczyń jest charaktexystyczna dla wschodniowielkopol
skiej grupy kultuxy łużyckiej. 

Ponadto w trakcie badań odkryto 3 jamy odpadkowe kultury trzcinieckiej. 

Słonowice, gm.Razmierz Wlk. woj. kieleckie St. .G" patrz neolit 

Sowinki, gm. Nosina woj. poznańskie St. 23B patrz okres lateński 

Stawki, gm. Dobra woj. konińskie St. 4 patrz neolit 

Stare, gm. Wysoka woj . pilskie St. 7 patrz neolit 

Strumienno, gm. Krosno Odrzańskie woj. zielonogórskie St. 4a patrz okres rzymski 

Suraż, woj. bialos 
nowisko 3 AZP 41-85/1 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Lech Pawlata. Konsultowała doc. dr hab. Teresa 
Węgrzynowicz. Finansował WKZ w Białymstoku. Piąty sezon badań. 
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Qsada kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego. 
Siady późnośredniowiecznego osadnictwa. 

Kontynuowano badania rozpoznając wschodnią i południowo-wschodnią peryferię osady. 
Przebadano powierzchnię 75 m2 odkrywając i eksplorując wypełniska 9-ciu jam gospodarczych. 

Jamy miały kształt w planie zbliżony do kolistego, w profilu cylindrycznego lub nieckowa
tego. Wszystkie znajdowały się we wschodniej partii skupiska obiektów. W partii południowo
wschodniej stwierdzono zanikającą warstwę kulturową, związaną z osadnictwem kultury łu 
życkiej , z której wydobyto nieliczny materiał zabytkowy. 

Materiał zabytkowy stanowią fragmenty slaboprofilowanych naczyń: jajowatych, beczułko
watych i mis. Znaleziono pojedyńcze egzemplarze narzędzi kamiennych, oraz nieliczny półsu
rowiec krzemienny. 

Osadnictwo późnośredniowieczne reprezentowane jest przez fragmenty naczyń znalezione 
w warstwie osadniczej. 

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

l Troniny, gm. Pątnów woj . sieradzkie St. 5 patrz paleolit i mezolit 

Tur Dolny-Busina, 
gm. Michałów woj. kleleciide 11 

St. 3 AZP 92-61/48 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Matoga przy współudziale mgr. Bartło
mieja Koniecznego. Finansował WOAK w Kielcach. Siódmy sezon ba
dań. Osada kultury trzcinieckiej oraz osada i cmentarzyska kultury 
łużyckiej . 

Pracami wykopaliskowymi objęto południowo-zachodnią część stanowiska, a także jego 
północne peryferie. Łącznie przebadano obszar o powierzchni ok. 162 m 2, eksplorując 15 
obiektów osadowych (nr 299-314) i 16 grobów ciałopalnych (nr 110- 126). 

W wykopach w południowo-zachodniej części stanowiska, wśród obiektów osadowych 
przeważały jamy kultury trzcinieckiej . Posiadały one w planie zarys kolisty lub lekko owalny 
o średnicy zazwyczaj kilkudziesięciu centymetrów. Wypelniska, barwy szaro-brunatnej lub 
szaro-czarnej, w profilu nieckowate, osiągały miąższość do 50 cm. W obiektach tych zarejest
rowano fragmenty naczyń glinianych, grudki polepy i drobne kości zwierzęce. 

Trzy jamy można zaliczyć do kultury łużyckiej z późnej fazy okresu halsztackiego. Były to 
obiekty większe od poprzednio opisanych, w rzucie nieregularnie owalne o dłuższej średnicy 
wahającej się w granicach od 110 do 200 cm. W profilu posiadały kształt głębokiej niecki. 
Wypełniska o miąższości dochodzącej do 100 cm zawierały fragmenty naczyń glinianych (m.in. 
ułamki waz zdobionych omamentern głęboko rytych żłobków), znaczną ilość grudek lub więk
szych brył polepy, a także kości zwierzęce i rozbity kamień żarnowy. 

W południowo-zachodniej części stanowiska wyeksplorowano również 9 grobiJw ciałopal
nych kultury łużyckiej (nr 110- 114, 116- 118 i 126), datowanych na schyłek epoki brązu 
i początek wczesnej epoki żelaza. Dwa obiekty były prawie całkowicie zniszczone. Pozostałe 
należały do kategorii grobów popielnicowych. W 4 z nich znaleziono po jednym naczyniu ze 
spalonymi kośćmi wewnątrz. Jedynie w 2 grobach popielnica nakryta była misą. 

Zupełnie inny typ reprezentują groby odkryte w wykopie założonym na północnej peryferii 
stanowiska. Wyeksplorowano tu 7 obiektów, wśród których przeważały duże groby ciałopalne 
bezpopielnicowe z różnego typu konstrukcjmi kamiennymi. Jamy grobowe posiadały w planie 
kształt owalu wydłużonego na osi N-S , o wymiarach 70-100 x 120-140 cm. Kamienie - prze
ważnie średniej wielkości granity i piaskowce - ułożone były w formie obstawy na obrzeżach 
wkopu grobowego, lub też tworzyły bruk pokrywający całą lub część jamy grobowej . W obiek
tach tego typu przepalone kości spoczywały na dnie wkopu grobowego tworząc jedno lub dwa 
skupiska. Na kościach lub nieco powyżej ustawione były naczynia przystawne; przeważnie 
znajdowano je w liczbie 5-6 sztuk. Do najliczniej spotykanych należały niewielkie lub średniej 
wielkości garnki jajowato-beczułkowate (zdobione guzkami lub listwami z dołkami palcowo
paznokciowymi), misy, czerpaki, tzw. placki gliniane oraz różnego typu, raczej niewielkie, 
wazki zdobione omamentern głęboko rytych żłobków. 

Opisane groby na podstawie wstępnej analizy inwentarza ceramicznego można zaliczyć do 
kultury łużyckiej ze schyłku okresu halsztackiego. Tworzą one w tym rejonie stanowiska 
zapewne odrębne zgrupowanie, odpowiadające chronologicznie późnołużyckim obiektom osa
dowym znanym z dotychczasowych badań na stanowisku . 

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



Infonnator Archeologiczny 

Turkowice, gm. Werbkowice 
woj. zamojskie AZP 90-
92/17 

Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorski w Zamościu 

Badania prowadził mgr Jerzy Kuśnlerz.Finansował WKZ w Zamościu . 
Drugi sezon badań. Kurhan. 
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W 1990 r. prace koncentrowały się na rozpoznaniu badanego rok wcześniej kurhanu nr 10. 
zaliczanego do cmentarzyska kurhanowegowTyszowcach. Wyniki badań z 1989 r. sugerowały 
Istnienie bardzo bogatej w materiał zabytkowy osady wczesnobrązowej. na terenie której 
usypano kopiec nr 10. Wykop o wymiarach 6x5 m został założony na kulminacji pobliskiego 
piaszczystego pagórka (wykop nr 1). W trakcie badań nie zarejestrowano śladów obiektów 
osadowych, zaś w kolejno zdejmowanych lO-centymetrowych warstwach znaleziono dość 
liczne fragmenty ceramiki neolitycznej i wczesnobrązowej oraz fragmenty polepy. odłupki 
l wiórki krzemienne a także kilka rdzeni. Do najciekawszych zabytków znalezionych w wykopie 
nr l należy przepalony w ogniu rdzeń krzemienny wykonany ze zniszczonej, gładzonej siekierki 
wtórnie użyty jako tłuk, refzeń z krzemienia wołyńskiego oraz fragmenty ceramiki z ornamen
tem typowym dla kultury trzcinieckiej. Negatywne w stosunku do spodziewanych wyniki 
badań w wykopie nr l nakazują ścisłe powiązanie znalezionego w 1989 r. charakterystycznie 
zdobionego naczynia z kurhanem nr 10, a nie z ewentualną osadą. 

Podczas penetracji pobliskiego otoczenia natrafiono na kopiec położony na podmokłej łące, 
przepołowiony przez rów melioracyjny. Założono wykop (nr 2) i oczyszczono proille wrzynające
go się w kopiec nr 28 (wg numeracji kurhanów cmentarzyska w Tyszowcach) rowu na odcinku 
od hipotetycznego centrum kopca do linii obwodu. Koplec zbudowany był z mocno zbitej ilastej 
gliny i zawierał dużo polepy oraz niewielkie ilości neolitycznej ceramiki oraz krzemieni. Oczy
szczenie profilu do calca było możliwe dzięki obniżeniu się wód gruntowych spowodowane 
suszą. Głęboko. około 30 cm poniżej normalnego poziomu wody w rowie melioracyjnym 
znaleziono duże fragmenty dna wypalonego na czarno naczynia oraz uszkodzoną siekierkę 
krzemienną przerobioną na rdzeń . Planuje się odsłonięcle całego profiu kopca nr 28 l wyjaś
nienie jego funkcji. 

W miejscu wskazanym przez miejscową ludność. na piaszczystej wydmie, w połowie drogi 
między kopcem nr 10 a kopcem nr 28 założono sondażowy wykop nr 3 o wymiarach 5x5 
m. Natrafiono tam na ślady osadnictwa neolitycznego m.in. na ślady ogniska. Pozyskano wiele 
charakterystycznych dla kultury pucharów lejkowatych zdobionych fragmentów ceramiki oraz 
duże Ilości polepy i krzemieni. Najciekawszym znaleziskiem z wykopu nr 3 jest połowa plonowo 
przełamanej misy kultury lubelsko-wołyńskiej ceramiki malowanej oraz rdzeń z krzemienia 
świeciechowskiego używany jako tłuk. 

Usarzów, gm.Lipnik woj. tar
nobrzeskie St. 4 AZP 89-71 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabyt
ków w Tarnobrzegu 

Badania prowadził mgr Marek FI orek. Finansował B B iD Z w Tarnobrze
gu. Pierwszy sezon badań . Stanowisko wielokulturowe, głównie wczesny 
okres epoki brązu, ponadto neolit. okres wpływów rzymskich i wczesne 
średniowiecze. 

Stanowisko odkryte podczas badań powierzchniowych. Zajmuje kulminację l górne partie 
stoków niewielkiego cypla lessowego. Ze względu na intensywne procesy niszczące podjęto 
natychmiastowe badania ratownicze ujawniających się obiektów. W jednym miejscu, na po
wierzchni ok. 1,5 m2 wystąpiło skupisko dużych fragmentów ceramiki kultury mierzanowickiej 
pochodzących z co najmniej 4 naczyń. W założonym w tym miejscu wykopie o wymiarach 4 x 
3,5 m, pod ok. 20 centymentrawą warstwą oraniny. stwierdzono zarys niewielkiej. zachowanej 
jedynie w części przydennej. owalnej jamy o wymiarach 1.3 x 0,95 m, 0,1 m głębokości od 
poziomu zaobserwowania (0,3 m od powierzchni gruntu). płaskim dnie i jednolitym, szaro-bru
natno-żółtym wypełnisku. W warstwie oraniny nad jamą i w jej wypełnisku znaleziono 105 
fragmentów ceramiki kultury mierzanowickiej pochodzących z co najmniej 12 naczyń, 12 
fragmentów ceramiki kultury amfor kulistych, z co najmniej 4 naczyń, w tym 2 mis, l skrobacz 
na odłupku z krzemienia czekoladowego. 6 odłupków z krzemienia świeciechowskiego i pasias
tego, 6 drobnych fragmentów kości i 3 bryłki polepy. Przeprowadzone obserwacje potwierdziły 
fakt znacznego zniszczenia stanowiska przez procesy erozyjne - w ciągu ostatnich 30-40 lat 
jego powierzchnia obniżyła się o co najmniej 0,5 m. 

Materiały i dokumentację złożono w BBiDZ w Tarnobrzegu. 
Badania ratownicze będą kontynuowane. 

l Zabielów, woj. piotrkowskie St. l patrz paleolit i mezolit 
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Zbrojewako, gm. Lipie 
woj. częstochowskie 
St. 3. AZP 83-45/59 

Okresy brązu 

Uniwersytet Jagielloński Instytut 
Archeologii w Krakowie 

Badania prowadzili: prof. dr hab. Marek Gedl oraz mgr Urszula Bąk 
i mgr Barbara Szybowicz. Kontynuacja badań zapoczątkowanych 
w 1961 roku. Finansował WKZ Częstochowa. Cmentarzysko grupy gór
nośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej z Ili-V okresów epoki brązu. 

Zbadano 29 obiektów (nr 1018-1046). Były to przeważnie groby szkieletowe w obstawach 
kamiennych, nakryte brukami, wyposażone w naczynia gliniane i nieliczne drobne wyroby 
brązowe (głównie kółka). Szczątki kostne zmarłych uległy zupełnemu rozkładowi. Podobne do 
szkieletowych były groby ciałopalne, także obstawione kamieniami i nakryte brukami, podo
bnie wyposażone. Zalicza się je do klasycznej fazy grupy górnośląsko-małopolskiej kultury 
łużyckiej l datuje w przybliżeniu na V okres epoki brązu . Nieliczne były groby nieco starsze, 
ciałopalne popielnicowe lub bezpopielnicowe jamowe, związane z wczesną fazą grupy górno
śląsko-małopolskiej, datowane w przybliżeniu na IV okres epoki brązu lub na schyłek III 
okresu tej epoki. Nie udało się ustalić rozmiarów cmentarzyska. Groby z fazy wczesnej rozpro
szone są równomiernie na całym dotąd przebadanym obszarze cmentarzyska. Groby z fazy 
klasycznej. grupujące się w zachodniej części stanowiska, tworzą kilka wyodrębniających się 
zgrupowań, nie wykazujących wyraźniejszych różnic chronologicznych. Zapewne są to pozo
stałości kilku równocześnie użytkowanych mniejszych cmentarzy (rodzinnych ?) położonych 
w obrębie jednej nekropoli. 

l Żagań, woj . zielonogórskie St. 5 i 39 patrz okres halsztacki 



EPOKA ŻELAZA 

Okres halsztacki 

l Bocheń, gm. Łowicz woj . skierniewickie St. l patrz wczesne średniowiecze 
Brańsk, woj . białostockie St. 22 patrz neolit 

Brody Pomorskie. woj . gdańskie, St. 2 patrz neolit 

Brzezie, gm. Pleszew woj. ka
liskie St. 29 AZP 64-36/-

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu 

Prace prowadził mgr Edward Pudełko. Szósty sezon badań . Cmentarzys
ko kultury łużyckiej IV okres epoki brązu i okres halsztacki. Cmenta
rzysko kultury przewersklej B1-C2. 

Prace prowadzono na powierzchni 2,3 ara, odkryto 55 pochówków ludności kultury łużyc
kiej i przewersklej. U siłowano bezskutecznie uchwycić wschodni zasięg występowała grobów ze 
starszej fazy funkcjonowania cmentarzyska, zalegających w przerzedzonym w tej części stano
wiska lesie. Stwierdzono natomiast zmniejszanie się ilości grobów w działkach najbardziej 
wysuniętych w kierunku wschodnim. Z cmentarzyskiem kultury łużyckiej związane są 54 
pochówki ciałopalne w większości zabezpieczone konstrukcjami kamiennymi. Najwięcej gro
bów pochodzi z wczesnego okresu halsztackiego. Na uwagę zasługują: gr. 197 z ceramiką 
malowaną, nożem, bransoletą żelazną i taką szpilą zaopatrzoną w dużą płasko-kulistą (pustą) 
~ówkę, gr. 198 -wyposażony w żelazną szpilę z brązową główką uformowaną w kształt buław
ki z wyrostkami i gr. 229, gdzie odkopano czarkę zdobioną rytym omamentern geometrycznym 
i powtarzającym się modułowo motywem swastyki. Z okresu halsztackiego pochodzi też grób 
225 zawierający dwie bransolety z końcami zachodzącymi na siebie i pochówek 196 z popiel
nicą przykrytą misą zawierającą szpilę żelazną z pastorałowato zwiniętą główką (o przekroju 
drutu czworokątnym) . Prócz opisanych zabytków pozyskano także: 5 szpil brązowych i żelaz
nych, 2 bransolety brązowe, kółko, nóż i skręt. W trzech grobach stwierdzono koraliki szklane 
- z tego w gr. 215 - 62 egzemplarze. 

Cmentarzysko ludności kultury przewersklej z okresu rzymskiego reprezentował jeden 
zniszczony pochówek odlgyty pod powierzchnią drogi osiedlowej. który zawierał części skrzy
neczki w postaci żelaznego okucia zamka. fragment naszyjnika brązowego i stopioną w ogniu 
zdeformowaną zapinkę (?) brązową. 

Badania będą kontynuowane. 

l Charłupia Mała, St. 8, woj sieradzkie patrz okres lateński 
Cząstków Polski, gm. Czosnów woj . warszawskie patrz okres rzymski 

m. Katmierz l Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Urszula Narożna-Szamałek (MAP) i dr Krzysztof 
Szamałek (ZAW IHKM PAN). Finansowało Muzeum Archeologiczne w Po
znaniu . Trzeci sezon badań . Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego i osada z okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania stanowiska wzdłuż osi N-S i E-W oraz zapoczątkowano badania 
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szerokopłaszczyznowe. Badania objęły powierzchnię 1,5 ara i dostarczyły informacji o ośmiu 
kolejnych grobach oraz czterech obiektach z okresu wpływów rzymskich. 

Odkryte groby były w różnym stopniu uszkodzone przez osadę z okresu wpływów rzyms
kich oraz w wyniku prac agrotechnicznych związanych ze współczesną uprawą terenu cmen
tarzyska. 

W najlepiej zachowanym z odkrytych w tym sezonie grobów znaleziono w obrębie kamien
nej obstawy popielnicę nakrytą misą oraz 19 naczyń pełniących funkcję przystawek, a wśród 
nich malowaną biało-brunatno-czarną czarkę. W grobie tym znaleziono ponadto naszyjnik 
i bransoletę żelazną, dwie bransolety i siedem kółek brązowych oraz fragmenty stopionej 
zausznicy z paciorków szklanych niebiesko-żółtych wśród szczątków przepalonego stosu . 

I:ragmenty malowanych i grafitowanych naczyń znaleziono również w trzech innych grobach. 
Siady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich wskazują na istnienie naziemnych chat 

drewnianych z podłogami z dranic i paleniskami oraz towarzyszących im wziemnych obiektów 
gospodarczych. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

Grodzisko, gm. Zator woj. 11 

bielskie St. l AZP 104-52/24 11 

Polska Akademia Nauk Instytut Hi
storii Kultury Materialnej Zakład Ar
cheologii Małopolski w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Anna Tyniec. Finansowal Konserwator Zabyt
ków Archeologicznych w Bielsku-Białej . Badania ratowniczo-sondażo
we. Osady kultury łużyckiej i ze średniowiecza. 

Badania przeprowadzono w strefie leżącej na północ od grodziska(?). w miejscu bezpośred
nio zagrożonym pracami budowlanymi. Łącznie przebadano teren o powierzchni 46,5 m 2 • 

Założono trzy wykopy sondażowo (I-III/90) oraz dwa wykopy poszerzające (IIA i IIB/90) . 
odpreparowano kilkunastometrowej długości ścianę wykopu odwadniającego budowę uzysku
jąc długi profil prostopadły do osi ewentualnego wału grodziska. W sondach I/90 i III/90 
znaleziono niewielkie kolekcje ceramiki (średniowiecznej i łużyckiej) w warstwie ornej i zarejes
trowano układ warstw nie naruswnych wcześniejszą działalnością ludzką. W wykopach II/90, 
IIA/90, IIB/90 natrafiono na powstałości dwóch rozległych obiektów. Obiekt nr l : palenisko 
o miążsrości ok. 20 cm [bezpośredni pod warstwą orną), z którego zebrano materiał ceramicz
ny, który można datować na czas po XII wieku . Obiekt nr 2: [wyeksplorowany w części W i SW) 
pozostałości rozległego obiektu mieszkalnego wraz ze znajdującym się poza nim paleniskiem. 
W wypełnisku o miążswści ok. 100 cm możliwe było wyróżnienie dwóch warstw zasypisko
wych oraz poziomu użytkowego [z dużą zawartością węgli drzewnych i brył polepy) . Inwentarz: 
znaczne ilości ceramiki, narzędzie krzemienne. kości zwierzęce. Obiekt ten można łączyć 
czasowo z okresem halsztackim. 

Badania będą kontynuowane. 

l Kolonia łllusynne, woj . zamojskie St. 4 patrz okres rzymski 

Komarów, woj . zamojskie St. 9 patrz epoka brązu 

Ławny Lasek, gm. Piecki woj. olsztyńskie St. III patrz okres rzymski 

11 

Polska Akademia Nauk Instytut Hi
storii Kultury Materialnej Zakład 
Epoki Metali 

Badania prowadziła dr Małgorzata Mogielnicka-Urban. Konsultował 
doc. dr hab. Jan Dąbrowski. Finansowane częściowo przez WKZ w Sied
lcach. Cmentarzysko grupy mazowiecko-podlaskiej kultury łużyckiej 
z IV-V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego (dziesiąty sezon ba
dań) nawarstwiające się częściowo na wcześniejszą osadę tej kultury 
(trzeci sezon badań) oraz osada tej kultury z IV-V okresu epoki brązu 
[szósty sezon badań) . 

Stanowisko l. Przebadano 203 m2
• W południowej części cmentarzyska wyeksplorowano 

18 grobów (15 popielnicowych, 3 jamowe). występujących w 3 poziomach. W tej partii były one 
uszkodzone przez rozrastające się dziko drzewa z byłego sadu. W 3 grobach popielnice były 
przykryte miską leżącą do góry dnem, w l plackiem i w l fragmentami 2 naczyń chropowaco
nych. W 3 wypadkach wśród kości stwierdzono drobne przedmioty metalowe [kółko i fragmen
ty drutu). a w 5 ślady brązu na kościach . W 2 grobach brąz i ślady były tak usytuowane, że 
sugerują włożenie do nich więcej niż jednego przedmiotu metalowego. W l grobie znaleziono 2 
łuski krzemienne, a w innym kamień. Dwa groby jamowe miały owalne lub koliste zarysy jam, 
w przekroju nieckowate lub workowate, a jeden zaznaczył się jako skupisko kości w czystym 
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piasku. W dwu stwierdzono fragmenty ceramiki, a w jednym ponadto 2 łuski krzemienne. 
Tegoroczne badania pozwoliły uściślić południową granicę cmentarzyska. 

W obrębie osady zlokalizowanej w północnej peryferii st. l odkryto następną partię zacie
mnienia, 8 jam l lO śladów po słupach. Badany fragment zaciemnienia stanowi dalszą część 
prostokąta. Jego kształt jest mniej ostry, ale wypełniska i inwentarz analogiczne jak w pozo
stałych . Na wymienienie zasługują pochodzące z niego krzemlenny grocik sercowaty l guzik 
brązowy. Większość znalezionych śladów po słupach koncentrowała się pod , na granicy lub 
obok zaciemnienia. Być może mamy tu do czynienia z budowlą. Tuż na nim rozciąga się 
warstwa brunatnego piasku , którajest pozostałością warstwy kulturowej . Na resztki warstwy 
tego rodzaju, o stosunkowo bogatym inwentarzu , natrafiono także w jednym z pozostałych 
wykopów, na których występowały głównie jamy, wkopane w żółty piasek. Są one koliste lub 
owalne, w przekroju na ogół o prawie plonowych ściankach l płaskim dnie, przeważnie o czar
nym lub szarym wypełnisku niekiedy zróżnicowanym zależnie od głębok9ści. Zawierały one 
duże ilości ceramiki, czasem także okruchy krzemienne i kości zwierzęce. Siady po słupach (3 
wbitych , 6 wkopanych, l nieokreślonymi są koliste lub owalne, w przekroju stożkowate lub 
o łukowatych ściankach l płaskim dnie, szarym lub szarobrunatnym wypełnisku. W 7 stwier
dzono niewielkie Ilości ceramiki, a w l tłuk kamienny. Okazało się, że badana osada rozciąga 
się dalej ku północy w kierunku Okrzejkil na wschód. 

Stanowisko 2. Przekopano 25 m2• Wykop zlokalizowano w części północnej na zboczu 
obniżenia, odkrywając analogiczny układ warstw jak w wykople usytuowanym na przeciwleg
łym zboczu, na którym badania prowadzono już wcześniej. Występują tu dwie warstwy 
z materiałem kultury łużyckiej : piasku brązowego o grubości 20 cm, wypłycająca się ku 
południowi, zawierająca m.In. trzpień szpili brązowej, oraz plasku brunatnego, dość zbitego, 
ilastego, o miąższości 10-20 cm, ograniczoną od dołu grubym poziomem orsztynu . W wykopie 
tym natrafiono na 2 obiekty: strop nieckowatej w przekroju jamy o czarnym wypełnisku 
zarysował się niewyraźnie w warstwie brązowego plasku, a skupisko kamleni stwierdzono na 
pograniczu obu warstw. 

Prowadzono nadal badania nad zawartością fosforu w glebie. W tym roku pobrano 43 
próbki rozmieszczone w 4 ciągach w północnych i południowych częściach obu stanowisk. 

Badania będą kontynuowane. 

l Madeły, gm. Pątnów woj . sieradzkie St. l patrz epoka brązu 

gm. Wola Krzysz
woj. piotrkowskie 

t. 3 AZP 74-52/4 

Muzeum Okręgowe w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Badania prowadził mgr Mirosław Szukała. Finansował WKZ w Piotrko
wie Trybunalskim. Siódmy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne płas
kie. Kultura łużycka, okres halsztacki, wczesny okres lateński (?) . 

Stanowisko badane jest od 1983 r. Położone na wydmowym cyplu w pobliżu niewielkie~o 
cieku uchodzącego dalej od rzeki Bogdanówki. W 1990 r. przebadano powierzchnię 125 m . 
odkrywając 9 grobów jamowych, ciałopalnych (razem 86) , wszystkie pod różnej wielkości 
brukiem lub pokrywą kamienną. Część grobów była zniszczona wkopami współczesnymi. 
Wyposażenie grobów stanowiły fragmenty naczyń glinianych, szczątki przedmiotów metalo
wych. Sezon nie przyniósł równie ciekawych znalezisk jak lata poprzednie. 

Na odsłoniętym terenie odkryto ponadto liczne fragmenty rozbitych naczyń glinianych oraz 
wyroby krzemienne, z których część datować można na schyłek epoki brązu/okres halsztacki, 
część zaś na mezolit. 

Chronologia cmentarzyska określona n a podstawie typologii ceramiki l wyrobów metalowych. 
Materiały znajdują się w Muzeum w Plotrkowie Tryb. 
Przewiduje się kontynuację badań. 

l Nowa Wioska, gm. Lubsza St. l patrz okres lateński 
Okołowice, gm. Pabianice woj . łódzkie St. l patrz epoka brązu 

ani e c Muzeum Śląskie w Katowicach 

Badania prowadził mgr Rysz.ard Abłamowicz. Badania finansował KZA 
w Katowicach oraz Muzeum Sląskie. Trzeci sezon badań . Cmentarzysko 
birytualne kultury łużyckiej z C-D, z okresu halsztackiego. 

Stanowisko położone jest około 100 m w kierunku zachodnim od szosy Bytom-Świerkla
niec, przy ul. Szkolnej . 



40 Okres halsztacki 

W wyniku ratowniczych badań przebadano obszar o łącznej powierzchni około 150 m2 

odkrywając 10 grobów (nr 20-29). wśród których wyróżniono 7 prawdopodobnie szkieletowych 
i 3 ciałopalne. 

Groby szkieletowe były zakładane w podłużnych, w przybliżeniu prostokątnych jamach 
usytuowanych na osi N-S, z wyjątkiem grobu 21 (na osi NE-SW) i grobu 22 (na osi E-W). 
Długość jam wynosiła od 1,90 do 2,20 m, szerokość od 0,60 do 1,00 m. Jamy grobowe były 
czytelne na głębokościach od 0,30 do O, 70 m. Należy podkreślić, że w żadnym wypadku nie 
stwierdzono obecności szkieletu, a na fakt istnienia grobu wskazywała jedynie jama i układ 
znalezionych w nich zabytków, na których podstawie można było niekiedy wnioskować o uło
żeniu zmarłego (np. że głowy zmarłych były usytuowane na południe). Prawie w każdym grobie 
(poza grobem 27, pozbawionymjakiegokolwiek wyposażenia) znajdowały się naczynia (ich ilość 
wahała się od l do 4), które najczęściej były stawiane przy nogach zmarłego. Oprócz naczyń 
w grobach wystąpiły również ozdoby brązowe. Były to: kółka jedno lub kilkuzwojowe (zawieszki 
skroniowe), szpila o główce rozklepanej i zwiniętej w uszko, bransolety taśmowate, nagolenniki, 
naszyjnik otwarty o końcach haczykowato odgiętych, guziczki oraz fragmenty bliżej nie dających 
się określić przedmiotów. Na uwagę zasługuje kolia z grobu 21, w skład której wchodziłjeden 
większy i 28 małych paciorków fajansowych, a ponadto 2 brązowe typu ,,salta Ieone". 

Podczas badań odkryto także trzy groby ciałopalne. Jama grobu 20 posiadała kształt 
nieregularny (wymiary: długość 1,90 m, szerokość od 1,20 do 1,60 m) i usytuowana była na 
osi E-W. Kości w postaci zbitej masy grupowały się w jej wschodniej części obok naczyń. Z kolei 
jama grobu 23 posiadała w przybliżeniu kształt prostokątny o wymiarach: długość 1,40 m, 
szerokość 0,60 m, a usytuowana była na linii N-S. Również i w tym wypadku kości tworzyły 
zwartą masę mniej więcej w partii centralnej jamy grobowej. W skład wyposażenia grobu 
wchodziło małe naczyńko, bliżej nie określony fragment przedmiotu z brązu, a także ułamki 
przedmiotów żelaznych, prawdopodobnie szpili i bransolety. Nieco inaczej prezentował się 
trzeci grób ciałopalny o numerze 24. Jego jama posiadała kształt kolisty średnicy około 0,60 
m. W grobie nie stwierdzono wyposażenia. 

Cmentarzysko należy do podgrupy częstochowsko-gliwickiej grupy górnośląsko-małopols
kiej kultury łużyckiej, a jego chronologię można odnieść do oJrresu HC-HD. 

Materiały z badań złożono w Dziale Archeologii Muzeum Sląskiego w Katowicach. 

Orzechowo, gm. Miloslaw 
woj. poznańskie 
St. 3 AZP 58-33/43 

l Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Barbara Klrschke. Finansowala MA w Pozna
niu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego oraz punkty osadnicze z okresów wczesnośre
dniowiecznego, późnośredniowiecznego i nowożytnego. 

Stanowisko położone jest w dollnie Warty, ok. 600 m od jej lewego brzegu, na cyplu 
opadającym łagodnie w kierunkach: E, SE i NW. Badania miały charakter ratowniczy, objęto 
nimi całą powierzchnię stanowiska przeznaczoną do zniwelowania. Łącznie przekopano ok. 2,5 
ara. Wyeksplorowano 6 obiektów- 5 bardw zniszcwnych grobów popielnicowych kultury 
łużyckiej. które zawierały wyłącznie fragmenty ceramiki i drobne fragmenty przepalonych 
kości ludzkich oraz powstalości klepiska (?) z okresu późnośredniowiecznego. 

Badania nie będą kontynuowane. 

l Poznań - Stare Miasto patrz późne średniowiecze 
Pruszcz Gdański , woj. gdańskie St. 6 patrz okres rzymski 

Raszewy, gm. Żerk6w 
woj. kaliskie 
St. nr 4 AZP 59-34/58 

l Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 

Badania prowadzili: mgr mgr Krystyna Dobak-Splitt i Jerzy A. Splitt. 
Prace finansował WKZw Kaliszu. I-IV sezon badawczy (lata 1987-1990). 
Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej z okresu halszta
ckiego (HaC-HaC/HaD). 

Stanowisko położone jest na zachodnim, łagodnie wznoszącym się stoku doliny Lutyni, na 
jej lewym brzegu. Leży około 600 m na północny-zachód od swsy asfaltowej Raszewy-Komo
rze-Przybysław, na terenie zajętym aktualnie przez Fermę Zwierząt Futerkowych Kombinatu 
Państwowych Gospodarstw Rolnych w Raszewach. Jest ono stosunkowo rozległe i obejmuje 
obszar o powierzchni około 5 hektarów. 

W literaturze występuje ono jednak pod różnymi nazwami miejscowości: Przyhysiawiem 
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lub Brzostkowem. Również opracowanie AZP obszaru. na którym się ono znajduje (59-34) 
wymienia je trzykrotnie: Przybysław, st. 10, Brzostków, st. 20 i Raszewy, st. 4. 

W trakcie 4 sezonów wykopaliskowych trwających w latach 1987-1990 przebadano obszar 
o łącznej powierzchni około 900 m kw .. odkrywając 81 obiektów grobowych. Liczbę tę uzupeł
niają 2 dalsze groby zdokumentowane l zabezpieczone zimą 1988 roku. 

Wszystkie obiekty grobowe odkryte w trakcie badań wykopaliskowych reprezentują po
chówki ciałopalne, wśród których 26 stanowi groby jamowe, 41- popielnicowe, 2- symbo
liczne. a pozostałe 14 to groby znacznie zniszczone, odsłonięte w postaci skupisk materiału 
kulturowego. 

Niektóre z odkrytych grobów zaopatrzone były w obstawy kamienne (4 jamowe, 8 popielni
cowych i 2 silnie zniszczone) lub kamienie-stele (2 jamowe i 4 opielnicowe) . 

Zdecydowana większość grobów (71) była bardzo bogato wyposażona w naczynia-przysta
wki (do 11 sztuk w grobie). przedmioty wykonane z brązu lub żelaza oraz wytwory z innych 
surowców: zawieszki z poroża (l grób), paciorki kościane (l grób). brązowe (l grób) lub szklane 
(7 grobów) oraz bardzo rzadko występujące w inwentarzach Jużyckich" fragmenty przedmio
tów wykonanych z ołowiu. 

Funkcję popielnic najczęściej pełniły w grobach: dużych rozmiarów naczynia z baniastym 
brzuścem i stożkowatą lub cylindryczną szyjką (17 razy). naczynia beczułkowatego kształtu (7 
razy) oraz amfory (6 razy). 

W grupie naczyń-przystawek wymienić natomiast należy: czerpaki (91 sztuk). misy (67 
sztuk). naczynia beczułkowate (31 sztuk). amforki (29 sztuk) oraz różnego kształtu naczynia 
miniaturowe (31 sztuk). W odniesieniu do naczyń miniaturowych należy jeszcze dodać, że lO 
z nich posiadało ornament inkrustowany białą pastą wapienną. 

Poza powyższymi spośród wytworów glinianych wymienić wypada także tzw . .iormy wydzie
lone". do których zaliczono między innymi: łyżkę-poidełko. 2 grzechotki gruszkowatego kształ
tu Oedna bogato zdobiona inkrustowaniem), płaski talerzyk-podstawkę, misę prostokątnego 
kształtu, misę owalną z .,imaczami", .piecyk-kadzielnicę" , dwa czerpaki grafitowane, naczynia 
(5 sztuk) z baniastym brzuścem l silnie, lejkowato rozchyloną szyjką oraz dwie czarki malowa
ne i misę posiadającą na dnie (od strony zewnętrznej) 4 współśrodkowe koła (naśladownictwo 
dna jednej z czarek malowanych), a także naczynie w przybliżeniu dwustożkowate (pełniące 
funkcję popielnicy) z plastycznym żeberkiem umieszczonym w 2/3 wysokości naczynia (naśla-
downictwo brązowych situl północnoitalskich). . 

Natomiast w grupie innych wytworów na szczególną uwagę zasługują fragmenty przedmio
tów wykonanych z ołowiu (kółka, skręty spiralne oraz okucia guzikowate). wytwory żelazne 
(siekierka tulejkowata, 3 noże, tulejka grotu oszczepu oraz fragmenty 4 bransolet z płasko 
ściętymi końcami) i brązowe (liczne skręty spiralne, 5 naszyjników wykonanych ze skręcanego 
wokół własnej osi pręta, szpile z główkami rozklepanymi i zwiniętymi w uszko lub w postaci 
kulistych 7grubień, szpilę binoklowatą, szydło-igłę, zawieszkę z szerokiej blaszki zdobionej 
bogatym, wyciskanym od spodu, ornamentem punktowym oraz fragmenty okucia pokrytego 
cienką warstwą złota, bogato dekorowanego delikatnym, nacinanym ornamentem). 

Poza powyższymi wymienić również należy 3 zawieszki wykonane z poroża, paciorki kościa
ne (21 sztuk), a przede wszystkim paclorki szklane (niebieskie, niebiesko-zielone, zielone. 
białe). których znaleziono łącznie około 260 sztuk. 

Obrządek pogrzebowy oraz wstępna analiza materiału kulturowego pozwalają uznać bada
ne cmentarzysko za przynależne do grupy wschodniowielkopolskiej ludności kultury łużyckiej 
i datować je na okres HaC-HaC/HaD. 

Badania będą kontynuowane . 

l Siedliska, gm. Lubenia woj . rzeszowskie St. lO patrz epoka brązu 
Sierpów, gm. Ozorków woj. łódzkie St. l patrz epoka brązu 

Sowinki, gm. Mosina woj . poznańskie St. 23A patrz okres rzymski 

Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Poznaniu - Spółka z o.o. Pra
cownia Naukowo-Badawcza 

Badania prowadził mgr Tadeusz Laszkiewicz (autor sprawozdania). 
uczestniczyli studeąci archeologii UAM: Agnieszka Laszkiewicz, Joanna 
Surma. Krzysztof Swigoń i Anna Vorbrodt. Zleciło Biuro Projektów 
Budownictwa Komunalnego. fmansowała zaś Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Poznania. Pierwszy sezon badań. Osada ludności kultury łużyc
kiej (?) lub kultury pomorskiej (?) z okresu halsztackiego oraz z wczes
nego i środkowego podokresu lateńskiego , ponadto ślady osadnictwa 
ludności kultury pucharów lejkowatych (?) przeworskiej, wczesnego 
średniowiecza i średniowiecza. 

Stanowisko znane jest z danych archiwalnych. potwierdzone zostało w ramach rozpozna-
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nia AZP w 1982 r. (AZP 56-27/30 jako Sowinki, stan. l) po weryfikacji w 1986 r. włączone do 
zespołu stanowisk określonego jako Sowinki 23, obejmującego kilka znanych wcześniej stano
wisk !liczącego ponad 15 punktów osadniczych. Znaczna część terenu stanowiska narażona 
jest w najbliższych latach na całkowite zniszczenie w wyniku budowy Stacji Uzdatniania wody 
"Sowinki" na nowym ujęciu wody dla m. Poznania. 

Stanowisko (traktowane całościowo) położone jest na rozległym cyplu powstałym przez 
rozcięcie krawędzi terasy nadzalewowej doliny Warty poprzez dwie mniejsze doliny boczne (od 
północy 1 południa). Stanowisko 23C rozmieszczone jest w środkowo-wschodniej części tego 
cypla na stosunkowo łagodniejszym na tym odcinku stoku terenu na wschód - do terasy 
dennej Warty. 

Całość terenu znajduje się pod uprawą rolniczą Kombinatu PGR Mameczki. 
W obrębie zagrożenia prowadzono dotąd (w sezonach 1989 1 1990) ratownicze badania 

wykopaliskowe na stanowiskach 23A i 23B. Stanowisko 23C wyróżniono i rozpoczęto badać 
w sezonie 1990. Na podstawie wykonanej uprzednio planigrafil powierzchniowego materiału 
zabytkowego stwierdzono, że. stanowisko tylko częściowo mieści się w granicach obszaru 
zagrożonego zniszczeniem wskutek realizacji zaplecza technicznego budowy. W tej też jego 
części ulokowano wykop. Odkrywkę pod wykop przygotowano mechanicznie, tzn. przy użyciu 
spychacza gąsienicowego zdjęto nadkład próchnicy ornej (o miąższości 30-50 cm) na obszarze 
silnie wydłużonego prostokąta o wymiar!łch 150 x 30m. Zbadano niemal całość założonego 
wykopu (niewielkie partie pominięto ze względów technicznych - np. wewnętrznych hadło
wań), tj. ogółem powierzchnię 4.270 m 2

• Wyróżniono 8 obiektów nieruchomych: palenisko, 
jamy oraz obiekty o bliżej nieokreślonej funkcji. Zebrano również ruchomy materiał zabytkowy, 
w tym: 1.525 fr. ceramiki, ponad 150 grud polepy, nieliczne inne zabytki (3 artefakty krzemien
ne, 3 przęśliki glin, l kamień z wygładzoną powierzchnią, l fr. szkła, l fr. blaszki brąz.) oraz 8 
prób węgli drzewnych. 

Wstępny przegląd źródeł pozwala stwierdzić, że na osadzie zdecydowanie dominuje mate
riał ze schyłkowych faz rozwojowych kultury łużyckiej, bądźjuż kultury pomorskiej- z okresu 
halsztackiego oraz z wczesnego i środkowego podokresu lateńskiego. Ponadto nieliczne frag
menty ceramiki (i inne znaleziska) odnieść można do śladów osadnictwa ludności kultury 
pucharów lejkowatych(?), przeworskiej, wczesnego średniowiecza i średniowiecza. 

W sumie badania objęły jedynie peryferie właściwego stanowiska (lokalizacja wykopu 
wymuszona przez zasięg Inwestycji), stąd też w trakcie jakichkolwiek prac ziemnych na 
stanowisku nieodzowny będzie stały nadzór archeologiczny. 

Dokumentacja z badań oraz materiały zabytkowe- do czasu pełnego opracowania- znaj
dują się w Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ w Poznaniu Sp. z o.o. 

Nie przewiduje się kontynuowania systematycznych badań wykopaliskowych. 

l Strumienno, gm.Krosno Odrzańskie woj. zielonogórskie St. 44 patrz okres rzymski 

Suraż, woj. białostockie St. 3 patrz epoka brązu 

Tur Dolny- Busi ta, gm. Michałów woj. kieleckie St. 3 patrz epoka brązu 

Warkałk. -.. ; ... , . 5~. kl·~ 
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lakowo woj. olsztyńskie 
St. I AZP 19-56/24 

Muzeum Warmil i Mazur 
w Olsztynie 

Badania prowadził mgr Mirosław Hoffmann. Finansowały BBiDZ oraz 
MWiM w Olsztynie. Pierwszy sezon badań. Kurhan z wtórnymi pochów
kami kultury kurhanów zachodniobałtyjskich i grobami kultury wiei
barskiej. 

Cmentarzysko odkryte zostało już w 1855 r. podczas pierwszej ogólnopruskiej akcji inwen
taryzacji zabytków. W 1897 r. A. Bezzenberger zbadał jeden uszkodzony kurhan, który zawie
rał co najmniej 89 popielnic i 5 przystawek. 

Studia nad ceramiką z tego obiektu i jego konstrukcją, które przeprowadził czterdzieści lat 
później C. Engel, pozwoliły określić kurhanjako obiekt tzw. typu workiejmskiego oraz datować 
go na 11 i Ili fazę (ok. 1000- 150 lat p.n.e.). 

Następne trzy kurhany -w tym jeden z głębokim wkopem - odkryto w 1984 r. podczas 
badań AZP (obszar 19-56). Cmentarzysko znajduje się w lesie wchodzącym obecnie w obręb 
gruntów miejscowości Warkałki. Ze względu na znaczenie stanowiska oraz występowanie pod 
nazwą Surajny, oznaczono je jako Warkalki- Surajny. 

Badany kurhan (nr Ill) rysował się w terenie jako rozległy, wyrażnie widoczny kopiec 
o bardzo stromych - w północnej i zachodniej partii - stokach. Posiadał lekko owalny, wy
dłużony po osi NW-SE kształt. Jego średnice wynosiły 18 (po linii N-S) i 21 m (po osi W-E), 
a maksymalna wysokość 2,8 m. 

Prace ze względu na wielkość kopca oraz utrudnione warunki eksploracji (na nasypie 
znajdowało się 31 drzew oraz 10 karp po drzewach wyciętych wcześniej) ograniczone zostały do 
przebadania ćwiartek A(płn-zach . ) l D (płd-wsch.). Ogółem zbadano 152,5 m 2 powierzchni. 
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Nasyp kurhanu przykrywała warstwa próchnicy o miąższości 20-30 cm. W warstwie bru
natnej gliny przemieszanej z próchnicą znajdował się jednowarstwowy płaszcz kamienny, 
który posiadał duże ubytki. Na północno-zachodnim stoku znajdował się jednorodny płaszcz 
z małych kamieni (o formie przypominającej w planie ptaka z rozłożonymi skrzydłami). który 
zabezpieczał bardzo strome w tej partii zbocza nasypu przed osypywaniem się . W górnej części 
nasypu, w ćw. D wystąpił wydłużony po linii NEE-SWW bruk wtórny (nr l) ułożony z niedu
żych kamieni. Analiza odkrytej na nim ceramiki (nie udało się wydzielić pochówków na skutek 
bardzo poważnego zniszczenia i przemieszania materiałów) pozwala datować konstrukcję na 
przełom okresu halsztackiego i lateńskiego. 

We wschodniej części ćw. D odkryto bezpośrednio pod humusem dwa nieregularne bruki 
(nr 2 i 3) kultury wielbarskiej. 

W centralnej partii kurhanu znajdował się wkop, w którego dolnej części wystąpiły ułamki 
szkła, w tym fragment szyby z zatopioną krawędzią, a także nieprzepalone kości. 

Analiza proillów osi podstawowych kurhanu oraz promu pomocniczego uzyskanego na 
stoku obiektu , w ćw. A, nie pozostawia wątpliwości, że do jego budowy wykorzystano naturalne 
wyniesienie utworzone ze żwirówi-w południowej części- z glin. Dolne partie pierwotnego 
wyniesienia podkopano zwiększając ich stromiznę, a uzyskaną glinę i żwir wykorzystano do 
podwyższenia pagórka, który następnie uformowano i obłożono kamieniami. 

Dotychczasowe wyniki badań nie pozwalają bliżej datować kurhanu. Możnajedynie stwier
dzić, że wzniesiony on został nie później niż w okresie halsztackim. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 
Badania będą kontynuowane. 

Muzeum Archeologiczne Środkowe
go Nadodrza w Zielone Górze 

Badania prowadził dr Adam Kołodziejski, Finansował WKZA w Zielonej 
Górze Dwudziesty piąty sezon badań. Osada obronna kultury łużyckiej 
-okres halsztacki. 

Kontynuacja prac wykopaliskowych na majdanie osady obronnej . Prace miały na celu 
dokończenia rozpoczętych w ubiegłych sezonach badań arów nr 209-216. które miały uzupeł
nić informacje o zabudowie wewnętrznej osady i rozmieszczeniu na majdanie obiektów pro
dukcyjnych, szczegółnie związanych z metalurgią. Ary 209, 210 i ar 216 w sezonie 1989 zdjętą 
miały warstwę humusu i zadaniem sezonu 1990 było wyeksplorowanie warstw kulturowych do 
calca. Na arach 211-215 pozostały do eksploracji świadki między arami i działkami. Wykop po 
zdjęciu świadków i wyeksplorowaniu warstw. zasypano. W wyniku badań uzyskano dużą ilość 
ceramiki z okresu halsztackiego z warstw kulturowych oraz całe naczynia z jam. Pozyskano też 
120 przedmiotów lub fragmentów przedmiotów z brązu, szkła i kości. Uzyskano też dobre 
informacje o zabudowie przywałowej osady. 

Uniwersytet Łódzki Katedra 
Archeologii 

Badaniami kierował mgrJacek B łaszczy k. Finansował WKZ w Sieradzu. 
Dziewiąty sezon badań . Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu hal
sztackiego, osada kultury pomorskiej z wczesnego okresu lateńskiego. 
osada kultury przeworskiej z późnego okresu lateńskiego i rzymskiego. 
osada wczesnośredniowieczna. 

Badania prowadzone są od 1979 r. W br. w północnej części stanowiska, gdzie występują 
obiekty osadnicze kultury łużyckiej. pomorskiej, przeworskiej oraz prapolskiej. Przebadano 
obszar o powierzchni 275m2 . Odkryto 8 jam (ozn. nr 58-60), l palenisko (ozn. nr 23) i chałupę 
(ozn. nr 26). Jamy nr 58, 59. 60 datować można na okres halsztacki lub wczesny okres lateński 
i zaliczyć do kultury łużyckiej lub pomorskiej. 

Wśród obiektów z tego okresu interesującajestjama nr 58, w której znaleziono doskonale 
zachowane naczynie sitowate. Pozostałe obiekty Uamy nr 53-57, palenisko nr 23, chałupa nr 
26 wiążą się z osadnictwem wczesnośredniowiecznym. Jamy z tego okresu miały kształt 
owalny, a rozmiary ich nie przekraczały 2 m x 1,5 m. Oprócz ułamków ceramiki występowały 
w nich kości zwierzęce oraz nieliczne przedmioty metalowe (w jamie nr 53 i 54 noże żelazne). 

Interesującym obiektem była również chałupa oznaczona nr 26. Obiekt ten odkryto na 
niewielkiej głębokości. Był dość mocno zniszczony przez orkę, miał bardzo nieregularny 
kształt. Wyróżniał się dużymi rozmiarami. Dłuższa oś zorientowana na kierunku W-E miała 
ok. 7 m krótsza ok. 3 m . 

Wschodnia część chaty zagłębiona była w calec na ok. 20 cm zachodnia na ok. 35-40 cm. 
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W obiekcie tym oprócz ułamków ceramiki znaleziono kości zwierzęce, przęślik gliniany oraz 
fragmenty przedmiotów żelaznych . 

Badania będą kontynuowane. 

l Zyzdrojowy Piecek, gm. Piecki woj . olsztyńskie St. VII patrz okres rzymski 

ń, woj. zielonogórskie 
AZP 68-12/18 

Muzeum Archeologiczne Środkowe
go Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadzili dr Adam Kołodziejski i mgr JarosłJJ.W Lewczuk. Fi
n~sowane z kredytów inwestycyjnych Spółki Wodno-Setekowej ,,Bóbr" 
w Zaganiu . Pierwszy sezon badań . Osada ludności łużyckiej . 

Prace wykopaliskowe miały charakter ratunkowy. Wyniesienie, na którym zlokalizowana 
jest osada zos4Uo przecięte na wschodniej krawędzi rozległym przekopem pod kolektor ścieko
wy dla miasta Zagania. Dalsze planowane prace ziemne zagrażały nadal zniszczeniem dalszych 
partii osady. Usytuowanie osady w terenie oraz duża ilość ceramiki na powierzchni sugerowały 
obronną jej funkcję. Badania miały na celu stwierdzenie intensywności warstw osadniczych. 
uchwycenie ewentualnych obiektów mieszkalnych lub konstrukcji obronnych, określenie chro
nologii osady i wykonanie dokumentacji odsłoniętego przekopem profilu o długościca 100m. b . 

Wykonano wykop długości 15m i szerokości 2,5 m. Stwierdzono występowanie na krawę
dzi osady 4 warstw kulturowych, w tym ślady pożaru . W warstwach bardzo liczne ułamki 
naczyń l znikoma ilość przedmiotów nieceramicznych. Odkryto ślady palenisk i prawdopodob
nie chat o prostokątnym rzucie poziomym. Wąski przekop uniemożliwił szersze badania i do
kładniejszą analizę zabudowy. Brak śladów świadczących o obronnym charakterze osady. 
Dodać jednak trzeba, że zniszczono teren na którym mogły być one widoczne. Osada datowana 
jest wstępnie od schyłku epoki brązu do końca starszego podokresu halsztackiego. 

Żagań, woj . zielonogórskie 
St. nr 39 AZP 68-12/27 

Muzeum Archeologiczne Środkowe
go Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Jarosłąw Lewczuk. Finansqwane z kredytów 
inwestycyjnych Spółki Wodno-Setekowej ,.Bóbr" w Zaganiu . Pierwszy 
sezon badań . Osady- kultura łużycka, Iuboszycka. późne średniowie
cze. 

Prace wykopaliskowe miały charakter ra tunkowy. Stanowisko -położone na niewielkim 
wzniesieniu na zachodnim brzegu Bobru, nad rzeczką Czerną- zostalo zagrożone catkowitym 
zniszczeniem w trakcie prac związanych z budową kolektora ściekowego dla miasta Zagania. 

Nadzorowi archeologicznemu poddano teren o powierzchni llO arów odkryty w trakcie 
prac związanych ze zdejmowaniem humusu z pól. Stanowisko uchwycono we wschodniej 
części oczyszczonego terenu na powierzchni ok. 30 arów. W trakcie badań wykopaliskowych 
odkryto 46 obiektów. Były to: jamy mieszkalne i produkcyjne, naziemne budowle słupowe oraz 
obiekty ściśle produkcyjne - dymarki l ogniska dymarskie, związane z wytopem i obróbką 
żelaza. Znaleziono też ok. 1600 fragmentów naczyń , przeważnie z obiektów lub też uchwyconej 
fragmentarycznie warstwy kulturowej . 

Pierwsza faza użytkowania osady związana jest z ludnością kultury łużyckiej i przypada na 
schyłek epoki brązu (IV EB) i początki okresu żelaza (Ha C) . Przyporządkowano jej 22 obiekty; 
w tym ślad naziemnej konstrukcji słupowej o powierzchni ok. 12m2 (obiekt nr 33) . 

Druga faza zasiedlenia przypada na okres wpływów rzymskich i jest datowana na IV w.n.e. 
(faza C2). Mieszkańcy osady należeli do kultury luboszyckiej, rozwijającej się na środkowym 
Nadodrzu od pierwszej połowy II do końca IV wieku. Przyporządkowano jej 19 obiektów; w tym 
ślad konstrukcji słupowej o pow. 35 m2

, z jedną ścianą półokrągłą. Z tego obiektu (nr 31) 
pochodzi też 220 fragmentów ceramiki, w tym 8 fragmentów ceramiki toczonej lub obtaczanej 
na kole garncarskim (ceramika siwa i kremowo-żółta). charakterystycznej dla okresu późno
rzymskiego. Znaleziono też kamień żarnowy z prostokątnym otworem oraz pozostałości 5 
bardzo zniszczonych pieców bądź ognisk dymarskich. 

Trzecia faza użytkowania osady przypada na późne średniowiecze. Z tego okresu pochodzi 
obiekt nr 43- duże palenisko ułożone z polnych kamieni , datowane pojedyńczymi fragmenta
mi ceramiki. Cztery obiekty pozostały poza jakąkolwiek klasyfikacją chronologiczną. 
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Arbasy, gm. Drohiczyn 
woj. białostockie 
St. IX AZP 50-80/4 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr K. Rusin przy współudziale mgr U. Stankie
wicz. Finansowal WKZ. Drugi sewn badań. Obozowisko z epoki kamie
nia - epoki brązu , cmentarzysko kultury przeworskiej. Późny okres 
przedrzymski. 

Stanowisko położone jest na terenie eksploatowanej piaskowni nad rzeczką Silną- prawo
brzeżnym dopływem Bugu. Prace mają charakter ratowniczy, północna i zachodnia część 
piaskowni znlszcwna jest wybieraniem plasku. Zbadano 112,5 m 2 powierzchni. Rozpoznano 
wschodni zasięg cmentarzyska. Odkryto 10 grobów kultury przeworskiej : nr 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21. trzy obiekty interpretowane jako paleniska, dwie jamy (w tym jedna 
o miążswścl 130 cm) oraz 22 obiekty o charakterze nleokreślonym. 

Wszystkie groby eksplorowane w bieżącym roku były pochówkami jamowymi, ciałopalny
mi, nieckowatymi w przekroju . Groby 12, 13, 14, 16 były bogato wyposażone w przedmioty 
metalowe i ceramikę. Wiele z nich nosiło ślady wtórnego przepalenia. Na podstawie inwentarza 
grobowego można przypuszczać, iż grób 12 zawierający m.in.: klamrę o konstrukcji zawiasko
wej, igłę , ogniwko, szydło, nóż, frg. drutu brązowego, zniszcwną zapinkę był grobem kobiecym. 
Grób 13 w którego wypełnisku znaleziono grot oszczepu, tok, nóż, szydło, zapinkę (typ K wg 
Kostrzewskiego l interpretować można jako męski. Do ciekawszych znalezisk należy fr. stopio
nego szkła - prawdopodobnie paciorka o barwie ciemnoniebieskiej - jedynego dotychczas 
wyrobu szklanego na tym stanowisku. W warstwie próchnicy pierwotnej a także w wypełnis
kach grobów występowal również materiał krzemienny m.in. grocik z retuswwanym trzon
kiem, znaleziono również fr. ceramiki kultury niemeńskiej. 

Materiały znajdują się w MOB. 
Badania będą kontynuowane. 

Biskupice, gm. Brwin6w woj. 
warszawskie St. l AZP 58-
63/5 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie 

Badania prowadzili mgr Stefan Woyda i mgr Dorota Rudnicka. Finan
sowało Muzeum w Pruszkowie l WKZ. Dwunasty sezon badań . Osada 
późnolateńsko-rzymska i ślady osadnictwa kultury trzciniecklej. 

Kontynuowano (po trzyletniej przerwie) badania osady. Prace przeniesiono z centralnej 
partii obiektu na jego krańce zacbodnle. Na powierzchni 648 m 2 odkryto łącznie 173 obiekty. 
w tym: 31 dymarek, 14 palenisk, l studnię i 2 ziemianki. 

Jedna z dwu blisko siebie położonych, bliźniaczych ziemianek pełniła funkcję warsztatu 
bursztyniarskiego. W jej wypełnisku odkryto 2 ,5 kg drobnych okruchów bursztynu l ułamków 
paciorków. Pracownię datować można na podokres Róźnorzymski (raczej początkowe jego fazy). 

Prace będą kontynuowane w przyszlylll sezonie. 

l Bobin, gm. Proszowice woj . krakowskie St. 2, 5, 14 patrz okres rzymski 

Całowanie, gm. Karczew woj. 
warszawskie St. XXVI AZP 
61-69/-

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgrJacekAndrzejowski przy udziale mgr. Zbigniewa 
Nowakowskiego. Finansowal WKZ w Warszawie. Pierwszy sezon badań . 
Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskie
go i wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko odkryte zostało w trakcle badań powierzchniowych w 1989 r. Położone jest na 
niewielkim piaszczystym wyniesieniu w pobliżu dawnego strumienia, ok. 300 m na zachód od 
centrum wsi. 

W trakcie badań odsłonięto ok. 200 m2 powierzchni odkrywając 19 grobów, znacznie lub 
całkowicie zniszczonych przez orkę . Nieliczny materiał zabytkowy pozyskany z obiektów l ziemi 
ornej pozwala określić chronologię cmentarzyska na fazy A2-A3 i ewentualnie B1. Jedyny 
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ciekawszy zabytek nieceramiczny to luźno znaleziony fragment brązowej bransolety z guzkami 
na obwodzie, tzw . . .Knotenring". 

Materiały z badań znajdują się w PMA. 
Z uwagi na stopień zniszczenia stanowiska nie przewiduje się kontynuacji badań. 

l Chaławy, gm. Brodnica woj. poznańskie St. 15 patrz neolit 

Charłupia Mała, woj.sieradz
kie St. 8 AZP 69-44 

l Muzeum Okręgowe w Sieradzu 

Badania prowadzili mgr Anna Kufel-Dzierzgowska i mgr Piotr Kurowicz 
przy współudziale Mercedes Labuena Marco i Juana Olivana Villacam
pa z Uniwersytetu w Saragossie. Finansowal WKZ w Sieradzu. Pierwszy 
sezon badań na ciałopalnym cmentarzysku wielookresowym. 

Stanowisko położone jest na prawym brzegu Mesznika, między szosą Sieradz - Warta 
i brzegiem doliny Warty, na piaszczystej wydmie. Jest ono prawie całe zniszczone przez 
wybieranie piasku. Kilkakrotnie prowadzono tu krótkotrwałe badania ratownicze (1941 r. 
-dr Mohren. 1960 r. - mgr T. Laszczewska. 1971 r.- mgr A. Kufel-Dzierzgowska) uzyskując 
materiały kultury łużyckiej z okresu halsztackiego i kultury przewersklej z okresu rzymskiego. 

Wykopaliska miały na celu przebadanie resztek cmentarzyska. Na powierzchni ok. 140 m 2 

odkryto 14 grobów jamowych. Jamy grobowe były dość regularne. owalne, o średnicach od 70 
do 200 cm i głębokości dochodzącej do l 00 cm. Wypełniska stanowiła czarna. piaszczysta 
ziemia przemieszana z drobnymi fragmentami przepalonych kości i ułamkami ceramiki. W 3 
grobach natrafiono na przedmioty metalowe. Były to: w grobie 6 dwie fibule brązowe typu G wg 
Kostrzewskiego, nit żelazny i fragmenty noża żelaznego ; w grobie 7 fragment ażurowej pochew
ki fibuli oraz w grobie 11 fibula brązowa typu A67, nóż żelazny i igła żelazna. Ceramika 
występująca w grobach była jednorodna i datować ją można na przełom okresu lateńskiego 
i rzymskiego. 

Najbardziej interesujący był grób 11, w którym oprócz wymienionych zabytków metalo
wych znaleziono przęślik gliniany i fragmenty 17 naczyń , z których 7 udało się wykleić . 

Badania będą kontynuowane w 1991 r. 

Cyców l, woj. chełmskie 
St. 40 AZP 77-87/47 

l Muzeum Okręgowe w Chełmie 

Badania prowadził mgr Wojciech Mazurek. Finansowało Muzeum Okrę
gowe V{ Chełmie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko (?) kultury pomor
skiej . Siady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych. ceramiki sznuro
wej, trzcinieckiej, łużyckiej, wieibarskiej i z wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko odkryto wiosną 1989 r. Material zebrany na powierzchni ujawnił istnienie 
osadnictwa pradziejowego począwszy od II-go okresu epoki brązu aż do okresu wpływów 
rzymskich. Analiza wskazywala na możliwość istnienia grobu (lub grobów) kultury pomorskiej 
oraz osadnictwa kultury wieibarskiej (m.in. l fr. ceramiki siwej oraz l fr. ceramiki toczonej n a 
kole) obok śladów kultury trzcinlecklej i łużyckiej . 

Stanowisko położone jest na pograniczu Obniżenia Dorobuckiego i Pagórów Chełmskich, 
na stoku niewielkiego wyniesienia, łagodnie opadającego ku bezodpływowemu zagłębieniu 
(obecnie zmeliorowanemu). Najego szczycie pod kilkunastocentymetrową warstwą gliny zalega 
czysty margiel. natomiast na stoku, opadającemu ku północnemu wschodowi. pokrywę stano
wi dość ciężka gleba gliniasta. Takie warunki glebowe spowodowały zaniechanie uprawy. 

W sumie przebadano 55m2
, otwierając 3 wykopy. Jeden wykop o wymiarach20m x l m 

założono na granicy ugoru i pola uprawnego. na osi N-S. Drugi o takich samych wymiarach 
wytyczono prostopadle do pierwszego w kierunku na szczyt wyniesienia, natomiast trzeci 
o wymiarach 5 m x 2 ,5 m wytyczono równolegle do wykopu l, pozostawiając 0 ,5-metrowy 
świadek. który również został wyeksploatowany. 

Wyniki badań nie przyniosły spodziewanych rezultatów, a więc odpowiedzi na pytanie 
o charakter śladów kultury pomorskiej i kultury wielbarskiej . Z trzech wykopów uzyskano 
jedynie 149 fragmentów ceran1iki, w większości silnie rozdrobnionej i zniszczonej , l krzemień 
(!), l polepę i l fragment przepalonej kości , najprawdopodobniej ludzkiej . Nie udało się jednak 
odkryć żadnego obiektu. związanego nie tylko z kulturami żelaza, ale i epoki brązu. Analiza 
wspomnianych wcześniej fragmentów ceramiki potwierdza istnienie na stanowisku śladów 
kultury pomorskiej, lecz w bardzo małym stopniu wyjaśnia charakter tych śladów. Jedynymi 
zabytkami przemawiającymi za istnieniem na stanowisku grobu lub cmentarzyska tej kultury 
jest drobny fragment przepalonej kości ludzkiej (?) oraz znacznych rozmiarów fragment 
ceramiki z wykopu 3, pochodzący być może z klosza. Biorąc pod uwagę fragmenty wylewów 
naczyń , znalezionych w wyniku badań powierzchniowych i wykopaliskowych, jak i technologię 
wyrobu ceramiki określonej na okres lateński, należy brać pod uwagę możliwość przynależnoś -
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ci części materiałów do niedawno wydzielonej w Kotlinie Hrubieszowskiej grupy czerniczyńs
kiej. Zastanawiający jest brak wśród uzyskanych fragmentów ceramiki śladów kultury wieibar
skiej oraz kultury łużyckiej, tak dobrze poświadczonych z badań powierzchniowych. Uzyskano 
natomiast, nie stwierdzone wcześniej, pojedyncze fragmenty ceramiki kultury pucharów lejko
watych, kultury ceramiki sznurowej, z wczesnej epoki brązu oraz z wczesnego średniowiecza. 
Potwierdziło się również istnienie na stanowisku kultury trzcinieckiej. W materiale zabytko
wym dominują jednak fragmenty ceramiki datowane na okres lateński, reprezentowane przez 
kulturę pomorską (rozumianą szeroko, tzn. włącznie z kulturą grobów kloszowych) oraz grupę 
czerniczyńską. 

Badania na stanowisku najprawdopodobniej będą kontynuowane. 

l Dębczyno, woj. koszalińskie St. 53 patrz okres rzymski 

Gulin Młyn, gm. Zakrzew 
woj. radomskie 
St. l AZP 72-66/26 

Muzeum Okręgowe w Radomiu 

Badania prowadziła mgr Iwona Micke. Finansował WKZ w Radomiu. 
Szósty sezon badań. Cmentarzysko kultury grobów kloszowych. 

Prace wykopaliskowe koncentrowały się we wschodniej części stanowiska. Łącznie przeba
dano obszar o powierzchni 350m2

• odkrywając 9 grobów. Zarysy jam grobowych były przeważ
nie dosyć dobrze czytelne. Większość stanowiły typowe pochówki kloszowe, złożone z klosza, 
misy i popielnicy. Jeden z grobów kloszowych obłożony był fragmentami ceramiki, a stojąca 
pod kloszem popielnica umieszczona w przydennej części dużego, grubościennego naczynia. 
Natrafiono także na 2 groby popielnicowe, z którychjeden zawierał zdobiony przęślik gliniany. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Radomiu. 

l Haćki, gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie patrz wczesne średniowiecze 
Kalisz-Stare Miasto patrz wczesne średniowiecze 

Kolonia Husynne woj. zamojskie St. 4 patrz okres rzymski 

Leśno, gm. Brusy woj. byd
oskie St. 2 AZP 20-35/12 

Uniwersytet Łódzki Katedra 
Archeologii 

Badania prowadził dr KrzysztofWalenta. Finansował Uniwersytet Lódz
ki i WKZ w Bydgoszczy. Piętnasty sezon badań. Cmentarzysko kurha
nowe kultury wieibarskiej i cmentarzysko grobów skrzynkowych kultu
ry pomorskiej. 

Prace koncentrowały się w południowej części cmentarzyska. Przebadano 350 m2 • Odkryto 
dwa wieńce kamienne, grób szkieletowy i grób skrzynkowy kultury pomorskiej. Ponadto 
w zachodniej części badanego obszaru wyeksplorowano wkop nowożytny, w którym nie stwier
dzono żadnej zawartości kulturowej. Wieńce kamienne oznaczono numerami 14 i 15. Wieniec 
nr 14 miał średnicę ok. 8 m, w centrum znajdował się grób popielnicowy bez wyposażenia. 
Wieniec nr 15 miał 7 m średnicy, wewnątrz znajdowały się dwa groby szkieletowe. W obu 
grobach znajdowało się identyczne wyposażenie - żelazny nóż i żelazna sprzączka do pasa. 
Wymienione przedmioty były silnie skorodowane, co uniemożliwiało dokładniejszy opis przed 
konserwacją. W grobie usytuowanym w centrum (grób nr 2 usytuowany był w części zachod
niej wieńca). w jego części południowej znajdowaf się wkop usytuowany prostopadle do osi 
jamy grobowej, w którym odkryto kości miednicy i nóg następnego osobnika. Pomiędzy opisa
nymi wieńcami odkryto grób szkieletowy oznaczony nr 57. Nad jamą grobową znajdowały się 
dwa niewielkie kamienie. W grobie tym odkryto następujące wyposażenie: 2 brązowe zapinki 
oczkowaŁe A.III.57, brązową zapinkę zbliżoną do typu A.V.120, klamerkę esowatą, 2 paciorki 
bursztynowe, igłę brązową, żelazną sprzączkę do pasa oraz brązowe okucie pasa. 

W niewielkiej odległości od wieńca 14 odkryto grób skrzynkowy Nr 18. W grobie tym 
znajdowały się dwie popielnice, z których jedna była przykryta misą silnie zniszczoną. Popiel
nica przykryta misą była zdobiona plastycznymi guzami na granicy brzuśca i szyjki. Usytuo
wanie grobu w stosunku do pozostałych grobów kultury pomorskiej- raczej peryferyczne oraz 
opisana popielnica pozwalają zaliczyć omawiany grób do schyłkowej fazy użytkowania cmen
tarzyska pomorskiego i datować go na wczesny okres lateński. 
t Badania będą kontynuowane. 
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Lublin - Jakubowice Muro
wane ul. PUszczyńska 14 

I!:::;AZ;,;;; P 77-82/61 

Okres lateński 

l Uniwersytet Marii Curie-Skłodows- l 
klej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Urszula Kurzątkowska. Finansował WKZ 
w Lublinie. Czwarty sezon badań. Osada z wczesnej epoki żelaza. Osada 
wczesnośredniowieczna. 

W odległości ok. 40 metrów w kierunku północno-wschodnim od cmentarzyska z wczesnej 
epoki żelaza odkryto trzy niewielkie obiekty o charakterze osadowym, zawierające po kilka 
fragmentów naczyń, które typalogicznie nawiązują do materiału z grobów. 

Zbadano także trzy jamy zawierające materiał wczesnośredniowieczny. Na podstawie ana
lizy typologicznej ceramiki datujemy je na X-XIII wiek. 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii UMCS w Lublinie. 
Badania będą kontynuowane. 

l Mąkolice, gm.Wola Krzysztoporska woj. piotrkowskie St. 3 patrz okres halsztacki 

Mlodzikowo, gm. Krzykosy 
woj. poznańskie St. 21 AZP 

65;;;8-34/32 

l Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Elżbieta A. Świerkowska. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne. Trzeci sezon badań. Osada ludności kultury 
przewarsklej. 

Kierując się planem zawartości P20s na obszarze stanowiska wytyczono w części zachod
niej- zalesionej osiem wykopów sondażowych o łącznej powierzchni ok. 200m2 • Wielowarst
wowy układ pozostałości osadnictwa stwierdzony we wschodniej części osady generalnie 
koresponduje ze zróżnicowaną warstwą kulturową części zachodniej. Treść poszczególnych 
warstw zawiera wiele elementów podobnych. Pewne różnice wynikają prawdopodobnie z funk
cji danej części osady w określonym czasie. Ogółem podczas trzeciego sezonu odsłonięto trzy 
budowle mieszkalne (naziemne i półziemiankoweJ oraz towarzyszące im jamy o charakterze 
gospodarczym i odpadowym. Wyniki dotychczasowych badań potwierdziły funkcjonowane 
rozległej osady. Ustalenie ram chronologicznych można dokonać jedynie w oparciu o ceramikę. 
W świetle pobieżnej analizy początki tej osady należałoby widzleć w okresie lateńskim, za 
najwcześniejsze można uznać materiały o cechach najogólniej mówiąc kultury pomorsko-klo
szowej występującej w zespołach z ułamkami naczyń zapowiadających w sensie morfologicz
nym cechy charakterystyczne dla wczesnych faz kultury przeworskiej (w tej sytuacji otwartym 
problemem pozostaje kwestia właściwej interpretacji opisanego stanu rzeczy). W świetle dal
szej analizy stwierdzono kontynuację tej osady w późnym okresie lateńskim i okresie wpływów 
rzymskich. Ponadto zaobserwowano w warstwach obecność ceramiki wczesnośredniowiecznej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 
Badania winny być kontynuowane. 

Ner, gm. Wartkowice 
woj. sieradzkie 

6 S;;;t. nr 2 AZP 62-47/41 
l Uniwersytet Łódzki Katedra 

Archeologii l 
Badaniami kierował mgr Jacek Błaszczyk. Finansował WKZ w Sieradzu. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury pomorskiej z wczesnego 
okresu lateńskiego. 

Stanowisko położone jest na niewielkim wzniesieniu w dolinie Neru ok. 700 m na wschód 
od zabudowań wsi Ner. Stanowisko zostało odkryte podczas badań powierzchniowych prowa
dzonych w ramach AZP. Ponieważ obszar, na którym się znajduje przewidziany jest do zalesie
nia w roku bieżącym przeprowadzono kilkudniowe badania sondażowe, których celem było 
rozpoznanie chronologii oraz stopnia zniszczenia stanowiska 

Przebadano obszar o pow. 150m2
• Odkryto 3 groby. 

Grób nr l kloszowy z obwarowaniem kamiennym. Znajdował się w nim całkowicie zni
szczony klosz umieszczony na płaskim kamieniu, obok klosza znaleziono misę. 

Grób nr 2 popielnicowy bez obwarowania kamiennego. Zawierał popielnicę wykonaną 
z czernionej gliny o bardzo wydętym l spłaszczoynm brzuścu z całkowicie zniszczoną szyją. 
Obok popielnicy znajdowała się misa, pod którą znaleziono małą Ilość przepalonych kości. • 

Grób nr 3 jamowy bez obwarowania kamiennego. Jama w której złożone były czyste, 
przepalone kości miała kształt owalny w przekroju soczewkowaty. W jamie oprócz kości znale
ziono misę która była ustawiona na fragmencie brzuśca dość dużego naczynia. 
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Pochówki te można zaliczyć do kultury pomorskiej i wstępnie datować na wczesny okres 
lateński. 

Badania będą kontynuowane. 

Oblin, gm. Maciejowice woj. 
siedleckie St. 5 AZP 68-71 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła dr K. Czarnecka przywspółudziale mgr. Z. Nowakow
skiego. Piąty sezon badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodsze
go okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

Przebadano 637 m 2 odkrywając 35 grobów, w tym 17 popielnicowych i 18 jamowych. 
Uchwycono dalszą część wschodniego i zachodniego skraju cmentarzyska i zbliżono się, praw
dopodobnie, do skraju południowego. Groby datowane są na fazy A2. A3 i B1. Duża, stosunko
wo, liczba grobów datowanych na B1 wypełnia lukę chronologiczną obserwowaną w poprze
dnich sezonach, kiedy wśród znalezisk dominowały materiały datowane na A2. A3 i Bz. 

Z grobów z okresu przedrzymskiego pochodzą zapinki wyłącznie odmiany M. Znaleziono je 
w grobach 146, 154, 156, 157. Z fazy B1 pochodzą zapinki A 67 i 68 (z grobów 136, 142, 153, 
167 i 169) . Do ciekawszych znalezisk należą dwie zapinki A 236, jedna znaleziona w grobie 
143, druga luźno . Z fazy B1 pochodzi również sprzączka omegowata, którą znaleziono luźno. 
Broń reprezentuje l miecz jednosieczny z grobu 158 datowany na fazę B1. jedno urn bo żel. typ 
9 wg Bohnsacka datowane na fazę A3 z grobu 156 oraz 13 grotów, w tym dwa o liściu 
wycinanym, z grobów 135 i 163. Z grobu 163 pochodzi również ostroga żel. typ l wg Jahna, 
datowana na fazę A2. 

Luźno w czystym, piasku na skraju cmentarzyska, znaleziono fragmenty jednego naczynia 
kultury łużyckiej datowanego na rv-v okres epoki brązu . 

Materiały z badań złożono w PMA. 

l Okołowice, gm. Pabianice woj . łódzkie St. l patrz epoka brązu 
Osłonki, woj. włocławskie St. l patrz neolit 

Pikule, gm. Janów Lubelski 
woj. tarnobrzeskie St. 2 
AZP 89-79 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabyt
ków w Tarnobrzegu 

Badania prowadził mgr Krzysztof Garbacz. Finansował WKZ w Tarno
brzegu. Pierwszy sezon badań . Cmentarzysko kultury przeworskiej . 

Stanowisko zostało odkryte w Lasach Janowskich w lipcu 1990 r., w sposób przypadkowy, 
przez poszukiwaczy militariów. 

Przy pomocy wykrywacza metali wydobyto z ziemi żelazne przedmioty (elementy uzbroje
nia, narzędzia) jak miecz z pochwą, fragmenty urn ba, 17 nitów, 9 grotów oszczepów i włóczni, 
ostrogę, tok, 7 noży, a także brązowy fragment pochwy miecza. 

We wrześniu 1990 r. BBIDZ w Tarnobrzegu przeprowadziło jednodniowe badania ratowni
cze. Wykop założono w miejscu odkrycia miecza. Odkryto drobne resztki przedmiotów żelaz
nych. Jama grobu nie zachowała się. Brak było kości oraz jakiejkolwiek ceramiki. Zlokalizowa
no miejsca odkrycia części spośród zabytków i wykonano szkic w terenie. 

W najbliższych latach planuje się przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych. 
Spośród pozyskanych zabytków na szczególną uwagę zasługują żelazny miecz z pochwą 

oraz brązowy fragment pochwy. Miecz, zaliczany do typu rv J. Kostrzewskiego posiadał pochwę 
wzmocnioną bocznymi rynienkowatymi okuciami i zdobioną prostymi oraz profilowanymi 
listewkami poprzecznymi. Miecz ten może być datowany na środkową fazę młodszego okresu 
przedrzymskiego. Zdobiony ornamentem odciskanym i 2 profilowanymi nakładkami brązowy 
fragment pochwy miecza z pewnością należy zaliczyć do importów z terenów Norieurn i Pano
nii. Egzemplarz ten datowany jest na późną fazę młodszego okresu przedrzymskiego. 

Cmentarzysko w Pikulach wstępnie datowane jest na okres: od środkowej fazy młodszego 
okresu przedrzymskiego do fazy Bz okresu wpływów rzymskich. 

Pruszcz Gdański, woj. gdańs
kie St. 7 AZP 14-44/11 

l Muzeum Archeologiczne w Gdańsku l 

Badania prowadzili mgr mgr Małgorzata Tuszyńska i Mirosław Pietrzak 
przy współpracy dr. Franciszka Rożnowskiego z WSP w Słupsku . Finan
sował WKZ w Gdańsku , Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim i Software 
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Technology Computers w Gdańsku. Czwarty sezon badań. Cmentarzys
ko płaskie z młodszego okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich. 

Kontynuacja badań ratowniczych z lat 1984-85 i 1989. Przebadano obszar około 8 arów 
w zachodniej części cmentarzyska odsłaniając 91 obiektów, w tym 89 grobów- ciałopalnych 
77 (39 jamowych i 38 popielnicowych). szkieletowych 12 oraz 2 jamy. Znaczna część grobów 
ciałopalnych była w różnym stopniu uszkodzona. 

Wszystkie groby popielnicowe pochodziły z młodszego okresu przedrzymskiego. Większość 
popielnic była uszkodzona. Wśród nich wyróżniono formy jajowate, jednouche naczynia szero
kootworowe oraz bezuche zaopatrzone, w nielicznych wypadkach, w gómej części w guzki lub 
krążki. Pozyskano kilkanaście grotów żelaznych, 6 umb, 3 miecze żelazne dwusieczne w po
chwach żelaznych oraz l jednosieczny. 

Wśród grobów jamowych 36 reprezentuje kulturę oksywską. Wystąpiły w nich m.in. klamry 
brązowe żebrowane, klamry żelazne jednodzielne i dwuczęściowe, zawiasowe, nożyki żelazne 
sierpikowate, przęśliki gliniane. 

W grobach kultury oksywskiej tak popielnicowych jak i jamowych datowanych na fazy A2 
i Aa mfodszego okresu przedrzymskiego wystąpiły zapinki żelazne odmiany D-E, K oraz M-N 
a także brązowe, odmiany G i O wg J. Kostrzewskiego. 

Trzy groby jamowe, w których znajdowały się zapinki brązowe II i III grupy wg Almgrena Ul. 
39; III, 45, 46, 53) pochodzą z fazy B1 i B2b starszego okresu wpływów rzymskich. 

Cztery spośród grobów szkieletowych nie posiadały żadnych wyznaczników chronologicz
nych, pięć pochodziło z faz B1 -B2a. jeden z fazy B2b. Wśród nich na uwagę zasługuje grób nr 
295, w którym obok dwóch zapinek brązowych -AIII, 45 była zapinka brązowa Alll, 59-61. 

Grób szkieletowy nr 352 z fazy B2 wyróżniał się innym ułożeniem szkieletu, rzadkim 
w kulturze wielbarskiej. Kości szkieletu ułożone były na osi E-W z odchyleniem na południe 
z głową od wschodu. 

Schyłkową fazę użytkowania cmentarzyska - wczesna faza okresu wędrówek ludów, 
reprezentują 2 groby szkieletowe. Grób nr 342, w którym była m.in. języczkowata końcówka 
pasa z brązu oraz grób nr 378, gdzie obok sprzączki żelaznej do pasa z lekko pogrubiałą ramą 
znajdowały się 2 zapinki brązowe z czterozwojową sprężyną, przednią cięciwą, o kabłąku 
taśmowatym i pełnej pochewce, z ornamentem metopowym na kabłąku i nóżce, mające analo
gie na cmentarzysku w Mikulezieach (Peregrinatio Gothica, s . 235, Abb. 12, 11. Łódź 1986.). 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Całkowite przebadanie cmentarzyska będzie możliwe po udostępnieniu terenu zajętego 

obecnie przez ogr6dki. 

l Psary, gm. Jernielin woj. leszczyńskie St. 40 patrz okres rzymski 

Rąty, gm. Somonino 
woj. gdańskie 
St. l AZP nr 14-39/40 

Mueum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Mirosław Fudziński (autor sprawozdania) przy 
współudziale mgr Barbary Babińskiej z MAG i mgr Ewy Kurylak z MAiE 
w Łodzi. Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Piąty sezon 
badań. Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej z wczesnego okre
su lateńskiego ze śladami osadnictwa z okresu wpływów rzymskich. 

Celem tegorocznych badań była próba uchwycenia granic stanowiska w kierunku połu
dniowym i zachodnim. 

Jeden wykop o powierzchni 64 m2
• usyytuowano w części _Rołudniowej stanowiska, na 

terenie łąki. W części zachodniej, dwa wykopy o powierzchni 71 m2 usytuowano w lesie przyle
gającym z tej strony pola. 

Odkryto 5 obiektów (od nr 64 do nr 68): 4 paleniska i bruk kamienny. Ponadto wyeksplo
rowano zachowaną część dużego bruku kamiennego (obiekt nr 40) odkrytego w sezonie poprze
dnim. 

Obiekty południowej części stanowiska datowane na wczesny okres lateński (nr 40 i nr 65 
do 68) zawierały nieliczne fragmenty ceramiki. Obiekt nr 64 - palenisko, zostało odkryte 
w wykopie usytuowanym w lesie w zachodniej części stanowiska. Zawierało ono liczne frag
menty cerarniki (niektóre wtómie przepalone) i polepę. Obiekt ten można datować na przełom 
n i III w. n. e. i zaliczyć jako pozostałość osadnictwa ludności kultury wieibarskiej. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania bęcfą kontynuowane. 



Informator Archeologiczny 1990 

R6życe Stara Wieś, gm. Ko
cierzew woj. skierniewickie 
St. 3 AZP 57-57/4 

Uniwersytet Łódzki Katedra 
Archeologii 

Badania prowadziła mgr Lubomira Tyszler przy współudziale mgr G. 
Borkowskiej i mgr G. Mazura (antropologa) . Finansował WKZ w Skier
niewicach. Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej i kultury gro
bów kloszowych. Osada kultury przeworskiej. 
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Badania kontynuowano w płn.-zach. części stanowiska, przebadano 25 m2 powierzchni. 
Osada: zanotowano częściowy zarys budynku wypełnionego gruzem polepy (na wielu 

fragmentach wystąpiły odciski konstrukcji obiektu), dołki pasłupowe (niektóre związane z kon
strukcją obiektu), psie pochówki (3-4? szkielety) , jamę gospodarczą. W odkrytej części budynku 
odkryto kilka dużych głazów eratycznych pochodzących najprawdopodobniej z obwarowania 
grobu zbiorowego kultury wschodniopomorskiej odsłoniętego w czasie ubiegłorocznych badań. 

Inwentarz ruchomy osady to fragmenty ceramiki, materiał osteologiczny, jeden drobny 
przedmiot metalowy. 

Prace będą kontynuowane. 

Rzechta, gm. Sieradz 
woj. sieradzkie 
St. 12 AZP 70-46/2 

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 

Badania prowadził mgr Marek Urbański . Finansował WKZ w Sieradzu. 
Drugi sezon badań. Osada kultury przeworskiej ze schyłku okresu 
późnolateńskiego i z wczesnego okresu rzymskiego. 

Stanowisko odkryto w 1983 r. podczas badań powierzchniowych w ramach AZP. Było 
badane wstępnie w 1985 r. W 1988 r. przeprowadzono badania ratownicze. Osadajest położo
na na piaszczystym cyplu wysuniętym w terasę Warty, ok. 400-500 m na południowy zachód 
od dro_gi Sieradz- Widawa. W 1989 r. kontynuowano badania ratownicze -wykopy N, V i VI 
(65 m~). Odkryto fragmenty dużych jam: l O, 11 i 12, które można zakwalifikować jako chaty, 
których zarysy były widoczne na gł. 60-90 cm. W wypełniskach jam oraz nad nimi, w warstwie 
brunatno - szarej ziemi, odkryto wiele fragmentów ceramiki ręcznie lepionej z przełomu 
okresu późnolateńskiego i rzymskiego oraz fragmenty kości i zębów zwierzęcych. Na uwagę 
zasługuje zestaw zabytków wydobytych z dotychczas wyeksplorowanej części jamy 10: głazik 
kamienny, 2 przęśliki gliniane, l fragment naczynia grafitowanego, fragment brązowej zawiesz
ki , fragment osełki, fragmenty paciorka bursztynowego, fragment glinianego ciężarka tkackie
go, fragment żarna kamiennego oraz przeszło 300 fragmentów ceramiki. Nie natrafiono na 
ślady palenisk. choć w wykopach znaleziono sporą ilość przepalonych kamieni polnych, nie 
tworzących jednak żadnych konstrukcji. Nie stwierdzono również warstwy polepy. W wykopie 
N, na gł. ok. 60 cm, tuż przy jamie 10, znaleziono dno popielnicy kultury łużyckiej z N -V 
okresu epoki brązu z resztkami wypełniska w postaci szarego piasku i fragmentów spalonych 
kości ludzkich. Górna część tej popielnicy została zniszczona prawdopodobnie jeszcze w staro
żytności . W wykopach N i V znajdowało się jeszcze kilka fragmentów ceramiki kultury łużyc
kiej z N-V okresu epoki brązu . 

Wykop nr VI został założony150m na północnywschód od wykopów 1-V, w pobliżujednego 
z trzech wykopów rabunkowych, które zrobili w sierpniu 1988 r. pokątni .badacze". W VI 
wykopie oprócz nielicznych fragmentów ceramiki kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, 
odkryto także fragmenty filigranowej ozdoby srebrnej , zdobionej ,,oczkiem" z niebieskiego szkła. 

Planuje się w przyszłości wyeksplorowanie jam 10, 11 i 12, i zako:Aczenie bacl8ń. 

l Sierpów, gm. Ozorków woj . łódzkie St. l patrz epoka brązu 

Sorkwity, woj. olszty:Askie 
St. m AZP 22-67 

l ~~zeum Warmii i Mazur w Olszty-

Badania prowadził mgr Mirosław Hoffmann. finansowało BBiDZ w Ol
sztynie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko płaskie kultury kurhanów 
zachodniobałtyjskich ze środkowego i późnego podokresu lateńskiego. 

Oznaczona jako stanowisko III nekropola odkryta została 30 stycznia 1990 r . na terenie 
Zakładu Remontowo-Budowlanego PPGR w Sorkwitach, przez magazyniera tego zakładu M. 
Stankiewicza. Cmentarzysko położone jest przy północno-zachodnim brzegu Jeziora Lampac
kiego i znajduje się na obszarze mocno zniszczonym przez nowożytną i - jak wykazały 
badania- późnośredniowieczną zabudowę . 

Do eksploracji nadawał się jedynie kilkudziesięciometrowej długości, wąski (ok. 4 m 
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szerokości) pas terenu położony między utwardzoną drogą wiejską, a skarpą, która powstała 
w wyniku prowadzonych przed kilkoma latami prac niwelacyjnych. 

Badaniami ratowniczymi objęto 22,3 m2 powierzchni cmentarzyska odkrywając g obiektów: 
6 grobów popielnicowych (w tym jeden bez obstawy kamiennej), l ciałopalny bezpopielnicowy 
w obstawie kamlennej oraz konstrukcję z kamieni niezawierającą przepalonych kości (obiekt 
8). Ponadto wyeksplorowano oznaczony numerem g obiekt, którego regularna konstrukcja 
(duża płyta kamlenna obstawiona jednowarstwowym wieńcem otoczaków oraz, od strony NNE 
bardzo dużym głazem) pozwala interpretować go jako obstawę wybranego grobu ciałopalnego. 

Odkryte pochówki wystąpiły głęboko (na poziomie od- O, 70 do -o,go m), co wiązać należy 
z akumulacją warstw, które narastały przez kilkaset lat wskutek działalności gospodarczej 
oraz zniszczeń późnośredniowiecznych i nowożytnych budynków. Groby usytuowane były 
w dwóch - oddalonych od siebie o 0,8 m -rzędach, które przebiegały po linii NNE-SSW, 
a więc równolegle do brzegu jeziora. 

Inwentarz pochówków (popielnice przeważnie przykryte misami) jest jednolity pod wzglę
dem formalnym i typologicznym (niezdobione popielnice o baniastych, obmazywanych palcami 
brzuścach, płaskich, wyodrębnionych dnach i wygładzonych, krótkich szyjkach; płaskodenne 
misy często zdobione odciskami paznokcia). 

Na podstawie podwyższonych załomów brzuśców popielnic (na szyjki przypada 25-30% 
wysokości naczyń) odkryte groby datować należy na środkowy i późny podokres lateński. 

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 
Przewiduje się kontynuację prac. 

l Sowinki, gm. Mosina woj. poznańskie St. 23A patrz okres rzymski 

Sowinki, gm. Mosina 
woj. poznańskie 
St. 238 AZP 56-27/28 l 

Pracownie Konserwacji Zabytków l 
w Poznaniu - Spółka z o.o. Pra
cownia Naukowo-Badawcza 

Badania prowadził mgr Tadeusz Łaszkiewicz (autor sprawozdania) przy 
g dziale studentów archeologii UAM: Agnieszki Łaszkiewicz i Krzysztofa 
Swigonia. Zleciło Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, finanso
wała zaś Dyrekcja Rozbudowy Miasta Poznania. Drugi sezon badań . 
Osada ludności kultury przeworskiej, przede wszystkim z młodszego 
okresu przedrzymskiego, ponadto ślady osadnictwa z końca neolitu 
/początku epoki brązu, pojedyńcze fragmenty ceramiki schyłkowołu
życko (?) - pomorskiej i wczesnośredniowiecznej. 

Przewidziany do eksploracji w drugim sewnie badań wykopaliskowych wykop ulokowano 
w południowej i południowo-zachodniej części zweryfikowanego przez ubiegłoroczne prace 
inwentaryzacyjne obszaru stanowiska 23B (w obrębie kompleksu stanowisk określonego ca
łościowo jako Sowinki 23) . Celem było uściślenie zasięgu stanowiska, rozpoznanie ewentual
nego zróżnicowania chronologiczno-kulturowego tej strefy osady, a także rozpoznania reliktów 
zabudowy i zagospodarowania przestrzeni. Odkrywkę pod wykop przygotowano przy użyciu 
spychacza gąsienicowego zdjęto nadkład prócznicy ornej (o miąższości ok. 30 cm) oraz (częś
ciowo) warstwę kulturową ----łącznie o miążswści do 50/60 cm. Odkrywka ,,związana" była 
narożnikiem północnowschodnim z wykopem z sezonu 1g8g. Zbadano całość odkrywki, tj. 
powierzchnię 2300 m2

. Wyróżniono 5 obiektów nieruchomych, w tym jamę, 2 dołki posłupo
we(?) i 2 obiekty o nieokreślonej funkcji (z dużą zawartością rumoszu grud polepy). Zebrano 
również stosunkowo liczny ruchomy materiał zabytkowy, w tym: ok. 2.000 fragm. ceramiki, ok. 
l. 750 grud polepy, 20 artefaktów krzemiennych, fragm. 2 toporków kam., ostrogę żel., nóż żel., 
kilka innych zabytków, ponadto próbki żużla żel. i węgli drzewnych. 

Wyniki sezonu 1ggo potwierdzają wielokulturowy charakter stanowiska- ze zdecydowaną 
przewagą materiałów z osady ludności kultury przeworskiej, przede wszystkim z młodszego 
okresu przedrzymskiego, mniej zaś z początków okresu wpływów rzymskich. Wyróżniono 
ponadto ślad osadnictwa z końca młodszej epoki kamienia - początków epoki brązu oraz 
nieliczne fragmenty ceramiki schyłkowołużycko (?) - pomorskiej z wczesnego i śródkawego 
okresu lateńskiego i z okresu wczesnego średniowiecza (z końcowych jego faz) . 

Z punktu widzenia archeologicznych potrzeb konserwatorskich stwierdzić można, że sta
nowisko zostało rozpoznane w stopniu dostatecznym, dlatego też nie przewiduje się dalszych 
systematycznych badań wykopaliskowych. Zastrzeżono natomiast u inwestora stały nadzór 
archeologiczny w przypadku prac ziemnych na stanowisku. 

Dokumentacja z badań oraz materiały zabytkowe- do czasu pełnego opracowania- zna
jdują się w Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ -Spółka z o.o. w Poznaniu. 

l Sowinki, gm. Mosina woj. poznańskie St. 23C patrz okres halsztacki 

Strumienno, gm. Krosno Odrzańskie St. 4a patrz okres rzymski 



Iriformator Archeologiczny 1990 

Sząbruk, gm. Gietrzwałd 
woj. olsztyńskie 
St. I AZP 25-60/6 

Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Izabela Mirkowska. Finansowała Akademia 
Rolniczo-Techniczna, Wydział Geodezji i Fotogrametrii w Olsztynie. 
Pierwszy sezon badań. Osiedle obronne z wczesnej epoki żelaza (wczes
ny, środkowy ok. lateński), wczesne średniowiecze, ślady osadnictwa 
neolitycznego i późnośredniowiecznego. 
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Celem tych badań było poznanie budowy i charakteru osiedla obronnego niszczonego przez 
orkę i erozję wód deszczowych. 

Stanowisko to położone _fest na cyplu dawnej wyspy obecnie półwyspu wchodzącego w Jez. 
Wulpińskie w niewielkiej odległości oddzielającej płd-zach. brzeg cypla z położonym po drugiej 
stronie Kręskiem. 

Na niszczonej partii stanowiska założono dwa wykopy. 
Wykop l został założony na płn. skraju wyniesienia i jego plateau o wym. 2 m na 20 m 

z odchyleniem 18 stopni od kierunku północy na zachód. W wykopie natrafiono na cztery 
obiekty interpretowane jako paleniska oraz fr. palisady. Obiekty oznaczone numerami l, 2, 4 
można uznać za paleniska, natomiast obiekt 3 nasuwa wątpliwości co do pełnionej funkcji, czy 
to ślady paleniska czy może ślady konstrukcji mieszkalnej. Wątpliwości te wynikają z zawar
tości zaciemnienia. Były tam zarówno węgielki drzewne, frg. ceramiki, krzemienie, frg. kości 
zwierzęcych, ale też duże frg. polepy, ślady może po palikach i słupie. Wąski pas szarej gleby 
biegnącej ukośnie w wykopie Interpretowano jako ślad palisady o szerokości ok. 37-45 cm i do 
głębokości ok. 95 cm od powierzchni wykopu. Eksplorowane warstwy dostarczyły zabytki 
wstępnie datowane na wczesny, środkowy okres lateński, ok. wczesnośredniowieczny oraz 
ślady osadnictwa neolitycznego. 

Wykop 2 usytuowano poniżej wykopu l w największym obniżeniu niszczonej partii stano
wiska o wym. 5 m na 5 m. 

W wykople odkryto ogromne ilości rozrzuconego materiału ceramicznego zawartego w eks
plorowanej warstwie ornej, która dochodziła do gł. 20-30 cm od powierzchni wykopu. Poniżej 
do gł. ok. 50-60 cm zalegał już torf i gytia jeziorna. Zabytki pochodzące z wykopu, który można 
by nazwać śmietnikiem, a były to fr. naczyń, frg. kości zwierzęcych, fr. polepy, przęślik 
gliniany, krzemienie oraz masa muszelek można wstępnie datować na wczesny, środkowy 
okres lateński i ok. wczesnośredniowieczny. 

Na podstawie dotychczasowych wyników badań osiedle obronne można datować wstępnie 
na wczesną epokę żelaza- wczesny, środkowy okres lateński- kultury kurhanów zachodnio
bałtyjskich, okres wczesnośredniowieczny kultury pruskiej oraz ślady osadnictwa neolityczne
go i późnośredniowiecznego. 

Stanowisko to wymaga dalszych prac badawczych. 

l Warkalki- Surajny, gm. Miłakowo woj. olsztyńskie St. I patrz okres halsztacki 

Warszkowo, gm. Sławno, woj. słupskie St. 27 patrz okres rzymski 

Warszkowo, gm. Sławno woj. 
słupskie St. 30 AZP 11-
26/57 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadził dr Włodzimierz Rączkowski. Finansował WKZ 
w Słupsku. Pierwszy sezon badań. Osada ludności kultury łużyckiej/ 
pomorskiej oraz z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko jest zlokalizowane w południowej części wsi Warszkowo, ok. 100m od drogi 
Warszkowo - Warszkowo Kolonia. Pod względem geomorfologicznym jest to wysoki brzeg 
doliny rzeki Wieprzy. 

Badania prowadzone były w ramach programu studiów nad osadnictwem pradziejowym 
w dolinie Wieprzy. Celem badań było określenie dokładnej chronologii osady z okresu wpływów 
rzymskich oraz jej relacji z osadami Warszkowo stan. 26 i 27 oraz cmentarzyskiem ludności 
kultury oksywskiej - Warszkowo stan. 4. 

Zbadano obszar o powierzchni 275m2 l zarejestrowano 31 obiektów. 5 z nich to obiekty 
o nieokreślonej przynależności kulturowej, prawdopodobnie pochodzenia naturalnego. Z osa
dą ludności kultury łużyckiej/pomorskiej jest związanych 20 obiektów, w tym paleniska (2), 
grób jamowy ?(l), jamy posłupowe (14) oraz obiekty o funkcji nieokreślonej (3). Z osadą 
z okresu wpływów rzymskich jest związanych 6 odkrytych obiektów, w tym l palenisko oraz 5 
jam posłupowych. Stanowisko jest silnie niszczone w skutek intensywnych prac polowych. 

Materiały znajdują się czasowo w Instytucie Prahistorii UAM. 
Prace będą kontynuowane. 
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l Wllkowice, woj. sieradzkie St. l patrz okres halsztacki 

Zadowice, gm. Godziesze woj . kaliskie St. la patrz okres rzymski 



Okres wpływów rzymskich 

l Biskupice, gm. Brwinów woj. warszawskie patrz okres lateński 

Bobin, gm. Proszuwice woj. 
krakowskie St. 2, 5 i 14 
AZP 100-61/3, 6, 15 l 

Muzeum Archeologiczne w Krako-l 
wie - Konserwator Zabytków Ar
cheologicznych woj. krakowskiego. 

Badania prowadzili mgr mgr R. Naglik l Tomasz Wichman. Finansował 
Konserwator Zabytków Archeologicznych woj. krakowskiego. Drugi se
zon badań. Osada grupy tynieckiej. kultury przeworskiej z wczesnego 
i późnego okresu wpływów rzymskich, kultury trzcinieckiej l łużyckiej 
z epoki brązu l okresu halsztackiego. 

Przeprowadzono badania sondażowe na stanowiskach 2 l 14 położonych na lewobrzeżnej 
terasie Szreniawy. w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska 5. na którym kontynuowano bada
nia rozpoczęte w 1989 r. 

W sondażach na stan. 2 i 14 nie natrafiono na pozostałości warstwy kulturowej, a znale
ziono jedynie kilkanaście fragmentów ceramiki z epoki brązu i okresu wpływów rzymskich. 

Na stanowisku 5 wykonano 3 wykopy sondażowe: III (6 m2), wykop IV (5 m 2). V (5m2) oraz 
ponownie odkopano i pogłębiono do poziomu calca wykopy I i II. 

W wykopach I i III oraz II i IV. usytuowanych w zachodniej części stanowiska, zaobserwo
wano zbliżony układ nawarstwień. Ich miąższość sięgała 190-220 cm. Łącznie , w ich obrębie, 
odkryto 68 obiektów archeologicznych w tym 43 jamy posłupowe. 6 jam zasobowych oraz 
poziomy użytkowe dwóch, częściowo odsłoniętych. budynków wczesnorzymskich. Większość 
jam posłupowych związanych jest z wczesno- l późnorzymskim osadnictwem. Jedynie kilka 
z nich należy łączyć z osadą kultury trzcinlecklej i łużyckiej , podobnie jak odkryte dolne partie 
sześciu , trapezowatych w przekroju jam zasobowych. W jednej z nich (oh. 77) znaleziono duży 
fragment wazy datowanej na III epoki brązu. 

Łącznie odkryto ok. 3600 fragmentów ceramiki kultury przeworskiej , łużyckiej i trzciniec
klej oraz 6 przęślików. W obiektach datowanych na epokę brązu znaleziono m .in. brązowy 
haczyk na ryby, szklany paciorek (oh. 65) i kościaną szpilę (ob. 50). Natomiast w nawarstwie
niach związanych z oh. 40 natrafiono na brązową zapinkę typu A 68 z widocznymi śladami 
naprawiania, datowaną na fazę B1 okresu wpływów rzymskich. 

Wykop V wytyczono we wschodniej części stanowiska. 
Poniżej 35-40 cm warstwy ornej zaobserwowano brunatnoczarną warstwę kulturową 

sięgającą do głębokości 110 cm, w której obrębie wydzielono 5 obiektów: 2 jamy posłupowe 
o średnicy 40-45 cm, 2 owalne jamy o nieustalonej funkcji oraz dwumetrowej szerokości pas 
polepy konstrukcyjnej biegnący z południowego-wschodu w klerunku północno-zachodnim . 
Warstwa ta o miąższości około 10 cm, stanowi prawdopodobnie fragment zasypiska dużego 
obiektu o charakterze gospodarczym lub mieszkalnym. którego jednak kształt i funkcję będą 
mogły określić dalsze badania. Obiekt ten można datować na młodszy okres przedrzymski. 

Pozyskany w trakcie eksploracji materiał zabytkowy (752 fr. ceramiki) stanowiła głównie 
cerarnika z młodszego okresu przedrzymskiego (o silnie profllowanych krawędziach wylewów) 
oraz z wczesnego okresu wpływów rzymskich. Materiały późnorzymskie (w tym duże fragmenty 
toczonych naczyń odmiany gładkiej , naczyń zasobowych itp.) występowały w górnych partiach 
nawarstwień (do około 60 cm). Znaleziono również kilka fragmentów celtyckich naczyń grafito
wych. Nieliczne jedynie fragmenty ceramiki oraz 3 wyroby krzemlenne można datować na 
epokę brązu . 

Wyniki prac w obrębie wykopu V skłaniają do wniosku , Iż dalsze badania na stanowisku 5 
w Bobinie winny koncentrować się w jego wschodniej partii. 

Badania będą kontynuowane. 

l Bocheń, gm. Łowicz woj . skierniewickie St. l patrz wczesne średniowiecze 

Brzeski, gm. Klw6w woj. ra
domskie St. 2 AZP 70-62/2 

l Muzeum Okręgowe w Radomiu 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Cieślak. Finansował WKZ w Rado
miu. Pląty sezon badań . Cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów 
rzymskich. ślady osadnictwa ze starszej epoki kamienia, neolitycznego. 
kultury trzcinlecklej, osada kultury łużyckiej. 

Przebadano ok. 240 m 2 w centralnej partii stanowiska. Teren porośnięty jest jałowcami, co 
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przyczyniło się do częściowego uszkodzenia obiektów. Zniszczenie powoduje również eksploa
tacja plasku. 

Pod częściowo zniszczonym humusem wystąpiła warstwa ciałopalenia (grubości) 10-20 cm 
zajmująca większość zbadanego obszaru. Zawierała dużą ilość zabytków tworzących niejedno
krotnie dość wyraźne skupiska. Poza przepalonymi kośćmi i fragmentami naczyń odlayto 2 
fragmenty szpil kościanych, 3 fragmenty grzebieni, 2 przęśliki dwustożkowate, 4 fragmenty 
osełki z piaskowca, żelazny wislorek wiaderkowaty, 2 brązowe bierki do gry (?), pókuliste, 
puste w środku (średnice 2,8; 3,6 cm) oraz fragmenty bliżej nieokreślonych przedmiotów 
żelaznych l brązowych. 

W obrębie warstwy ciałopalenia wyodrębniono 3 skupiska przepalonych kości l ceramiki 
oraz 2 paleniska. Obok lub bezpośrednio pod warstwą odlayto 17 grobów: 2 popielnicowe, 15 
jamowych oraz dużą jamę nie zawierającą materiału zabytkowego (obiekt z osady kultury 
łużyckiej). 

Najwięcej zabytków dostarczył obiekt 65- popielnicowy grób wojownika, na który składały 
się: popielnica - bogato zdobiona waza na nóżce, o wyświecanych powierzchniach barwy 
czarnej, zawierająca poza kośćmi przemieszanymi z węglem drzewnym brązową zapinkę grupy 
A. VI, fragment brązowego okucia końca pasa zakończonego kółeczkiem z guzkiem, 2 fragmenty 
nitu umba i drobne części przedmiotów żelaznych i brązowych . W jamie grobu wystąpiły: drugi 
fragment okucia końca pasa, rytualnie zwinięty miecz obosieczny, 2 groty oszczepów Oeden 
bogato zdobiony u nasady tulei) , umbo J . 7a 2 odmiany Liany, miecz o niewyodrębnionych, 
trójkątnych płytkach, stopiona brązowa zapinka, prawdopodobnie kuswwata, nóż o obustronnie 
wyodrębnionym trzpieniu, osełka z piaskowca, stopione fragmenty brązów, nożyce oraz duże 
fragmenty przepalonych naczyń m.in. czarki i wazy na nóżce. Zespół jest datowany na C la. 

Wyposażenie pozostałych obiektów było ubogie, w drugim groble popielnicowym nie odkry
to materiału pozaceramicznego, w pochówkach jamowych wystąpiły pojedyńcze zabytki m.in. 
brązowe szczypce higieniczne, jednodzielna sprzączka półkolista, żelazny nożyk o obustronnie 
wyodrębnionym trzpieniu, fragment klamerki esowatej, wislorek wiaderkowaty, zapinka po
chodna od silnie profilowanych dat. B2-Cl. 

Ze zniszcwnych obiektów pochodzą m.In. zapinki: brązowa A.41 dat. B2/C l, żelazna A. l58 
dat. B2/Cl-D, fragment prawdopodobnie fibuli A.l32, a także żelazna ostroga I grupy Godłow
skiego dat. B2/Cl, prostokątny nóż-hebel. 

Na stanowisku wystąpiła również ceramika kultury łużyckiej, tj. trzclnleckiej, kultury 
ceramiki grzebykowo-dołkowej oraz rdzenie, wiórki i odłupki z pracowni paleolitycznej . 

Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Okręgowym w Radomiu. 
Badania na stanowisku będą kontynuowane. 

l Brzezie, gm. Pleszew woj . kaliskie St. 29 patrz okres halsztacki 

Charłupia Mała. St. 8, woj. sieradzkie patrz okres lateński 

Cyców, woj. chełmskie patrz okres lateński 

Polski, gm. Czos
oj. warszawskie 
4/46 

Biuro Naukowo-Konserwatorskie 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Maria Kulisiewicz-Kubielas wraz z mgr Mar
kiem Czarneckim. Finansował Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
Trzeci sezon badań . Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpły
wów rzymskich oraz ślady osadnictwa starożytnego (kultura amfor 
kulistych, kultura łużycka). 

Kontynuowano badania ratownicze z lat 1988-1989. Przebadano obszar o powierzchni 
250m2

, dążąc do rozpoznania cmentarzyska w środkowej i południowo-wschodniej części. 
Odlayto i wyeksplorowano 37 obiektów. Wśród nich 34 pochodziło z okresu wpływów rzyms
kich, a 3 z neolitu. 

Obiekty kultury przeworskiej reprezentuje: 13 grobów popielnicowych, 6 jamowych oraz 15 
o nieokreślonym charakterze, niektóre z nich stanowią dna pochówków zniszczonych przez 
głęboką orkę i wkopy współczesne. Wyposażenie więkswści ogranicza się do kilku ułamków 
ceramiki i nielicznych przepalonych kości. 

W brązowych i brunatno-brązowych wypełniskach jam pochówków jamowych oprócz prze
palonych kości znajdowane były ułamki ceramiki, elementy uzbrojenia, fragmenty zapinek 
i okuć żelaznych. Do ciekawszych należy grób 62, zawierał silnie zniszczone umbo, zapewne 
typu J7a oraz imacz z wyodrębnionymi płytkami. Cały zespół datować można na wczesną fazę 
późnego okresu rzymskiego. 

Wyposażenie grobów popielnicowych było bardzlej zróżnicowane. Ich jamy o zarysach 
owalnych, często nieregularnych - rozwlecwnych przez orkę l wypełniskach brunatnych lub 
szaro-brunatnych zawierały przedmioty metalowe, m.In. zapinki typu A VI z podwiniętą nóżką, 
kuswwate, brązowe zapinki pochodne od silnie profilowanych oraz fragmenty różnych typów 
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igły żelazne, sprzączki owalne i prostokątne jak też okucia i nity. Ponadto w kilku pochówkach 
wystąpiły ułamki grzebieni wielowarstwowych, dwustożkowate przęśliki i grudki stopionego 
szkła. Pod względem formy ciekawy był grób 79 z elementami konstrukcji kamiennej. Nad 
popielnicą, jak też obok niej zalegały kamienie, część z nich była przepalona. W wypełnisku 
jamy obok przepalonych kości 1 niewielkich fragmentów ceramiki znaleziono 4 przęśliki, 
natomiast w jajowatej , lekko chropowaconej popielnicy wystąpiły 2 zapinki brązowe pochodne 
od silnie profilowanych, sprzączka, igła żelazna, miniaturka przedmiotu żelaznego, okucia 
i grudki stopionego szkła. 

Odkryte obiekty mieszczą się w ramach czasowych cmentarzyska określonych wcześniej na 
fazę B2/C1 - C1 okresu wpływów rzymskich. 

W czasie badań natrafiono również na pozostałości osadnictwa starożytnego . Odsłonięto 3 
obiekty silnie zniszczone zawierające materiały krzemienne i ceramikę kultury amfor kulistych. 

Na powierzchni cmentarzyska oraz w warstwach kulturowych występowały ułamki cerami
ki kultury łużyckiej, m.in. fragmenty wylewów z otworkami pod krawędzią. 

Dokumentacja 1 materiały z badań znajdują się u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Badania będą kontynuowane. 

l Dębczyno, woj . koszalińskie st. 53 patrz wczesne średniowiecze 
Gorszewice, gm. Kaźmierz woj. poznańskie St. l patrz okres halsztacki 

Grochy Stare, gm. Poliwiętne 
woj. białostockie St. l 
AZP 41-84/20 

l Konserwator Zabytków Archeolo- l 
gicznych w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr K. Rusin. Finansował WKZ w Białymstoku. 
Kurhan typu ..rostołckiego". Drugi sezon badań. Póżny okres wpływów 
rzymskich: 

Kontynuowano prace wykopaliskowe na kurhanie nr l. Należy on do 14 kurhanów typu 
..rostołckiego" znajdujących się w odległości ok. 600 m. na zachód od wsi Grochy Stare. 
Badania miały charakter ratowniczy. Przebadano ćw. NW kurhanu. W środkowej partli obiektu 
stwierdzono występowanie fragmentarycznie zachowanego jądra kamiennego (kamienie o wy
miarach 30-40 cm). Płaszcz kamienny został w dużych partiach zniszczony przez wybieranie 
kamieni. Pierwotna średnica kurhanu wynosiła ok. 24 m. Pod płaszczem odkryto kilka obiek
tów rowkowych o przekroju nieckowatym, zawierały one znikomą ilość niewielkich fr. ceramiki. 
Na obrzeżu nasypu odsłonięto jamę nieckowatą z dużą ilością spalenizny 1 węgli drzewnych. 
Poniżej poziomu płaszcza kamiennego natrafiono na ślady orki podkurhanowej. Z nasypu 
kurhanu uzyskano bogaty materiał ceramiczny z późnego okresu wpływów rzymskich. 

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

Gródek Nadbużny, gm. Hru
biesz6w woj. zamojskie 
St. IC AZP 86-95/12 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodows- l 
klej Katedry Archeologicznej w Lub
linie 

Badania prowadził dr Andrzej Kokowski. Finansował UMCS 1 WOAK 
w Zamościu . Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko z okresu rzymskiego. 

Założono jeden wykop o powierzchni 60 m2 w zachodniej części badanej strefy stanowiska. 
Obejmował on miejsce znalezienia przez Piotra Kanię, zimą 1989 roku, inwentarza wypłukane
go przez deszcz grobu ludności grupy masłomęckiej . Pochówek ten zlokalizowany został 
w górnej partli sztucznego stoku powstałego przez zsunięcia naturalnej skarpy ostańca lesso
wego na którym znajduje się cmentarzysko. W wyniku przeprowadzonych prac odkryto oprócz 
zniszczonego wiosenną orką wspomnianego szkieletu, jeszcze sześć grobów z okresu rzymskiego 
zawierającego wyłącznie pochówki o obrządku szkieletowym. W liczbie tej trzy pochówki zawierały 
osobników dorosłych a cztery dzieci. Tylko jeden grób zawierał pochówek cząstkowy- nr 157, 
któremu towarzyszyło interesujące wyposażenie w postaci brązowej igły, brązowej sprzączki 
w kształcie litery .D" z bogatym profilowaniem ramy i kolca, przęślik gliniany i krążek wykona
ny z poroża, mający jednostronnie wypukły przekrój i klepsydrowaty otwór. W wypełnisku 
grobu doskonale czytelne były ślady wkopu naruszającego układ szkieletu i zarys trumny. 

W pozostałych grobach stwierdzono kompletne szkielety w układzie anatomicznym, co 
dotyczy również znalezionego przez P. Kanię. Wyposażenie stwierdzono w czterech obiektach. 
Pozbawione go zawierały wyłącznie pochówki dzieci , w tym jeden osobnika w wieku lnfans II. 
Efektowny inwentarz zawierał grób nr 162, odkryty zimą. Składały się nań : grzebień z poroża, 
fibula VI grupy Almgrena zdobiona perełkowatym drutem, częściowo zachowany wisiorek 
wiaderkowaty z brązu , naśladownictwo lub falsyfikat rzymskiego denara, przęślik gliniany, 
naszyjnik składający się z dużego paclora ze szkła, siedmiu wisiorków z bursztynu, paciorka 
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bursztynowego, ośmiu małych paciorków szklanych i około 115 paciorków ze szkła opakowe
go. Zestaw ten uzupełnia znaleziony już w trakcie badań przy szkielecie mały grocik z brązu. 
W grobie 158 znaleziono natomiast przy zmarłej kobiecie bardzo czytelne in situ dwa układy 
paciorków tworzące dwa naszyjniki. Jeden złożony był z 208 paciorków z pomarańczowego szkła 
opakowego i 6 ze szkła fioletowego, drugi natomiast z 24 dużych paciorków z kolorowego szkła 
i bursztynu. Wyposażenie dopełniały dwie fibule z brązu, igła , żelazna sprzączka i przęślik. 

Unikatowy charakter mają znaleziska z grobu nr 162. Brązowy grocik trudno bowiem 
uznać za element uzbrojenia. W literaturze przedmiotu podobne znaleziska interpretuje się 
jako mające przeznaczenie rytualno-magiczne. Równie interesująca jest pochodząca z tego 
zespołu moneta chociażby z racji znalezienia już podobnego egzemplarza w Gródku i dwóch 
dalszych w Kraśniku l w Olchowcu. 

Materiały o dużej randze poznawczej uzyskano również przy okazji badania niszcwnej 
przez cmentarzysko osady i cmentarzysk neolitycznych. Kulturę wołyńsko-lubelską cerarniki 
biało malowanej reprezentuje grób nr VIII. Zawierał on pochówek małego dziecka ułożony 
głową na południe. Wyposażenie stanowił trójkątny grocik krzemienny, identyczny jak para 
znaleziona w groble nr I na tym stanowisku. 

Osadę kultury pucharów lejkowatych (KPL) reprezentuje 12 dalszych obiektów, z których 
w całości w wykopie mieściło się 6. Sześć z nich reprezentują niegłębokie jamy o płaskich 
dnach i mniej lub bardziej gruszkowatych profilach. Trzy dalsze, to duże głębokie jamy 
o profilach zdecydowanie gruszkowatych. Przy jarnie nr 91 stwierdzono przynajmniej dwa dołki 
po słupach podtrzymujących zadaszenia. Interesujący jest obiekt nr 83, będący co prawda 
silnie zniszczoną w części stropowej jamą o zachowanej średnicy 55 cm i głębokości zaledwie 
15 cm od powierzchni calca. Znaleziono w niej jedno zgniecione naczynie zasobowe z interesu
jącymi krzyżowymi uchami. W kilku jamach znaleziono różnego rodzaju duże karnienie do 
rozcierania, przy czym w obiekcie nr 86 było ich aż cztery o różnej wielkości. Nąjciekawszy 
inwentarz stwierdzono w jamie nr 82. Oprócz kilku naczyń typowych dla KPL i zachowanych 
nieomal w całości, znaleziono jedno naczynie kultury Cucuteni-Tripolie o kulistym obrysie 
brzuśca, z dwoma uchami na barku i płaskim dnie. Cały brzusiec i ucha pokrywa malowany 
ornan1ent gęsto krzyżujących się linii wykonany czarną farbą, ograniczony wstęgami malowa
nymi farbami czarną i czerwoną. Naczyniu temu towarzyszyło Inne nietypowe dla KPL. Miało 
ono jajowaty, przysadzisty brzusiec, brzeg wychylony na zewnątrz i ornament w postaci szere
gu nakłuć u podstawy szyjki, poniżej którego rozmieszcwne są małe, stożkowate guzki. 
Powierzchnie szare i swrstkie, wypal bardzo dobry, ceramika cienkościenna. Należy również 
podkreślić, że w jarnie nr 91 znaleziono duże naczynie o formie powszechnej w KPL, bogato 
zdobione elementami plastycznymi w postaci listew i guzków, jednak w technologii charakte
rystycznej dla wyrobów kultury Cucuteni-Tripolie. 

W obiektach znaleziono wiele narzędzi krzemiennych takichjak siekiery, wiórowce. drapa
cze oraz kościanych. Interesująca jest też miniatura pucharka na cylindrycznej nóżce, znale
ziona w wypełnisku jamy nr 91 . 

Badania sezonu 1990 pozwoliły na stwierdzenie zasięgu cmentarzyska od strony 
zachodniej do samej krawędzi skarpy wyniesienia, a tym samym potrzebę i konieczność 
przebadania w pierwszej kolejności jej zniszczonej partii. 

l Grzybów, gm. Staszów woj . tarnobrzeskie St. l patrz neolit 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii Zakład Prahisto
rii Polski w Poznanlu 

Badania prowadził mgr Józef Bed_narczyk. Finansowało BBDZ w Byd
goszczy. Siódmy sewn badań. Siady osadnictwa kultury łużyckiej, 
osada, warzelnia soli i sanktuarium (?) z okresu wpływów rzymskich. 

Badania kontynuowano w 2 strefach stanowiska: zabudowy gospodarczej (a) i występowa
nia obiektów rowkowych związanych z solowarstwero l kultem. Eksploracją objęto powierzch
nię ok. 1680 m 2 rejestrując ponad 100 obiektów: pracownię bursztyniarską, 20 palenisk, 3 
jamy, 75 dołków pasłupowych oraz l nowy i kontynuację 2 znanych już rowków. 

Pracownia bursztynJarska (ob. 610) była budowlą złożoną z części naziemnej i zagłębionej 
w ziemię. Część naziemna wzniesiona została na planie (prawie) regularnego czworoboku 
o wyn1iarach ok. 520/500 cm x 470/480 cm wyznaczanego przez 8 solidnych słupów. W jej 
zachodniej części usytuowane było płytkie nieregularne zagłębienie, w obrębie którego na 
powierzchni ok. 3 m2 wystąpiły pozostałości poprodukcY.Jne w postaci b . drobnych odpadków 
(ponad 70), półwytworów (kilka) i paciorków uszkodzonych w trakcie obróbki (kilka) . Ponadto 
z poddanej płukaniu ziemi (ok. 1/2 objętości) uzyskano ponad 80 okruchów. 

Rów solankowy (o b. 72) odsłonięty na odcinku dalszych 22 m (łącznie 4 7 m). nadal nie 
w całości, przebiega niemal w linii prostej, cechuje się zmienną szerokością (48-95 cm) i głębo
kością (15-45 cm) parametry maksymalne osiągając w końcowym odcinku (pobliże źródła-uję
cia solanki?) . 
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Obiekty rowkowe: 564- znany z ubiegłego sezonu i 579- nowoodkryty wykazują pewne 
różnice. Pierwszy wytyczony został na planie nieregularnego owalu-wieloboku o wymiarach ok. 
12 x 8 m . Przeciętna jego szerokość wynosi 40-60 cm, a głębokość od 12 do 30 cm. Drugi 
składa się z 2, a na pewnych odcinkach z 3 rowków koncentrycznie w siebie wpisanych. 
Rozmiary całego założenia wynoszą ok. 13,5 x 12, 5 m , szerokość rowków 30-80 cm, głębokość 
10-40 cm. Odnośnie do funkcji owych unikatowych obiektów nie uzyskano nowych danych, 
które pozwalałyby wyjść poza wysuniętą po ostatnim sezonie badań ogólną supozycję o ich 
kultowym charakterze. 

Paleniska wystąpiły w zwartym przestrzennie skupieniu na obrzeżeniu strefy gospodarczej. 
Kontynuowano, przy współpracy z Katedrą Chemii Rolnej Akademii Rolniczej w Poznaniu 

(i wsparciu finansowym Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie) program testowania 
metody fosforowej łącząc aspekt eksperymentalny z utylitarnym - określenie zasięgu osady, 
stref w jej obrębie oraz zróżnicowanie funkcji obiektów i ich członów. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są czasowo w Instytucie Prahistorii UAM w Po
znaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

Jegliniec, gm. Szypliszki 
woj. suwalskie St. l AZP 12-
86/12 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Grażyna Iwanowska. Finansowało PMA w War
szawie. Siódmy sezon badań. Grodzisko z okresu późnorzymskiego, 
wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza. 

Prace wykopaliskowe objęły 2 wykopy (o łącznej powierzchni 25m2), usytuowane w północ
no-wschodniej części majdanu grodziska. Ich eksploracja została rozpoczęta w ubiegłym sezo
nie. W pierwszym z nich, obejmującym wewnętrzny skłon wału ograniczającego majdan od 
strony wschodniej , odkryto wyraźne ślady konstrukcji drewnianych, choć wcześniej wydawało 
się, że został on usypany wyłącznie przy użyciu różnych rodzajów ziemi. W warstwie wtórnie 
użytej gliny pomarańczowej. o miąższości około 70 cm, odsłonięto kilkanaście poziomów 
dranic, o zarysach niekiedy dobrze czytelnych i zachowanych fragmentach drewna. Były one 
układane ciasno jedna nad drugą, równolegle do siebie, ograniczone od strony wschodniej 
i zachodniej dwiema dranicami do nich prostopadłymi. Całość tworzyła konstrukcję przypomi
nającą skrzynię. Szerokość odsłoniętego drewniano-ziemnego walu można wstępnie określić 
na 3 m l wydzielić w jego obrębie 18-20 poziomów dranic. Jego zachodnia krawędź została 
prawdopodobnie naruszona. Do podstawy wału dochodzi warstwa pomarańczowej gliny ze 
smugami ziemi ciemnobrunatno-czarnej i zawartością licznych ułamków węgla drzewnego, 
czytelna w obrębie wykopów sąsiednich. Została ona również zarejestrowana w drugim z bada
nych w tym roku wykopów i prawdopodobnie wyznacza jeden z poziomów osadnictwa na 
majdanie grodziska, który można odnieść do starszych faz wczesnego średniowiecza. Tak 
datowana ceramika. obok pojedynczych fragmentów pochodzących z okresu wędrówek ludów, 
wystąpiła w omawianej warstwie pomarańczowej gliny ze śladami spalenizny. 

Odsłonięty podczas tegorocznych badań wał otaczał znacznie mniejszy majdan niż istnie
jący obecnie. W okresie późniejszym był on prawdopodobnie nadsypywany dwukrotnie. Nie 
odkryto. jak dotąd, jego śladów w zachodniej partii majdanu. Być może uległy one zniszczeniu 
podczas następnych faz przebudowy grodziska lub kryją się pod nie przebadanym wałem 
zachodnim. Nie można też wykluczyć, że pierwotny, drewniano-ziemny wał rzeczywiście prze
biegał tylko od wschodniej strony majdanu. 

Materiały (nr inw. PMA/V /8664) oraz dokumentacja z badań znajdują się w PMA w War
szawie. 

Badania będą kontynuowane. 

Kolonia Husynne, gm.Hr 
biesz6w woj. zamojs 

Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorski w Zamościu 

AZP 86-95/64=====~~--------------
Badania prowadziła mgr Ewa Banasiewicz. Finansował WOAK w 
Zamościu . Drugi sezon badań . Cmentarzysko kultury zarubinieckiej, 
osadnictwo okresu rzymskiego. 

W bieżącym roku w związku z przypuszczeniem o możliwości dalszych odkryć zniszczo
nych grobów na stan. 4 w Kol. Husynne, kontynuowano rozpoczęte w 1989 roku prace 
ratownicze. 

W odległości kilkunastu metrów na zachód od grobu nr 1/89 na tej samej wysokości 
odkryto kolejny grób (nr 2), który należy łączyć z istniejącym na tym stanowisku cmentarzys
kiem kultury zarubinieckiej. Odkrycia dokonano w warstwie ornej. dlatego też zabytki oraz 
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fragmenty przepalonych kości ludzkich były przez pług przesunięte . Przesunięcia nie były 
znaczne, ponieważ była to druga orka po dużej niwelacji. Pozwala to traktować zabytki jako 
zwarty zespół. Elementom wyposażenia grobu, na które składały się dwa zachowane we 
fragmentach naczynia: kubeczek i głęboka misa oraz zabytki wykonane z brązu : zapinka, 
szpila i skręt, towarzyszyły fragmenty przepalonych kości ludzkich. PIZynależność grobu do 
kultury zarubinieckiej z I w n .e. określa zapinka w typie trójkątnych fibul charakterystycznych 
dla tej kultury. Zdobiona jest identycznie jak zapinka odkryta w 1989 r. na powierzchni 
stanowiska. Wśród innych zabytków brązowych oprócz obłamanego z obydwu stron skrętu 
odkryto dobrze zachowaną szpilę pastorałowatą spotykaną na cmentarzyskach kultury zaru
binieckiej, między innymi na jedynym w Polsce w Hryniewiczach Wielkich. 

Dalsze prace koncentrowały się na eksploracji wykopów krzyżowych poprowadzonych na 
linii W-E , łączącej odkryte groby oraz wzdłuż stoku. Materiał archeologiczny, który można 
odnieść do okresu wpływów rzymskich wystąpił w warstwie ornej. Były to fragmenty ceramiki 
jak i zabytki metalowe różne kulturowo i chronologicznie. 

Do zabytków kultury przewarsklej z_fazy B l można zaliczyć żelazną zawieszkę wiaderkowa
tą, fragment żelaznej ostrogi i nożyk. Siadem natomiast późniejszego już osadnictwa (faza C 
OWR) kultury wieibarskiej jest brązowa końcówka pasa. 

Poniżej warstwy ornej natrafiono na zniszczony w stropie obiekt kultury łużyckiej zawiera
jący obok fragmentów naczyń, polepę tzw. konstrukcyjną z licznymi odciskami oraz węgle 
drzewne. Odkryto także głęboką jamę osadową pozbawioną materiałów datujących obiekt. 

Z tego też stanowiska pochodzi przypadkowo odkryty na powierzchni toporek kamienny 
kultury ceramiki sznurowej włączony do zbioru odkrytych zabytków dzięki panu kierownikowi 
SKR w Husynnym. 

Z uwagi na dużą wartość odkryć w Kol. Husynne dla poznania poludniowo-zachodniego 
zasięgu kultury zarubinieckiej należałoby kontynuować prace interwencyjne. 

l Leśno, gm. Brusy woj . bydgoskie St. 2 patrz okres lateński 

k/Legionowa, gm. 
e szew woj. stołeczne 

AZP 52-65lub 53-65/-

Biuro Usług Naukowo-Konserwator
skich w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Agnieszka Kruk. Finansował WKZ w Warsza
wie. Czwarty sezon badań . Cmentarzysko kultury przewarsklej z fazy 
B1-B2 i kultury wieibarskiej z fazy B2/C1 -C3. 

Po kilkuletniej przerwie wznowiono prace na porośniętym sosnowym laskiem, z tego powo
du większość odkrytych obiektów grobowych była silnie zniszczona. 

Przebadano obszar 254m2
• Odkryto 24 groby popielnicowe i jamowe. Wśród nich zarejest

rowano 15 grobów kultury przewarsklej z podokresów B1-B2. Do najciekawszych zaliczyć 
należy gr. 227 z fazy B1. gdzie natrafiono na brązową zapinkę oczkowatą typu A58, profilowany 
imacz tarczy, umbo typu J7b. Ze schyłku fazy B2 pochodzi popielnicowy grób nr 214 gdzie 
stwierdzono brązową zapinkę A38. 

Kulturę wieibarską reprezentuje 5 grobów wyłącznie jamowych. Z gr. nr 218 pochodziła 
żelazna klamerka esowata. 

Wszystkie materiały wraz z dokumentacją znajdują się w Urzędzie WKZ w Warszawie. 
Badania będą kontynuowane. 

ł..awny Lasek, gm. Płecki woj. 
olsztyńskie st. III AZP 26-
69/9 

l Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr lzabella Mellin przy współudziale mgr. M. 
Wyczółkowskiego (Muzeum Okręgowe w Ciechanowie). Finansowało 
MWiM w Olsztynie. Konsultacja merytoryczna dr. W. Nowakowski. 
Czwarty sezon badań. Osada okresu wpływów rzymskich i wędrówek 
ludów kultury zachodniobałtyjskiej . 

Przebadano 207 m2 powierzchni. Wykopy wytyczono we wschodniej części wzgórza, wyko
rzystując wolne przestrzenie w lesie między drzewami. Jeden wykop założono na stoku wzgó
rza, wzdłuż drogi , w miejscu spływów warstwy kulturowej , pięć pozostałych w lesie. 

Wyeksplorowano jeden obiekt mieszkalny oraz 14 jam osadniczych. Jamy nr 39-44, 46, 
50/90 charakteryzowały się . dużą regularnością, zagłębione były prostopadle, posiadały nie
ckowate bądź proste spągi. Srednica jam wahała się od 90 do 120 cm, miąższość dochodziła 
do 2 m . W wypełnisku jam występowała głównie ceramika, polepa oraz duże ilości kości 
zwierzęcych i szczątków rybich, a w jamie nr 43 znałaziono duże ilości żużla żelaznego i prze
topionej masy szklanej?. Wśród odkrytych jam kilka zasługuje na uwagę ze względu na 
wystąpienie w nich zabytków pozaceramicznych. W jamie nr 42 znaleziono 2 paciorki szklane 
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datowane na okres wpływów rzymskich fazę B2/C1 l narzędzie rogowe, w jamie nr 46 bardzo 
mały fragment szkła z doklejanym wałkiem (fragment pucharka?) oraz przęślik zdobiony 
stempelkiem. W jamie nr 39 bardzo mały fragment szkła l ,,kroplę" brązu , w jamie nr 52 
paciorek szklany oraz naczynie esowate o wysokim załomie brzuśca zdobionym pojedyńczym 
rowkiem i o wygładzanej powierzchni. Obiekt nr 1/90- mieszkalny(?), był mało czytelny ze 
względu na zniszczenie spowodowane wkopem współczesnym . W obrębie obiektu (dość niere
gularnieJ i na jego obrzeżach zanotowano ślady po słupach. W wypełnisku obiektu znajdowały 
się: fragment srebrnej sztabki o dł. 25 mm, nieregularna płytka rozlanego brązu, żelazna ośka 
przypuszczałnie zapinki kuszowatej z nasadzonym brązowym guzkiem, 2 paciorki szklane, 
w tym jeden ze złotą wkładką, l przęślik, oraz na obrzeżach obiektu, a w pobliżu jamy nr 52 
znaleziono cienki drucik brązowy o ułamanym jednym końcu, zawinięty w kółko. Znałeziska 
obiektu nr 1/90 nasuwają przypuszczenie istnienia w tym miejscu warsztatu rzemieślniczego. 
Odkryte w tym sezonie zabytki pomogły uściślić datowanie stanowiska, oparte uprzednio 
wyłącznie na ceramicznym materiale, na końcowe fazy okresu wczesnorzymskiego i późny 
okres wpływów rzymskich. 

W bieżącym roku założono także wykop sondażowy w odległości około 300 m na południo
wy-wschód od osady, na cyplu zamykającym zatokę Jeziora Mokrego. Natrafiono na narożnik 
obiektu o miąższości 180 cm, w którym występowała ceramika z wczesnej epoki żelaza. 

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w MWiM w Olsztynie. 
Planowana jest kontynuacja badań. 

Masłomęcz, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie St. 15 
AZP 88-94/80 

l Uniwersytet Marii Curie-Skłodows
kiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadził dr Andrzej Kokowski. Finansował UMCS i WOAK w Za
mościu . Dwunasty sezon badań . Cmentarzysko z okresu rzymskiego. 

Eksplorowano wykopy o łącznej powierzchni 257m2
. Zlokalizowane zostały po północno

zachodniej stronie zbadanego obszaru. Stwierdzono w nich 33 nowe jamy grobowe, z których 
w całości zbadano 30, oraz znane z wcześniejszych sezonów groby o numerach 5 i 137. 

Wśród zarejestrowanych obiektów jeden grób zawierał pochówek ciałopalny, trzy ciałopal
ne-szkieletowe, jedenaście szkieletowe z pochówkami całkowitymi , szesnaście szkieletowe 
cząstkowe i cztery symboliczne. W piętnastu obiektach znaleziono pochówki osobników doro
słych a w czternastu dzieci. Wyposażenie stwierdzono przy 23 pochówkach. 

Stwierdzono nowe elementy obrządku pogrzebowego. W grobie nr 270 kości pochówku 
cząstkowego spoczywały na warstwie potłuczonych naczyń. W stropie grobu nr 287 zawierają
cym kompletny pochówek znaleziono wkopaną czaszkę innego osobnika, natomiast w grób nr 
286 wkopane były dodatkowo kości bardzo małego dziecka wyposażone w naczynie. W grobie 
nr 285 zawierającym pochówek cząstkowy młodego osobnika, nogi zmarłego oparte były 
o krawędź jamy grobowej. 

Interesująco przedstawia się stratygrafia grobów nr 276 i 267. Ostatni z nichjest nieznacz
nie młodszy. Kopiący jamę natknęli się na zarys krawędzi starszego grobu, w związku z czym 
przesunęli jamę w kierunku wschodnim, kopląc w niej dodatkowo wąski, głęboki rowek mar
kujący trumnę. Rytualne otwarcie grobu w starożytności. pozostawiło ślad w postaci kości 
opartych o powstałe ,.schody". 

Najciekawszą sytuację stratygraficzną tworzyły jednak groby nr 271-273. Równoległe 
wkopy grobowe nr 271 i 272, mające różne głębokości i nie naruszające się wzajemnie, zostały 
połączone rozległym, intensywnie czarnym wkopem o bardzo jednolitej strukturze wskazującej na 
znaczny udział .. popiołu". Był on zupełnie pozbawiony kości i przedmiotów, wkop ten nie docho
dził do poziomu zalegania pochówków, z których jeden spoczywał w skrzyni drewnianej a drugi 
w wydrążonej kłodzie . Na poziomie stropu skrzyni pochówku z grobu 271 stwierdzono poroz
bijane naczynia. W sąsiednim grobie naczynia ustawione były w obrębie wydrążonej kłody. 

Godny uwagi jest również grób nr 280 - symboliczny. Zawierał on bardzo wyraźnie 
czytelną drewnianą skrzyneczkę, obok której leżało żelazne okucie. Interesującą jest również 
struktura ciałopalnego grobu nr 262. Jego jama dzieliła się na dwie wyraźne części - wschod
nią, zawierającą silnie przepałone kości złożone najpewniej w pojemniku organicznym i za
chodnią, w której na warstwie słabo przepałonych kości wymieszanych z przepałonymi ele
mentami wyposażenia, spoczywały również noszące ślady ognia trzy naczynia. 

Najefektowniejsze wyposażenie miał jednak grób nr 137, z którego wcześniej już wydobyto 
naczynie grupy IX Schindlera i grzebień jednoczęściowy z ażurowym uszkiem typu C Thomas. 
Teraz zlokalizowano jeszcze na obojczykach i na mostku trzy fibule srebrne, bogato zdobione 
perełkowatym drutem, najbliższe typowi Almgren 194 - zbliżone do odkrytej również w tym 
sezonie w humusie, noszącej jednak ślady przepalenia. 

Naszyjnik składał się z 227 paciorków ze szkła opakowanego, rozdzielonych 17 paciorkami 
szklanymi w formie kubooktaendrycznej z dwoma wisiorkami- ze szkła i bursztynu- po
środku. Przy twarzy znaleziono dużą szpilę kościaną a na miednicy ,D"-kształtną sprzączkę 
z trójkątną skuwką z brązu. Wyróżnia się również inwentarz grobu nr 272, składający się 
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z czterech naczyń. grzebienia, przęślika, dwóch fibul i kolii złożonej z paciorków mozaikowych, 
wielobarwnych ze szkła i bursztynowych. W grobie nr 286 znaleziono duży fragment cienko
ściennego naczynia szklanego, natomiast w grobie nr 263 interesujący grzebień grzechotkę. 
W grobie nr 288 wystąpił obok maleńkiej fibuli i różnych paciorków między innymi wisior 
z bursztynu w kształcie topora bojowego. Inny ciekawy wisior, wykonany z nieznanego na razie 
"białego" metalu, znaleziono wraz z interesującymi fibulami A-VI-2 i resztkami tkanin, w gro
bie nr 268. 

W sezonie uzyskano łącznie 26 naczyń, z czego 7 wykonanych było na kole garncarskim. 
Szczególnie interesujące są naczynia ostatniej grupy znalezione w grobie nr 286, a wśród nich 
małe naczynko z wklęsłymi owalami na brzuścu. 

W siedmiu grobach wystąpiły kości zwierząt. W obiekcie nr 268 i 267 były to duże fragmen
ty tuszy zwierzęcych złożone za czaszką zmarłych. W grobie 269 znaleziono je wkopane w gór
ną partię wypełniska, natomiast w grobie nr 272 stanowiły one najpewniej pozostałość poży
wienia a nie symboliczno-magiczną ofiarę . W grobie nr 5 pochówek zwierzęcy miał centralną 
pozycję i wyposażenie podobne pochówkom ludzkim. 

W wyniku przeprowadzonych badań liczbę rozpoznanych grobów ustalono na 290. Reasu
mując przedstawione obserwacje dotyczące cmentarzyska w Masłomęczu, należy podkreślić 
rosnącą liczbę znalezisk kości zwierzęcych w grobach. Badana północna część cmentarzyska 
jest zdecydowanie najstarsza i większość odkrytych tutaj zespołów mieści się w fazach B2/C l
C la okresu rzymskiego. Nieoczekiwanie jednak, wydawałoby się rytmicznie rozplanowane 
cmentarzysko zakłóciła obecność w tej strefie przynajmniej trzech obiektów z późnego okresu 
rzymskiego, których chronologię ustalono na podstawie wspomnianych fibul z grobu nr 268 
i późnych form naczyń wykonanych na kole. W wykopie długości 52 m uzyskano też potwier
dzenie uchwycenia zachodniej krawędzi nekropolii oraz istnienia przestrzeni o średnicy około 
12 m nie zajętej przez groby. Nie określono jednak nadal północnej granicy cmentarzyska, 
chociaż obserwacje co do szeregowego ukladu pochówków w zachodniej jego części znalazły 
pełne potwierdzenie. 

l Młodzikowo, gm.Krzykosy woj . poznańskie St. 21 patrz okres lateński 

Nowa Wioska, gm. Lubrza 
Stan. nr l AZP 54-13/1 

Muzeum Archeologiczne Środkowe
go Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadzili mgr mgr Edward Dąbrowski l Jarosław Lewczuk 
(autor sprawozdania) przy współudziale mgr M. Nowackiego. Finanso
wał WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań. Osada z wczesnego 
okresu rzymskiego- tzw. grupa łubuska oraz ślady osadnictwa kultury 
łużyckiej. 

W chwili podjęcia ratowniczych badań wykopaliskowych na przełomie kwietnia i maja 
1990 r.- stanowisko było już prawie całkowicie zniszczone przez wybieranie piasku i niwelac
ję terenu . Zachowały się jedynie obrzeża niewielkiego wyniesienia z resztkami warstwy kultu
rowej zawierającej duże Ilości ceramiki. Najlepiej zachowany był prom od strony północnej 
pagórka, o długości około 40 m, z czytelną stratygafią. Po oczyszczeniu -profil zadokumento
wano rysunkowo i fotograficznie. Profil przecięto czterema sondażami , które dostarczyły licz
nych matenałów ceramicznych datowanych na okres kultury łużyckiej (prawdopodobnie epoka 
brązu) i wczesny okres wpływów rzymskich. Znaleziono ponadto siekierkę żelazną z tuleją 
prostokątną l obustronnie rozszerzonym ostrzem - datowaną na wczesny okres wpływów 
rzymskich (sondaż nr III). W części północno-wschodniej stanowiska zlokalizowano resztki, ścię
tego częściowo spychaczem, pogłęblonego budynku mieszkalnego z zachowanym śladem słupa 
od strony wschodniej. Obiekt nr l. Wypełniska dostarczyło 457 fr. ceramiki, 360 fr. kości, fr. 
polepy l przepalonych kamieni. Obiekt datowano na wczesny okres wpływów rzymskich. 

Badania zakonczono. 

Nowy Łowicz, gm. Kalisz Po
morski woj. koszalińskie 
St. 2 AZP 50-32/23 (obecnie 
Borowo) 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

Badania prowadziła mgr Krystyna Hahuła. Finansował WKZAi Muzeum 
Okręgowe w Koszalinie. Trzeci sezon badań . Cmentarzysko kurhanowe 
kultury wieibarskiej. 

Celem badań było ustalenie chronologii strefy północno-wschodniej cmentarzyska. Zbada
ne 4 ziemne kurhany były jedno- (kurhan 59, 62) i dwupochówkowe (nr 58, 63). przy czym 
tylko w kurhanie 58 odkryto pochówki szkieletowe, pozostałe były ciałopalne. W kurhanie 62 
natrafiono ponadto na najpewniej jednorazowo użytkowany stos. 

Ciałopalne groby w kurhanie 59 i 63 (grób 2) reprezentowały dość rzadką formę. W pobliżu 
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centrum podstawy nasypu zlokalizowano niewielką, workowatą jamę, do której zsypano więk
szość przepalonych kości i wyposażenia, a pozostałe resztki ciałopalenia rozsypano na stosun
kowo dużej przestrzeni na warstwie humusu pierwotnego, obok jamy. Nad jamą w kurhanie 
59 złożono ponadto spalone belki, najpewniej pochodzące ze stosu. 

Kurhany 58 i 63 dostarczyły istotnych danych do badań nad zazębieniem się faz B2/C1 
i C1a w kulturze wielbarskiej. Centralnie usytuowany grób mężczyzny (nr l) zawierał zapinkę 
A VII 214, a także m.in. dwudzielną sprzączkę ze skuwką z półkolistą ramą i dzban ornamen
towany z uchem zaopatrzonym w kanalik. Natomiast w skład wyposażenia kobiecego grobu (nr 
2) wchodziły m.in. zapinki A V 132 i A II 41 oraz srebrne paciorki dwustożkowate i klamerka 
esowata typu B wg A. v. Mullera. Natomiast w kurhanie 63 wtórnie wkopano w istniejący 
nasyp grób kobiecy (nr l) m.in. z zapinką srebrną A V 127 i brązowymi A II 40. Pierwotny dla 
tego kurhanu grób jamowy z rozsypiskiem (nr 2) zawierał m.in. ostrogi z brązu grupy IV wg K. 
Godłowskiego, zachowaną częściowo zapinkę tarczowatą typu B, serii 2, wariantu l wg S. 
Thomas i cztery naczynia, w tym jedno bez analogii w kulturze wieibarskiej. 

Kurhany zbadane w strefie północno-wschodniej są najpóźniejsze na cmentarzysku. 
Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 
Badania będą kontynuowane. 

l Oblin, gm. Maciejowice woj. siedleckie St. 5 patrz okres lateński 

Odry, gm. Czersk woj. byd
oskie St. l AZP 21-38/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadził dr Tadeusz Grabarczyk. Finansował Urząd Woje
wódzki w Bydgoszczy. Dwudziesty trzeci sezon badań. Cmentarzysko 
z kręgami kamiennymi kultury wieibarskiej (2 pol. I w.n.e. - poł. III w.) 

Prace wykopaliskowe prowadzono na obszarze o powierzchni 75m2
• Były to dwa odcinki 

położone jeden w południowej. drugi we wschodniej części cmentarzyska. Na obu odkryto po 
jednym pochówku szkieletowym (groby nr 551-552). Wyposażenie tych grobów sytuuje je 
w początkach fazy C l. Materiał znajduje się w Katedrze Archeologii U.Ł. 

Prace będą kontynuowane. 

l Osłonki, woj. włocławskie St. l patrz neolit 

Pikule, gm.JanówLubelski woj. tarnobrzeskie St. 2 patrz okres lateński 

l Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Małgorzata Tuszyńska i Mirosław Pietrzak 
przywspółpracy dr. Franciszka Rożnowskiego z WSP w Słupsku. Finan
sował WKZ w Gdańsku i Komitet Wspierania Inicjatyw Społecznych 
przy redakcji "Głosu Wybrzeża" w Gdańsku. Trzeci sezon badań. Cmen
t,arzysko płaskie kultury wieibarskiej z okresu wpływów rzymskich. 
Siady osadnictwa halsztackiego. 

Skontrolowano dostępny teren w sąsiedztwie budowanych domów- ponad 4 ary odsłonię
te przez spychacz. 

Stwierdzono znaczne zniszczenie obiektu. szczegółnie w partii wschodniej i północnows
chodniej przebadanego obszaru, gdzie wystąpiła luźna ceramika z okresów: halsztackiego, 
rzymskiego i wczesnośredniowiecznego oraz pojedyncze przepalone kości ludzkie. W części 
południowej odsłonięto 3 jamy; dwie z nich zawierały ceramikę halsztacką, kości zwierzęce 
i węgiel drzewny, trzecia- bez zawartości. 

Wśród pięciu odkrytych grobów szkieletowych, trzy posiadały dobre wyznaczniki chronolo
giczne - groby nr nr 16, 18, 19. Grób nr 15 (z części zniszczonej) okazał się wątpliwym, 
ponieważ resztki kilku zębów pochodzą od więcej niż jednego osobnika, a luźny materiał 
ceramiczny znaleziony w pobliżu nich datowany jest na okres halsztacki. 

Interesujący grób nr 16 zawierał zapinkę brązową (A III, 50-51). 7 brązowych końcówek 
pasa o profilowanych główkach, 2 brązowe, kopulaste okucia rogu do picia, złącza ogniwkowe, 
sprzączkę brązową z nieruchomym kolcem oraz gładzik kamienny. 

Dwa pozostałe groby (nr 18 i 19) z zapinkami brązowymi, kuszowatymi, zbliżonymi do typu 
A VI, 164 (bez guzka na główce) i A VI, 167 (bez guzka na główce i z uboższym garniturem) 
datowane są na fazęC1. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Prace na dostępnym terenie cmentarzyska zakończono. 

l Pruszcz Gdański woj. gdańskie St. 7 patrz okres lateński 
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Psary, gm. Jernieino woj. le
szczyńskie Stanowisko 40 
AZP 70-24(?~. )~/=====:=!l 

Okres wpływów rzymskich 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu Wo
jewódzki Ośrodek Archeologiczno
Konserwatorski w Lesznie 

Badania prowadzi doc. dr hab. Tadeusz Makiewicz (autor sprawozdania) 
oraz studenci Ewa Bugaj, Ewa i Tomasz Skorupkowie, Piotr Pawlak. 
Finansował WOAK Leszno. Drugi sewn badań. Zespół kurhanów kul
tury przeworskiej; Kurhan(?) kultury ceramiki sznurowej. 

Kontynuowano badania kurhanu 4 rozpoczęte w 1989 r. , kończąc całkowicie rozkopywanie 
tego obiektu. Kurhan z nasypem kamienno-ziemnym wstał bardzo silnie zdewastowany po
przez liczne wykopy rabunkowe (prawdopodobnie znaczne przemieszczenia w obrębie nasypu). 
a także poprzez eksploatację kamienia, gdyż znaleziony został kamień z otworem do rozsadza
nia dynamitem. Wykopy rabunkowe koncentrowały się we wschodniej połowie obiektu, przy 
czymjak sądzić można, kurhan ten był rozkopany celowo, systematycznie, w ramach poszuki
wania skarbów. Wykopy miały kształt rozszerzających się ku środkowi kurhanu łuków (3 
wykopy łukowate) i dotarły one do usytuowanego centralnie grobu, niszcząc go całkowicie. 
W rejonie tym znaleziono niewielką liczbę przepalonych kości, l fr. naczynia brązowego, 2 
nieokreślone fr. żelazne oraz około 10 niewielkich fr. szkła, pochodzących zapewne z 2 (?) 
naczyń. Fragment brązowy to część krawędzi z uchwytem wiadra typu Hemmoor. W tej części 
koncentrowała się także wielka liczba ułamków naczyń glinianych. Na tej podstawie można 
sądzić, że w kurhanie znajdował się ciałopalny grób popielnicowy. Znalezisko wiaderka typu 
Hemmoor pozwala określić chronologię całego kurhanu na stadium C1 okresu rzyn1skiego . 
Poza systemem łukowatych wykopów rabunkowych, występowały jeszcze inne mniejsze, 
przy czym ceramika pochodząca z nich wskazuje. że rabowanie kurhanu rozpoczęto już 
w średniowieczu. 

Poza tym zbadano niewielkie wyniesienie o dług. około 6,5 m , położone między kurhanami 
nr 2 i nr 3. Okazało się ono w znacznej części pochodzenia współczesnego , jednakże w jego 
części północnej, w warstwie nie naruszonej przy kurhanie nr 3, znajdowało się naczynie 
gliniane kultury ceramiki sznurowej. usytuowane w obrębie celowego układu kamiennego. 
Przypuszczać można, że był to zapewne kurhan kultury ceramiki sznurowej zniszczony praw
dopodobnie w trakcie budowy kurhanu kultury przeworskiej . 

Badania stanowiska będą kontynuowane w roku przyszłym. 

l Rąty. gm. Somonino woj. gdańskie , patr okres lateński 
Rzechta, gm. Sieradz woj. sieradzkie St. 12 patrz okres lateński 

Siemiechów, gm. Widawa 
woj. sieradzkie St. 2 AZP 73-
45/57 

Muzeum Miasta Pabianic 

Badania prowadziła mgr Maria Jażdżewska. Finansował WKZ w Siera
dzu. Osiemnasty sezon badań . Osada ludności kultury przewarsklej 
z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuując wieloletnie prace archeologiczne na osadzie późnorzymskiej w Siemiechowie, 
przebadano teren o powierzchni 338m2

• W większości były to odcinki prawie jałowe , położone 
na północno-wschodnim skraju osady. Znaleziono w nich jedynie luźne fragmenty ceramiki 
ręcznie lepionej i toczonej na kole , ze znaczną przewagą tej pierwszej, a także górną część 
kamienia żarnowego . 

Na południowym krańcu terenu dostępnego dla badań (niezalesionego), odkryto kolejny, 
piąty już na tym stanowisku piec do wypalania wapna. W rzucie poziomym miał on zarys 
owalny, obrzeżony wielkimi (do pół m średnicy) kamieniami. Wymiary komory plecowej: 2,8 x 
2,2 m . W. rzucie pionowym piec miał kształt niecki wkopanej w piasek calcowy do głębokości 
l, 75 m. Sciany niecki stanowiły przylegające do siebie głazy. Układ stratygraficzny warstw był 
następujący: I- ,,klepisko" z polepy, II- rumosz gliniany z bryłami i .. plackami" polepy, III 
-wapno, IV- przepalony, różowy piasek. 

Odkrycie piątego pieca wapienniczego na stosunkowo niewielkim terenie, świadczy o pro
dukcyjnym charakterze badanej osady. 

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Miasta Pabianic. 
Prace na osadzie nie zostały zakończone. Przewiduje się też poszukiwanie cmentarzys

ka współczesnego osadzie. 
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Sowinki, gm. Mosina woj. po- Pracownie Konserwacji Zabytków 
znańskie St. 23A AZP 56- w Poznaniu, Spółka z o.o. Pracow-
27/152 nia Naukowo-Badawcza 

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania). przy 
współpracy dokumentalisty Wiktora Kudry oraz grupy studentów arche
ologii z UAM w Poznaniu. Finansowało Biuro Projektów Budownictwa 
Komunalnego w Poznaniu. Drugi sezon badań. Obozowisko (osada kul
tury pucharów lejkowatych, osada kultury łużyckiej z okresu halszta
ckiego, cmentarzysko kultury pomorskiej z okresu późnohalsztacko
wczesnolateńskiego, ślad osadnictwa kultury przeworskiej (?) z okresu 
lateńskiego. cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnego średniowie
cza (X)XI- XI wiek). 
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Kontynuowano prace wykopaliskowe rozpoczęte na tym stanowisku w sezonie badawczym 
w 1989 r. Założono kolejne 4 nowe wykopy badawcze, oznaczone kolejno symbolami WII/90, 
WIII/90, WIV /90 i WV /90. Wyeksplorowano łącznie powierzchnię 6035 m 2 (łącznie z ubiegło
rocznym sezonem 9295 m 2

). 

Wierzchnią warstwę humusu zbierano przy pomocy sprzętu mechanicznego, prowadząc 
dalszą eksplorację warstw naturalnych i kulturowych wg powszechnie aceptowanych w arche
ologii metod inwentaryzacji i dokumentacji materiału źródłowego. W drobnoziarnistym podło
żu calcowym, w postaci żółtawego i żółtawoszarego piasku, miejscami mocno zorsztynowanego 
i gliniastego odsłonięto łącznie 197 obiektów nieruchomych. Powstały materiał źródłowy 
stanowi: ceramika- 1096 fr.kości- 4990 kości, przedmioty krzemienne- 154 szt., polepa 
-216 fr.oraz 15 wyrobów metalowych. 

W sekwencji chronologiczno-kulturowej wśród wyróżnionych obiektów nieruchomych wy
odrębniono następujące jednostki kulturowe: 

l. Obozowisko (osada kultury pucharów lejkowatych - nie reprezentowane przez żaden 
z odkrytych obiektów nieruchomych. Wyróżniono je na podstawie nielicznego zbioru ceramiki 
(m.in. fragment krawędzi z puchara lejkowatego z pojedyńczym odciskiem pionowych stempel
ków) i prawdopodobnie większości zbioru krzemiennego, choć nie wykluczone są również 
domieszki mezolityczne (m.in. dwa półtyczaki). 

2. Osada kultury łużyckiej- reprezentowanajest przez 164 obiekty nieruchome. Łącznie 
z ubiegłorocznymi obiektami kultury łużyckiej, odkryto ich w sumie 239. Wstępny podział 
funkcjonalny przedstawia się następująco: 108 obiektów w charakterze jam odpadkowych, 
zasobowych i w zdecydowanej większości nieokreślonych, 4 7 obiektów po dołkach posłupo
wych, 5 piwniczek, 3 piece garncarskie i l ognisko. Materiał ruchomy stanowi mocno rozdrob
niona ceramika (ok. połowa całego odkrytego zbioru), cały zbiór polepy, l nieokreślony 
przedmiot żelazny i być może część zbioru krzemiennego. 

3. Cmentarzysko kultury pomorskiej - po dwóch sezonach badań odkryto łącznie 40 
obiektów grobowych tej kultury w tym z tegorocznych badań pochodzi 5 zespołów grobowych. 
Wśród tych ostatnich, typologicznie zanotowano 3 typy: czyste popielnicowe, nakryte kloszem 
(3 groby) jamowe ze stosem i takież same, lecz dodatkowo z obstawą kamienną. 

4. Siad osadnictwa kultury przeworskiej (?) z okresu lateńskiego - wyróżniono go na 
podstawie jedynego fragmentu facetowanej krawędzi szerokootworowego naczynia, odkrytego 
na wtómym złożu w jamie kultury łużyckiej. 

5. Cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza (X/XI - XI wiek) -w se
zonie 1990 r. odkryto dalszych 28 zespołów grobowych z tego okresu, które wraz z zeszłorocz
nymi dają łączną sumę 143 obiektów grobowych. Z ich dyspersji można wnioskować, że 
cmentarzysko zostało w całości odsłonięte. Wśród odkrytych nowych grobów 9 obiektów 
posiadało wyposażenie w postaci (łącznie): 8 noży żelaznych i 6 kabłączków skroniowych 
(w tym m.in. l z ołowiu). Dalszych 19 zespołów grobowych nie posiadało żadnego wyposażenia 
prócz szczątków kostnych. Na uwagę wśród części nowo odkrytych grobów zasługuje zmiana 
orientacji, z dotychczas notowanej o kierunku W-E, na N-S. 

Dokumentacja i materiały z obu sezonów badań przechowywane są w Pracowni Naukowo
Badawczej PKZ w Poznaniu, Spółka z o. o. 

Badania będą kontynuowane. 

l Sowinki, gm. Mosina woj. poznańskie St. 23C patrz okres halsztacki 

Straduny, gm. Ełk woj. su
walskie St. 13 AZP 21-79/-

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Anna Bitner-Wróblewska przywspółpracy mgr 
mgr J. Siemaszko i J. Brzozowskiego z Muzeum Okręgowego w Suwał-
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kach. Finansowało PMA. Pierwszy sezon badań . Osada z okresu wpły
wów rzymskich. 

Stanowisko leży na wschód od wsi, około 500 m za ostatnimi zabudowaniami. Położone jest 
na wzniesieniu, na lewym brzegu rzeki Ełk w miejscu, gdzie wpada ona do Jeziora Haleckiego. 

Badania miały charakter sondażowy; ich celem było rozpoznanie stanu zachowania osady 
przed ewentualnymi pracami o szerszym zasięgu. Założono dwa wykopy w postaci rowów 
sondażowych o wymiarach l x 10 m. Jeden z nich usytuowany był na szczycie wzniesienia, 
drugi na zboczu południowo-zachodnim opadającym w stronę rzeki. W trakcie badań odsłonię
to fragmenty pięciu obiektów, a w jednym z wykopów stwierdzono obecność warstwy kulturo
wej o miąższości do 50 cm, przy czym obiekty znajdowały się poniżej tej warstwy lub w jej 
obrębie. Wśród odkrytych obiektów zwraca uwagę obiekt 3. - zapewne pozostałość chaty. 
Uchwycony w planie wykopu fragment ma kształt trójkąta o ściętym wierzchołku i wymiarach 
1,20 x 1,30 x 2,10 m; całość zarysu prawdopodobnie ma kształt czworokątny. Krawędzie 
obiektu tworzy pas czarno-ciemnobrunatnej ziemi o szerokości od 12 do 22-25 cm, jego 
wypełnisko ma barwę brunatną. W profilu obiekt widoczny jest jako prostokątna w przybliże
niu jama o płaskim dnie i miąższości od 61 do 75 cm. W trakcie badań odkryto liczne 
fragmenty ceramiki, pochodzące na ogół z naczyń o wygładzanej lub lekko chropowaconej 
powierzchni barwy brunatnej, czarnej, rzadziej jasnobrązowej. Glina schudzana była domiesz
ką drobno- i średnioziarnistego różowego i białego tłucznia kamiennego. Ornament występuje 
sporadycznie; są to odciski palcowe lub paznokciowe umieszczane zwykle na krawędzi wylewu 
lub załomie brzuśca. Pozyskany materiał można datować wstępnie na okres wpływów rzyms
kich, a badaną część osady wiązać z kulturą bogaczewską kręgu zachodniobałt:yjskiego. Należy 
przy tym podkreślić, że przeprowadzone wcześniej na tym stanowisku badania pianigraficzne 
przyniosły bardzo bogaty materiał zabytkowy o dużej rozpiętości chronologicznej i zróżnicowa
niu kulturowym - od epoki kamienia po średniowiecze i czasy nowożytne. Sondaż odsłonił 
jedynie obiekty z okresu wpływów rzymskich - czasów, które obok okresu wędrówek ludów 
były najliczniej reprezentowane w materiale planigraficznym. 

Badania będą kontynuowane. 

l Stare, gm. Wysoka woj. pilskie St. 7 patrz neolit 

Stawki, gm. Dobra woj. konińskie St. l patrz neolit 

Strumienno, gm. Krosno Od
rzańskie woj. zielonogórskie 
St. nr 4a AZP 59-10/7a 

Muzeum Archeologiczne Środkowe
go Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Jarosław Lewczuk. Finansował WKZ w Zielonej 
Górze. Pierwszy sezon badań. Stanowisko wielokulturowe, neolit, epoka 
brązu, osadnictwo od neolitu do okresu nowożytnego. 

Prace wykopaliskowe miały charakter ratunkowo-rozpoznawczy. Stanowisko, t: sytuowane 
na małej wydmie, jest rozorywane przez właściciela- PGR Wężyska. Badania przeprowadzono 
w lipcu i sierpniu 1990 r. W toku prac założono dwa wykopy o łącznej powierzchni blisko 
trzech arów. Stwierdzono występowanie warstwy ornej o grubości ca 0,4-0,5 metra, która 
zniszczyła prawie całkowicie i silnie ·przemieszała warstwę kulturową. Bezpośrednio pod nią 
występuje już calec, w postaci jasno żółtego piasku rzecznego poziomo uwarstwionego. W calcu 
odsłonięto: pozostałości przynajmniej 17 jam różnej funkcji i chronologii, ślady trzech obiek
tów słupowych z okresu późnolateńskiego i rzymskiego oraz zespół złożony z pieca wapienni
czego i jamy do gaszenia wapna- datowanych na fazę C1. W dwu miejscach uchwycono 
nienaruszony spąg warstwy kulturowej - datowanej na późny okres rzymski. 

Ogólnie - na tym etapie badań - materiały pochodzące ze stanowiska można podzielić 
przynajmniej na osiem poziomów chronologicznych. 

Neolit -jest reprezentowany głównie przez wióry i odłupki krzemienne, oraz pojedyńcze 
fragmenty ceramiki, pochodzące z warstwy jak i dwu obiektów datowanych na ten okres. 

Kultura łużycka - ceramika datowana na IV epoki brązu pochodzi ze złoża wtórnego 
i znalazła się tam w okresie rzymskim. Z okresu halsztackiego pochodzą jamy w liczbie sied
miu, należące do grupy białowickiej . 

Na okres lateński ogólnie (bez Pla) przyporządkowano jedną jamę oraz pewną ilość frag
mentów ceramiki pojawiających się sporadycznie jako domieszka bogato tu reprezentowanego 
okresu późnolateńskiego - z charakterystycznie facetowanymi brzegami. 

Okresowi późnolateńskiemu przyporządkowano ślady jednej naziemnej budowli słupowej, 
kilka jam oraz dużo materiałów ceramicznych - na złożu wtórnym. Należy je wiązać z kulturą 
przeworską- zajmującą tę część środkowego Nadodrza w II i I w p.n.e. 

Wczesny okres rzymski - znany sporadycznie na tym terenie -jest reprezentowany 
nadspodziewanie bogato. Przyporządkowano mu jednąjamę oraz szereg fragmentów ceramiki 
zdobionych kółkiem zębatym, motywem swastyki, jodełką - znalezionych na złożu wtórnyn1. 
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Zabytki te wykazują silne powiązania ze stylem nadłabskim i należałoby je wiązać z tzw. grupą 
lubuską, zajmującą teren środkowego Nadodrza we wczesnym okresie rzymskim. 

Późny okres rzymski -związany z kulturą luboszycką, zajmującą te tereny między połową 
II a końcem IV w. -jest reprezentowany naj obficiej. Na ten czas przypada maksimum Zasied
lenia stanowiska nr 4a w Strumiennie. Bogata warstwa kulturowa (silnie jednak zniszczona 
orką) dostarczyła materiałów datowanych na II i III fazę kultury luboszyckiej- faza C1 i Cz 
kultury przeworskiej. Podobnych materiałów dostarczyły obiekty. Znaleziono szereg fragmen
tów ceramiki siwej toczonej na kole - charakterystycznej dla późnego okresu rzymskiego. 

Okres wczesnego średniowiecza reprezentowany jest przez pojedyńcze fragmenty ceramiki 
występujące sporadycznie na powierzchni. 

Okres późnośredniowieczny i nowożytny reprezentowany jest o wiele częściej, równieżjako 
domieszka z powierzchni. 

l Usarzów, gm. Lipnik woj. tarnobrzeskie St. 4 patrz epoka brązu 

Walk6w, gm. Osjak6w woj. 
sieradzkie St. 3 AZP 75-
45/50 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wie
luniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finansowal WKZ w Siera
dzu. Czwarty sezon badań. Rozległa osada z materialami kultury prze
worskiej i wczesnośredniowiecznymi (VI-VIII w.). 

Kolejny sezon badawczy na wielohektarowej osadzie w Walkowie był równie interesujący 
jak poprzednie. Łącznie zbadano obszar o powierzchni 1800 m2

, odkrywając 5 dalszych chat, 
5 dymarek, 8 jam o różnych funkcjach i 3 paleniska. Poszczególne wykopy. wyznaczone 
w oparciu o wyniki uzyskane przy pomocy siatki gęsto rozmieszczonych dołków sondażowych, 
znajdowały się w różnych punktach osady. 

Z 5 nowych chat 3 należały do kultury przeworskiej. Były: to budowle słupowe kształtu 
prostokątnego, których powierzchnia wahała się od 8 do 14m2

• Dwie z nich miały charakter 
ziemianek wkopanych w ziemię na głębokość l m. Material zabytkowy obejmowal ceramikę 
z faz B2- C l, liczne kości zwierząt hodowlanych i dzikich (w tym cale poroże jelenia}, przęś
liki, nożyki, półksiężycowatą zawieszkę żelazną, a także bryły surowej gliny przygotowanej do 
wyrobu naczyń . W jednej z chat ,.przeworskich" znaleziono luzem duże bryły żużla z fragmen
tami ścianek dymarki. 

Chaty wczesnośredniowieczne charakteryzowały się intensywnie czarnymi wypełniskaml 
kształtu owalno-prostokątnego, co zaobserwowano we wszystkich 18 obiektach tego typu 
dotąd odkrytych. Były to budowle naziemne o powierzchni od 7 do 9 m2 z nielicznymi dołkami 
słupowymi, występującymi nie na skraju wypełń.isk, ale bardziej ku ich środkowi. Obok 
ułamków naczyń ręcznie lepionych oraz ze śladami przykrawędnego obtaczania (datowanych 
ogólnie na VI-VIII w}, w chatach wczesnośredniowiecznych występowała także późnorzymska 
ceramika toczona, kości zwierzęce, osełki, nożyki i drobne bryłki żużla. Późnorzymska cerami
ka toczona występowała także w niektórych jamach oraz luzem w różnych miejscach osady. 

Odkryte dymarki różnią się wieloma szczegółami. Najgorzej zachowała się dymarka nr 7, 
której dolna partia znajdowala się na gł. ok. 35 cm od powierzchni. Na jej spodzie zalegała 
warstwa węgli z drobnymi bryłkami i sopelkami żużla. Kloc żużla został usunięty w czasie orki, 
ale zachowały się częściowo boczne ścianki dymarki grubości ok. 10 cm wykonane z iłu 
rzecznego. Maksymalna jej średnica nie przekraczała 70 cm. Znacznie lepiej zachowały się 
dolne partle dymarek nr 3, 5 i 6 ze ściankami bocznymi i płaskim dnem wykonanymi z tego 
samego tworzywa- iłu rzecznego. Zachowane części o wysokości 0,5 m wypełniały kloce żużla 
o średnicy od 90 do 120 cm, pod którymi zalegały węgle drzewne. W ściarlkach dymarek 3 i 6 
zachowały się resztki otworów do sztucznego dmuchu. Oątatnia dymarka zbudowana była 
w identyczny sposób, przy czym usunięto z niej kloc żużla. Srednicajej dna wynosiła 120 cm. 
Piasek wokół dymarek oraz pod ich dnami mial zabarwienie czerwonawe. 

Wśród odkrytych w tym roku jam znalazł się m.in. wczesnośredniowiczny mielerz kształtu 
owalnego o średnicy ok. 3 m i nieckowatym przekroju położony obok dymarek 5-6. 

Odkryte dotychczas obiekty na terenie osady w Walkowie występowały w przemieszaniu 
i nie tworzyły określonych skupisk w zależności od ich chronologii. Wśród tych obiektów 
wyróżniono : 24 chat. 14 jam, 12 palenisk i 7 dymarek. 

Badania będą kontynuowane. 

l Warkalki- Surajny, gm. Miłakowo woj . olsztyńskie St. I patrz okres halsztacki 

owo, gm. Sławno woj. 
ie St. 27 AZP 11-

Uniwersytet im. Adama Mickiewcza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Włodzimierz Rączkowski oraz mgr Arkadiusz 
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Marciniak (autor sprawozdania). Finansował WKZ w Słupsku. Drugi 
sezon badań . Osada z okresu wpływów rzymskich 

Stanowisko jest zlokaliwwane w poludniowej części wsi Warszkowo. ok. 500 m na wschód 
od drogi Warszkowo - Warszkowo Kolonia oraz ok. 200 m na południowy-wschód od wybie
rzyska piasku. Pod względem geomorfologicznymjest to wysoki brzeg doliny rzeki Wieprzy. 

Celem badań było sprecyzowanie chronologii użytkowania osady. określenia jej zasięgu, 
głównie w części wschodniej a także określenie jej miejsca w strukturze osadniczej z okresu 
przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich. 

Zbadano obszar o powierzchni 350 m2 l zarejestrowano 144 obiekty. W większości są to 
koliste i owalne jamy pasłupowe a także piec oraz 2 groby szkieletowe prawdopodobnie wczes
nośredniowieczne i jamy o nieokreślonej funkcji. Układ części jam pasłupowych pozwala 
przypuszczać. że odkryty został zarys prostokątnego budynku mieszkalnego. 

Na osadzie występowały także pojedyncze fragmenty ceramiki neolitycznej i wczesnośre
dniowiecznej oraz fragment warstwy kulturowej z kultury łużyckiej lub pomorskiej wraz 
z materiałem ceramicznym. Stanowisko jest bardzo silnie niszczone przez intensywną orkę. 

Materiały znajdują się czasowo w lP UAM. 
Badania będą kontynuowane. 

l Warszkowo. gm. Sławno woj. słupskie St. 30 patrz okres lateński 
Wilkowice. woj . sieradzkie St. l patrz okres halsztacki 

Witeradów, gm. Olkusz woj. 
katowickie St. nr 7 AZP 98-
53/11 

l Wojewódzki Konserwator Zabytków l 
Archeologicznych w Katowicach 

Badania prowadzili: mgr J . Pierzak mgr D. Rozmus. Pierwszy sezon 
badań . Finansowane ze środków WKZA w Katowicach. Osada z okresu 
wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na stoku jednego ze wzgórz, okalających dolinę, w której zlokali
wwana jest miejscowość Witeradów. W marcu 1990 r. przeprowadzono w wyżej wymienionej 
miejscowości badania ratownicze-sondażowe na osadzie z okresu wpływów rzymskich. Stano
wisko wstało odkryte podczas badań AZP przez mgr E. Zaitza. Przebadano łącznie obszar 53 
m 2 • Pod warstwą orną o miąższości ok. 25 cm stwierdzono występowanie warstwy kulturowej 
grubości ok. 20 cm. Podścielały ją warstwy margla wapiennego oraz piasku calcowego. 
Eksploracja warstwy kulturowej ujawniła istnienie co najmniej dwóch dużych obiektów miesz
kalnych. Oba obiekty posiadają kontynuacje w nieprzebadanych w chwili obecnej partiach 
stanowiska. Podczas badań uzyskano obfity materiał ceramiczny, którego chronologię wstęp
nie można ustalić na okres późnorzymski, począwszy od fazy C-2. Odnaleziono również dwa 
paciorki, szklany i bursztynowy. Silna erozja naturalna oraz działalność związana z orką. 
spowodowały znaczne zniszczenie partii osady leżących w pobliżu kulminacji wzgórza. O du
żym zasięgu stanowiska świadczy materiał ceramiczny zebrany z powierzchni. 

BadaDla będą kontynuowane. 

Zadowice, gm. Godziesze 
woj. kaliskie St. la AZP 68-
39/73 

l Muzeum Archeologiczne i Etnogra- l 
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Wojciech Siciński przy współudziale mgr Jacka 
Moszczyńskiego. Finansował WKZ w Kaliszu . Trzeci sewn badań. Osa
da kultury przeworskiej z okresu rzymskiego oraz ślady osadnictwa 
kultury pomorskiej. 

Prace koncentrowały się w części ~ołudniowej i poludniowo-zachodniej stanowiska. Prze
badano obszar o powierzchni 555 m . Odkryto łącznie 17 obiektów kultury przeworskiej, 
w tym: 5 chat, 4 jamy, 6 palenisk, l obiekt produkcyjny związany z obróbką żelaza oraz l 
dymarkę. 

Chaty. o konstrukcji słupowej , wrientowane były na osi E-W l NE-SW. Ich wielkość wahała 
się od 490 x 260 cm do 650 x 460 cm, przy głębokości od 30 do 60 cm. W ich wypełnisku 
stwierdzono dużą ilość fragmentów ceramiki, polepy l żużla żelaznego oraz nieliczne fragmenty 
kości zwierzęcych. W czterech chatach odkryto przęśliki gliniane. 

Na szczególną uwagę zasługuje obiekt produkcyjny związany z obróbką żelaza. Składał się 
on z 9 części, z których 7 wypełnionych było dużą ilością drobnych fragmentów żużla żelazne
go, natomiast powstałe brunatną ziemią z zawartością polepy. 

Luźno znaleziono krzesiwo żelazne oraz żelazne okucie końca pasa. 
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Materiał zabytkowy pozwala datować odkryte obiekty na czas pomiędzy fazą B2b a począt
kieil} fazy C ta okresu rzymskiego. 

Siady osadnictwa kultury pomorskiej reprezentuje grób symboliczny, składający się z na
czynia glinianego przykrytego misą. Kości przepalonych nie stwierdzono. 

Materiały z badań znajdują się w MAiE w Łodzi. 
Badania będą kontynuowane. 

Zyzdrojowy Piecek, gm. Pfec
ki woj. olsztyńskie St. VII 
AZP 26-68(?)/-

l Muzeum Warmii l Mazur 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr lzabella Mellin przy współudziale mgr. M. 
Wyczółkowskiego (Muzeum Okręgowe w Ciechanowie). Finansowane 
przez BBiDZ w Olsztynie. Pierwszy sezon badań. Sezonowa osada wys
powa z późnego okresu rzymskiego, ślady osadnictwa z epoki neolitu, 
z wczesnej epoki żelaza. okresu wczesnego i późnego średniowiecza. 

Stanowisko odkryte latem 1989 r., położone jest na małej, bezimiennej wyspie Jeziora 
Zyzdrój Wielki, ok. 800 m na południe od północnego brzegu jeziora. Ze względu na częste 
zmiany poziomu wód (wahania dochodzą do 2 m) wyspa bywa okresowo zalewana, bądź 
powierzchnia jej znacznie powiększa się. Wypiętrzenie wyspy przy letnim poziomie wód wyno
siło 110 cm nad poziom lustra wody, a wymiary10m x 30m. 

Badania na wyspie poprzedzone zostały krótkim rekonesansem płetwonurków z UMK 
w Toruniu, który potwierdził pierwomy zarys wyspy, obecnie częściowo zatopionej. 

Dwa wykopy założono w środkowej części wyspy. w miejscu jej największego wypiętrzenia. 
Przebadano 25 m 2 powierzchni. Stwierdzono zaleganie warstwy kulturowej o miąższości około 
40 cm. Materiał występujący w warstwiejest mocno zróżnicowany, są to: pojedyńcze fragmenty 
cerarniki neolitycznej. wczesnożelaznej, z okresu wpływów rzymskich oraz wczesnośrednio
wiecznej. Ponadto fragment naczynia późnośredniowiecznego oraz ułamki cerarniki nowożyt
nej. Licznie występowały także duże fragmenty kości zwierzęcych. 

Zarejestrowano 4 jamy osadnicze, 3 zaciemnienia oraz l ślad po słupie. Tylko jama nr l 
posiadała wyraźny zarys (średnica 80 cm, miąższość 90 cm) oraz zawierała zabytki datowane 
na podstawie ceramiki na późny okres rzymski. W jamie tej znaleziono nożyk żelazny, liczne 
duże fragmenty kości zwierzęcych. sporadycznie szczątki rybie, grudki polepy i węgielki drzew
ne. Bardzo dużo materiału głównie ceramicznego. kości zwierzęce oraz dwa fragmenty żelazne 
wydobyto z brzegu jeziora. który jest systematycznie wymywany, oraz z zatopionej części 
wyspy. 

Na podstawie dotychczasowych wyników badań można stwierdzić, że wyspa była użytko
wana sezonowo od epoki neolitu po okres nowożytrly (XVIII-XIX) z największym nasileniem 
osadnictwa w późnym okresie wpływów rzymskich. 

Materiały z badań oraz dokumentacJa znajdują się w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 
Planowana jest kontynuacja badan. 

l żagań, woj. zielonogórskie St. 39 patrz okres halsztacki 



Wczesne średniowiecze 

l Będziemyśl, gm. Sędziszów Małopolski woj . rzeszowskie, St. l .Grodzisko" patrz 
okres nowożytny 

Bocheń, gm. Lowicz woj. 
skierniewickie St. l AZP: 59-
55/30 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych 

Badania prowadził mgr Andrzej Kosiorek. Finansowało BBDZ Skiernie
wice. Drugi sezon badań. Osada (?) kultury łużyckiej z wczesnej epoki 
żelaza, osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, grodzisko 
wczesnośredniowieczne. 

Kontynuowano badania z 1989 r. Wytyczono i wyeksplorowano 2 wykopy i l rów sondażo
wy o łącznej pow. 45m2 • Uchwycono południowy zasięg stanowiska oraz 2 warstwy kulturowe, 
przedzielone jałową warstewką jasnożółtego piasku. Pierwsza (górna) warstwa zawierała frag
menty ceramiki wczesnośredniowiecznej (od VII/VIII w. począwszy). Druga - pradziejowa 
- datowana była ceramiką kultury przewarsklej i łużyckiej. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Archiwum BBDZ. 
Badania będą kontynuowane. 

l Brańsk, woj . białostockie St. 22 patrz neolit 

Brody Pomorskie, woj . gdańskie St. 2 patrz neolit 

Bytom Odrzański, woj. zielo- Polska Akademia Nauk Instytut Hi-
no~6rskie St. l AZP 66- stor!! Kultury Materialnej Zakład Ar-
17 65 cheologii Nadodrza we Wrocławiu 

Badania prowadził dr Sławomir Moździoch oraz mgr Lidia Nowacka przy 
konsultacji prof. dr. hab. Lecha Leciejewicza. Finansował WKZ w Zielo
neJ Górze. Szósty sezon badań . Gród l osada otwarta z XI-XII w. 

Badania wykopaliskowe miały na celu dalsze ustalanie przebiegu umocnień grodowych 
oraz wyjaśnienie zasięgu i funkcji odkrytego w 1987 r. obiektu nr 139. Celem doraźnym było 
również połączenie dawnego wykopu I/ 1984 z wykopami grodowymi z lat 1987-1988. 

Przebadano powierzchnię około 180m2 przy czym wykopy miały głębokość od 50 do 210 
cm. Wykop XVIII obejmujący dzialki od I 26 do I 37 pozwolił stwierdzić brak jakichkolwiek 
śladów umocnień dzielących teren grodu od terenu osady. Interesujące w tym kontekście było 
jednak odkrycie, że z terenem domniemanego grodu (działki I 35- I 37) wiąże się warstwa 
gliny zlokalizowana na piaszczystym calcu na przestrzeni wspomnianych działek, podczas gdy 
na działkach związanych z osadą, tego rodzaju .płaszcza glinianego" nie odkryto. Czy może być to 
ślad dawnych umocnień? W części zachodniej wykopu XVIII udało się odnaleźć skraj dawnego 
wykopu z 1984 roku , co powiązało wykopy z lat 1987- 1989 z wykopami z lat 1984-1986. 

Kolejne wykopy, niewielkie powierzchnią sondaże miały na celu dostarczenie odpowiedzi na 
konkretne pytania. Wykop XVII założony na południe od grodu w stronę obecnego miasta miał 
za cel uchwycenie krawędzi przestrzeni obwarowanej. Jak się okazało został on założony już za 
terenem grodowym. 

Sondaż na działce F 36 pozwolił stwierdzić , że obwarowania grodowe odkryte w latach 
1987-1988 biegną ku zachodowi brzegiem kępy zarysowującej się w terenie i że nie były one 
zbyt wielkich rozmiarów, zapewne wobec znacznej obronności miejsca. 

Wykop XIX, który objął fragmenty działek Ł 37 i M 37 uchwycił południową krawędź 
obiektu 137 i pozwolił określić jego kształt jako w przybliżeniu prostokątny, rysujący się po 
linii NW-SE oraz wymiary na 15 x lO metrów. 

Sondaż na działce L-35 pozwolił uchwycić fragment krawędzi tego obiektu od strony 
zachodniej . 

Ogółem uzyskano 5467 fragmentów ceramiki z XI-XII wieku , w tym 596 fragmentów brze
gowych naczyń , 454 ułamki den. Znaczną część, bo 2268 fragmentów tej ceramiki stanowiły 
ułamki ornamentowane. Znakiem garncarskim oznaczone było 23 dna naczyń. Prócz tej , 
typowej dla stanowiska ceramiki, znaleziono również 38 fragmentów ceramiki z okresu śred
niowiecza i 21 ułamków ceramiki z epoki brązu . Znaleziono także 577 fragmentów kości 
zwierzęcych, 68 kawałków żużla i 596 ułamków polepy. (Znaleziska te ujęto w inwentarzu 
zabytków masowych nry 1- 154/89). Wydzielono około 199 zabytków specjalnych (nr inw. 
zabytków wydzielonych 1-119/89). Szczególnie godne zainteresowania są: ostroga żelazna, 2 
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fragmenty wędzidła, rękojeść sztyletu, podkowa, związane w większości z osadą przygrodową. 
Znaleziono także na terenie osady takie przedmioty codziennego użytku, jak osełki 1 noże. 
W zachodniej części wykopu XVIII udało się także odszukać fragmenty denara krzyżowego z XI 
wieku. Z terenu grodu pochodzi znalezisko trzech odważników żelaznych w koszulkach brązo
wych (obiekt 137) oraz znalezisko glazurowanej grzechotki i glazurowanej zawieszki glinianej 
w kształcie gwiazdy. 

l Muzeum Warmii l Mazur 
w Olsztynie 

Badan~a prowadziła Włodzlmiera Ziemlińska-Odojowa. Finansowało 
BBDZ w Olsztynie. Pierwszy sezon badań. Ciałopalne cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne. 

Stanowisko odkryto w trakcle badań AZP w jesieni 1989 r. Usytuowane jest na wydłużo
nym wzgórzu, przylegającym od północy do bagnistego obniżenia. Badania w jesieni 1990 r. 
miały charakter rozpoznawczy l trwały 10 dni. Wykopy sondażowe usytuowano na kulminacji 
wzgórza - najbardziej zniszczonej części cmentarzyska na skutek uprawianego pola. Na 
powierzchni około 140m2 odsłonięto 15 pochówków ciałopalnych oraz fragment miejsca po 
stosie. Pochówki to przeważnie płytkie, niewielkich rozmiarów ciemne wkopy z niewielką 
ilością przepalonych kości, oraz węgielków drzewnych, niekiedy z fragmentami ceramiki. Na 
uwagę zasługuje pochówek nr 7. Była to głęboka, duża jama, Intensywnie czarna, z dużą 
ilością węgla, przepalonych kości, fragmentów ceramiki. Z jej wypełniska wypreparowano kilka 
fragmentów okuć brązowych, zdobionych z uprzęży konia, okuć żelaznych z nitami, sprzączką 
i nożyk żelazny, drobne fragmenty brązu . Przy powierzchni jamy odkryto wydzielone skupisko 
przepalonych kości, węgli oraz sprzączkę żelazną. Dwa duże pochówki ze śladami wyposażenia 
nr 15 i 16, były zupełnie zniszczone. 

Miejsce po stosie, to owalna ciemna plama o wymiarach około 4 x 3 m , i miąższości 20 cm. 
Tworzyła je spalona ziemia z niewielką ilością kości i węgli. Sporadycznie występowały w niej 
fragmenty ceramiki. Znaleziono w niej również haczyk do wędki, żelazny, oraz fragment 
brązowej klamry pasa. Pod warstwą spalenizny odkryto wgłębione w calec małe pochówki. 

Fragmenty ceramiki żłobkowanej pozwalają narazie określić chronologię cmentarzyska na 
III fazę wczesnegośredniowiecza. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

l Cyców, woj. chełmskie patrz okres lateński 

Dębczyno, woj. koszaliński 
St. 53 AZP 19-19/-

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadzili: mgr Andrzej Sikorski l Maria Miśkiewicz. Finanso
wał UAM w Poznaniu. Siódmy sewn badań. Stanowisko wielokulturo
we. Elementy kultury amfor kulistych; osada - kultury pucharów 
lejkowatych, kultury łużyckiej/pomorskiej(?), oksywskiej, wielbarskiej; 
elementy grupy dębczyńsklej POR; osada -ludności kultury wczesnego 
średniowiecza (VII ? - IX w.); elementy rozwiniętego/późnego średnio
wiecza. Cmentarzysko "szkieletowe" z XI-XIII w. 

Poszerzano nadal płaszczyznę obserwacji archeologicznej - umownie - w zachodnim 
i północnym sektorze stanowiska o kolejne 265m2

, uzupełniając tym samym bazę źródłową co 
do organizacji przestrzennej, wyposażeń grobowych i finalnie do określenia recepcji idei 
chrześcijaństwa; określenia typu l planigrafil śladów grup ludzkich (obozowiska - osady) 
egzystujących lub penetrujących zbadany teren od neolitu po schyłek średniowiecza. Niezbęd
ne dane o cmentarzysku i o pozostałych elementach osadniczych opisane zostaną w dwóch 
oddzielnych grupach informacyjnych. 

A. Cmentarzysko 
Badania były generalnie skoncentrowane z jednej strony na rozpoznaniu ,,starszego" (XI

wiecznego) sektora obiektu, z drugiej zaś na zakreśleniu ,,młodszej" (XII-XIII-wiecznej) części 
i w końcu na ustaleniu wzajemnej relacji przestrzennej pomiędzy nimi. 

W efekcie odkryto 5 nowych grobów ,,szkieletowych" (25-29), które tym samym zwiększają 
liczbę pochówków na "starszej" nekropolii do 20. Poza tym, rejestracja 3 jam ,,cmentarnych", 
uzupełniona znaleziskiem grobu 29, gdzie szczątki zmarłego wciśnięto do jednej z podobnych 
jam o zagadkowej dotąd funkcji pozwala uznać sezon za szczególnie udany. Na większą uwagę 
zasługują 2 groby: 25 i 29. Pierwszy, ze względu na przemyślną konstrukcję kamienną na 
wysokości kości nóg - do budowy której wykorzystano materiał ze zniszczonego (przez wkop 
jamy grobowej) paleniska. Drugi (grób 29) z powodu niespodziewanego (w jednej z jam ,.cmen
tarnych") i nienaturalnego układu szkieletu (bez kości podudzia). przy czym zmarłego nie 
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wyposażono w żadne przedmioty lub ozdoby. Jest to zatem 4 już grób, który zarejestrowano 
w zwykłej jamie, gdzie zdeponowano zwłoki , niezgodnie ze znanymi nam regułami, jakie udało 
się rozpoznać na cmentarzysku w Dębczynie . Wyposażenie innych, zbadanych grobów stano
wią m.in. srebrny kabłączek skroniowy (odm. A wg. H. Koćka-Krenz), pierścionki, krzyżówka, 
nożyki w pochewkach, okutych brązową blachąi-po raz pierwszy- fragmenty ceramiki, 
zaliczane do RT .G" (Vipperow) . 

W zakresie ogólnej planigrafil stwierdzić trzeba, że coraz wyraźniej rysuje się przerwa 
pomiędzy obydwoma zgrupowaniami grobów, co w znacznym stopniu potwierdza wcześniejsze 
sugestie o ciągłym składaniu zmarłycn na tym samym cmentarzysku, ale w różnych częściach 
prawdopodobnie rozległej nekropoW. 

B. Obozowisko/osada 
Wstępna analiza megaskopowa silnie rozdrobnionego materiału ceramicznego i krzemien

nego potwierdziła wcześniejsze ustalenia, dotyczące ewentualnej penetracji i/lub okupacji 
przez grupy ludzkie co najmniej 6 -8 jednostek kulturowych. Frekwencja obiektów ,.stałych" 
(łącznie 46 obiektów: w tym 7 palenisk, 11 jam gospodarczych, l magazyn żwiru i 27 jam 
posłupowych) i źródeł ruchomych, sugeruje- pomijając stopień dewastacji starożytnej i no
wożytnej - względnie intensywną eksploatację terenu stanowiska przez ludność kultury 
pucharów lejkowatych, kultury oksywskiej , wieibarskiej i - być może - wczesnośrednio
wiecznej , chociaż zarejestrowane ślady osadnictwa ostatniej z wymienionych kultur należeć 
mogą -jako peryferia - do dużej osady (Vl/VU-IX w.). Dębczyno , stan. 38. Niestety, nasze 
informacje- ze względu na stan zachowania pierwotnej substancji reliktowej -mają tylko 
i wyłącznie walor rejestracyjny, w ograniczonym zakresie pozwalającym na identyfikację i re
konstrukcję śladów i dynamiki osadnictwa otwartego na zbadanym wykopaliskowo wycinku 
stanowiska. 

Materiały z badań przechowywane są w magazynie Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu. 
Prawdopodobnie badania będą kontynuowane. 

Drohiczyn, woj. białostockie 
St. III - osada wschodnia 
AZP 53-82/3 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Andrzej Piotrowski (autor sprawozdania) przy 
współpracy mgr Ludgardy Długopolskiej i mgr Sylwii Małachowskiej . 
Finansował WKZ w Białymstoku . Trzeci sezon badań (wznowienie po 
przerwie od 1957 r.). Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa (XII
XIII w .} ze śladami późniejszego osadnictwa. 

Po trzydziestu latach wznowiono prace (realizowane w latach 1955-57) na obszarze tzw. 
osady wschodniej . Jest ona położona na południe, południowy-wschód i wschód od cerkwi 
usytuowanej u zbiegu Placu T. Kościuszki i ulicy Piastowskiej . 

Wytyczono wykop o powierzchni 30.25 m 2 • 

Stwierdzono występowanie warstwy ziemi o miąższości dochodzącej do 90 cm, o barwie 
brunatno-szarej. Poniżej zalegał calec w postaci zbitego, lekko zglinionego plasku o barwie 
jasnobrunatno-jasnoszarej . Prace badawcze wykazały całkowite zniszczenie wczesnośrednio
wiecznej warstwy kulturowej przez późniejszą działalność człowieka. Teren ten był intensywnie 
użytkowany w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych , m.in. egzystował tutaj cmen
tarz przycerkiewny. 

W trakcie badań odkryto 12 grobów szkieletowych, bardzo źle zachowanych (żaden szkielet 
nie był kompletny), zorientowanych na osi E-W, niekiedy z niewielkim odchyleniem ku półno
cy. Odsłonięto również, na poziomie calcowym, 8 obiektów, z których dwa okazały się nowożyt
nymi wkopami. Do ciekawszych należały: obiekt 6/90 i 7/90. Pierwszy miał kształt zbliżony do 
trapezu , zorientowany na osi E-W, o wymiarach, w partli odsłoniętej w granicach wykopu, 125 
x 185 cm. Wypełniska obiektu stanowiła czarna, przemieszana ze spalenizną, ziemia. W jego 
obrębie stwierdzono kolisty wkop nowożytny. W przekroju obiekt zarysował się nieckowato, 
dochodząc do głębokości 40 cm. Obiekt 7/90, w części odsłoniętej. rpiał kształt prostokątnawy, 
o wymiarach 55-65 x 250 cm. Wzdłuż jego zachodniej granicy występował brunatny ślad po 
belce drewnianej . Wypełniska stanowił szarawy piasek z czarnymi wtrętami spalenizny, miej
scami brunatny. W przekroju obiekt zarysował się nieckowato, z największą głębokością do
chodzącą do 25 cm. Oba opisane obiekty były zapewne reliktami domostw. Pozostałe jamy były 
znacznie mniejszych rozmiarów i głębokości będąc prawdopodobnie śladami po paleniskach. 

Wśród zabytków znalezionych podczas eksploracji wyróżniały się : 40 paciorków wykona
nych z nieprzeźroczystego , żółtego szkła, o kształcie trójkątnawym (w tym 3 egzemplarze dwu
segmentowe), fragment bransoletywykonanej z niebieskiego, przeźroczystego szkła, o przekro
ju kolistym, uszkodzony, kulisty dzwoneczek z brązu, zdobiony w dolnej części pionowymi 
żłobkami , grocik strzały z trzpieniem wykonany z rogu, fragment rogowej okładziny łuku, 
fragmentarycznie zachowany nóż żelazny z kościaną, lekko łukowato wygiętą, rękojeścią. Poza 
tym znaleziono noże żelazne, gwoździe żelazne, fragmenty osełek kamiennych, przęśliki z różo
wego łupku i gliny. 
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Materiał masowy stanowiła olbrzymia ilość ułamków naczyń l kości zwierzęcych. Wśród 
fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych dominowały ułamki garnków typu droWczyńs
kiego. Sporadycznie występowały relikty naczyń z cylindryczną szyjką. Późniejszą ceramikę 
(garnki, dzbany) reprezentowały ułamki naczyń wypalanych w atmosferze redukcyjnej i utle
niającej. zdobione często pasmaml wybłyszczania, czy też fragmenty naczyń pokryte z jednej 
lub obu stron żółtawą i oliwkową polewą szklaną. 

Chronologia odkrytych obiektów wczesnośredniowiecznych zamyka się w ramach XII-XIII 
w., natomiast czas użytkowania cmentarza przycerkiewnego należy zapewne odnieść do końca 
XVIII- l połowy XIX w. 

Materiały l dokumentacja znajdują się w PMA w Warszawie. 
Przewiduje się kontynuowanie badań. 

Dziekanowice, gm. Łubowo 
woj. poznańskie St. 22 
AZP 50-32/104 

Muzeum Pierwszych Piastów na Led
nicy 

Badania prowadził mgr Janusz Górecki (autor sprawozdania). Finanso
wało Muzeum P.P. na Lednicy. Sezon badań. Osada otwarta, przyczółek 
mostowy z wczesnego średniowiecza. 

Badania rozpoczęto w rejonie, gdzie zaistniaja możliwość uchwycenia przyczółka mostu 
wschodniego (tzw. gnieźnieńskiego), od strony lądu stałego, i ewentualnego przejścia tegoż 
przyczółka w drogę . 

Wykop o wym. 11 x 2 m zlokalizowano więc w miejscu, gdzie drewniane konstrukcje 
w postaci główek pali były dobrze widoczne (nieco nad darnią) . W wyeksplorowanych warst
wach utworzonych przez osady sedymentacji jeziornej (pisek, żwir) oraz organicznej (trzciny). 
a związanych z kolejnym wznoszeniem i opadaniem wód jeziornych natrafiono na resztki pali 
- konstrukcji nośnych przyczółka mostu gnieźnieńskiego - lekko skośnie wbitych w podłoże 
oraz na 2 dranice z jezdni przyczółka, z których jedna dochodziła do ok. 3 m długości. 

Obok 2 warstw (I, li), w których zalegały rozpoznane elementy konstrukcyjne przyczółka 
udało się wyróżnić 3, niewielkiej od l do 10 cm miąższości, międzywarstwy wiórów (A-C) 
związane ze wznoszeniem i naprawami mostu oraz prawdopodobnie resztki wkopu ze star
szych badań (z lat 60). Ceramika (formy całkowicie obtaczane) pozwala na datowanie odkry
tych elementów przyczółka na fazy D-E wczesnego średniowiecza. Material ruchomy obok 
ceramiki stanowiły także pojedyńcze kości zwierzęce, 2 nożyki oraz ośnik. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum na Lednicy. 
Badania będą kontynuowane. 

l Elbląg Stare Miasto patrz późne średniowiecze 

Gniezno, woj. po 
St. 15 AZP 50-34/-

Muzeum Początków Państwa Fol
skiego w Gnieźnie 

Badania prowadził mgrTomasz Sawicki. Finansowala M.P.P.P. w Gnieź
nie. Szósty sezon badań. Góra Lecha - grodzisko. Okres wczesnośre
dniowieczny, późnośredniowieczny i nowożytny. 

Badania nawiązywały do prac wykonanych w latach 1988-1989 w wykopie zlokalizowanym 
na placu po zachodniej stronie kościoła św. Jerzego, w obrębie aru 24. Odkryto wówczas m.in. 
ceglany mur oporowy (okr. nowożytny) l wczesnośredniowieczny wał obronny. w którym wyróż
niono dwa stosy. wschodni i zachodni. W obecnym sezonie wyznaczono na arze 23 nowy wykop 
o wymiarach 8 x 8 m, sąsiadujący od zachodu z wykopem poprzednim. 

Do głębokości ok. 3 m zalegały warstwy niwelacyjne o dużej miąższości i rozległe jamy 
śmietnlskowe. Uzyskany z nawarstwień niwelacyjnych materiał datowany jest ogólnie na XI 
-pocz. XIX w. Zdecydowanie przeważa jednak ceramika nowożytna XVI-XVIII w. Pod profilem 
północnym odsłonięto dalszy - zachodni odcinek muru oporowego. W części środkowo
wschodniej wykopu, na głęb. 1,88-3,14 m odsłonięto pozostałości domostwa, położonego na 
osi NW-SE, zachowanego wraz z częścią ściany północnej . fundamentami i fragmentem po
sadzki ceglanej. Posadzkę zarejestrowano na głęb. 2,85 m. Wstępne datowanie obiektu okreś
lono na XVI-XVII w. 

W części wschodniej wykopu na głęb. 2,0 - 2 ,8 m zalegały resztki czarnobrunatnej 
warstwy wczesnośredniowiecznej zawierającej ceramikę datowaną na około pol. XI-XII w. (faza 
E1 -2l i liczne kości zwierzęce. W warstwie tej natrafiono również na ozdobną skuwkę , okucie 
i fr. grzebienia z poroża, fr. witraża, płozę kościaną, przęślik kamienny i in. Bezpośrednio pod 
omówioną warstwą wystąpił nasyp wału obronnego. W związku z tym pod profilem wschodnim 
wykopu założono sondaż o wymiarach 2,5 x 3m, który doprowadzono do głęb. 5 m. Umożliwiło 
to odsłonięcie zachodniego lica jądra walu (stos zachodni) składającego się z poziomo ułożo
nych warstw belek (oś N-S) wspartych wystającymi poza obrys lica belkami poprzecznymi. 
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W miejscu przełożenia belek _zarejestrowano rów;nież pozostałości słupa_ d_rewnianego: Kon
strukcje wypełniał gliniasty piasek. Drewno było złe zachowane- najczęsciej w postaci smu
żek i negatywów. Podstawy wału nie zdołano osiągnąć. W obrębie nasypu i konstrukcji wału 
znaleziono kilkadziesiąt fragmentów ceramiki z faz C - D i kości zwierzęce. 

Badania zakończono. 

Gniezno, woj. pozna 
St. 15d (ul. Kolegiaty 
AZP 50-34/-

Muzeum Początków Państwa Fol
skiego w Gnieźnie 

Badania prowadził mgrTomasz Sawicki. Finansowało M.P.P.P. w Gnieź
nie. Drugi sezon badań. Góra Lecha - grodzisko (część północno
wschodnia). Okres wczesnośredniowieczny, późnośredniowieczny i no
wożytny. 

Badania stanowiły kontynuację prac wykopaliskowych przeprawadronych w 1984 r. w wy
kopie budowlanym na ul. Kolegiaty nr 4. Wówczas, pod profilem północnym, odkryto część 
łukowato ułożonej podwaliny kamiennej obiektu architektonicznego (baszty?) . Istrlienie tegoż 
fundamentu, w formie bardziej rozległej, potwierdziły również: relacje robotrlików budujących 
w latach siedemdziesiątych sąsiedni dom na ul. Kolegiaty 4a; wiercenia geologiczne (1983 r.) 
i badania struktur podpowierzchniowych SIR-8 (1984 r.). Obecny wykop założono na osi 
E-W w przesmyku między wyżej wymienionymi domruni (ar 97). Długość wykopu: 7 m, szer. 
2-4m. Na głębokości 0,5-1,6 m natrafiono na interesujący nas fundament zachowany wraz 
z lekko łukowatą krawędzią wschodnią. Krawędzi zachodniej nie osiągnięto -wykraczała poza 
obręb wykopu. Do budowy fundamentu użyto średniej wielkości krunieni polnych i wtórnie 
użytych kostek romańskich ułożonych bez użycia zaprawy. Kainienie pokrywała przemieszana 
ziemia z fragmentruni cegieł gotyckich i materiałem z XI - XV /XVI w. (przeważa XV /XVI w.). 
Stopę fundamentu uchwycono na głębokości l, 7-2,05 m. Fosadowiano ją na podsypce 
z drobnych okrzesków kruniennych i grudek zaprawy wykorzystanych wtómie z zalegającej w 
części wschodniej wykopu wczesnośredniowiecznej (ok. XII w.) warstwy rumoszu . Pod rumo
szem, tj. na głębokości ok. 1,6- 2,2 m zarejestrowano warstwę kulturową silnie nasyconą 
szczątkalni organicznymi (całkowicie zbutwiałe drewno) i ceramiką z fazy E1-2. Warstwa ta 
pokrywała strop nasypu wału obronnego charakteryzujący się występowaniem gliniastego 
piasku, słabo wypalonej polepy i drobnych krunieni polnych ułożonych na wzór bruku. 

Z przyczyn technicznych eksplorację zakończono na l!łębokości ok. 2,4 m . 
Zgodnie z wstępnymi ustaleniami, opisany powyżej Iundament można łączyć z reliktruni 

XIII wiecznej architektury obronnej (pozostałości zamku księcia Władysława Odonica?). 
Badania będą kontynuowane. 

Gronowo, gm. Lubłez woj. to
ruńskie St. l i 2 AZP 38-
45/86,-

Uniwersytet Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i. Etr!ografii Za
kład Archeologii Sredniowiecza 
i Czasów Nowożytrlych w Toruniu 

Badania prowadził mgr Wojciech Chudziak (autor sprawozdania) przy 
współudziale mgr mgr Małgorzały Grupy, Pawła Gurtowsklego oraz 
Dariusza Polińskiego, pod kierownictwem naukowym doc. dr Jerzego 
Olczaka. Czwarty sezon badań. Prace finansowane z programu badań 
podstawowych (RPBP 11.8. "Grunwald"). Grodzisko wczesno- i późno
średniowieczne (VII/VIII-VIII, XI. XIII-XV wiek) oraz osada podgrodowa 
(VII-XI wiek). 

Celem badań była przede wszystkim eksploracja południowo-zachodniej części grodziska 
oraz ustałenie zasięgu osady podgrodowej. 

Stanowisko l -grodzisko. Założono trzy wykopy badawcze o łącznej powierzchni około 45 
m 2

• Wykopy 8/90 oraz l 0/90 usytuowano w południowo-zachodniej części grodziska, na styku 
wału i majdanu; natomiast wykop 9/90 założono po stronie wschodniej obiektu, bezpośrednio 
na wschód od wykopu 7/89 z poprzedniego sezonu badań. W wykopach 9/90 oraz 10/90 
stwierdzono złożony układ nawarstwień kulturowych o miąższości około 4 m, na które składa
ły się m.in. warstwy demolacyjno-rumowiskowe - pozostałości wału obronnego z XI wieku 
oraz - relatywnie starsze od nich -warstwy niwelacyjne związane z osadnictwem wcześniej
szym. Bezpośrednio na ich stropie odsłonięto warstwę spalenizny, na podstawie której wyzna
czono poziom osadniczy z okresu późnego średniowiecza. W wykopie 9/90 stwierdzono nato
miast piaszczysty nasyp wału XI-wiecznego oraz zalegającą bezpośrednio pod nim warstwę 
osadniczą z VII/VIII-VIII wieku. 

Odkryto kilkaset fragmentów cerruniki naczyniowej, głównie z okresu wczesnośrednio
wiecznego oraz kilkadziesiąt kości zwierzęcych. 
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Stanowisko 2 - osada podgrodowa. Założono 61 wykopów badawczych, obejmujących 
około200m2 powierzchni stanowiska. Odkryto kolejnych 40 obiektów kulturowych o zróżni
cowanej chronologii i funkcji (m.In. jamy dziegclarskie l wędzarskie). Na uwagę zasługuje tu 
zwłaszcza odsłonięcle pieca garncarskiego (?) jednokomorowego z poziomym ciągiem ognia, 
wkopanego około lm w piaszczysty calec (obiekt 94). 

Na stanowisku odkryto kilka tysięcy fragmentów ceramiki naczyniowej, fragment kamien
nego żarna, przęśliki gliniane, szydła kościane, kabłączek skroniowy oraz liczne kości zwierzęce. 

Materiały zabytkowe znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnografil UMK w Toruniu. 
Ponadto na stanowisku l w najbliższej okolicy przeprowadzono badania paleogeograficzne 

i paleoprzyrodnlcze (m.In. wykonano, datowany rad!owęglowo, profil palinologiczny obejmują
cy osady z okresu subatlantyckiego) . 

Badania powinny być kontynuowane. 

Grzybowo, gm. Września woj. 
poznańskie St. l, 2 AZP 53-
34/30, 31 

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk Komisja Archeologiczna 

Badania prowadził mgr Mariusz J . Tuszyński (autor sprawozdania), we 
współpracy z dr. Olgierdem W. Brzeskim (Kanada). pod kierunkiem prof. 
dr hab. Zofii KurnatowskieJ Finansował dr Olgierd W. Brzeski za po
średnictwem Komisji Archeologicznej PTPN. Pierwszy sezon badań. 
Zespół osadniczy (X-XI wieku). ślady osadnictwa starszego (m.In. neo
litycznego). 

Zespół osadniczy składa się z grodziska oraz osad usytuowanych po jego wschodniej 
i południowej stronie. Grodzisko leży na lewym brzegu rzeczki Strugi, ok. 400 m od Szkoły 
Podstawowej (dawnego dworku Lutomskich). 

Stanowisko l - grodzisko wklęsłe zbliżone do prostokąta o zaokrąglonych narożnikach, 
o powierzchni wnętrza ok. 2,5 ha l bardzo dobrze zachowanych wałach (do wysokości 9 m) 
zwłaszcza w partli wschodniej . Od wschodu, mniej więcej w połowie, głębokie wklęśnięcie 
-ślad po bramie?, od północy ramiona wałów, mniej więcej w połowie tego odcinka mijają się; 
być może w tym miejscu także znajdowała się brama. Obecna droga na majdan grodziska (pole 
uprawne), przecinająca wał w części zachodniej była, jak się wydaje, przeprowadzona w okre
sie nowożytnym. Grodzisko otoczone jest fosą połączoną z rzeczką płynącą po jego zachodniej 
stronie. W północno-wschodnim narożniku majdanu znajduje się stawek o powierzchni 2-3 
arów. Badania wykopaliskowe poprzedziły wiercenia zrealizowane w roku poprzednim. 
W oparciu o wstępną analizę wyników wierceń wytyczono ciąg wykopów przecinających maj
dan w kierunku południe-północ. Zlokalizowano także jeden wykop na wale, w miejscu, w któ
rym przecina go droga prowadząca do grodziska. 

Majdan - wytyczono 4 wykopy o wymiarach 3 x 5 m (wykop 2 poszerzono l x 2 m). 
W wykopach l i 2 uchwycono warstwy kulturowe o miąższości do O, 7 m, w ostatnim wykopie 
(wykop 4) ponad 2 m. W wykopach l, 2 i 3 uchwycono 7 obiektów, tylko 2 z nich wyeksploro
wano niemal w całości (pozostałe wchodzą w profile). W stropie ich plany były zbliżone do 
prostokątów o wymiarach: nr 4- 2 x 3,4 m, nr 3- 1,8 x 2,8 m, ich zagłębienie sięgało do 0,6 
m. Wypełniska obiektów stanowiła czarno-brunatna próchnica, przy dnie i obrzeżach bardzo 
przesycona zwęglonym drewnem. W obu obiektach występowały kamienie, które nie tworzyły 
czytelnych układów, a także liczne kości zwierzęce. Z obiektów tych wydobyto kilka tysięcy 
ułamków ceramiki, 7 szydeł kościanych, 2 noże żelazne, przęślik gliniany oraz leżące na 
wtórnym złożu narzędzia krzemienne. Oba obiekty są, jak się wydaje, pozostałościami budowli 
mieszkalnych. Na podstawie analizy wyników badań wiertniczych stwierdzono, że na znacznej 
powierzchni w północno-zachodniej części majdanu (ok. 1/4 całości) znajduje się niecka, 
w której calec zalega 2 m poniżej calca na pozostałej części majdanu . W wykopach 3 i 4 
uchwycono południową krawędź tej niecki w postaci warstw kulturowych o znacznej miąższoś
ci ze śladami konstrukcji drewnianych o niejasnym charakterze. 

Wał - wstępnie rozpoznano jego nawarstwlenia dzięki wybraniu śmietniska założonego 
w miejscu gdzie usytuowano, prawdopodobnie w okresie międzywojennym, zagłębioną piw
niczkę. Uzyskano dzięki temu część jego profilu, na podstawie którego można stwierdzić, że wał 
na tym odcinku był co najmniej dwufazowy. W jądrze wału pierwszej fazy nie stwierdzono 
śladów konstrukcji drewnianych, w jego poszerzeniu (faza II) uchwycono przy spągu ślady 
konstrukcji drewnianych - prawdopodobnie rusztowych. Z grodziska pochodzi kilkanaście 
tysięcy ułamków ceramiki i tak: w obiekcie nr 4 23% ułamków pochodzi z naczyń obtaczanych 
całkowicie, pozostałe z naczyń grubej roboty; w wypełnisku niecki 42% uł. pochodzi z naczyń 
obtaczanych całkowicie, pozostałe z naczyń grubej roboty; warstwy zalegającej na zboczu I fazy 
wału 90% ułamków pochodzi z naczyń obtaczanych całkowicie, pozostałe z naczyń grubej 
roboty. Wśród ponad 70 zabytków wydzielonych naliczniejszą grupę stanowiły zabytki krze
mienne które znajdowano we wszystkich warstwach a nawet obiektach, następnie szydła (12). 
fr.przedmiotów żelaznych (14). 3 przęśliki, 2 noże żel., 2 osełki . 

Stanowisko 2 -po poludniowej stronie grodziska. Podczas pogłębiania rowu melioracyjne-
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go biegnącego zachodnim skrajem stanowiska natknięto się na obiekty archeologiczne, 
w związku z czym przeprowadzono wstępne badania ratunkowe. Zadokumentowano 80 m 
profilu przy czym uchwycono fragmenty 6 obiektów. Wydobyto duże ilości ceramiki, w tym 
jedno całe naczynie oraz kości zwierzęce . 

Na podstawie wstępnej analizy materiałów ceramicznych można ten zespól osadniczy 
datować na X-XI w. Chronologia i charakter osadnictwa pradziejowego, którego ślady zostały 
bardzo zniszczone przez osadnictwo wczesnośredniowieczne są na obecnym etapie badań 
niejasne. 

Badania na obu stanowiskach będą kontynuowane. 

Podlaski Polska Akademia Nauk Instytut Hi
storii i Kultury Materialnej Zakład 
Epoki Metali w Warszawie 

Badania prowadzili dr Zbigniew Kobyliński i mgr Dariusz Krasnodębski 
(autor sprawozdania). Finansował WKZ w Białymstoku i IHKM PAN. 
Drugi sezon badań piąty dla całego stanowiska. Osadnictwo wczesno
średniowieczne i z okresu lateńskiego. 

Postawiono sobie za cel wstępne rozpoznanie osady oznaczonej numerem IC (wg. oznaczeń 
AZP nr. 5). zlokalizowanej na poludniowy-wschód od grodziska w Haćkach, oddzielonej od 
niego podmokłą łąką, na północnym, stoku i kulumlnacji cypla wysoczyzny. Założono ogółem 
7 wykopów o powierzchni łącznej ok. 90 m 

Badania ratownicze w 1989 r. doprowadziły do odkrycia centralnej (?) partli stanowiska 
dość dobrze zachowanej warstwy kulturowej o miąższości ok. 0 .5 m, pozbawionej jednakże 
wyraźnych śladów obiektów osadniczych (o ile nie liczyć kilku dołów posłupowych, których 
Interpretacjajest dość trudna). Celem badań było więc ustalenie relacji pomiędzy warstwami 
kulturowymi osady, a warstwami naturalnymi utworzonymi w znajdującym się u podnóża 
grodziska bagienku oraz ratownicze badania obiektów niszczonych orką. 

W związku z sygnałami od miejscowych rolników o znajdywaniu na polu przepalonych 
kamieni oraz fragmentów ceramiki, zdecydowano się na otwarcie wykopu o pow. ok. 25m2, we 
wskazanym przezjednego z gospodarzy miejscu, ok. 100m na południowy-wschód od wykopu 
z 1989 r. W wykopie tym natrafiono na pozostałości 4 obiektów. Dwa z nich były paleniskami 
o wymiarach ok. lm x lm i głębokości ok. 20 cm, jeden był jamą zasobową o średnicy ok. lm 
i głębokości lm, na dnie której znaleziono liczne fragmenty ceramiki, jeden zaś resztkarni 
obiektu mieszkalnego o wymiarach ok. 5m x 2m i głębokości ok. 0.5m. Paleniska pochodzą 
najprawdopodobniej z wczesnego średniowiecza, podobnie wydatowany może zostać obiekt 
mieszkalny (wczesne fazy) . Chronologia jamy zasobowej może zostać określona wstępnie n a 
późny okres lateński. 

Na wschód od tego wykopu w odległości ok. l00-l50m od niego, zaobserwowano na 
powierzchni pozostałościjeszcze 4 niszczonych obiektów. Przebadanie ich wykazało, że zostały 
one zniszczone całkowicie przez orkę tak, że w trakcie wykopalisk możliwe było zarejestrowanie 
jedynie ich spągu w postaci przepalonej ziemi. Nie znaleziono w nich żadnego materiału 
zabytkowego, brak więc jakiejkolwiek możliwości ich datowania. Być może zbliżone jest do 
wczesnośredniowiecznych palenisk opisanych wyżej O ak się wydaje miały pierwotnie podobny 
kształt) . Dzięki nim uzyskaliśmy jednak bardzo ważną informację o zsięgu osady w jednej z faz 
jej użytkowania. 

W kolejnym wykopie (o rozmiarach 2m x 40m, z czego przebadano ok. 40 m2
) założonym na 

południowym stoku dolinki i jak się wydaje wchodzącym na północną krawędź osady przylega
jącą do współczesnego cieku wodnego, zaobserwowano bardzo ciekawe układy stratygraficzne. 
W północnej jego części, sięgającej do dna dolinki występują warstwy, których miąższość 
osiąga miejscami grubość 1.5-2.0m, przy czym nawarstwienia najniższe z okresu lateńskiego 
(?)znalezione zostały in situ. W kierunku południowym. w części wyżej położonej, warstwy te 
zanikają i po przerwie ok. 10m, gdy pod humusem występuje bezpośrednio piaszczysty calec, 
rozpoczyna się stosunkowo płytki (ok. 1.3-1.5m) układ z warstwami wczesnośredniowiecznymi 
oraz lateńskimi (?). 

Bardzo niskie zaleganie warstw w północnej części wykopu zmusza do szukania odpowiedzi 
na pytanie o stosunki wodne w dolince otaczającej grodzisko, podczas kolejnych faz użytkowa
nia kompleksu osadniczego w Haćkach . 

Ostatni z wykopów, rów o wymiarach 13m x lm, założony został u podnóża grodziska, od 
strony zachodniej na odcinku, gdzie dystans pomiędzy nim a krawędzią wysoczyzny jest 
najmniejszy. Celem jego wytyczenia było sprawdzenie czy. i w jakim stopniu niewielkie podnie
sienie terenu u podnóża grodziska powstało w sposób naturalny w wyniku spływów ze stoku 
kemu, a w jakim w rezultacie odkładania się warstw osadniczych. Obie te możliwość! zostały 
zasugerowane przez wyniki wierceń przeprowadzonych przez doc. E. Stupnicką. Jak wykazały 
badania archeologiczne, w odległości ok. 5-8m od początku stoku grodziska uchwytnych jest 
kilkanaście wartewek, których układ wskazuje. że powstały jako spływy ze stoków. Pod nimi 
jednak, na głębokości ok. 1.5-2.0m od obecnego poziomu gruntu występuje bardzo dobrze 
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zachowana, z dużą ilością ceramiki i kości warstwa z materiałem z okresu lateńskiego (?). 
Miąższość tej warstwy wynosi od 30cm do ok. 60cm. Podobnie datowany może być obiekt 
odsłonięty w profilu północnym rowu sondażowego. Stanowiło go kilkadziesiąt kamieni pol
nych tworzących kilka poziomów, pod którymi znaleziono kilka fragmentów pociętych kolsci. 
Tak więc zarówno na dnie kotliny, jak i zapewne na jej południowym stoku i na kuluminacji 
wysoczyzny, mamy do czynienia z bardzo rozległą osadą z okresu lateńskiego , która swoim 
zasięgiem obejmuje obszar kilkunastu hektarów. 

Warstwa kulturowa i obiekty pochodzące z tego okresu przykryte są przez późniejsze 
nawarstwienia z wczesnego średniowiecza, zarówno ze starszych faz tego okresu, jak i z XI w. 

Wydaje się, że w miarę istniejących środków celowym byłoby przeprowadzenie jeszcze 
jednego sezonu badawczego celem dokładnego rozpoznania chronologlli charakteru osad
nictwa oraz rozpoznania rozplanowania osady, jak również przebadanie kurhanu w Haćkach. 

l Jegliniec, gm.Szypliszki woj. suwalskie St. l patrz okres rzymski 

Kalisz - Zawodzie Grodzis
ko AZP 66-38/? 

Polska Akademia Nauk Instytut Hi
storii Kultury Materialnej Kaliskie 
Stanowisko Archeologiczne 

Badania prowadzili: dr Tadeusz Baranowski, mgr Leszek Gajewski, mgr 
Barbara Hensel-Moszczyńska, mgr Adam Kędzierski , mgr Dariusz Wy
czółkowski . Opieka naukowa: prof. dr hab. Witold Henseli prof. dr hab. 
Stanisław Tabaczyński . Uczestniczyli: historyk architektury - dottore 
Enrico Pasetto (z Włoch) or~ młodzież Ochotniczych Hufców Pracy. 
Finansował WKZ w Kaliszu. Osmy sezon badań. Grodzisko wczesnośre
dniowieczne. 

Prace prowadzono na dwóch odcinkach północno-wschodniej części grodziska. Odcinek 
północny, w sektorze VI obejmował przestrzeń pomiędzy ławą fundamentową północnej i połu
dniowej ściany obwodowej ,,kolegiaty p .w. św. Pawła" , ława fundamentowa zachodniej ściany 
obwodowej .kościoła B" oraz fundamentem ścian obwodowych .M'!eży". Odcinek południowy 
(sektor V, ar 9 , dz. C, D oraz ar 14, dz. A, B, C, D) odpowiadał szerokości "wału drewniano-ka
mienno-ziemnego" oraz ,,rowu", które zostały zlokalizowane poprzednio (1983-1986). 

Oczyszczenie przestrzeni przed południowym licem wieży ujawniło niewielki fragment 
bruku kamiennego o około l m niższego od górnego poziomu partii fundamentowej . Od strony 
wschodniej część nadziemna i fundamentowa wieży są znacznie uszkodzone głębokimi wkopa
mi. Wewnątrz wieży odsłonięto pozostałości fundamentu filaru. Przed wschodnią elewacją 
wieży natrafiono na nienaruszone nawarstwienia kulturowe. W ich górnej części zarysowały 
się cięcia kilku prostokątnych jam grobowych, w regularnym układzie rzędowym , związanych 
najpewniej z .kościołem A" i/lub .kościołem B". 

Oczyszczono również, częściowo odkryty w 1959 r., przylegający do wieży od strony północ
no-wschodniej, fundament, w przybliżeniu prostokątny, o wymiarach 5 ,5 x 6 ,0 m , o nieznanej 
funkcji. 

W drugim odcinku -w sektorze V wykop został pogłębiony do calca (ar 14, dz. A, B, C oraz 
ar 9, dz. C) lub do poziomu najstarszego wału (ar 9 , dz. D). 

Calec tworzyły jasnoszare plaski pylaste, przechodzące u góry w jasnoszarożółty poziom 
wegetacyjny z małą zawartością próchnicy. Erozja doprowadziła do rozcięcia poziomu wegeta
cyjnego -fącznie z niżej leżącymi warstwami i do powstania zagłębień i żłobin w kierunku 
nachylenia - ku wschodowi. Piaszczyste dno ukształtowanego w ten sposób łożyska cieku 
pokrywały okruchy granitu, skorupy potłuczonych naczyń (zapewne z końca VI i/lub począt
ków VII w.) oraz kości (w tym liczne ptasie). Warstwę tę przykrywały ciemnoszare piaski 
pylaste, w których stropie występowały płytkie zagłębienia o powierzchni od l do 3 m2

• 

Zagłębienia te wypełnione były ciemnymi mułami w otoczeniu białawych utworów ilastych, 
z ich wypełnisk wydobyto znikomą liczbę zabytków- najczęściej były to, zachowane w l/2lub 
3/4, naczynia gliniane (o charakterze wyrobów VII-VIII w.). Występowały także okruchy grani
tu (odłupki) oraz fragmenty kości. 

Nad wspomnianymi zespołami zalegały relikty konstrukcji wczesnośredniowiecznych, 
a mianowicie: od wschodu kamienno-ziemny nasyp, sięgający od mułów bagnisk przybrzeż
nych (około 102.01) do ,.górnego brzegu plaży" (103 .00 m n .p.m.); w części środkowej były to 
resztki wału ochronnego; a od północy obniżenie (,,rów"). 

Nasyp kamienno-ziemny, tworzący dodatkowy obszar dla późniejszej zabudowy, wzniesio
no z piasków pylastych i iłów z najbliższego sąsiedztwa .Jachy" . W nasypie występowały plecio
ne konstrukcje drewniane (ściany-przegrody), jak gdyby odcinki koszy, powiązane siatką 
pionowych kołków, która u góry miała plecionkę przytrzymywaną głazami narzutowymi. 

Od strony północnej zbadano pozostałości .. wału przeciwpowodziowego", zabezpieczającego 
przed wodami zarówno Prosny, jak i oddziaływaniem Swędrni. W obrębie zbadanej części wału 
przeciwpowodziowego wyróżniono trzy odcinki budowy. w tym jeden kamienno-ziemny i dwa 
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drewniano-kamienno-ziemne oraz cztery fazy napraw lub reperacji. Konstrukcja ta przestała 
funkcjonować w XII lub XIII w. 

Materiały znajdują się w Kaliskim Stanowisku Archeologicznym IHKM PAN w Kaliszu. 
Przewiduje sfę kontynuację badań. 

Kalisz-Stare Miasto osada 11 

i cmentarz rsko AZP 66-38/? 11 

Polska Akademia Nauk Instytut Hi
storii Kultury Materialnej Kaliskie 
Stanowisko Archeologiczne Woje
wódzki Konserwator Zabytków Ar
cheologicznych w Kaliszu 

Badania prowadzili: dr Tadeusz Baranowski, mgr Leszek Gajewski. mgr 
Adam Kędzierski, mgr Dariusz Wyczółkowski, mgr Grzegorz Teske, mgr 
Janusz Tomala. Pierwszy sezon badań. Osada i cmentarzysko wczesno
średniowieczne, ślady osadnictwa kultury łużyckiej i/lub kultury gro
bów kloszowych z wczesnej epoki żelaza. 

Badania miały na celu wstępne rozpoznanie nawarstwień kulturowych odkrytego w 1989 r. 
stanowiska w południowej części Starego Miasta w Kaliszu, u wylotu ulicy Bolesława Pobożne
go, przypuszczalnie w sąsiedztwie kościoła (dotąd niezlokalizowanego). Intensywna uprawa 
terenu łagodnego wzniesienia na skraju terasy zalewowej dawnej doliny Prosny wydobyła na 
wierzch liczne kości ludzkie, a także drobne zabytki wczesnośredniowieczne - XI-XIII w. 
(głównie fragmenty naczyń glinianych). 

Stanowisko leży w strefie "kościelno-cmentarnej" wczesnośredniowiecznego Kalisza- oko
ło 1000 m na południowy-wschód od kościoła św. Gotarda na Rypinku, około 500 m na 
północny-zachód od kościoła św. Wojciecha na Zawodziu, a 250-300 m na północ od tak 
zwanej kolegiaty św. Pawła ("kościoły A i B") oraz związanego z tym obiektem wielowarstwowe
go, rzędowego cmentarza na terenie grodziska na Zawodziu. 

W części południowo-zachodniej stanowiska, na fałdzie terenowej. za podmokłym obniże
niem, znaleziono w 1988 r. w wykopie instalacyjnym romańskie ciosy z piaskowca, grudki 
zaprawy wapienno-piaskowej i cegły gotyckie, być może użyte wtórnie, a pochodzące zapewne 
z rozbiórki murów romańskich i/lub budowli gotyckiej na grodzisku. 

Prace w 1990 r. prowadzone były w obrębie dwóch wykopów o powierzchni25m2 każdy, 
w przywierzchołkowej części wzniesienia, na stoku ekspozycji południowej, w miejscu najwięk
szego zagęszczenia znalezisk powierzchniowych. Nie odkryto bruków ani murów kamiennych, 
jedynie obiekty o charakterze gospodarczym wczesnośredniowiecznej osady zapewne typu 
wiejskiego, a także cztery uszkodzone groby w układzie rzędowym cmentarzyska szkieletowe
go. Natrafiono również na ślady osadnictwa halsztacko-lateńskiego(?). 

Jamy grobowe w dwóch przypadkach miały kształt prostokąta, w jednym grobie stwierdzo
no ślady trumny drewnianej oraz gwoździe żelazne. Zmarli leżeli wyprostowani, na wznak, 
z głowami na południowy-zachód. Nie znaleziono przedmiotów ruchomych z wyposażenia po
chówków. Ujawniono też przemieszane kości kilkudziesięciu szkieletów ludzkich, zniszczonych 
przez wkopy oraz intensywną orkę. 

Materiały i dokumentacja w Kaliskim Stanowisku Archeologicznym IHKM PAN w Kaliszu. 
Badania nie będą kontynuowane. 

Kleczan6w, 

89-72/-

gm. Lipnik woj. Polska Akademia Nauk Instytut Hi-
e AZP 88-72 lub starli Kultury Materialnej w War-

szawie 

Badania prowadził dr Andrzej Buko. Finansowali: IHKM PAN i Urząd 
Miasta w Sandomierzu. Drugi sezon badań. Wczesnośredniowieczny 
zespół osadniczy (IX-XIII w.) oraz relikty osadnictwa pradziejowego. 

Badania realizowano przy kościele parafialnym (stan I) oraz w ogrodzie przy starej plebanii 
(stan. II). 

Na stanowisku I otworzono działkę o wymiarach 2,60 x 3,00 m, przylegającą od strony 
zachodniej do eksplorowanego w roku ubiegłym rowu sondażowego RSII. Lokalizacja ta gwa
rantowała zbadanie odkrytej w roku ubiegłym wczesnośredniowiecznej ziemianki. W trakcie 
eksploracji natrafiono na XVIII-wieczną piwniczkę, w której zidentyfikowano liczne ułamki 
naczyń szklanych i ceramicznych. Udokumentowano 6 dalszych pochówków należących do 
rzędowego cmentarzyska badanego w roku biegłym. Poniżej warstw cmentarzyskowych odsło
nięto wnętrze obiektu mieszkalnego zagłębionego ok. 50 cm w calec lessowy. Udokumentowa
no dwa poziomy użytkowania obiektu (w tym 2 paleniska) oraz stwierdzono, iż naziemna część 
budynku miała ściany w konstrukcji słupowej. Czas użytkowania reliktów budynku określono 
za pomocą ceramiki znajdowanej w jego wypełnisku, na 2 połowę wieku IX. Opisywany obiekt, 
ze względu na usytuowanie, przebadany został częściowo. 
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Na stan. II (ogród) usytuowano rów sondażowy RSIII o wymiarach 6 x l m. Stwierdzono 
w nim obecność 5 obiektów: 2 pradziejowych (wczesna epoka brązu?) - w postaci silnie 
zniszczonych przydennych partiijam oraz 3 wczesnośredniowiecznych: dużej jamy o średnicy 
ponad 2 m, rowu oraz zalegającej poniżej niego ziemianki (?) . Obiekty te, datowane wstępnie 
na wiek IX i XI (?) -w przypadku rowu, przebadane zostały częściowo. Ich pełne odsłonięcie 
i eksplorację przewiduje się w 1991 r. 

Materiały z badań zdeponowane są w IHKM PAN w Warszawie. 

Kleczanów, gm. Lipnik woj. Biuro Badań i Dokumentacji Zabyt-
tarnobrzeskie St 6 AZP 88- ków w Tarnobrzegu i Muzeum 
72 lub 89-72/- Okręgowe w Sandomierzu 

Badania prowadzili mgr mgr Jolanta i Józef Sciborowie i Marek Florek 
(autor sprawozdania). Finansowało Biuro Badań i Dokumentacji Zabyt
ków w Tarnobrzegu. Pierwszy sezon badań. Wczesnośredniowieczne 
ciałopalne cmentarzysko kurhanowe. 

Cmentarzysko zostało zlokalizowane wiosną 1990 r. w trakcie badań AZP. Wcześniej nie 
było znane badaczom Sandomierszczyzny, mimo istniejącej na jego temat wzmianki w ,,Deka
nacie Sandomierskim" ks. J. Wiśniewskiego (Radom 1915). 

Stanowisko znajduje się na kulminacji grzbietu wysoczyznowego, w niewielkim lasku na 
skraju wsi Kleczanów, przy drodze Sandomierz - Opatów. Cmentarzysko liczy ponad 30 
kopców o różnych wymiarach, usytuowanych w kilku grupach- rzędach. Największe kopce 
mają ponad 12 m średnicy i 1,5 m wysokości. Jest to największe i najlepiej zachowane 
cmentarzysko kurhanowe z terenów Sandomierszczyzny. 

Badaniami wykopaliskowymi objęto jeden kopiec, położony na północno-zachodnim skraju 
stanowiska, stosunkowo izolowany od innych. Zachowana wysokość kopca wynosiła ok. 
0,8-1,0 m przy średnicy ok. 10 m . Nasyp kopca zbudowany był z humusu i lessu caleowego 
zebranego z jego bezpośredniego sąsiedztwa, przede wszystkim od strony południowo-wschod
niej kopca. W warstwie próchnicy wytworzonej na pierwotnej powierzchni kurhanu oraz 
bezpośrednio pod nią wystąpiły bardw drobne fragmenty przepalonych kości, okruchy węgla 
drzewnego, ułamki ceramiki pochodzące być może z 2 naczyń, nóż żelazny, płaski owalny 
kamień (piaskowiec) ze śladami szlifowania oraz kilkanaście różnej wielkości nieobrobionych 
kamieni. Przeważająca większość w.w. przedmiotów koncentrowała się w dolnych partiach 
i u podnóża pierwotnego nasypu, od strony wschodniej kopca. Ceramikę znalezioną w kopcu 
należy datować na VIII lub l poł. IX w. 

Przebadany kopiec należy interpretować jako wczesnośredniowieczny (VIII-IX w.). z ciało
palnym pochówkiem nakurhanowym. 

Materiały i dokumentację złożono w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. 
Badania będą kontynuowane. 

l Kraków - Nowa Huta-Wyciąże St. 5 patrz neolit 

Kraków- Stare Miasto patrz późne średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

Badania prowadziła mgr Teresa Radwańska. Finansowało Muzeum. 
Wczesne średniowiecze i średniowiecze . 

W związku z remontem i konserwacją kościoła skontrolowano w 1990 r. mały wykop bu
dowlany usytuowany w barokowej kaplicy przylegającej do romańskiego prezbiterium od 
strony południowej. 

Wykop odsłonił ciosowe lico romańskiego prezbiterium wraz z jego odsadzką fundamento
wą, ponadto wschodni fundament kaplicy. Stopy murów ani calca nie osiągnięto ze względu na 
znaczne zwężenie wykopu w jego dolnej części. 

Warstwy kulturowe w dolnej części wykopu zawierały ruchome materiały średniowieczne 
(np. ułamki dachówek, cegieł, naczyń), ponadto poziomy użytkowe. Wśród tych ostatnich 
zwracają uwagę wyliczając od dołu ku górze: posadzka z cegieł (wymiar cegły 24,7 x 12,3 x 9 
cm) i nadległa warstwa płytek ceramicznych z resztkami polewy (wymiar płytki 20 x 20 x 5 cm), 
warstwa przepalonej gliny, a wyżej wyrównawcza warstwa żółtego piasku. Warstwy te zostały 
przecięte przez wschodni mur stanowiący fundament barokowej kaplicy. Warstwy wiązać 
trzeba z wnętrzem jakiegoś pomieszczenia gotyckiego, zapewne zakrystii. Odkopane w br. 
posadzki i warstwy wyrażnie nawiązują wysokościowo do kolejnych poziomów i stopni prezbi
terium z czasów średniowiecza odkrytych podczas badań w 1962 r. (por. K. Radwański, Kra
ków przedlokacyjny, 1975, ryc. 63). 
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Rejony 
XII, XIV 

Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu 

Badania terenowe prowadził zespół Działu ArcheologU PZS. kierowanego 
przez mgr Józefa Nlżnika. Autor sprawozdania dr Zbigniew Pianowski. 
Finansowały Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Czterdziesty pierw
szy sezon badań. Grodzisko, głównie IX-XIII wiek, zamek gotycki i no
wożytny. relikty osadnictwa starożytnego. 

Rejon VII/VIII, dziedziniec zewnętrzny (Mieczysław Fraś) 
Kontynuowano nadzór i prowadzono eksploracje ratownicze na trasie pełnoprzełazowego 

kanału c.o. Wykop prowadzony był głównie w obrębie zasypiska wkopu na kolektor sanitarny 
z czasów Wolnego Miasta Krakowa a także w nasypowych warstwach z okresu późnego śred
niowiecza. W tych ostatnich wystąpił duży fragment konstrukcji ceglanej (piec?) a także nega
tywy i fragmenty murów fundamentowych budowli nowożytnych. Wśród zabytków ruchomych 
na uwagę zasługuje niewielki zwój złotego drutu, mającego służyćjako półprodukt dla warszta
tu złotniczego, zlokalizowanego zapewne na terenie wzgórza. 

Rejon VIII. dziedziniec zewnętrzny (mgr Andrzej Kukliński) 
Nadzór i ratownicze eksploracje w wykopach instalacyjnych (energetyka i wodociąg) . Prace 

prowadzone głównie w obrębie nawarstwień nowożytnych (XVIII-XIX wiek). Wystąpiły m.in. 
fragmenty austriackiej instalacji wodociągowej (nadbudowa dawnej studni, kolektory), muru 
ogrodowego związanego z domkami wikariuszy katedralnych koło baszty Złodziejskiej, poziomy 
bruków kamiennych a także niewielkie odcinki murów budowli późnośredniowiecznych. 

Rejon XI, rezerwat kościołów św. Gereona i św. Marii Egipcjanki (mgr Janusz Firlet, 
dr Zbigniew Pianowski). 

Równolegle z pracami konserwatorskimi, prowadzonymi przez ekipę PP PKZ (kier. mgr inż. 
arch. Piotr Stępień) rozpoczęto weryfikacyjne badania archeologiczno-architektoniczne, mają
ce na celu ustalenie zasięgu autentycznych partii murów romańskich oraz uzupełnienie 
wyników badań prowadzonych przez Z. Hendla i A. Szyszko-Bohusza w latach 1914-1921. 
Prace rozpoczęto od odsłonięcia apsydy w południowym ramieniu transeptu z późniejszej 
zamurówki. Ustalono, iż autentyczna jest jej część północna (do osi), natomiast pozostała 
partia, wraz z murem transeptu, fundamentem ołtarza wraz ze stopniami- rekonstrukcją 
wykonaną przez A. Szyszko-Bohusza. Sondaże we wnętrzu apsydy ujawniły b. płytko występu
jącą powierzchnię skały. 

Badania przeprowadzone w obrębie krypty pod prezbiterium obejmowały wykop (2/90) 
usytuowany po osi wschód-zachód, sondy architektoniczne w północnej ścianie krypty, przy 
uskokach apsydy a także podkop pod rekonstrukcję A. Szyszko-Bohusza w północno-zachod
niej części krypty. Stwierdzono, lź kolumny podtrzymujące sklepienie były ustawione na 
..kratownicy" fundamentowej w innym rozstawie, niż sądził A. Szyszko-Bohusz (przęsła były 
mocno wydłużone). Krypta sięgała zapewne nieco dalej w kierunku zachodnim, co będzie 
przedmiotem dałszych badań. W północnej ścianie krypty odkryto półkolistą wnękę (na relik
wiarz lub posąg). Można przypuszczać, iż wnęki takie oblegały całą kryptę, łącznie z apsydą. 
Sondaże przy uskokach apsydy wykazały, iż cała jej część naziemna została przebudowana 
w XIII wieku a następnie naprawiana podczas kazimierzowskiej przebudowy kaplicy św. Marii 
Egipcjanki. 

Równocześnie prowadzono badania archeologiczne po zewnętrznej stronie apsydy północ
nej (wykop 1/90 cz. S i N). W północno-wschodnim narożniku rezerwatu, pod gotyckim murem 
obronnym stwierdzono narożnik fundamentu budowli najprawdopodobniej przedromańskiej, 
posadowionej płytko, w warstwach osadniczych i wewnętrznym skłonie wału obronnego. 
W fundamencie apsydy romańskiej stwierdzono dużą ilość wtórnie użytych płytkowych kamie
ni .. przedromańskich" oraz pojedyncze grudy zaprawy gipsowej . Fundament wznoszony był 
w dwu etapach. 

Badania będą kontynuowane. 

Rejon XII. dziedziniec Batorego (mgr Janusz Firlet, dr Zbigniew Pianowski) 
Prowadzono uzupełniające eksploracje w środkowej części romańskiego kościoła św. Gere

ona. Ustalono, iż mury o orientacji wschód-zachód, zbudowane z płytkowego kamienia na 
słabej zaprawie wapiennej - to odcinki fundamentów podpór międzynawowych bazyliki ro
mańskiej, wykonane (podobnie jak fundament apsydy północnej) z wtórnie użytego materiału 
.. przedromańskiego". Jednakże w obrębie korytarza łaźni XVI-wiecznej stwierdzono także nie
wielki fragment fundamentu przedromańskiego z niemal zupełnie wypłukaną zaprawą gipso
wą. Lokalizacja reliktów przedromańskich dowodzi, lź kościół romański mógł mieć swego 
poprzednika o znacznych rozmiarach. 

W obrębie nawy środkowej bazyliki romańskiej odkryto część kamiennego grobowca z pias
kowcową płytą, wchodzącego pod stopę fundamentu zachodniej ściany pałacu królewskiego. 

Rejon XIV przed północną elewacją pałacu (mgr Janusz Firlet, dr Zbigniew Pianowski) 
Dokończenie badań archeologicznych w północno-wschodnim narożu palatium romańs-
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kiego (tzw. ,,sali o 24 słupach"). Wykop 16/85-90, odcinek ,,g". Badano pozycję stratygraficzną 
warstwy zaprawy, zalegającej nad skałą, około 2 m poniżej poziomu użytkowego palatium. 
Okazala się, iż soczewa zaprawy z drobnymi kamykami wapiennymi i okrzeskami spoczywa 
w obrębie warstwy czarnej ziemi z licznymi kamieniami, stanowiącej prawdopodobnie najniż
szą partię wału obronnego jeszcze starszego od tzw. "wiślańskiego" (z l połowy X wieku). 
Wydaje się, iż po raz pierwszy mamy do czynienia ze śladem pracy warsztatu murarskiego, 
który mógł działać na Wawelu już w okresie państwa wielkomorawskiego. Oczywiście teza ta, 
oparta na jednostkowej obserwacji, musi zostać zweryfikowana w toku dalszych badań. 

Północno-wschodni narożnik palatium został w późniejszym czasie (XII lub XIII wiek) 
wypełniony fundamentem kamienno-ziemnym, służącym być może dla posadowieniajakiegoś 
masywnego obiektu (wieży?) . Wykonano także sondaż po zewnętrznej stronie północnej ściany 
palatium i uchwycono tam resztki warstw wału obronnego tzw. "wiślańskiego" . 

Rejon XIV koło tzw. bastionu Władysława IV (mgr Janusz Firlet. dr Zbigniew Pianowski) 
Wykonano kontrolny wykop w środkowej części nawy przedromańskiej rotundy, odkrytej 

w latach 1981-1983, odsłaniając powtórnie zagłębienie oblicowane płytami piaskowca. Stwier
dzono, iż pod dnem, wyłożonym również płytami kamiennymi brakjest murowanego podkładu 
z kamienia na zaprawie lub kamienno-ziemnego. Kwestia interpretacji zagłębienia jako gro
bowca lub basenu chrzcielnego pozostaje nadal nierozstrzygnięta. 

Badania będą kontynuowane. 

Ponadto prowadzono nadzór nad robotami instalacyjnymi w kilku innych punktach wzgó
rza (rejony V l A. VIII). Rozpoczęto także prace przygotowawcze do kontynuowania badań 
archeologicznych w rejonie przedromańskiego kościoła ,,B". 

Kraków - Zwierzyniec Koś
ciół Salwatora AZP 102-
56/4-

l ~~~eum Archeologiczne w Krako- l 

Badania prowadziła mgr Teresa Radwańska. Finansowało Muzeum. 
Piętnasty sezon badań. Wczesne średniowiecze, czasy nowożytne. 

W 1990 r . kontynuowano badania przy zachodniej partii I kościoła romańskiego- z apsy
dą (wyk. XL). Odkryto dalszy odcinek zachodniego zamknięcia bazyliki. Jest to negatyw muru 
zagłębiony w calec. Poszukiwania śladów wieży usytuowanej na osi i wychodzącej z linii za
chodniego muru dały wynik negatywny. Również nie wydaje się możliwe usytuowanie głównego 
portalu w fasadzie zachodniej , na co wskazuje wysoki poziom zalegania calca. 

Warstwy kulturowe z czasów budowy obiektu nie zachowały się -zostały zniszczone przez 
nowożytny cmentarz. 

Badania zakończono. 

Lubiń, woj. leszczyńskie St. 11 

l AZP 62-27~/=5=6=======:dJII 
Polska Akademia Nauk Instytut Hi
storii Kultury Materialnej Wojewódz
ki Ośrodek Archeologiczno-Konser
watorski w Lesznie 

Badania prowadzili prof. dr hab. Zofia Kurnatowska i doc. dr hab. 
Stanisław Kurnatowski . Finansował WOAK w Lesznie. Jedenasty sezon 
badań. zespół architektoniczno-osadniczy klasztoru benedyktynów. 

Prace wykopaliskowe podjęto po dwuletniej przerwie. Miały one na celu wyjaśnienie 
zabudowy i rodzaju zagospodarowania terenu po zachodniej stronie stanowiska (na zachód od 
fasady kościoła i klasztoru) . Wykopy założono w miejscach, gdzie w trakcie rozmaitych prac 
ziemnych odsłonięto fragmenty murów ceglanych i kamienno-ceglanych. W wykopie usytuo
wanym w północno-zachodniej partii nie stwierdzono żadnych reliktów murów ogrodzenia 
bądź budynków. Teren ten po zlikwidowaniu fosy (w fazie późnoromańskiej) był zagospodaro
wywany jako dziedziniec, początkowo ogrodwny płotem drewnianym(?), a następnie wykłada
ny brukiem kamiennym (parę poziomów bruków przedzielanych w-wami niwelacyjnymi) . 

W partii południowo-zachodniej odsłonięto relikty murów i fundamentów ceglanych i ka
mienno-ceglanych wiążących się z zabudową przybraną. Niewielki zakres badań nie umożliwia 
narazie odtworzenia formy i określenia funkcji budynków w tej partii stanowiska. Ogólne ramy 
czasowe paru kolejno po sobie następujących budynków zamykają się w okresie późnogotyc
kim i późnobarokowym. Fundamenty tych budowli zostały wkopane w warstwy późno
i wczesnośredniowieczne, co wskazuje na dość intensywne wykorzystywanie tej partii stano
wiska przez średniowieczny klasztor (część gospodarcza?) . Warstwy wczesnośredniowieczne 
z kolei zalegały nad rozebranym reliktem muru wiążącym się niewątpliwie z I fazą romańską 
(koniec XI w.). Relikt ten został uchwycony na b . małej powierzchni i wymaga dalszych badań. 

Wykonano też niewielki wykop w sektorze XII przylegającym od południa do muru otacza
jącego teren przykościelny. Natrafiono tam pod murem ogrodzenia na fragment muru budynku 
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łączącego się z późnoromańską zabudową przylegającą od południa do muru otaczającego 
cmentarz. Odsłonięto też przyporę narożną tegoż budynku, co pozwalajednoznacznie zaliczyć 
go do późnoromańskiej fazy. 

Badania będą kontynuowane. 

l Lublin- Jakubawice Murowane ul. Fliszczyńska 14 patrz okres lateński 
Młodzikowo, gm. Krzykosy woj. poznańskie St. 21 patrz okres lateński 

Niedoradz, gm. Otyń woj. 
zielonogórskie St. nr 6 AZP 
63-15/28 

Muzeum Archeologiczne Środkowe
go Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Jarosław Lewczuk. Finansowała Dyrekcja Q krę
gowa Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań. Siady 
osadnictwa z wczesnego średniowiecza F.A-B, D i późnego średniowie
cza. 

Prace wykopaliskowe miały charakter ratunkowy. Stanowisko rozpoznane w czasie badań 
AZP w 1983 r., datowane na późny okres rzymski i wczesne średniowiecze fazę Ą zostało 
zagrożone zniszczeniem w trakcie prac związanych z przebudową drogi krajowej nr 3 Swinouj
ście- Zielona Góra- Jakuszyce. Badania w zagrożonej części stanowiska przeprowadzono 
w paździemiku 1990 r. Założono 9 wykopów o łącznej powierzchni ok. 4 arów. Stwierdzono 
całkowite zniszczenie stanowiska spowodowane intensywną uprawą ziemi (głęboka orka) 
stosowaną przez właściciela- Spółdzielnię Rolną ,,Nowe Zycie" w Modrzycy. Uchwycono resz
tki warstwy kulturowej, w której znaleziono małą ilość fragmentów ceramiki wczesnośrednio
wiecznej z fazy A i ewentualnie B, fazy D oraz podobne ilości ceramiki późnego średniowiecza. 
Obiektów resztek nie uchwycono. 

Badania nie będą kontynuowane. 

l Opatowice, gm. Radziejów woj. włocławskie St. l patrz neolit 

Orzechowo, gm. Miloszew woj. poznańskie St. 3 patrz okres halsztacki 

Osłonki, woj. włocławskie St. l patrz neolit 

Ostrów Lednicki, gm. Lubo
wo woj. poznańskie St. l 
(gród) AZP 50-32/22 St. 2 
( od rodzie) AZP 50-32 23 

Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy 

Stanowisko l. 
Wykop 1/83 

Badania prowadzili: mgr mgr Janusz Górecki, Mateusz Łastowiecki, 
<Iacek Wrzesiński (autor sprawozdania). oraz prof. dr hab. Klementyna 
Zurowska z zespołem IHS UJ. Wał grodu, podwale, zespół pałacowy, 
przyczółek mostu wsch. 

W sezonie 1990 r. prace skupiały się na odcinku A (o pow. 8 x lO m) obejmującym wał 
grodu starszego z IX- do połowy X w. Wyodrębniono tu warstwy konstrukcyjne wału o prze
biegu z północnego-wschodu na południowy-zachód. Od strony południowej i południowo
wschodniej występowała warstwa gliny opadająca ku południowo-wschodowi. Bezpośrednio 
pod nią od strony północno-zachodniej zalegała warstwa popielato szarej ziemi zwiększając 
swoją powierzchnię z l m w partii południowej do ok. 2m w północnej. W części północnej tej 
warstwy wystąpiło kilka bardzo nikłych pojedynczych smug o barwie brązowej. 

Od strony północno-zachodniej graniczy z tą warstwą sypki, jasny piasek o barwie popie
lato brązowej, którego powierzchnia zalegania również nieznacznie się powiększa z 80 cm 
w części południowej do ok. 120 cm w północnej. Występowały tu brązowe i brunatne smużki 
z których najdłuższe osiągały 60 cm, a szerokość ich dochodziła do 10-15 cm. Ułożone były 
w dwu kierunkach z SE-NW i z SW-NE. 

Dalej w kierunku północno zachodnim do warstwy piasku przylega pomarańczowo żółta 
glina miejscami przemieszana z szarą ziemią zalegająca na powierzchni o szerokości ok. 3 
m. Występowały tu wyraźne smugi barwy brunatnej i brązowej - pozostałości konstrukcji 
wału. Ich eksploracja odbywała się od gł. 113,10- 112,91 do 112,72 - 112,53, gdzie 
uchwycono 6 poziomów zalegania konstrukcji. W poziomach wyższych smugi były niewielkie, 
mocno zniszczone. Dopiero na gł. 112,72- 112,53 wyodrębniono zdecydowany poziom smug 
o szerokości do 15-18 cm i maksymalnej długości do 2m. Ułożone były co kilka cm (od 2 do 
15) na osi o kierunku NW-SE. W partii północnej i środkowej tej warstwy zalegały niemalże na 
tym samym poziomie. Natomiast w partii południowej (na przestrzeni ok. 2 m) wystąpiło kilka 
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gęsto zalegających, równoległych smug, których cały poziom opada z NE na SW. Osiągają one 
znaczną długość (ok. 2m). Najwyższy punkt zalegania mają w swej partii środkowej opadając 
od 2-5 cm na krańcach wschodnich aż do 20 cm na zachodzie. 

Na nich, ok. 5 cm powyżej, wystąpiły smugi prostopadłe (znacznie gorzej zachowane) . 
Odległości między nimi wynosiły od 2 do lO cm, natomiast uchwycona długość dochodziła do 
180 cm., natomiast szerokość do 20 cm. 

Zespół pałacowy. 
Prace tu prowadzone stanowiły kontynuację wcześniejszych badań waryflkacyjno-sondażo

wych pałacu, gdzie założono sondaże odsłaniające fundamenty w miejscach styku murów 
obwodowych z poprzecznymi. 

Wykop 11/90- ar 5NlW, ćw. D 
Badania objęły eksplorację spągowych nawarstwień wałowych części północnej młodszej 

fortyfikacji lednickiej. W trakcie badań wyeksplorowano łącznie 2 warstwy kulturowe oznaczo
ne jako warstwy V l VI. Elementami układu poziomego tych nawarstwień były negatywy belek 
wałowych, między którymi zalegała glina l piasek oraz resztki po palenisku o brzegach umoc
nionych deskami. 

Konstrukcje wałowe zalegające w części wschodniej wykopu wkopane są głębiej od belek 
usytuowanych w części zachodniej. 

Rozpoznane konstrukcje drewniane wzniesiono w technice przekładkowej. Datowane mogą 
być nielicznym materiałem ceramicznym na fazę D wczesnego średniowiecza. 

Pod negatywami belek natrafiono na starsze od nich ślady po 5 kołkach leżących na osi N-S 
o średnicy 8-13 cm związanych przypuszczalnie z lekką konstrukcją słupową. 

Wykop III/90- ar lW6S, 2W6S, 3W6S, 3W7S 
W miejscu uznawanym dotąd za linię przebiegu wału zachodniego, na przedłużeniu połu

dniowym muru obwodowego palatium założono wykop o wym. 7,5 x l m (przekop przez 
wyniesienie .~ałowe") oraz 3 niewielkie sondaże (A-C) w rejonie tzw. przedwala. 

Układ stratygraficzny wykopu wyklinowującego się w miejscu największego przebiegu 
wyniesienia składał się z 5-ciu warstw (I-V), które są bądź utworzone wtórnie( w czasach nam 
współczesnych - warstwy I-II), bądź też związane są z okresem wczesnego średniowiecza 
(warstwy III-V). 

Naturalne wyniesienie (garb) glinlane usytuowane od strony zachodniej wyspy umocniono 
poprzez usytuowanie tuż przed nim oraz na jego górnym licu konstrukcji kamiennej, ściślej 
ciągu kamiennego o szerokości dochodzącej do l m. Spełniało ono funkcję obronną w połącze
niu ze ścianą zachodnią palatium położoną w jej sąsiedztwie. 

W sondażach na przedwalu poza reliktami jedynego pola (sondaż C) nie natrafiono na 
żadne konstrukcje (droga, umocnienia brzegowe itp.). Materiał ceramiczny odkryty w niewiel
kiej ilości w największym z wykopów pozwala na jego datowanie w ramach fazy D wczesnego 
średniowiecza. 

Stanowisko 2 . 
Wykop 1/87, 1/88, 1/89 
W roku 1990 kontynuowano prace przy wschodnim przyczółku mostowym. Eksplorowano 

warstwy III datowane na XI w. oraz IV datowane na X/XI w. Wynikiem prac jest m.in. 
wyróżnienie 3 faz budowy i funkcjonowania mostu wschodniego oraz rozpoznanie morfologii 
tej części wyspy. Na podstawie analizy rozmieszczenia skupisk pali, ich obróbki (pale okorowa
ne, nie okorowane, obrabiane ośmiokątnie lub trójbocznie) oraz ułożenia elementów poziomych 
mostu (s tężni, dranic) oraz zawartości warstw wyróżnić można trzy fazy chronologiczne: most 
l - warstwy IV -X/XI w. ; most 2 - warstwy IIIa, III-XI/XII w.; most 3 - warstwy Ilh .2 
i II-XII/XIII w. Datowanie to może ulec zmianie po uzyskaniu pełnych danych analiz dendroch
ronologlcznych. 

Po północnej stronie mostu prace zakończono uzyskując na całej powierzchni poziom calca 
zalegający ok. 2 m poniżej obecnego poziomu jeziora. 

Obok rozpoznania szczegółów konstrukcyjnych i linii przebiegu mostu badania 1990 r. 
dostarczyły licznych zabytków ruchomych, z których na wyróżnienie zasługują: zespół siedmiu 
czerpaków drewnianych, ornamentowane okładziny drewniane, narzędzia rolnicze (radło, 
fragmenty drewnianych rylców radeł, żelazna radlica, półkosek z drewnianą rękojeścią owinię
tą sznurem, jarzma drewniane) . 

Po północnej stronie mostu odkryto czaszkę mężczyzny i kilka kości długich , a także kości 
zwierzęce , a wśród nich fragmenty szkieletu konia. Na szczególną uwagę zasługuje odkryta tu 
ostroga żelazna z prostym bodźcem, kwadratowym zgrubieniem przy styku bodźca z ramiona
mi i wyrytym na nim wzorem w kształcie litery X, przy zaczepie posiadała brązowy, ornamen
towany nit. 

Z innych zabytków warto wymienić jeszcze dwa grzebienie (jedno i dwustronny), a także 
sercowate, ornamentowane okucie wykonane z pozłacanego srebra. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
Badania będą kontynuowane. 
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Podeblocie, gm. 
woj. siedleckie St. 3-
AZP 69-73/-

Wczesne średniowiecze 

Uniwersytet Warszawski Instytut 
Archeologii 

Badania prowadził prof. dr hab. Jerzy Gąssowski wraz z mgr Ewą 
Marczak (autorka sprawozdania). W badanlach wzięli udział mgr mgr 
M. Zielenlewska i R. Maciszewski. studenci Instytutu Archeologii U.W .. 
Uniwersytetu Leningradzkiego oraz młodzi miłośnicy archeologii z Pol
ski, krajów Europy Zachodniej i ze Stanów Zjednoczonych. Prace finan
sowano z tematu ,.Wisła w dziejach i kulturze Polski". Piąty sezon ba
dań. Osada wczesnośredniowieczna: VII-XI w. 

Osada (stan. 3) wchodzi w skład wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego znajdują
cego się w zachodniej części wsi Podebłocie na skraju wysoczyzny biegnącej wzdłuż dawnej 
doliny Wisły. Położonajest w odległości ok. 100m na zachód od grodziska (stan. l) i w odleg
łości ok. 70 m na południe od domniemanego ciałopalnego cmentarzyska kurhanowego (stan. 4). 

Tegoroczne prace skoncentrowane były w południowo-wschodniej części osady w bezpo
średnim sąsiedztwie wykopów z lat: 1987 i 1988. 

Celem badań było: 
l. Zdobycie podstaw bardziej precyzyjnego datowania stanowiska i znalezionych na nim 

w 1986 r. trzech fragmentów glinianych tabliczek ze znakami przypominającymi litery alfabetu 
greckiego. 

2. Lepsze poznanie stratyfikacji stanowiska m.in. ustalenie faz chronologicznych. 
3. Bardziej dokładne poznanie rozplanowania przestrzennego obiektów archeologicznych, 

m.in. weryfikacja hipotezy o pasmowym układzie zabudowy biegnącej zgodnie z ukształtowa
niem terenu. 

4. Lepsze poznanie relacji chronologiczno-kulturowych pomiędzy osadą, grodziskiem 
i cmentarzyskiem kurhanowym (?). Podczas tegorocznego sezonu prace na stanowisku nr 4 
były kontynuowane. 

W tym celu wytyczono 5 wykopów (o numeracji od XXV do XXIX) o łącznej powierzchni 265 
m 2

• Głębokość wykopów nie przekraczała 2.5 m. 
Porlobnie jak w latach 1986-1988 prowadzono eksplorację warstwami kulturowymi. Infor

macje stanowiące podstawę dokumentacji terenowej zapisano w formie ułatwiającej ich wpisa
nie do komputerowej bazy danych (podobnie, jak w dwóch ostatnich sezonach). 

W wyniku przeprowadzonych prac zarejestrowano 62 warstwy. w tym 23 miały charakter 
ciągły, a 39 występowało w obrębie obiektów przestrzennych. Spośród nich było 9 warstw 
calcowych, pozostale należy wiązać z osadnictwem wczesnośredniowiecznym. 

Podczas tegorocznych prac odkryto 6 obiektów przestrzennych o następującej numeracji: 
26, 34, 35, 36. 37, 38. Cztery obiekty przebadano w calości (26, 34, 35, 37), pozostale odkryto 
częściowo (36, 38). Cztery z nich określić możnajako ziemianki (ob. 26, 34, 35, 38). 

Obiekty nr 34 i 38 to ziemianki mieszkalne. Natomiast obiekty: 26 i 35 charakteryzują się 
krótkotrwałym użytkowaniem, co uniemożliwia precyzyjne określenie ich funkcji. Wszystkie 
ziemianki wybudowane zostały na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach: 4 ,5 m x 4,5 
m. W ziemiankach: nr 34, 35 natrafiono na piece kopułkowe o konstrukcji kamienno-glinianej 
ustawione w narożniku wschodnim (ob. 34) lub północnym (ob. 35). Piec w obiekcie 34 
charakterywwal się dobrym stanem zachowania. Jego średnica wynosiła ok. 2 m, wysokość 
dochodziła do ok. 60 cm. Pod piecem natrafiono na fragment czaszki zwierzęcej. W obrębie 
piecowiska znaleziono dużą ilość fragmentów glinianych naczyń i kości zwierzęcych. 

Poza ziemiankami odkryto również dwie jamy (?) (obiekty nr 36, 37). Jama 36 została 
przebadana częściowo. W jej obrębie wyeksplorowano powierzchnię o średn. ok. 1,70 m i głęb. 
ok. 60 cm. Jama nr 37 została odkryta w całości. Był to obiekt owalny o średn. ok. 2 m 
i głębokości ok. 50 cm. 

Spośród zabytków ruchomych ilościowo dominują fragmenty glinianych naczyń. Znalezio
no 3613 tego typu zabytków. Obok fragmentów pochodzących z garnków natrafiono na l 
fragm. glinianej miseczki. Duża ilość naczyń ornamentowanajest liniami falistymi i żłobkowy
mi. Naczynia są obtaczane (poza jednym lepionym ręcznie). dosyć dobrze wypalone. 

Poza ceramiką wczesnośredniowieczną znaleziono również 33 fragmenty ceramiki starożytnej. 
Najciekawszym znaleziskiem tegorocznego sezonu jest ostroga (nr inw. 180 - znaleziona 

w obiekcie 37) wykonana z żelaza, charakteryzująca się wysokim kabłąkiem i płytkowymi 
zaczepami. Według typologii ostróg Z. HUczer-Kurnatowskiej należy do typu I, odmiany l. Poza 
tym natrafiono na l nóż żelazny (bez trzonka), fragment żelaznego grotu, 9 przedmiotów 
żelaznych o nieustalonej ze względu na stan zachowania funkcji. l gliniany przęślik. l rozcie
racz kamienny, l kamienną osełkę, fragmenty prażnic oraz zabytki krzemienne. 

Podobnie, jak w latach poprzednich znaleziono niewielką ilość kości zwierzęcych (325 
fragmentów). 

Osadę (stan. 3) datować należy na okres od VII do XI wieku. Na podstawie stratygrafii, 
uzyskanych z dwóch poprzednich sezonów, dat C 14 oraz dwóch ostróg ustalono, że osadnict-
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wo wczesnośredniowieczne funkcjonowało w co najmniej dwóch fazach chronologicznych. 
Obiekty 34, 35, 38 zaliczono do fazy l, obiekty: 36, 37 do fazy II. 

Faza I zamyka się w przedziale od VII do pol. VIII w. 
Faza II w okresie od IX do XI w. 
Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii U.W. 
Prace będą kontynuowane. 

l Poznań - Stare Miasto patrz późne średniowiecze 
Pruszcz Gdański woj . gdańskie St. 6 patrz okres rzymski 

Siemno (Pęczki), gm.Janowo 
woj. olsztyńskie St. I 
AZP 32-63/-

Uniwersytet Warszawski Instytut 
Archeologii 

Badania prowadziła dr Elżbieta Kowalczyk. Finansował U.W. Pierwszy 
sezon badań . Wal podłużny. 

Pozostalości bardzo zniszczonego umocnienia zostały odnalezione na odcinku około 2 km, 
między szosą Janowo- Zawady. a śródleśnymi łąkami o nazwie Kozieniec, na północny
wschód od szosy. 

Wykop sondażowy o wymiarach 4 x 7,5 m założono u wylotu duktu leśnego dzielącego 
działki nr 204 i 203, przy drodze oddzielającej te działki od działki nr 219. Objął on nasyp i rów 
południowy; rowem północnym poprowadzona jest owa droga. W nasypie, o szerokości około 4 
m i zachowanej wysokości około 0,5 m stwierdzono zaleganie rozwleczonej ,konstrukcji skrzy
niowej. która miejscami zachowała się do wysokości trzech belek. Rów o szerokości około 2m 
i głębokości około 0,4 m wypełniony był drobnymi węglami drzewnymi przemieszanymi z pias
kiem. Nie odnaleziono żadnych zabytków ruchowych. 

Usytuowanie obiektu l układ przestrzenny wskazuje na czoło skierowane w stronę szlaku 
wiodącego z Prus, z kierunku jezior omulewskich, gdzie w Zimnej Wodzie, gm. Nidzica (patrz) 
zlokalizowane jest podobne umocnienie. Badany wal bronił dostępu do brodu na Orzyce, 
znanego z początku XIV wieku, ale jego wiekjest niewątpliwie starszy, albowiem wyznaczona 
w 1343 roku granica mazowiecko-krzyżacka, przecięła wal w l/3 długości. 

Ze względu na wyjątkowe znaczenie obiektu dla obronności Mazowsza i ustalenia 
wczesnośredniowiecznych jego granic, wal powinien być dalej badany. 

Sowinki, gm. Mosina woj. poznańskie St. 23A patrz okres rzymski 

Sowinki, gm. Mosina woj. poznańskie St. 23B patrz okres lateński 

Sowinki, gm. Mosina woj . poznańskie St. 23C patrz okres halsztacki 

Stare, gm. Wysoka woj. pilskie St. 7 patrz neolit 

Stawki, gm. Dobra woj. konińskie St. l patrz neolit 

Strumienno, gm. Krosno Odrzańskie St. 4a patrz okres rzymski 

Sząbruk, gm. Gietrzwald woj. olsztyńskie St. I patrz okres lateński 

Szczecin - Stare Miasto 
Podzamcze AZP 30-05/77 

Polska Akademia Nauk Instytut Hi
storii Kultury Materialnej Zakład Ar
cheologii Nadodrza 

Badania prowadził mgr Marian Rulewicz przy współpracy Anny Kowal
skiej, mgr Andrzeja Pankowskiego i Łukasza Koniarka. Finansował 
WKZ w Szczecinie. Czwarty sezon wykopaliskowy. Wczesnośrednio
wieczne podgrodzie w rejonie najstarszego portu. 

Prace prowadzono na kwartale 6 Podzamcza, w dwóch wykopach archeologicznych: w 
głównym o wymiarach 7,5 x 10,0 m , na ćwiartkach A, B, C D oraz w piwniczynm 5,0 x 5,0 m . 

W wykopie głównym odsłonięto następne sześć poziomów konstrukcyjnych l trzy warstwy 
osadnicze o bardzo dużym nasyceniu kulturowym. Są to poziomy konstrukcji drewnianych 
7-12 oraz warstwy osadnicze VII, VIII i IX. 

W nawarstwieniach tych pojawiły się nowe elementy zabudowy mieszkalnej, m.in . na 
spągu warstwy VII (zweryfikowanej) odsłonięto dolne partie ściany wschodniej dużego budyn
ku ramowego. Po stronie zewnętrznej tego obiektu, równolegle do ściany wschodniej biegnie 
ulica, wymoszczona gęsto szerokimi dranicami. 

Na stropie warstwy VIII odsłonięto drewniane wymoszczenie gruntu, składające się z prze
połowionych na cztery części nieokorowanych pni starych drzew liściastych (olchy?), ułożo-
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nych na osi O-W. Całość przylega do ściany północnej wykopu. Wymoszczenie to, zaliczone do 
11 p. k. d. występowało na głęóokościach 2,98-2,77 m n.p.m. Prawie bezpośrednio pod nim, 
odsłonięto następne, uformowane również z nieokorowanych pni, łupanych na cztery części. 
Należą one do 12 p. k. d. i zalegały na głębokościach 2,92-2,58 m n.p.m. 

Na ćwiartkach A i D wykopu głównego, pojawiają się nowe elementy drewnianej zabudowy 
mieszkalnej. Pochodzą one z VII i VIII warstwy osadniczej (10-11 p. k. d.). Są to m.in. szerokie 
dranice, ułożone na bardzo starannie obrobionych legarach. Być może mamy tu do czynienia 
z podłogą przedsionka budynku ramowego, posadowionego bliżej dzisiejszej ulicy Bursztyno
wej (południowa część wykopu). 

Na ćwiartce D częściowo odsłoniliśmy starannie obrobione belki, prostokątne w przekroju 
i posadowione na ..sztorc". Kwadratowy na planie obiekt w narożnikach łączony jest techniką 
zrębową. W jego wypełnisku znajdują się nieregularnie ułożone (wrzucone) okrąglaki i warstwa 
ekskrementów. Jest to najwyraźniej przydomowe szambo. Obiekt wymaga dalszej eksploracji. 

Do ciekawszych zabytków ruchomych z wykopu głównego, odkrytych w warstwach osadni
czych VI-IX zaliczyliśmy m.in.: gliniane ciężarki i pływaki z kory, pochodzące od sieci rybac
kich, szklany fragment naczynia, drewniane miski toczone i klepkowe, rylec z ozdobną rączką, 
łopatę, przęśliki i wrzeciona tkackie, łyżki drewniane i mosiężną (?) łyżeczkę na łańcuszku, 
drewniany trzonek noża z metalową inkrustacją, metalowe pierścionki, noże, raki do chodze
nia po lodzie, haczyki do łowienia ryb, szczypce, zgrzebło, srebrną ozdobę, puzderko z brązu, 
klucz, krzesiwo żelazne na rzemyku, dłuta, grot oszczepu, nożyce, kościane i rogowe grzebienie 
oraz kostka do gry, bryłki bursztynu, skórzane obuwie damskie, męskie i dziecięce, niekiedy 
bardzo zdobione - podobnie jak pochewki do sztyletów i kaleta. Bardzo interesujący jest 
koronkowej roboty czepek z haftowanymi literami. 

Wymienione obiekty możemy datować roboczo na l połowę XIII wieku. 
W wykopie piwnicznym ciekawie zarysował się plan 2 p. k. d., gdzie wyłoniła się stępka 

łodzi. Stępka w przekroju poprzecznym posiada kształt litery T i wbita została w twarde, 
uformowane z mierzwy i gliny podłoże, jako pal. Do najbardziej interesujących w tym sezonie, 
należą konstrukcje drewniane z poziomu 4, 5 i 6. Składają się na nie okorowane i okrągłe 
w przekroju belki, układane na osi O-W i N-S. Belka z 5 poziomu posiada w połowie zachowa
nej długości głębokie wycięcie. Stanowi ono pozostałość po istniejącej tu konstrukcji zrębowej 
fragmentu nabrzeża. 

Nieco inną funkcję spełniały przedmioty, odkryte w wykople piwnicznym. Na szczególną 
uwagę zasługują przedmioty związane z rybołówstwem. Są to przeważnie gotowe narzędzia 
rybackie, bądź ich elementy. Rezultaty udanych połowów widoczne są w licznie występujących 
szczątkach rybich, zwłaszcza płytkach dużych okazów jesiotra. 

Najniżej posadowione konstrukcje portowego nabrzeża występowały na głębokości 0,90-
0,38 m poniżej p.m. 

We wszystkich nawarstwieniach konstrukcyjnych - od 2-6, występowały nieliczne, lecz 
zwarte zespoły ułamków naczyń wczesnośredniowiecznych. Calość ceramiki z wykopu piw
nicznego można datować najogólniej na XII wiek. 

Postulujemy kontynuowanie badań wykopaliskowych. 

Świebodzin, woj. zielonogór
skie St. 11 AZP 35-14/11 

l Muzeum Regionalne w Świebodzinie 

Badania prowadził mgr Marek Nowa.cki. Finansowało Muzeum Regio
nalne oraz Urząd Miasta i Gminy w Swiebodzinie. Trzeci sezon badań. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne z faz B-C oraz E-F. 

Kontynuowano prace (działki .a" w wykopach I i V) po zewnętrznej stronie wyniesienia 
uznanego za grodzisko. Na zewnątrz podłożem warstwy kulturowej był torf i piasek pojezierny, 
natomiast warstwy nasypu wałowego zalegały na piasku pochodzenia polodowcowego. 

Fosa o szerokości od 3,5 do 4 m zagłębiona była w podłoże torfowo-murszowe i wypełniona 
w dolnych partlach poziomami akumulacji naturalnej, ze znikomą ilością substancji zabytko
wej. Miąższość ciemnoszarej warstwy kullurowej na zewnątrz obiektu wynosiła od ok. 2,0 do 
2.2m. 

Elementem konstrukcyjnym, poprawiającym statykę wału, już na poziomie fosy, było jego 
charakterystyczne poszerzenie na kształt odsadzki piaszczystej szerokości 1,2 do 1,3 m, 
wzmocnionej poprzeczną linią belek drewnianych i luźnym usypiskiem kamiennym. Wał, 
posadowiony na skłonie polodowcowego wyniesienia, zachował się od strony wnętrz do wyso
kości zaledwie 0,6 do 0,7 m, natomiast od strony zewnętrznej do 1,2-1,3 m (bez odsadzki). 
O tym, że było to niewielkie założenie konstrukcyjne świadczy również zachowana szerokość 
nasypu w jego dolnych partiach - od 6 do 6,5 m. 

Bezpośrednio do wału od strony wewnętrznej przylegała jasnobrunatna warstwa osadnicza 
miąższości 1,0 do 1,1, m, o wzrastającej zawartości węgla drzewnego, z dużą ilością ceramiki 
i kości zwierzęcych. Zarejestrowano od tej strony 2-3 m rozsypisko wału kamienno-ziemnego. 

Układy stratygraficzne potwierdzają dwufazowość zasiedlenia obiektu. Z fazą pierwszą 
(fazy B-C wczesnego średniowiecza) wiązać należy drewniane konstrukcje zewnętrznej partli 
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wału, fosę i ślady osadnictwa po wewnętrznej stronie nasypu, natomiast z fazą drugą (fazy E-F, 
pełne średniowiecze) łączyć można konstrukcje zewnętrzne w formie dodatkowych umocnień 
kamiennych i rozbudowanych układów drewnianych w zagłębieniu fosy (badania 1988/1989). 

Łącznie w ciągu 3 sezonów przebadano powierzchnię 162m2 • 

Tarnobrzeg, Wieiowieś St. l 
AZP 91-73/20 

Archeologiczna Pracownia Badaw
cza ,,Archeologica" w Lublinie 

Badania prowadzili mgr mgr Paweł Boruch i Łukasz Rejniewiecz. Finan
sowało BBiDZ w Tarnobrzegu. Pierwszy sezon badań (po przerwie od 
1958 r.). Grodzisko wczesnośredniowieczne, tzw . ..Królewska Kuchnia", 
XI-XIII w. 

Grodzisko w Tarnobrzegu-Wielowsi badane było sondażowo w 1958 r. przez K. Moskwę. 
Tegoroczne badania miały na celu weryfikację ustaleń K. Moskwy odnośnie zabudowy majda
nu, przebiegu wału oraz chronologii obiektu. Wykonano 9 wykopów sondażowych o łącznej 
powierzchni 40m2

, przecinając grodzisko po osi NE-SW l NW-SE. Przeprowadzone obserwacje 
pozwalają na następujące stwierdzenia: 

-pierwotnie obiekt był w całości obwałowany. Brakujące partie wału w części północno
wschodniej są wynikiem nowożytnych niwelacji. 

- obiekt jest niewątpliwie grodziskiem wczesnośredniowiecznym a jego powstanie można 
datować na XI w. Grodzisko zostało opuszczone w XIII w. Niewielkie ilości materiału nowożyt
nego w postaci "półmajoliki", mogą sugerować użytkowanie tego obiektu jeszcze w XVII w., 
niewykluczone, że związane z okresem wojen szwedzkich i legendą o ..Królewskiej Kuchni". 

-grodzisko powstało w miejscu starsz«:j osady z IX-X/X?? w. 
Wał grodziska nie wykazuje cech specyficznej konstrukcji, jest w całości wałem ziemnym. 

Tworzyły go bardzo twarde warstwy gliny i piachu, o twardości zbliżonej do dobrze wypalonej 
polepy. Może to być wynikiem bardzo dokładnego ubijania warstw i być może ich wypalenia. 
Nie wydaje się jednak, by nastąpiło to w wyniku pożaru fortyfikacji. 

- bardzo niewielka ilość zabytków ruchomych, brak obiektów l niewielkiej miąższości 
warstwa kulturowa, zdają się wskazywać, że obiekt nie był Intensywnie użytkowany, zaś jego 
funkcja jako grodziska nie była długotrwała. Niewykluczone, że pełnił tylko do strony wschod
niej rolę strażnicy dla Sandomierza. 

Badania zakończono. 

l Trzemeszno, woj. bydgoskie patrz późne średniowiecze 

Tykocin, woj. białostockie 
St. ll AZP 36-83/27 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Urszula Stankiewicz. Finansował WKZ w Bia
łymstoku. Czwarty sezon badań. Wczesnośredniowieczna osada przy
grodowa (XII-XIII w.) 

Kontynuowano badania osady wczesnośredniowiecznej, usytuowanej w bezpośrednim są
siedztwie grodziska. Prace skoncentrowano w zachodniej części, celem uchwyceniajej granicy. 

Przebadano 150m2 , odsłaniając trzy obiekty. 
Miąższość warstwy kulturowej, występującej bezpośrednio pod warstwą humusu, wynosiła 

od 0,20 m w partii wierzchołkowej do 1,65 m u podstawy stoku. 
Obiekt nr l, w kształcie nieregularnego owalu, o przekroju nieckowatym i wymiarach 0,80 

x 1,80 m, miąższości 0,40 m, odsłonięto na głębokości 0,35 m od pow. ziemi. 
Wypełnisko tworzyły kamienie, z których część nosiła ślady przepalenia. W obiekcie wystą

piły również drobne fragmenty węgli drzewnych, okruchy polepy oraz fragmenty żużla, kości 
zwierzęce, ułamki naczyń gliniach. 

Obiekt 2 w kształcie nieregularnego owalu w przekroju pionowym nieckowaty, o wymia
rach 4,20 m wzdłuż osi N-S l l, 10-1,05 m wzdłuż osi W-E, głębokości 0,28- 0,34 m, odkryto 
na gł. 0,35 m od powierzchni ziemi. 

Wypełnisko tworzyła ziemia gliniasto-tońowa, barwy intensywnie brunatnej z dużą ilością 
okruchów węgli drzewnych, fragmentami polepy, oraz znaczną ilością żużli, kości zwierzęcych 
i ułamków ceramiki. Wewnątrz obiektu odsłonięto 7 kamieni o wymiarach 0,40- 0,55 m, 
ułożonych w kilku centymetrowej odległościjeden od drugiego, tworząc niejako granicę obiektu. 

Obiekt 3 odsłonięto bezpośrednio pod darnią w warstwie caleowej. Zagadkową konstrukcję, 
o kształcie wydłużonym i przekroju nieckowatym, tworzyły warstwy przepalonego drewna 
i gliny czytelne w planie poziomym w postaci wąskiej smugi drewna w części N-W, oraz wyraź
na warstwa spalenizny w części S-E (od strony wnętrza osady). Warstwę spalonego drewna, na 
całej przebadanej długości obiektu, przykrywa płat przepalonej gliny o barwie ceglastej i miąż
szości do 0,60 m. 

W obiekcie tym nie wystąpił materiał zabytkowy. 
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z warstw poza obiektami pochodzi znaczna część materiału ceramicznego, kości zwierzęce 
w większości pocięte oraz. nożyk żelazny, kulka szklana l gliniana, gwoździe żelazne, osełki 
kamienne oraz sercowaty grocik krzemienny. 

Wstępnie osadę przygrodową, należałoby datować na XII -XIII w. Materiał zabytkowy 
1 dokumentacja znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Białymstoku . 

Badania będą kontynuowane. 

l Usarzów, gm. Lipnik patrz epoka brązu 

Wabcz, gm. Stoino woj. to- 11 

ruńskie St. l AZP 33-43/1 11 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii i Etnografii 
w Toruniu 

Badania prowadzili mgr mgr Wojciech Chudziak (kierownik badań) 
i Paweł Gurtowskl oraz Jacek Bojarski (autor sprawozdania). Drugi 
sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne ..Poganka", (X-XI wiek) . 

Po rocznej przerwie wznowiono badania sondażowe. Założono trzy wykopy każdy o wymia
rach l x 3 m wzdłuż dwóch osi, poprowadzonych zgodnie z klerunkami świata. Głównym celem 
badań było uzyskanie dodatkowych danych na temat charakteru zabudowy wnętrza grodu 
i zweryfikowanie ustaleń, dotyczących chronologii całego obiektu. 

Odkryto nawarstwlenia kulturowe, których uklad świadczy o kolistym typie układu bu
downictwa mieszkalnego, koncentrującego się wokół pustego majdanu. 

W wykopie IX, zlokalizowanym na styku wału z majdanem w części wschodniej, (obok 
wykopu VI z roku 1989), wyeksplorowano warstwy, odkrytego w roku poprzednim obiektu 
mieszkalnego - uchwycono jego zasięg w klerunku południowym. Wykop VII, założony w par
tii pólnocnej podwala, dostarczył pozostałości obiektu prawdopodobnie o charakterze gospo
darczym (wskazuje na to sposób zalegania warstw, jak również materiał ceramiczny - prze
mieszany i nlejednolity). Miąższość tego obiektu wynosiła ponad 2m. 

Nowych danych na temat grodziska dostarczył wykop VIII, zlokaliowany w obniżonej 
zachodniej części majdanu - na styku z wałem. Natrafiono w nim na obiekt mieszkalny 
- półziemiankę, datowaną na podstawie wydobytego materiału ceramicznego na 2 pol. X 
wieku. W warstwie tej odkryto pozostałości drewnianych ścian budynku. Obiekt ten, podobnie 
jak omówione wyżej obiekty, zlokalizowane w wykopach VI. VII i IX, przykrywała warstwa 
spalenizny, stanowiąca rezultat nagłego końca funkcjonowania grodu na przełomie X i XI 
wieku. Nad tą warstwą natrafiono na ślady drugiego poziomu osadniczego, którego chronologię 
ustalono na podstawie fragmentów naczyń na 3 i 4 ćwierć XI wieku. Z poziomu tego pobrano 
do analizy próbki C14

• 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnografii UMK w Toruniu. 

l W alków, gm. Osjaków woj . sieradzkie St. 3 patrz okres rzymski 

awa - Bródno Stare 
ko ,.zag6rki" St. 15 
67/16 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania weryfikacyjne prowadziła mgr Olga Lipińska przy współpracy 
mgr Sylwii Małachowskiej. Finansował Konserwator Zabytków Archeo
logicznych m .st. Warszawy. Drugi sezon badań. Grodzisko wczesnośre
dniowieczne (pol. X- pol. XI w.) 

Badania zostały wznowione w roku 1989 z inicjatywy Obywatelskiego Komitetu do Spraw 
Rewaloryzacji Grodziska na Bródnie. Wspólnie z Konserwatorem Zabytków miasta stoł. War
szawy i Państwowym Muzeum Archeologicznym opracowany został program ratowania pozo
stałości grodziska. Kluczowym elementem tego programu jest odtworzenie przebiegu wałów 
w terenie. Planuje się nadsypanie części zniszczonych do wysokości part! najlepiej zachowa
nych oraz usunięcie licznych dziur i ubytków. Wymagało to przeprowadzenia weryfikacji 
przebiegu wałów w najbardziej zniszczonych partiach grodziska. 

W 1989 r . wytyczono rów sondażowy o wymiarach 15 x 2 ,5 m w części wschodniej. w miej
scu gdzie powinien przebiegać wał mniejszego członu grodu (według koncepcji jego dwuczłono
wości). Otrzymany rezultat był całkowicie negatywny. Nikłość warstwy kulturowej zdaje się 
potwierdzać informację, że część terenu, na którym znajduje się grodzisko, została zniszczona 
przez wywózkę ziemi pod budowę pobliskiego fortu w okresie przed I wojną światową. 

W 1990 r. wytyczono 3 rowy sondażowe w części południowo-wschodniej i wschodniej 
większego członu grodu. Obejmowały one część majdanu i wał. Wykop nr l o wymiarach 11,5 
x 2,5 m założono w części południowo-wschodniej, gdzie wał był jeszcze częściowo widoczny. 
Odsłonięto warstwę rozsypiskową wału , lecz bez konstrukcji. Zachowały się jedynie luźno 
leżące kamienie ze śladami przepalenia, oraz szczątki spałonego drewna długości kilku centy-
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metrów. Wykop nr 2 o wymiarach 12,0 x 2,5 m wytyczono w części wschodniej w odległości 
10,6 m od wykopu nr l. Okazał się on !;ałkowicie jałowy; ze względu na zupełnie zniszczoną 
pierwotną stratygrafię, przebadano go fragmentarycznie. Wykop nr 3 znajdował się między 
rowami l i 2, w odległości 6,5 m od krawędzi wschodniej wykopu l. Wymiary rowu wynosiły 
12,0 x 1,5 m. Założono go w miejscu domniemanego łuku skrętu wału z południowego wscho
du na wschód. Przebadano tylko 4 środkowe metry, w których zachowała się nietknięta 
stratygrafia (od 4-go do 8-go metra licząc od strony majdanu). Na tej niewielkiej przestrzeni 
uchwycono warstwy rozsypiskowe wału analogiczne do odsłoniętych w wykopie nr l . Brak było 
jedynie kamieni, które w tym sondażu w ogóle nie występowały. Uchwycenie warstwy rozsypis
kowej wału w wykopie nr 3 pozwoliło na prześledzenie łuku jego skrętu w stronę wschodnią. 
Będzie to miało zasadnicze znaczenie przy pracach nad rekonstrukcją zniszczonych parti 
umocnień grodu bródnowskiego. Znaczny stopień dewastacji terenu, na którym miał się 
znajdować drugi, domniemany jego człon nie pozwala najednoznaczne rozstrzygnięcie sporu, 
czy gród bródnawski miał mniejsze wymiary niż zakładano i czy był dwu, czy jednoczłonowy. 
Na korzyść tej ostatniej hipotezy mogłaby przemawiać nikła warstwa kulturowa w jego części 
wewnętrznej. Jej szczupłość rzuca się w oczy mimo stopnia zniszczenia majdanu. 

Reasumując, badania prowadzone w latach 1989 i 1990 nie stwierdziły istnienia drugiego 
członu grodu bródnowskiego. 

Bardzo ciekawe światło na dzieje osadnictwa tego obszaru rzuca stratygrafia najniżej 
położonych warstw w wykopie nr l. Odsłonięto l:alJl warstwę szarej, sypkiej ziemi z dużą ilością 
węgla drzewnego a także z materiałell) ceramicznym i szczątkami zwierzęcymi. Zalegała ona 
poniżej warstwy rozsypiskowej wału. Swiadczy to dowodnie, że gród nie powstał na surowym 
korzeniu lecz, że wydma na której go wzniesiono była zamieszkana już wcześniej. Część 
cerarniki z warstwy . .szarej" pochodzi z okresu starszego niż wczesne średniowiecze, jednak 
pozostały materiał jest analogiczny do znanego z osady bródnowskiej badanej w latach 1950-
52 i 1961-66 przez p. doc. dr K. Musianowicz i dra B. Gerlacha. W świetle ostatnich badań 
należałoby przypuszczać, że osada ta zajmowała również teren wydmy, na której później 
wzniesiono gród. Wielkość i bogactwo osady w zestawieniu z ubóstwem grodu i szczupłością 
jego wymiarów zdają się sugerować, że mógł on pełnić funkcję refugium. 

l Warszkowo, gm. Sławno, woj. słupskie St. 27 patrz okres rzymski 

Wilkowice, woj. sieradzkie St. l patrz okres halsztacki 

Zajączki, gm. Juchnowiec 
woj. białostockie St. I AZP 
42-87/2 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury Materialnej 
Zakład Epoki Metali 
Podlaska Ekspedycja Archeologiczna 

Badania prowadził mgr Dariusz Krasnodębski - pracownik PEA, Paul 
Berford - stypendysta Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszaws
kiego. Urszula Jarosińska- geolog oraz studentka lA UW Ewa Pokrant. 
Finansował WKZ w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne . 

Grodzisko zlokalizowane jest na niewielkim wyniesieniu znajdującym się na dnie doliny 
zalewowej Narwi!, w odległości ok. l km na północ od obecnego nurtu rzeki. Obiekt ten ma 
średnicę ok. 30 m, regularny prawie okrągły kształt i wysokość ok. 80 cm - l m w stosunku 
do otaczających go łąk. 

Badania na tym stanowisku podjęte zostały z inicjatywy dr. Zbigniewa Kobylińskiego. jako 
jeden z elementów działalności Podlaskiej Ekspedycji Archeologicznej. Celem ich było rozpo
znanie funkcji oraz chronologii tego obiektu, istotnych z punktu widzenia tła osadniczego dla 
badanego od kilku sezonów przez PEA stanowiska w Haćkach, gm. Bielsk Podlaski. Wstępnym 
etapem, przed przystąpieniem do właściwych badań, było wykonanie dokładnego planu stano
wiska wraz z otaczającym je terenem. Plan ten ujawnił kilka różnic w topografii w stosunku do 
mapy l: 25 000 oraz planu grodziska wykonanego w 1979 r. przez inż. J. Felmanna. Dokładne 
badania powierzchniowe ujawniły także istnienie bardzo rozległego kompleksu osad datowa
nych na okres od początków wczesnego średniowiecza (VII-VIII w.?) - osada położona naj dalej 
na zachód od grodziska, aż do okresu średniowiecza (XII-XIII?) na osadach otaczających 
bezpośrednio wzniesienie grodziska. Działania terenowe rozbite zostały na dwa etapy. Pierwszy 
z nich odbył się w maju i czerwcu i prace skoncentrowały się wówczas na terenie grodziska, 
gdzie otwarto dwa wykopy. Jeden z nich przecinał stanowisko po osi W-E i miał wymiary22m 
x 2 m. Założony on został w celu sprawdzenia układów stratygraficznych w części środkowej 
oraz na wale i w fosie grodziska. Drugi z wykopów wytyczono nad niewielkim zagłębieniem 
w południowo-wschodniej części wzniesienia sugerującym istnienie w tym miejscu jakiegoś 
obiektu. W pierwszym z wykopów odsłonięto układ warstw o grubości ok. l m i długości ok. 3 
m tworzących nasyp wału, nie uzyskując jednak odpowiedzi na pytanie dotyczące jego kon
strukcji. Od strony wewnętrznej natrafiono na niewielkie zagłębienie, które może być rowem 
obiegającym wnętrze grodziska. Wypełniska jego zawierało materiał starożytny (opracowanie 



90 Wczesne średniowiecze 

chronologii materiałów pozyskanych podczas tegorocznych badań nie zostało jeszcze ukończo
ne). W części centralnej stanowiska natrafiono na noo/ożytny wkop oraz jakiś układ stratygra
ficzny. którego rozpoznanie ze względu na niewielkie rozmiary wykopu było niemożliwe. Być 
może stanowi on pozostałość studni. Drugi tego rodzaju obiekt odsłonięto w wykopie założo
nym w części południowo-wschodniej. Natrafiono w nim, po zdjęciu kilku warstw ziemi, na 
zachowane w bardzo dobrym stanie pozostałości drewnianego ocembrowania studni o rozmia
rach ok. 2 m x 2 m (obiekt ten o kształcie prawie dokładnie kwadratowym znajdował się 
w samym środku wykopu o rozmiarach 4 x 4 m, przesunięty jedynie o kąt ok. 45 w stosunku 
do osi wykopu). Konstrukcja studni zbudowana była z grubych desek, które na narożnikach 
były umocnione wbitymi pionowo palami (zachowało się tylko drewno z desek). Niestety ze 
wzglądu na szybkie napływanie wody nie udało się wyeksplorować tego obiektu do calca. 
Studnię tę wydatowano na podstawie znalezionych nielicznych fragmentów ceramiki na okres 
wczesnego średniowiecza. Poza wyniesieniem grodziska. w widocznym na powierzchni niewiel
kim zagłębieniu fosy. odkryto na jej dnie (na głębokości ok. l m) fragment obiektu wczesnośre
dniowiecznego zawierającego stosunkowo dużą ilość ceramiki z XII (?) w. 

Łączny obszar przebadany wykopaliskowo na terenie grodziska i otaczającej go fosy wy
niósł ok. 70m2

• 

W drugim etapie badań przeprowadzonym w pażdzierniku głównym celem było rozpozna
nie osad otaczających grodzisko. Dokonano tego stosując serię niewielkich dołów sondażo
wych, dzięki którym sprawdzono występowanie warstwy kulturowej oraz pozyskano niewielką 
ilość materiału ceramicznego (wstępne datowanie XII-XIII w.). 

Oprócz działań typowo archeologicznych, przeprowadzono także szereg prac mających na 
celu poznanie tła geologiczno-morfologicznego terenu otaczającego grodzisko. Jak na razie nie 
udało się jednak jeszcze uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące stosunków wodnych 
panujących na tym terenie we wczesnym średniowieczu. Możliwe to będzie dopiero po wykona
niu serii wierceń w starorzeczach otaczających wzniesienie, na którym znajduje się grodzisko 
i osada. Prace te połączone z nieco dokładniejszym przebadaniem wnętrza grodziska wydają 
się być warunkiem koniecznym do pełnego, na miarę istniejących środków, rozpoznania tego 
niewątpliwie bardzo interesującego stanowiska. 

Zalesie, woj. bialskopodlaskie 
St. VI AZP 60-89/36 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła mgr Joanna Kalaga. Finansowało Biuro Badań 
i Dokul' '<'ntacji Zabytków w Białej Podlaskiej . Cmentarzysko kurhano
we z wczesnego średniowiecza (XII-XIII w.). 

Stanowisko znajduje się przy leśnej drodze w odległości około 300 m na północ od między
narodowej szosy Biała Podlaska- Brześć i około 2,5 km na południe od rzeki Krzny. Cmenta
rzysko założone zostało nad brzegiem niewielkiego strumienia wpadającego do Krzny. 

Do dnia dzisiejszego zachowało się 31 kurhanów. Występują one na powierzchni około 
4000 m 2

• Z analizy przestrzennej cmentarzyska wynika. że kurhany układały się w kręgi. 
Kurhany zachowały się w postaci owalnych lub okrągłych nasypów o zróżnicowanej wielkości 
(średnica u podstawy od 2m do 12m, wysokość od 0,50 m do 2m). Większość kurhanów nosi 
ślady uszkodzeń w postaci głębokich, współczesnych wkopów. 

Mapę sytuacyjno-wysokościową stanowiska w skali 1:200 wykonali dr A. Zbuski i inż. M. 
Kłaczyński z Katedry Fotogrametrii SGGW AR w Warszawie. Pracami wykopaliskowymi objęto 
trzy kurhany nr l, 2, 3, usytuowane w centralnej części cmentarzyska. 

Celem prac było ustalenie typu pochówków, budowy kopców, określenie ich chronologii 
i przebadanie przestrzeni między kurhanami. 

Wytyczono wykop o powierzchni 248m2
• Budowa trzech kurhanów była identyczna. Usta

lono, że pierwotnie były to kurhany o okrągłych nasypach, których średnice u podstawy 
wynosiły około 6 m. 

Poza warstwami destrukcyjnymi (współczesne wkopy rabunkowe) w kurhanach nr 1-3 
wyróżniono V warstw. W humusie występowała niewielka ilość materiału w postaci drobnych 
przepalonych kości. Występowały one na szczycie i u podstawy kurhanu nr l oraz na szczycie 
kurhanu nr 2. Nie zaobserwowano natomiast śladów kości w humusie kurhanu nr 3 . U pod
stawy kurhanu 2 znaleziono skupisko dużych fragmentów dwóch naczyń, które można dato
wać na XII-XIII wiek. Natomiast w humusie kurhanu nr l znaleziono kabłączek wykonany 
z drutu brązowego. wity w półtora zwoju . Najliczniejszy materiał występował w warstwie II i III 
(w nasypie) . Materiał z tych warstw można datować na okres wpływów rzymskich. Nieliczny 
materiał stwierdzony został również w warstwie IV (spalenizny). Ceramika zalegająca w warst
wie spalenizny była rozproszona i nie nosiła śladów opalenia czy też przepalenia, na podstawie 
cech morfologicznych i technologicznych można ją datować na XII-XIII w. 

Warstwa splenizny w przebadanych kurhanach powstała w miejscu jej odkrycia. Nie moż
najej utożsamiać z warstwą ciałopalenia (brak śladów konstrukcji stosów, przepalonych kości 
ludzkich oraz przepalonych zabytków). Należy jej przypisywać _znaczenie raczej symboliczne. 

W żadnym kurhanie nie znaleziono właściwego pochówka. Siady przepalonych kości wystę-
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pujące w humusie kurhanu nr l-2 sugerują, że mamy do czynienia najprawdopodobniej 
z obrządkiem ciałopalnym nakurhanowym. Natomiast kurhan nr 3 wobec zupełnego braku 
materiału kostnego należy uznać za mogiłę symboliczną. Kurhan nr 3 otoczony był dookolnie 
płytkim rowem, natomiast kurhany nr l-2 otoczone były rowami tylko częściowo. 

W przestrzeni międzykurhanowej nie odkryto żadnego obiektu , ani nie znaleziono żadnego 
zabytku . 

Po zakończeniu badań wykopaliskowych przystąpiono do rekonstrukcji kurhanów w zary
sach pierwotnych. 

Materiały źródłowe znajdują się na czas opracowania w IA UW w Warszawie, a następnie 
zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Białej Podlaskiej. 

Nie przewiduje się w najbliższej przyszłości kontynuacji badań na tym stanowisku. 

Zgłowiączka, gm. Lubranlec 
woj. włocławskie St. nr 2 AZP 
50-45/104 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła mgr Aldona Andrzejewska przy współudziale mgr 
Krystyny Nadolskiej. Badania finansował WKZ we Włqcławku. Czwarty 
sezon badań. Osada i grób wczesnośredniowieczny. Siady osadnictwa 
na grodzisku XN-XVw. 

Celem badań było wyjaśnienie kwestii z zakresu chronologii i charakteru drugiej linii wału 
usytuowanej wyłącznie od strony zachodniej obiektu , wyjaśnienie charakteru obiektu, w któ
rym odkryto skarb, oraz rozpoznanie układu stratygraficznego nawarstwień kulturowych 
w południowej części obiektu, w miejscu gdzie wał grodu wyraźnie obniża się przechodząc 
w łagodny zewnętrzny stok. 

Wyeksplorowano 7 wykopów o łącznej powierzchni 87,5 m. Przyniosły one wystarczającą 
ilość informacji dla wyjaśnienia postawionych zadań badawczych, jak również dostarczyły 
nowych danych c! o rekonstrukcji osadnictwa w zarysie 3 głównych faz: osada i gród wczesno
śrendiowieczny ', raz osadnictwo XN-XV w. 

W efekcie przeprowadzonych prac stwierdzono, że druga linia wału usytuowanego w części 
zachodniej obiektu między grodziskiem a podmokłą łąką w dolinie rzeki Zgłowiączki, okazała 
się być tworem współczesnym, powstałym w wyniku usilnych starań właścicieli pola do 
zniwelowania terenu i przemieszczenia ziemi na teren podmokłej łąki i tym samym częściowe
go jej osuszenia. Poniżej wzmiankowanego nasypu na głębokości 2,6 m od powierzchni gruntu 
zlokalizowano relikt drewnianego pomostu zWiązanego z poziomem osadniczym datowanym na 
XI-XII w ., interpretowanym jako osada na której posadowiono gród (ustalenia sezonu 1988 
i 1989). Z tego samego poziomu pochodzi odkryty w ubiegłym roku skarb denarów i ozdób 
srebrnych Oama uchwycona w narożniku wykopu 7). Eksploracja wykopów usytuowanych 
w sąsiedztwie wykopu 7 umożliwiła odsłonięcie całego zarysu jamy ,;ze skarbem", która okazała 
się być piwnicą chałupy. Obiekt ten został całkowicie zniszczony w wyniku pożaru. Jedynie 
w rumowisku budynku zawalonym do piwnicy odkryto fragmenty belek oraz dużą ilość wtórnie 
przepalonej ceramiki. 

Wyraźne obniżenie wału i łagodny zewnętrzny stok w partli południowej grodziska powstał 
również w wyniku działań właścicieli pola. W tym miejscu część obiektu została najbardziej 
zniszczona. Bezpośrednio pod powierzchnią ziemi ornej natrafiono na ślady rusztowego umoc
nienia nasypu wału . Zachowana wysokość wału mierzona od powierzchni gruntu do poziomu 
osady wynosi 1,4 m. Zewnętrzna linia konstrukcji rusztowej została zniszczona wkopem 
fundamentowym budynku szachulcowego. Odsłonięto wyłącznie jeden z narożników budynku. 
Obiekt ten związany jest z fazą osadnictwa XN-XV w. 

Materiał zabytkowy i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii U.Ł. Obszerniejsze 
sprawozdanie w WKZ we Włocławku. 

Badania obiektu powinny być kontynuowane, gdyż pojawiły się nowe niejasne kwestie 
dotyczące fazy XIV-XV wiecznej. 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła dr Elżbieta Kowalczyk. Konsultował prof. dr hab. 
Jerzy Okulicz. Czwarty sezon badań. Wał podłużny. 

Badania był kontynuowane w wykopie III , w miejscu połączenia pasm l i 2 wału A oraz na 
tzw. ,,grobli" - wykop IV. W wykopie III potwierdzono ubiegłoroczne przypuszczenia , iż pasmo 
2 zostało posadowione na rowie wschodnim pasma l -pasma stykają się pod kątem 86. Oba 
nasypy są na tym odcinku zbudowane wyłącznie z piasku i tylko w wypełnisku rowu wschod
niego pasma l, będącego jednocześnie nasypem pasma 2 odsłonięto zwęglone belki, nieziden-
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tyfikowanego pochodzenia, umieszcwna zapewne w celu zabezpieczenia nasypu przed osiada
niem. Zwęgloną belkę odsłonięto także w humusie pierwotnym, pod nasypem pasma l. Humus 
ten był spalony przed usypaniem wału. 

W wypełniskach rowu wschodniego pasma l i rowu południowego pasma 2, w nasypach 
i w humusie pierwotnym pod pasmem odnaleziono 37 fragmentów ceramiki datowanej na IX-X 
i XII-początek XIII wieku, 3 zabytki krzemienne kultury janisławickiej i l ząb krowy. W humu
sie pierwotnym pod nasypem pasma l zalegała wyłącznie ceramika starsza. 

W wykople IV stwierdwno, Iż istotnie ..grobla" jest tworem sztucznym. Tworzy ją nasyp 
z rowami po obu stronach, usytuowany poprzecznie do biegu rzeczki, na obu ·zboczach jej 
dolinki. Badaniami objęto odcinek na północnym brzegu rzeczki. Nie odnaleziono żadnych 
zabytków, nasyp ..grobli" jest ziemny. Funkcja ..grobli" nie jest jasna. Wzniesiono ją zapewne 
po usypaniu pasma 2 wału A dla stworzenia kontrolowanego przejścia przez linię umocnienia 
lub w celu spiętrzenia wody w górnym biegu rzeczki, dla podniesienia walorów strategicznych 
umocnienia. 

Badania, o ile będą prowadwne, powinny wyjaśnić związek ..grobli" z pasmem 2 wału 
A oraz pochodzenie starszej ceramiki- możliwość istnienia osady, jedynej w promieniu kilku
nastu kilometrów. 

l Zyzdrojowy Piecek, gm. Piecki woj . olsztyńskie St. VI patrz okres rzymski 
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Późne średniowiecze 

Bogusławice, gm. Wolb6rz 
woj. piotrkowskie 
St. l AZP 71-55/7 

Muzeum Archeologiczne l Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadzili dr Aldona Chmielowska (autorka sprawozdania) 
i mgr Mleczysław Góra. Trzeci sezon badań. Osada średniowieczna. 
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Kontynuowano badania osady położonej na wysokiej terasie lewobrzeżnej Wolbórki. Jej 
zasięg przestrzenny ustalono na podstawie wyników wierceń świdrem geologicznym, na około 
3000 m2

• 

Na zbadanym w 1990 r. obszarze-250m2
- odsłonięto 6 dalszychjam z których dwie są 

pozostałościami zapewne obiektów mieszkalnych częściowo wkopanych w ziemię. W trakcie 
eksploracji zaobserwowano ślady gliny wylepiającej ściany tychże obiektów, które dodatkowo 
umacniano kamleniami występującymi na obrzeżach jam. Zabytki ruchome znalezione 
w dwóch dużych jamach to: ceramika ręcznie lepiona ze średnią l drobną domieszką obtaczana 
na szybkoobrotowym kole, ale również wykonana techniką taśmowoślizgową - wypalana 
w atmosferze utleniającej. niezbyt bogato zdobiona; przedmioty żelazne- noże, hak; pierścio
nek z brązu; tłuczek kamienny; kości zwierzęce; polepa. 

Cztery pozostałe - dość płytkle - niewielkie jamy z wypełniskiem w postaci smoliście 
przepalonej ziemi zawierającej liczne węgle drzewne, kamienie i polepę, stanowią najpewniej 
pozostałość palenisk luźnych, bądź też funkcjonujących w budynkach o konstrukcji zrębowej. 
Ceramika znaleziona w wypełnisku tych jam jest podobna do pochodzącej z opisanych dwóch 
dużych jam. Ponadto odkryto tamże przęśliki gliniane, kości zwierzęce l okruchy polepy. 

W warstwie ornej znaleziono również ceramikę wypalaną w atmosferze redukcyjnej. 
Na obszarze badanym w 1990 r. odkryto głównie obiekty osadnicze, podczas gdy w badanej 

w latach 1988-1989, północnej części osady odsłonięto zarówno obiekty mieszkalne, jak 
i liczniejsze obiekty związane z przetwórstwem żelaza. 

Zabytki znajdują się w MAIE w Łodzi. 
Badania będą kontynuowane. 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził doc. dr hab. Leszek Kajzer z grupą pracowników 
i studentów Katedry Archeologii UL. Finansował WKZ we Włocławku. 
Drugi sezon badań . Zamek królewski. 

Badania stanowiły kontynuację prac z 1989 r. Wytyczono i wyeksplorowano 4 wykopy 
(V-VIII) o łącznej powierzchni 51 ,5 m2 i orientaqjnej kubaturze ponad 150m3. Zgromadzono 
(ujęty w 92 numery inwentarzowe) spory zbiór zabytków ruchomych (ponad 5 100 sztuk) 
w którym przeważała nowożytna ceramika z wykopu VI. Dokonano szeregu obserwacji archi
tektonicznych w trakcie badań nadzorowano także wykopy telekomunikacyjne, wykonywane 
na terenie zamku, przedzamcza i starego miasta. Zgodnie z nowym programem zagospodaro
wania przestrzennego budynek poszkolny (pruskie więzienie a wcześniej dom zamkowy) mieś
cić ma tak Gminny Ośrodek Kultury jak i Urząd Pocztowy. 

Wykop V ulokowano przy narożniku głównego domu zamkowego. Znaleziono w nim zni
szczone relikty murów, które wiązać można z XVI-wieczną rozbudową zamku. Wykop VI (na 
przedzamczu) znajdował się na północ od głównego domu zamkowego. Obserwowano w nim 
nawarstwlenia nowożytne , sięgające do ponad 5 m. Jest to prawdopodobnie zasypany, a znany 
z przekazów pisanych, "przekop". Wykopy VII l VIII wytyczono przy zewnętrznym licu obwodo
wego muru więziennego, który, jak stwierdzono w 1989 r., poprowadzony był po linii rozebra
nego obwodowego muru zamkowego. W obu wykopach.znaleziono dolne partle fundamentów 
murów obwodowych średniowiecznego zamku i dodatkowo dwie przypory. Pierwsza, przekąt
niowa, ulokowana była w narożniku południowo-zachodnim założenia zamkowego (wykop VII) . 
Druga przypora, znaleziona w wykopie VIII znajdowała się na załamaniu kurtyny południowej 
murów zamkowych. 

Prace terenowe pozytywnie zweryfikowały niektóre hipotezy badawcze zarysowane 
w 1989 r. Stwierdzono, że badań wymagajeszcze przedzamcze, a największe skupisko zacho
wanych partli fundamentowych murów zamkowych znajdować się winno we wschodniej partli 
wzgórza zamkowego. Tam też skoncentrowane zostaną przyszłe poszukiwania. 

Do czasu ukończenia prac terenowych i opracowania ich wyniów dokumentacja i materiały 
przechowywane będą w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
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l Dębczyno, woj . koszalińskie St. 53 patrz wcesne średniowiecze 
Dobrzyca, woj . kaliskie patrz okres nowożytny 

e Miasto 
23 li Pracownie Konserwacji Zabytków 

w Gdańsku, sp. z o.o. PracowniaAr
cheologii Miast 

Badania prowadzili mgr mgr Grażyna Nawrolska, Andrzej Gołębiewski , 
Mirosław Marcinkawski pod kierunkiem Tadeusza Nawrolskiego (autor 
sprawozdania) . Finansowal WKZ w Elblągu . Jedenasty sezon badań. 
Miasto średniowieczne i nowożytne (1237 -1945) . 

W sezonie kontynuoy.rano badania w obrębie kwartalu między ulicami: Rybacka - Stary 
Rynek - Masztowa - Scieżka Kościelna. Pracami objęto obszar 493 m2 zwiększając ogólną 
przebadaną powierzchnię Starego Miasta do 4.000 m 2 (ca 2 ,6%). 

Badania prowadzono na podwórkach działek Rybacka 28-33 oraz masztowa 12- 14. Analiza 
zachowanych murów gotyckich ukazuje silne zagęszczenie zabudowy przy ul. Rybackiej oraz 
dużo większe działki od ul. Masztowej . Zabudowa od ul. Rybackiej nadal powtarza schemat 
zaobserwowany w 1989 r. tj . oficyna na podwórku , w oficynie lub poza nią piec, w tyle zespół 
latryn. Natomiast w środkowej partii zabudowy od ul. Masztowej zanikają oficyny. Istotnym 
elementem jest stwierdzenie dwóch działek należących do ul. Rybackiej zajmujących 2/3 
głębokości bloku. W przypadku jednej z nich, tj . Rybacka 32 widoczne są zmiany przestrzenne 
zabudowy i odstąpienie części terenu działce przeciwległej, mimo wcześniejszego wykonania 
fundamentów punktowych do wzniesienia muru granicznego. 

Intensywność zabudowy murowanej oraz liczne latryny (średnio 2 najedną działkę) poważ
nie ograniczały powierzchnię badań . Niemniej na 7 podwórkach odkryto od 3 do 6 poziomów 
konstrukcji drewnianych. W wielu przypadkach ich granice pokrywają się z dyspozycją prze
strzenną murowanej zabudowy. choć lokalnie widoczne są pewne przesunięcia. Prawie wszys
tkie budynki drewniane wzniesione zostaly w konstrukcji ramowo-słupowej posadowionej na 
potężnych, dębowych podwalinach ulokowanych najczęściej pod gniazdami słupów. W podło
dze jednego z budynków znajdowały się wtórnie użyte deski z poszycia łodzi. 

Uzyskane podczas badań materiały poświadczają znacznie wyższy poziom kultury mate
rialnej mieszkańców tej części miasta. Dowodzi tego znakomita kolekcja fajansów holenders
kich z XVI-XVII wieku oraz naczyń kamionkowych z końca XVI - początku XVII w. Pojawiły 
się pojedyncze egzemplarze ceramiki północnowłoskiej oraz hiszpańskiej . Znacznie wzrósł 
zbiór wyrobów ze szkła oraz drewna. Odnotować także należy obecność moździerza kamienne
go wyprodukowanego w północno-zachodniej Euorpie. 

Badania będą kontynuowane. 

Gniewoszów, woj. wałbrzys
kie Zamek "Szczerba" 
AZP 99-24/3 

l Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Czesław Francke. Badania finansowal KZA 
w Wałbrzychu oraz Muzeum Ziemi Kłodzkiej . Szósty sezon badań . Za
mek średniowieczny (XIV w. - 1428 r.). 

Badania zamku przeprowadzono w sierpniu i wrześniu. Objęto nimi piwnicę B, pomie
szczenie znajdujące się nad piwnicą A oraz teren dziedzińca. 

Odsłonięto ponad polowę piwnicy B docierając wykopem do poziomu użytkowego , tzn. 
skały. Dzięki temu, że częściowo zachowało się sklepienie ją przykrywające udało się ustalić jej 
pierwotną wysokość. Piwnica miała ok. 360 cm wysokości przy ok. 400 cm szerokości. 
Ustalono, że do piwnicy schodziło się po 3 stopniach schodów. Wypełniska pomieszczenia, to 
przede wszystkim kamienie wymieszane z humusem, a w partii przypodłogowej zaprawa i spa
lenizna. Pozyskano z niego fragm. ceramiki naczyniowej i kafli garnkowych oraz 67 grotów, 22 
gwoździe, 4 klucze, 2 fragm. i 2 cale płytki zbroi, 2 sprzączki , a także: fragm. podków, sierpów, 
zawiasy, krzesiwo i wiele innych przedmiotów z żelaza lecz mniej charakterystycznych. Listę 
zabytków uzupełniły 2 przęśliki, fragm. gąsiorów, fragm. cegieł, kul kamiennych oraz detali 
architektonicznych z piaskowca. 

Nad sklepieniem przykrywającym piwnicę A odkryto podstawę pieca kaflowego zbudowaną 
z kamieni powiązanych zaprawą wapienną. Prawie prostokątna w rzucie skrzynia miała na 
zewnątrz do 200 cm długości przy ok. 170 cm szerokości i zachowanej wysokości do 85 cm, 
a od wewnątrz ok. 100 cm długości przy ok. 60 cm szerokości i zachowanej wysokości do 75 
cm. Architekturę podstawy pieca uzupelnialy 2 ,,filarki" wystające z lica skrzyni, zbudowane 
z cegieł łączonych zaprawą, o przybliżonych wymiarach: 28 x 13 x 8 cm. Ustalono także, że 
w pewnym momencie w piecu wykonano nowy otwór wsypowy po uprzednim zamurowaniu 
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cegłami otworu starego. Oba miały po ok. 65 cm szerokości. W najbliższym otoczeniu pieca 
i nad nim znaleziono otoczaki i cegły spoczywające w wypalonej. lub też czystej glinie. Otoczaki 
i cegły nosiły ślady okopcenia co dowodzi, że zostały użyte wtórnie. Znad i otoczenia pieca 
uzyskano 430 fragm. ceramik (w iym kafli garnkowych), ułamki kości, przepalone ziarna zbóż, 
27 gwoździ, 3 groty, l fragm. kłódki, l skobel, l hak zawiasowy i 3 pręty. 

Przebadano blisko 60-70 m2 dziedzińca od strony bramy głównej, przy czym nie osiągnięto 
jeszcze jego poziomu użytkowego. Przy tej okazji odsłonięto 20-metrowy odcinek muru będący 
częścią ściany budynku mieszkalnego, a na jej przedłużeniu w kierunku bramy głównej muru 
obwodowego. W najbliższym sąsiedztwie wejścia do piwnic odkryto próg innego otworu drzwio
wego. Znajdował się on ponad 7 m wyżej od poziomu użytkowego piwnic. Z terenu dziedzińca 
uzyskano 422 fragm. ceramiki, ułamki kości oraz 142 gwoździe, fragm. 4 podków, 2 groty. po 
l klamerce i sprzączce, l fragm. strzemienia i inne przedmioty z żelaza, a także fragm. kul 
kamiennych i detali architektonicznych. Za najcenniejsze znaleziska należy uznać: 9 fragm. 
pucharka szklanego oraz ok. 320 fragm. i całych płytek zbroi z 5 od niej sprzączkami. Na terenie 
dziedzińca znaleziono fragm. 2 dalszych płyt z pieca typu hypokaustum odkrytego w 1987 r. 

Badania zamku będą kontynuowane. 

l Gniezno, woj . poznańskie, St. 15 i 15 patrz wczesne średniowiecze 

Gniezno woj. poznańskie 
St. 34 a AZP 50-34/150 

Muzeum Początków Państwa Pol
skiego w Gnieźnie 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Rogowska. Finansowało MPPPw Gnieź
nie. Pierwszy sezon badań. Osada wójtostwo. Późne średniowiecze. 

Badania miały charakter ratowniczy. Prowadzono je na terenie ogródków należących do 
posesji przy ul. M. Łubieńskiego 13 (dawniej ulica Marchlewskiego). Podjęcie prac wykopalis
kowych było konsekwencją wyników obserwacji powierzchniowych dokonanych wiosną, 
w związku z prowadzonymi na tym terenie pracami ziemno-budowlanymi- budowa Internatu 
Liceum Medycznego. Stwierdzono wówczas , że po zdjęciu 0.5 m grubości warstwy ornej 
wystąpiła w tym miejscu duża ilość materiału ceramicznego z okresu późnego średniowiecza. 
Celem badań było więc wyeksplorowanie nawarstwień kulturowych. Przebadano obszar o po
wierzchni 19m2

. Wykop podzielono na dwie części (cz. I- północna i cz. II- południowa). 
Część I-szą założono w miejscu największej koncentracji ceramiki. Układ warstw był następu
jący: warstwaI-jasnobrunatna próchnica zawierająca dużą domieszkę gruzu ceglanego oraz 
znaczną ilość ceramiki. Zachowana miąższość warstwy przy profilu południowym wynosiła ok. 
0,20 m, natomiast w części południowo-wschodniej wykopu zmieniał się we wkop. Eksplorację 
wkopu przerwano na głębokości 2,80 m od powierzchni z powodu pojawienia się wody. Wkop 
sięgał jednak głębiej. Warstwa II- ciemnobrunatna próchnica z nieliczną domieszką drobne
go gruzu ceglanego. dużą ilością ceramiki oraz małymi kamieniami. Przeciętna miąższość 
warstwy wynosiła ok. 0,20 m , jednakże w środkowej części wykopu wypełniała onajamę-sku
pisko (wysypisko?) o głębokości l m. Przy profilu południowym wykopu odsłonięto fragment 
murka? składającego się z cegieł, polepy i małych kamieni. Długość 0,50 m, szerokość 0,40 m, 
grubość 0,20 m. Warstwa III - jasnobrązowy, zbity piasek z węglami drzewnymi, plamkami 
ciemniejszej próchnicy. Wyraźnie mniej jest ceramiki. Warstwa ta wystąpiła tylko w południo
wej części wykopu. Miąższość warstwy wynosiła 0 ,30 m . Calec stanowił ciemnożółty zbity 
piasek z soczewkami gliny. Strop calca osiągnięto na głębokości 1,15 m poniżej poziomu. 

Wśród ruchomego materiału zabytkowego uzyskanego w trakcie badań najliczniejszą gru
pę stanowią fragmenty naczyń glinianych wypalanych głównie w atmosferze redukcY.jnej oraz 
niewielki procent wypalanych w atmosferze utleniającej (razem około 34,5 tysiąca fragmen
tów). Wydobyto także kilkaset fragmentów naczyń pochodzących z wczesnego średniowiecza 
(fazy E-F) oraz kilkanaście fragmentów ceramiki nowożytnej . Z innych zabytków znaleziono: 
fragment srebrnej monety, osełkę kamienną i dwie brązowe blaszki . 

Nagromadzenie tak dużej ilości potłuczonych naczyń , głównie dzbanów nasuwa pytanie, 
czy w pobliżu nie znajdował się warsztat garncarski ewentualnie karczma . 

Na podstawie wstępnej analizy materiału zabytkowego odsłonięte warstwy datowano na 
drugą połowę XV w. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 
Badania zakończono. 

Gniezno, woj. poznańskie 
St. 53 AZP 50-34/177 

Muzeum Początków Państwa Pol
skiego w Gnieźnie 

Badania prowadziła mgr Katarzyna Szurkowska. Finansowało Muzeum 
P.P.P. w Gnieźnie. Pierwszy sezon badań . Relikty murów miejskich 
(XIV/X.Vw.). 

Prace koncentrowały się w otoczeniu kościoła farnego p.w. Św. Trójcy, w południowej 
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części wzniesienia, stanowiącej skraj miasta średniowiecznego (miasta w murach). Podejmując 
prace w tym miejscu wykorzystaliśmy moment przed planowanym zagospodarowaniem terenu. 

Istniejący do dziś mur ceglany okalający kościół od południa, zgodnie z tradycją i lokalizac
ją znaną z najstarszych zachowanych planów Gniezna, uważany był za pozostałość średnio
wiecznych fortyfikacji. Tezę tę częściowo potwierdziło odsłonięcie w 1982 r. w trakcie prac 
ziemnych na jezdni ul. Warszawskiej, szczątków bramy miejskiej (Brama Pyzdrska), jedynego 
do niedawna fragmentu autentycznych umocnień. 

Celem naszych prac była weryfikacja przyjętych dotąd ustaleń - odkrycie dalszych relik
tów i rozpoznanie rzeczywistego przebiegu murów. W związku z tym prowadzono prace wzdłuż 
istniejącego muru (na odcinku od ul. Warszawskiej do budynku garażu). Na niewielkiej 
głębokości (średnio ok. 0,20 m) odsłonięto pozostałości potężnego muru o szerokości 1,90 m, 
którego przebieg pokrywa się dokładnie z tym istniejącym- znacznie jednak węższym i stoją
cym na zewnętrznej jego krawędzi. W wyniku dalszych badań udało się również określić 
konstrukcję muru (lico o wątku główkowowozówkowym: polskim), a także pierwotny poziom 
użytkowy terenu wokół kościoła (ok. l m niższy od obecnego) oraz głębokość posadowienia 
fundamentów (2,08 m poniżej pierwotnego poziomu użytkowego). Relikty fortyfikacji pochodzą 
najprawdopodobniej z 2 poł. XIV lub pocz. XV w. 

Ponadto założono kilka sondaży na zachodnim stoku wzniesienia (skarpa od strony ul. 
Krasickiego i wyżej u wylotu ul. Kaszarskiej), w miejscach gdzie należałoby się spodziewać 
kontynuacji obwarowań. W żadnym z wykopów nie natrafiono na relikty średniowiecznych 
konstrukcji ceglanych; odsłonięto jedynie pozostałości budowli nowożytnych. Natomiast układ 
i głębokość zalegania warstw wskazywałyby, iż teren ten znajdował się już po zewnętrznej 
stronie murów - w miejscu występowania fosy (?). Najprawdopodobniej więc pozostałości 
murów miejskich znajdują się wyżej, pod obecnym budynkiem plebanii. 

Materiał wykopaliskowy stanowią znaleziska z okresu późnego średniowiecza i czasów 
nowożytnych. 

Należy jeszcze dodać, iż w trakcie prac budowlanych prowadzonych przy plebanii znalezio
no dwie kamienne kropielnice wmurowane w schody do altany, stanowiące przypuszczalnie 
pierwotne wyposażenie kościoła farnego. Kropielnice przekazane zostały w depozyt do M.P.P.P., 
do czasu zagospodarowania kruchty pod wieżą. 

Materiał i dokumentacja z badań znajdują się w M.P.P.P. w Gnieźnie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

Grabiny - Zameczek, 
gm. Pszczółki woj. gdańskie 
St. l AZP 14-45/52 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Marian Kochanowski. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. Zamek krzyżacki 
(XV w.) 

Zamek krzyżacki usytuowany na Żuławach został wzniesiony w latach 1381-1409, kiedy to 
zbudowano skrzydło mieszkalne, budynki gospodarcze oraz dookolne mury obrmme z fosą, 
cylindryczną basztą w narożniku południowo-wschodnim zamku oraz zagospodarowano tere
ny wokół dla potrzeb Zakonu. 

W 1989 r. teren został zakupiony przez firmę "Szmelter i Spółka" z planem adaptacji ruin 
zamku. Została zawarta umowa pomiędzy spółką a Muzeum Archeologicznym (nie dotrzymana 
przez inwestora), której celem było zainwentaryowanie już odsłoniętych odcinków muru ze
wnętrznego i baszty narożnej a także zbadanie metodą rowów sondażowych głębokości zalega
nia ław fundamentowych. 

Stwierdzono, że mur zewnętrny południowy, odsłonięty na długości 14,50 m to budowa 
jednorodna, powiązana z basztą narożną. Do budowy wykorzystano cegły o średnich, wymia
rach: 295-300 x 85-90 x 140-145 mm, zaprawa warstwowa jest ca 10-18 mm; dominuje 
typowy wątek gotycki. Mur zachowany jest w dobrym stanie, lica zewnętrzny i wewnętrzny 
muru posiadająjedynie drobne ubytki. 

Baszta skonstruowana w podobnym wątku jak mur zewnętrzny posiada przekrój ścian 
o grubości 2, 75 m; wnętrze baszty jest koliste o średnicy 2,80 m. Na głębokości 36 warstwy 
w wypełnisku baszty Oicąc od zachowanej korony muru) kończy się występujący tu rumosz 
ceglany z gliną, zaznacza się lekko zgliniony żwir z licznymi ułamkami ceramiki i kośćmi 
zwierzęcymi, zaś lico muru z wyraźnie zaznaczoną odsadką zbudowane jest z dużych kamieni
otoczaków. 

W profilu, poniżej ławy fundamentowej znajdującej się w pobliżu budowli nowożytnej, tzw. 
kuźni odsłonięto konstrukcję drewnianą, składającą się bierwion połączonych na zrąb; gru
bość belek do 22 cm. Kształt konstrukcji sugeruje, że jest to studnia - wypełniska obiektu 
stanowiła intensywna, spoista glina bez materiału zabytkowego. 

Interesujący jest zespół ułamków ceramiki z wypełniska baszty, dobrze datowany na XV w. 
Udało się zrekonstruować duże fragmenty kilku typowych dla tego okresu naczyń siwionych-
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dzbanów, mis oraz dwóch pokryw. Spośród kości zwierzęcych, typowo pokonsumpcyjnych 
dominują ułamki żuchwy z uzębieniem, kręgi, żębra, kości kończyn. 

Planowany jest stały nadzór archeologiczny w czasie wykonywania wszelkich prac 
ziemnych oraz budowlanych. 

l Grodzisko, gm. Zator woj. bielsko-bialskie St. l patrz okres halsztacki 

Gronowo, gm. Lubicz woj . toruńskie St. l i 2 patrz wczesne średniowiecze 

Wojewódzki Ośrodek Konserwators
ko-Archeologiczny w Zamościu 

Badania prowadzili mgr Ewa Prusieka i mgr Wojciech żeromski. Finan
sował WOAK w Zamościu. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo średnio
wieczne. 

Na początku lipca 1990 r. mieszkaniec Hrubieszowa pan Jerzy Suchecki podczas zakłada
nia fundamentów pod budowę domu na posesji przy ulicy Jatkowej 3, odsłonił fragmenty 
drewnianych konstrukcji. Zostało przeprowadzone wstępne rozpoznanie. Jego wynik był zada
walający, tzn. w miejscu przypadkowego odkrycia ze względu na ciekawy układ nawarstwień 
w profilu wykopu jak również z uwagi na odkrycie licznych drewnianych reliktów, zlecono 
przeprowadzić nadzór konserwatorski. Badania trwały od 11 lipca do 2 sierpnia. 

Objęty nadzorem wykop budowlany o powierzchni 235 m 2 położony jest przy skarpie 
,,starorzecza" (?) - kanału Huczwy. Odsłonięty w części północnej wykopu profil ziemny na 
odcinku 23,5 m przebiega wzdłuż ulicy Jatkowej. 

Na wstępnym etapie badań zauważono, że w czasie wykonywania prac budowlanych 
koparka uszkodziła górne partie konstrukcji. Udało się też zaobserwować, że w dostępnej 
części wschodniej wykopu (centralna część została zalana wodą opadową) nawarstwienia 
kulturowe z przemieszanym materiałem zabytkowym (ceramika od XIII do XIX wieku) sięgały 
stropu lessu caleowego na głębokości 1.5 m poniżej jezdni. W dostępnej części zachodniej 
warstwy kulturowe związane z zabudową mieszkalną (zniszczoną podczas II wojny światowej) 
zalegały na stropie lessu caleowego na głębokości 2,4 m poniżej jezdni. 

Po osuszeniu centralnej części wykopu poszerzono go w kierunku południowym dla pełne
go odsłonięcia konstrukcji widocznych w profilu. Wykop został też pogłębiony w celu określe
nia poziomu posadowienia drewnianych konstrukcji. 

W wyniku przeprowadzonych prac odsłonięto 4 obiekty. Obiekt A o konstrukcji węgłowej 
został od strony południowej częściowo rozebrany. W części północnej w wyniku prac budow
lanychjego układ został zakłócony. Niemożliwe wobec tego jest określenie pierwotnych rozmia
rów obiektu. Materiał zabytkowy z wypełniska (ostroga, fragmenty ceramiki) pozwala datować 
konstrukcję na XIII-XIV wiek. 

W miejscu rozebranej południowej części obiektu A została założona inna konstrukcja (o b . 
B) składająca się z 7 pionowo wbitych słupów pomiędzy którymi ułożono rodzaj pomostu 
skałdającego się z 7 belek o dużych przekrojach (średnio 30x20 cm). Kontynuacji obiektu 
w południowej części wykopu nie odkryto. W miejscu tym kończyła się niegdyś skarpa nad 
Kanałem Huczwy, która w czasach współczesnych została poszerzona aż do obecnych rozmia
rów. Fragmenty ceramiki zalegające w obrębie obiektu B pochodzą z XIV i XV wieku. 

Funkcji obu obiektów nie udało się jeszcze do końca wyjaśnić. Relikty drewnianych 
konstrukcji mogą być pozostałością po młynie wodnym lub foluszu. 

Poniżej poziomu posadowienia obiektu A. na głębokości 4,81 m odsłonięto faszynę pocho
dzącą z innego obiektu, którego kontynuacja zarysowała się w profilu północnym wykopu (ob. 
C) . Trzecią z odkrytych konstrukcji należy wiązać z rodzajem rowu-kanału odprowadzającego 
ścieki ze Starego Rynku lub tyłów posesji przy południowej pierzei tego Rynku do Kanału 
Huczwy. Tego typu rów-kanał odpływowy był inwestycją mało kosztowną i pewnie z tego 
powodu nie zachowały się wiadomości o jego zaprowadzeniu. Jest to konstrukcja chronologicz
nie starsza od obiektu. A więc założenie jej musiało nastąpić co najmniej w wieku XIII. Czytelne 
w profilu nawarstwienia wskazują na dwufazowaść obiektu -warstwa namułów oddziela dwa 
układy szalowań brzegu rowu-kanału . Szalowanie stanowią ukośne wbite bierwiona oraz 
faszyna. Drugi brzeg rowu-kanału jest nieczytelny. Został zniszczony podczas wykonywania 
wkopu w celu założenia obiektu D. 

Przy budowie kanału w celu odprowadzania nieczystości do Kanału Huczwy wykorzystano 
naturalny spadek terenu . Założenie kanału prawdopodobnie nastąpiło w II połowie XVIII 
wieku . Do tego czasu wszystkie miasta nad środkowym Bugiem nie posiadały wodociągów ani 
solidnych kanalizacji. Brak tych urządzeń wpływał niekorzystnie na stan zdrowotny mieszkań
ców i przyczyniał się do niechlujnego wyglądu miast. Dlatego też pod koniec lat osiemdziesią
tych XVIII wieku władze austriackie wydały zarządzenie nakazujące wykopać kanały z tyłu 
domów, szczególnie żydowskich, którymi spływać miały wszelkie nieczystości. Kanały miały 
być obudowane deskami a z wierzchu nakryte balami rżniętymi. W celu założenia kanału nie 
tylko został rozebrany fragment ob. C, ale również zachodnia część ob. B. 

O ile funkcja o b. C i D jest znana- przeznaczenia dwu pozostałych nie udało się w pełni 
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określić. Mało precyzyjne wyznaczniki pozyskane w trakcie badań archeologicznych stworzyły 
konieczność szukania przesłanek do określenia funkcji obiektów w archiwaliach i publika
cjach związanych z Hrubieswwem. Dalsze prace nad zagadnieniem będą temu poświęcone. 

J ankowo Dolne, gm. Gniezno 
w oj. poznańskie St . 21 
AZP 49-39/146 

Muzeum Początków Państwa Fol
skiego w Gnieźnie 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski. Finansowało MPPP 
w Gnieźnie. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo wczesno- i późnośre
dniowieczne oraz z czasów nowożytnych, w tym dwory - rycerski z XV 
w. i szlachecki z XVIII w. 

Stanowisko, odkryte podczas badań AZP w 1986 r., znajduje się 0,28 km na S-SE od szosy 
prowadzącej z Gniezna do Torunia, 0,28 km na SW od Wełny i 0,5 km na W od Jez. Jankows
kiego. Obiekty odkryto na wysokim wzgórzu (107,42 m npm), okolonym doliną (94,91 m npm) 
i jarami (97,68 m npm). którego kulminacja zajmuje powierzchnię 35-40 (NW-SE) x 15-20 m. 

Wykop długości 23 m (WWS-NNE) i szerokości l m założono lekko poniżej kulminacji 
wchodząc w części wschodniej na jej skraj . Na odcinku 0-6,3 m wykop poszerzono z wkopami 
do 7 m, a na odcinku 14-23 m powiększono go do 1,5 m. Razem rozkopano powierzchnię 61,25 
m2 , eksplorując do 0,9 m głębokości w części zachodniej, a do 2m w części wschodniej. 

W części zachodniej stanowiska odsłonięto zarys fragmentu budynku usytuowanego na osi 
NW-SE, zbudowanego w konstrukcji kamienno-drewniano-ceglanej, z Izbą, której podłogę sta
nowiła gruba warstwa gliny. Przy ścianie NE pomieszczenia odkryto rumowisko gotyckiego 
pieca kaflowego, przykryte warstwą gruzu i gliny przemieszanej z materiałem z czasów nowo
żytnych. Piec zbudowano z kafli płytowych wypełniających, fryzowych, gzymsowych, ażuro
wych l zwieńczających oraz z kafli garnkowych o otworach kwadratowych i okrągłych, wyko
rzystując również cegły i dachówki piecowe oraz kolisty pierścień wylotu ciągu grzewczego. 
Dotychczas wyróżniono około 170 kafli, w tym 122 pokrytych polewami l 10 bez niej (ale ze 
śladami bielenia) o bogatej ornamentyce. Wyróżniono 81 motywów, w tym 11 o tematyce 
religijnej (Adam i Ewa, Zwiastowanie, Pokłon Trzech Królów, Ukrzyżowanie, św. Jerzy, św. 
Marcin, św. Małgorzata i inne). Przeważają kafle z herbami, które występują na 59 kaflach. 
Wśród 34 herbów znajdują się: Orzeł, Pogoń, herby królów - hełmy z koronami, głowy 
z koroną, królowej Jadwigi i Anny Cylejskiej, Zygmunta Luksemburskiego, Kapituły Gnieź
nieńskiej, arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana ze Sprowy- Odrowąża (zmarł w 1464 r.), herby 
rycerskie- Poraj, Dryja, Dzlalosza?, Grzymala, Jastrzębiec, Leszczyc, Łodzia, Nałęcz, Orla, 
Ogończyk. Sulima, Topór, Zaremba l Inne. Na 19 kaflach wyróżniono 14 scen rodzajowych 
z postaciami, rycerzami, końmi, trębaczami i polowaniami. Na 7 kaflach są motywy architek
toniczne, a na 20 kaflach wyróżniono 14 widoków postaci i stworów fantastycznych i zwierząt. 
Na lO kaflach są motywy geometryczne- prostokąty, trójkąty, koła l plecionka. Wydzielono 
też 5-6 kafli bez ornamentyki i polewy. Wśród kafli garnkowych wyróżniono po 4-5 egzempla
rzy z dwojakimi otworami. W piecu i glinie znaleziono ułamki naczyń glinianych, przedmiotów 
żelaznych, kości zwierzęcych i drewna z okresu późnośredniowiecznego . Piec da::Uje się na 
drugą połowę XV w. 

W wykople na odcinku 16,6-23 m odsłonięto rumowisko dworu z XVIII w., wzniesionego 
w konstrukcji szachulcowej, z fundamentem drewniano-kamienno-ceglanym. Budynek był 
podpiwnicwny, a jego spąg wystąpił na głębokości 1,52-1,9 m od powierzchni pola. Pożar, 
który zniszczył zabudowę dworską był bardzo intensywny i nastąpił krótko po postawieniu pieca 
zbudowanego z kafli płytowych, malowanych na bi.ało i niebiesko, zdobionych motywami roślin
nymi i geometrycznymi. Znaleziono liczny materiał źródłowy datujący się do końca XVIII w. 

W warstwach kulturowych i przemieszanych znaleziono również ułamki ceramiki i kafli 
z XVI-XVII w., kawałki płytek posadzkowych, szyb, przedmioty żelazne i szeląg Jana Kazimierza. 

Dwór Porajów z XV w. zapewne ma związek z informacją z 1496 r. o miejscu zwanym 
,grodziszcze". 

Badania będą kontynuowane. 

J aroc in, woj. kaliskie 
St. 2 AZP 62-33 19 

Muzeum Regionalne w Jarocinie 

Badania prowadzili doc. dr hab. Ryszard Grygiel i mgr Eugeniusz Czar
ny. Finansowali WKZ w Kaliszu i Muzeum Regionalne w Jarocinie. Piąty 
sezon badań. Rezydencja obronna Zarembów z II pol. XIII-XIV /XV w., 
murowana wieża z XV-XVIII w. 

Uznając za dostatecznie wyjaśnioną problematykę rezydencji obronnej (drewnianej wieży 
mieszkalnej) Zarembów, przystąpiono do wyjaśnienia charakteru budowli Skarbczyka, który 
stanowi dziś powstałość murowanej wieży gotyckiej z cegły, wzniesionej prawdopodobnie na 
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początku XV wieku, tuż po stwierdzonym pożarze drewnianej siedziby Zarembów. Wykop 
o wymiarach 3 x 6 m założono wzdłuż ściany północnej, odsłaniając w pierwszej kolejności 
fundament murowanej wieży. Fundament ten złożony był z dużych i średnich (waga ok. 50 -
5 kg) kamieni narzutowych oraz fragmentów cegieł. których układ sięgał do 2,75 m gł. Tylko 
do 1,20 m od powierzchni warstwy kamieni i cegieł spojone były zaprawą murarską. Przy okazji 
tych badań w całości odsłonięto wejście do podpiwniczenia, położone centralnie w stosunku do 
czworobocznej bryły wieży. Dokonano przy okazji częściowej odkrywki tynku nad łukiem 
wejścia, odsłaniając przynajmniej dwa różnorodne układy cegieł - najstarszych gotyckich i, 
jak się na obecnym etapie badań wydaje, z II pol. XVII w. W tym drugim okresie, co zostało już 
wcześniej w ~akcie badań potwierdzone, dokonany został poważny remont gotyckiej architek
tury wieży. Sciany boczne wejścia zbudowane zostały z kamieni narzutowych i cegły XVII
wiecznej. Piwnica w obecnym stanie została całkowicie zasypana po 1945 roku. Ze względu 
bezpieczeństwa zbiorów muzealnych w Skarbczyku, zaniechano dalszej penetracji jej wnętrza. 
Z tegorocznych badań pochodzą nieliczne materiały ruchome, głównie ceramiczne z okresu od 
XIII/XIV-XX w. 

Materiały z badań przechowywane są w zbiorach Muzeum Regionalnego w Jarocinie. 
Badania będą kontynuowane. 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Legnicy. 

Badania prowadzili dr Jerzy Romanow i mgr Romuald Piwko. Finanso
wał Jaworski Ośrodek Kultury. Dwa sezony badań 1989/90. Zamek 
średniowieczny. 

Zamek usytuowany jest w południowo-zachodniej części miaista, na wysokiej skarpie, 
wykesponowanej nad doliną rzeki Nysy Szalonej. Obecnie jest to trójskrzydłowa, masywna 
budowla z wewnętrznym dziedzińcem. Kolejne przebudowy zamku, a szczególnie XIX-wieczna, 
przystosowująca obiekt do funkcji więzienia, skutecznie zatarły starsze fazy jego zabudowy. Do 
naszych czasów z dawnych elementów zabudowy zamku zachowała się średniowieczna piwni
ca, usytuowana w zachodniej części zamku oraz renesansowa, kwadratowa wieża. 

W latach 1989-1990 na terenie zamku przeprowadzono pełnozakresowe badania archeolo
giczno-architektoniczne, których wynikiem było rozpoznanie najstarszych i kolejnych faz roz
budowy zamku. 

Fazę I zamku z połowy XIII w. stanowi kamienna, prostokątna w planie budowla o wymia
rach 7,5 x 8,0 m. Budowla ta- wieża mieszkalna, otoczona była wałem drewniano-ziemnym 
o bliżej nieokreślonej konstrukcji. Pozostałością tego wału jest gruba warstwa drobnych 
kamieni, żwiru i gliny, znajdująca się nad humusem pierwotnym, na terenie całego dziedzińca 
zamkowego. 

Faza II - 2 połowa XIII w. Z tą fazą związana jest druga, także kamienna, prostokątna 
budowla wieżowa o wymiarach 9 x 11 m. Wyższe partie tego obiektu mogły być zbudowane 
z cegieł. Również w tej fazie funkcjonował wał o konstrukcji drewniano-ziemnej. Wieża fazy 
I uległa rozbiórce. 

Faza III- koniec XIII w. Dawny wał, funkcjonujący w fazach I i II zostaje rozebrany. W jego 
miejsce powstaje kamienny mur kurtynowy o szerokości 2,20 m. W tym samym czasie również 
miasto zostaje otoczone murem o takiej samej konstrukcji. 

Faza IV - XIV wiek. Likwidacji ulega wieża fazy II. Przy odcinku zachodnim muru kurty
nowego wybudowany zostaje prostokątny. podpiwniczony budynek pałacowy. W tym samym 
czasie, lub nieco później , przy odcinku południowym kurtyny wybudowana zostaje kaplica 
zamkowa. 

Faza V. Renesans, I połowa XVI w. Przy kurtynie wschodniej zamku zbudowane zostaje 
reprezentacyjne skrzydło pałacowe, jednoprzestrzenne o sklepieniu krzyżowym, wspartym na 
trzech filarach. W części południowo-zachodniej dziedzińca wzniesiona zostaje wieża oraz 
przylegająca do niej kaplica. Przy południowo-zachodnim narożu murów kurtynowych wybu
dowano wydłużoną, półcylindryczną basteję. W trakcie badań stwierdzono, że elewacje zamku 
od strony dziedzińca dekorowane były sqrafittem. 

Faza VI. Druga połowa XVII wieku. Budowa skrzydła przy kurtynie południowej. 
Faza VII. Druga połowa XIX w. Przebudowa zamku na więzienie. 
Dokumentacja znajduje się u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy. 

l Muzeum Regionalne w Jaworze 

Badania prowadzili dr Jerzy Romanow i mgr Romuald Piwko. Finanso
wało Muzeum Regionalne w Jaworze. Zamknięty sezon badań. Studnia 
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w podziemiach pofranciszkańskiego kościoła klasztornego. Średniowie
cze XIV-XV w. 

W lutym i marcu 1990 roku na zlecenie Muzeum dokonano eksploracji nawarstwień studni 
znajdującej się w zespole krypt kościelnych . Istnienie tej studni stwierdzone zostało w trakcie 
badań archeologiczno-architektonicznych krypt. Studnia znajdowała się we wtórnie wykona
nym przejściu między kryptą znajdującą się pod korpusem kościoła a kryptą pod prezbiterium. 

Cembrowina studni wykonana została z łamanego kamienia, jej wewnętrzna średnica 
w części stropowej wynosiła 1,5 m , natomiast w partii dennej 1,3 m . Grubość ścian cembrowi
ny sięgała 0,3 m. 

W trakcie eksploracji znajdującego się w jej wnętrzu wypełniska uzyskano następujące 
dane: do głębokości 2,20 m licząc od korony cembrowiny mieliśmy do czynienia z zasypiskiem, 
powstałym po utracie funkcji przez badany obiekt. Dopiero poniżej stwierdzono istnienie 
nawarstwień leżących in situ . Mieliśmy tu do czynienia z trzema poziomami użytkowymi. 
Pierwszy poziom użytkowy, licząc od góry studni znajdował się na głębokości 2,20 do 2 ,80 m, 
kolejny zalegał od 3,0 do 3,9 m, zaś ostatni stwierdzono na głębokości 4,45 do 5,40 m. Na tej 
też głębokości znajdowało się dno obiektu, spoczywające na lltej skale. Poziomy użytkowe 
przedzielone były jałowymi warstwami namułowymi. 

We wszystkich trzech poziomach odkryto 45 całych naczyń , ponad 2500 fragmentów 
ceramiki, fragmenty kilku naczyń szklanych a także drewnianych. Uzyskany materiał zabytko
wy jest dość jednorodny chronologicznie. Niemniej wiadomo, że konsekracja kościoła nastąpiła 
na początku XVI w. (1503) , a rozpoczęcie jego budowy, co jest jednoznaczne z zaniechaniem 
użytkowania studni, nastąpiło pod koniec wieku XV. Biorąc więc pod uwagę stratygrafię 
samego obiektu , jak i jego położenie w stosunku do kościoła, a także cechy formalne ceramiki 
oraz naczyń szklanych, studnię możemy datować na wiek XV. Być może dokładniejsza analiza 
pozwoli przesunąć jej początki na koniec wieku XIV. 

Dokumentacja z badań znajduje się u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy 
i w Muzeum Regionalnym w Jaworze. 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Kaliszu 

Badania prowadził mgr Janusz Tomala. Finansował WKZ w Kaliszu. 
Pierwszy sezon badań . Baszta "Dorotka" (XIV w.) 

Od strony miasta założono wykop o wymiarach 6 x 2 m . Stwierdzono, iż baszta powstała 
razem z murami Kazimierza Wielkiego, czyli w pol. XIV. Fundamenty jej wzniesiono z kamieni 
eratycznych łączonych zaprawą wapienną na rzucie prostokąta. W wieku XVI nastąpiła częś
ciowa przebudowa baszty. Od strony miasta wstawiono fundament punktowy. Już w średnio
wieczu bezpośrednio do murów obronnych dostawione były domy. Odkryto podwalinę pieca 
ogrzewczego zbudowaną z dwóch warstw cegieł, pomiędzy którymi znajdowały się zgniecione 
fragmenty naczyń (ponad 1000 fr.). Budynek ten uległ spaleniu, prawdopodobnie w pierwszej 
połowie XVI w. Po tym fakcie teren przylegający bezpośrednio do baszty ,,Dorotki" wy:mrzystano 
pod cmentarz. Prawodopodobnie w tym okresie przebito w murze furtę. 

Ponadto zainwentaryzowano istniejące i odkryte w poprzednich latach relikty murów 
obronnych. Okazało się, że linia murów w niektórych miejscach była przesuwana. Ponadto 
stwierdzono niezgodność w przebiegu linii murów w porównaniu z planem A. Politalskiego 
z 1785 r. (głównie w części wschodniej). 

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja znajdują się w WKZ w Kaliszu . 
Badania będą kontynuowane. 

Kozłów, woj. kieleckie Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorski w Kielcach 

Badania prowadził dr Stanisław Kołodziejski. Finansowal WO-AK 
w Kielcach. Trzeci sezon badań . Relikty obronnej rezydencji Lisów 
(XIV-XVw.). 

Celem badań było rozpoznanie drewnianej zabudowy na terenie centralnego członu obron
nej rezydencji. Odpowiednich danych dostarczyły 4 eksplorowane wykopy, zlokalizowane 
w południowo-wschodnim rejonie zalożenia. Ich łączna powierzchnia wyniosła 45m2

. Z uwagi 
na znaczne zniszczenie górnych warstw obiektu, trudno na tym etapie dokonać rekonstrukcji 
odsłoniętych reliktów zabudowy. Prawdopodobnie jeden z odkrytych obiektów pełnił funkcję 
piwniczki-chłodni. Jej spąg sięgał do głębokości 140 ~m w stosunku do ówczesnej powierzchni 
użytkowej i dochodził do poziomu wód gruntowych. Srednica wkopu, zakreślającego w rzucie 
poziomym owal , miała w górnych partiach ok. 200 cm, a w spągowych ok. 90 cm. W obrębie 
obiektu znaleziono bardzo dużą ilość ceramiki. 
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W celu rozpoznania narysu aneksu (przygródka), przyległego od północy do centralnego 
członu założenia, wytyczono pas 4 sondaży o szerokości l m i łącznej długości 22 m . Uzyskano 
w ten sposób ciągły przekrój nawarstwień. Precyzyjne wymiary tego słabo dotychczas rozpo
znanego elementu obronnej rezydencji ustalone zostaną w przyszlym sezonie. 

W wyniku prac badawczych odkryto bogaty zespół zabytków ruchomych. Wśród nich na 
uwagę zasługują: zdobiona ornamentem rogowa oprawa (zapewne rękojeści noża), fragmenty 
podkowy, wędzidła, ostrogi z gwiaździstym bodźcem, sierp, 2 noże , 2 ogniwa masywnego 
łańcucha, żelazne części wozu. 

Zabytki znajdują się w W O-AK w Kielcach. 
zakończeme badań przewidywane w przyszłym roku. 

Krajkowo, gm. Mosina woj. 
poznańskie St. nr 4 AZP 56-
28/3 

PKZ Poznań Spółka z o.o. Pracownia 
Naukowo-Badawcza 

Badaniami kierował mgr Plotr Śniady . Prace wykonano na zlecenie 
Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu. Finansowała 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Poznania. Pierwszy sezon badań. Pozosta
łości po dworze na kopcu z fosą (XVII-XIX w.) oraz osada (?) średnio
wieczna (XIV-XV w.). 

Stanowisko znajdowało się prawdopodobnie na niewielkim cyplu nad załomem krawędzi 
terasy zalewowej lewego brzegu Warty. Obszar ten zostal całkowicie przeksztalcony podczas 
prac ziemnych związanych z budową ujęcia wody w roku 1980. Obecnie jest to sztuczna wyspa 
na 273 km biegu rzeki. Teren nadal zagrożony- projektowana druga linia kolektora wodnego 
wraz z wałem ochronnym. 

Wykopy zlokalizowano w oparciu o informacje mieszkańców i wyniki wcześniej wykona
nych wierceń, które udokumentowały istnienie warstw kulturowych bądź rumowiskowych (do 
poziomu 2 m i więcej) zawierających materiał zabytkowy datowany na okres nowożytny. 
Wytyczono trzy wykopy badawcze o łącznej powierzchni 47,5 m2 w układzie mającym dać 
przekrój przez stanowisko. Eksplorację (do poziomu 2 - 2,5 m poniżej stropu humusu) 
przeprowadzono warstwami mechanicznymi o miąższości 10 lub 20 cm w obrębie warstw 
kulturowych bądź naturalnych. Układ stratygraficzny stanowiska w ogólnym zarysie przedsta
wia się następująco: 

I- warstwy powierzchniowe- zasypiskowe, wyrównawcze powstale przy niedawnej niwe
lacji terenu , zawierające materiał ruchomy datowany na okres nowożytny. 

II - niżej zalegające warstwy będące pozostalościami rumowiska budynku - zapewne 
dworu rozsypanego po stoku kopca wraz z wytworami kulturowymi okresu nowożytnego 

III - uwarstwienie kopca. bez materiałów ruchomych 
IV - poziom elementów konstrukcji drewnianych i niższych partii fosy z występującą 

w nich ceramiką średniowieczną. 
W trakcie badań uchwycono brzegi fosy. do której od strony kopca dochodzą konstrukcje 

drewniane składające się z dwóch par dranic odległych od siebie o ok. 0.30 m. Układy te są 
równoległe i zostaly ułożone w odległości ok. 2 m. Pomiędzy nimi wbito kilka kołków w niere
gularnym układzie. Konstrukcja ta być może jest związana (także chronologicznie) z odsłonię
tymi w pobliżu śladami ściany z dranic i wzmacniających ją kołków, zabitych bardzo głęboko 
(ponad 1,5 m, w regularnych, 80 cm odstępach) . Zasięg i funkcja tej konstrukcji nie została 
jeszcze wyjaśniona. Stanowiła ona być może ścianę piwniczki domostwa lub stabilizowała 
sypki grunt. Chronologia tych elementów została określona na podstawie wydobytej z wypeł
niska konstrukcji cerarniki na XIV-XV w. Ukształtowanie i przebieg, a także zawartość kultu
rowa warstw rumowiska (pogorzeliska) dworu sugerują wyraźnie, że jądro i szczyt (a także 
i sam budynek) znajdowały się w kierunku północno-wschodnim od tegorocznych wykopów 
i to zapewne znacznie wyżej od obecnie zachowanego poziomu gruntu. Uformowanie się tych 
warstw nastąpiło niejako ,,naturalnie" poprzez rozsypanie się a być może i rozgarnięcie rumo
wiska (pogorzeliska) po stoku kopca, przy wykorzystaniu fosy jako podręcznego śmietnika. 

Podczas eksploracji uzyskano znaczną ilość (ponad 20 tys.) materialów źródłowych z okresu 
nowożytnego (XVII-XIX w.) oraz kilkadziesiąt fragmentów cerarniki średniowiecznej (XIV-XV w.). 
Wśród materiałów nowożytnych ilościowo zdecydowanie dominują ułamki naczyń (ponad 
15 tys.) Wśród cerarniki brakjest porcelany i fajansu . Nadto wydobyto prawie 2 tys. fragmen
tów kafli i po ok. 300 ułamków przedmiotów ze szkła (głównie różnorakich naczyń) oraz metalu 
(najczęściej gwoździ l różnego rodzaju okuć ale także i raki do obuwia, noże stołowe itp.). 
Uzyskano również ok. l tys. fragmentów tzw. ceramiki budowlanej oraz prawie 2 tys. ułamków 
kości zwierzęcych. Spośród zabytków specjalnych należy wymienić 3 mocno zniszczone monety 
brązowe (zapewne tzw. "boratynki") oraz grzebień kościany, zdobiony omamentern geometrycznym. 

Niezbędne wydają się tu prócz dalszych prac wykopaliskowych badania historyczne doty
czące tak samego Krajkowa jak i najbliższej okolicy. Badania archeologiczne w następnyn1 
sezonie, po przeorientowaniu wykopów powinny wyjaśnić wszystkie zagadnienia związane 
z powstaniem i rozwojem tej wiejskiej siedziby dworskiej . 
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Matetlały źródłowe oraz dokullłentacja z badań znajdują się w Pracowni Naukowo-Badaw
czej PKZ Poznań Spółka z o.o. ul. Zydowska l . 

Krak6w - Stare Miasto l Muzeum Archeologiczne w Krakowie l 
Badania prowadzili: mgr Marek Cwetsch i mgr Emil Zaitz (autor spra
wozdania). Finansowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Osadnic
two wczesno- i późnośredniowieczne, nawarstwienia nowożytne. 

Kontynuowano badania archeologiczne w wykopach budowlanych i instalacyjnych oraz 
w szybikach geotechnlcznych na terenie Starego Miasta. Ciekawsze wyniki uzyskano w nastę
pujących punktach: 

a) ul. Kanonicza 15. W wykopach zlokalizowanych w południowej oficynie stwierdzono 
relikty budynków nowożytnych, pochodzących prawdopodobnie z XVI wieku. W wykopach 
usytuowanych we wnętrzu oficyny zachodniej rozpoznano na odcinku o długości około 10 
metrów relikty kamiennego muru (łączonego zaprawą wapienną) Identyfikowanego ze średnio
wiecznym miejskim murem obronnym z XIV wieku. Po jego wschodniej stronie uchwycono 
utwory związane z trzonem wczesnośredniowiecznego wału obronnego Okolu. Nawarstwienia 
wyznaczające ukształtowanie terenu po jego stronie wschodniej (od strony osady) oraz wyższe 
partle wału zostały całkowicle zniszczone przez wkopy nowożytne (m.In. przez wkop budowlany 
XIX-wiecznego kanału blokowego odprowadzającego ścieki z terenu miasta); 

b) ul. Flotlańska 20. W trakcie eksploracji nawarstwień w obrębie podwórza posesji stwier
dzono poziomy użytkowe z późnego średniowiecza (od XIII wieku ?) i z czasów nowożytnych. 
Ponadto rozpoznano nowożytny kanał blokowy wykonany z kamieni wapiennych i ciosów 
piaskowcowych (z XIX wieku) oraz relikty płytko posadowionych murów, związanych z zabudo
wą gospodarczą podwórza w czasach nowożytnych (podmurówki szopy lub innego obiektu); 

c) ul. Szpitalna 15. Na terenie dziedzińca przed oddziałem Banku stwierdzono przemiesza
ne nawarstwienia nowożytne o charakterze nasypowym oraz relikty uszkodzonego kanału 
blokowego wykonanego z ciosów wapiennych l plaskoweowych łączonych zaprawą murarską. 
Kanał usytuowany był po wschodniej stronie ulicy. 

d) Barbakan (wyk. XII). W wykople instalacyjnym uchwycono nawarstwienia nowożytne 
(w tym relikty bruków kamiennych). Ponadto odsłonięto górną część muru fundamentowego 
ściany południowej. 

Matetlał zabytkowy i dokumentacja z badań na terenie Starego Miasta przechowywane są 
w Dziale Krakowa Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

Kraków - Kazimierz 
AZP 102-56 

l Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadzili: mgr Marek Cwetsch i mgr Emil Zaitz (autor spra
wozdania). Finansowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Osadnic
two średniowieczne i nowożytne . 

W 1990 r. prowadzono badania archeologiczne na terenie średniowiecznego miasta Kazi
mierz, lokowanego przez króla Kazimierza Wielkiego w 1335 roku , a stanowiącego dziś dzielni
cę Krakowa. Prace badawcze koncentrowały się w kilku punktach: 

a) w południowo-wschodniej części Kazimierza, na terenie posesji ul. Józefa 25-33. Bada
nia archeologiczne prowadzono w 5 kamienicach rozebranych w drugiej połowie lat 70-tych XX 
wieku, po pożarze spowodowanym przez ekipę filmową realizującą film ,,Noce i dni". Badania 
miały na celu rozpoznanie reliktów murów rozebranych kamienic oraz przebadanie nawarst
wień w ich sąsiedztwie . W rezultacie prac archeologiczno-architektonicznych stwierdzono, że 
wzmiankowane budynki pochodziły zasadniczo z XVI wieku i zostały częściowo rozbudowane 
w wieku XIX. W obrębie budynku nr 27 rozpoznano relikty partii fundamentowej muru zwią
zanego ze starszym obiektem, zlikwidowanym w czasie budowy w XVI wieku. Był on wykonany 
z łamanych kamieni wapiennych, z użyciem pojedynczych okruchów cegieł, wiązanych zapra
wą wapienną. Na terenie posesji nr 31133 stwierdzono relikty budowli wykonanych z kamieni 
wapiennych o wyraźnym układzie warstwowym. W zewnętrznym licu muru zaobserwowano 
także pojedyncze cegły (lub ich fragmenty), wiązane zaprawą wapienną. W najstarszej warstwie 
kulturowej zalegającej na stropie piaszczysto-gliniastego calca stwierdzono pojedyncze ułamki 
naczyń wczesnośredniowiecznych (z XI-XIII w l oraz nieco liczniejszy matetlał z późnego śred
niowiecza (XIII-XV w.) . Zabytki te sugerują powiązanie tego terenu z funkcjonowaniem przed
lokacyjnej osady Bawół, wzmiankowanej w źródłach średniowiecznych. Na stropie tej warstwy 
zalegały utwory o charakterze nasypowym, przedzielane poziomami użytkowymi (?) i warstwa
mi kulturowymi o łącznej miąższości blisko 2 m . Zawierały one matetlał późnośredniowieczny 
l nowożytny datowany od XV do XVIII w. i wiązały się z okresem budowy i funkcjonowania 
obiektów mieszkalnych w tym okresie. W serii nawarstwień nowożytnych uchwycono także 
bruk kamienny z XVIII w. Setle nawarstwień nowożytnych zamykały utwory związane z prze-



Iriformator Archeologiczny 1990 103 

budową kamienic w XIX w. oraz z okresem niwelacji terenu po rozebraniu kamienic w XX w. 
Znaczna część nawarstwień w południowej części badanego terenu została zniszczona przez 
liczne doły chłonne (kloaczne). funkcjonujące na terenie podwórzy gospodarczych od XVI do 
XIX w., a także przez współczesne zsypy na odpadki. 

b) w centralnej części Kazimierza, na rogu ul. Meiselsa i pl. Nowego przeprowadzono 
badania w wykopach związanych z odbudową domu modlitwy ,,Bene Amuna", pochodzącego 
z XIX w. Stwierdzono, że podobnie jak w innych częściach miasta Kazimierz utworem całeo
wym jest tu mocno zgliniony piasek. Na jego stropie zalegała szarobrunatna warstwa kulturo
wa oraz utwory o charakterze nasypowym. Z warstw tych nie uzyskano dotychczas materiału 
zabytkowego; 

c) w poludniowej części miasta, na skwerze u wylotu ul. Krakowskiej. W związku z projek
tem rekonstrukcji przebiegu średniowiecznego muru obronnego Kazimierza prowadzono prace 
ziemne mające na celu rozpoznanie przebiegu muru miejskiego na tym odcinku. Relikty jego 
partii fundamentowej o szer. ok. l m rozpoznano na długości ok. 10 m. Prace nie zostały 
jeszcze zakończone. 

Dokumentacja i materiał zabytkowy z badań na terenie Kazimierza znajdują się w Dziale 
Krakowa Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

l Kraków- Stare Miasto kościół św. Wojciecha patrz wczesne średniowiecze 
Kraków- Wawel patrz wczesne średniowiecze 

Kożuchów, woj. zielonogórs
kie St. nr 55 AZP 66-15/152 

Muzeum Archeologiczne Środkowe
go Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadzili mgr mgr Edward Dąbrowski i Jarosław Lewczuk 
(autor sprawozdania). Finansował - WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy 
sezon badań. Osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne, XIV /XV 
-XVIII w. 

W czerwcu 1990 r. - na zlecenie WKZ w Zielonej Górze - przeprowadzono krótkotrwałe 
badania poszukiwawcze kaplicy późnośredniowiecznej (znanej ze źródeł pisanych) stojącej na 
miejscu obecnego lapidarium przy ul. l Maja nr 41 w Kożuchowie; dawny cmentarz ewangelicki. 

W części północnej cmentarza, wewnątrz zabezpieczonych jako trwała ruina pozostałości 
kaplicy nowożytnej, założono 5 wykopów o łącznej powierzchni około 33m2

• Dostarczyły one 
materiałów przemieszanych, ale stanowiącycl:l syntezę osadnictwa na tym terenie - będącym 
w przeszłości częścią dawnego Przedmieścia Zagańskiego miasta Kożuchów. 

Typowe fragmenty naczyń stalowoszarych z szerokimi okapami jak i fr. zdobione kółkiem 
zębatym - stanowią wskaźnik, iż osadnictwo rozwijało się tu przynajmniej od drugiej połowy 
XIV wieku. 

Dla wieku XV charakterystyczne są fr. ceramiki kremowej i kremowoszarej, a być może 
i polewanej. Dla okresów późniejszych - tj. renesansu i baroku - charakterystyczne są: 
liczne fr. ceramiki polewanej - o bardzo dużej różnorodności kolorów użytych do szkliwienia, 
kafle, fragmenty naczyń zdobione strygillami, rozetkami, fragmenty szyb okiennych ze szkła 
walcowanego, fragmenty naczyń kamionkowych- zdobione stempelkami i inkrustowane bia
łymi kamykami, na tle czarnej polewy, fragmenty fajek kaolinitowych, gwoździe kowalskie (ale 
nie od trumien), polepa. 

Liczne fragmenty zwęglonych konstrukcji drewnianych wskazują, że ta część miasta zosta
ła spalona zanim założono tu w końcu cmentarz. W świetle obecnych danych należy to 
datować na czasy przypadające na około połowę XVIII wieku . 

Pozostałości kaplicy nie odryto. 
Badania nie będą kontynuowane. 

l Lubiń. woj. leszczyńskie patrz wczesne średniowiecze 

Lapczyca, gm. Bochnia woj. 11 

tarnowskie AZP 104-60 11 

Uniwersytet Jagielloński, Instytut 
Historii Sztuki Zakład Archeologii 
Małopolski Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury Materialnej 
w Krakowie 

ęadania prowadził zespół kierowany przez prof. dr hab. Klementynę 
Zurowską; prace archeologiczne mgr Anna Tyniec (au tor sprawozdania) . 
Finansował Instytut Historii Sztuki UJ. Pierwszy sezon badań. Badania 
archeologiczno-architektoniczne. Gotycki kościół pod wezwaniem Naro
dzenia Najśw. Marii Panny. 

Badania miały na celu uzyskanie informacji o pierwotnym rozplanowaniu, fundowanego 
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przez Kazimierza Wielkiego. kościoła. W obrębie kościoła i na zewnątrz założono wykopy 
0 łącznej pow. ok. 55m2: w północnej części nawy 3 wykopy- I i II przylegające do osi obiektu, 
IV- bezpośrednio przy ścianie północnej; wykopy V i VI usytuowano na zewnątrz. po obydwu 
stronach portalu zachodniego (w obrębie nowożytnej kruchty), na zewnątrz, przy ścianie 
północnej. pomiędzy pierwszą a drugą przyporą wschodnią usytuowano wykop III. 

Uzyskane informacje pozwalają określić sposób budowy fundamentów muru obwodowego 
(od strony północnej) oraz łuku tęczy; sformułować robocze hipotezy odnośnie konstrukcji 
ściany zachodniej i zachodniego portalu. Nie natrafiono na jaklekolwiek pozostałości ewentu
alnych filarów wspierających nieistniejące sklepienie, których istnienie było sugerowane. 
Odsłonięto fundament mensy północnego ołtarza bocznego (wyk. I), poprzedzającego istniejący 
obecnie ołtarz barokowy. W wykopie IV wyróżniono pozostalości trzech wcześniejszych pozio
mów posadzek - najniższy z płytek ceglanych w przybliżeniu kwadratowych. 

W profilach wykopów: II, IV, VI zadokumentowano warstwy interpretowane jako budowlane. 
W nawie natrafiono na ślady licznych, zaburzających układ warstw, wkopów nowożytnych 

(w kronice parafii w Łapczycy znajdują się wzmianki o dewastacji kościoła przez wojska au
striackie oraz o niesprecyzowanych do końca pracach budowlanych w kościele w XIX wieku). 
W wykopach we wnętrzu kościoła natrafiono na pozostalości licznych pochówków. w 14 przy
padkach możliwe było wyróżnienie konkretnych grobów. Zwłoki składano w trumnach drew
nianych (oprócz grobu nr 7 - patologicznie zdeformowany szkielet dziecka, przypuszczalnie 
był owinięty całunem). w jednym przypadku we wnętrzu trumny znaleziono pozostałości 
całunu z tkaniny (grób nr 4) . Zmarli układani byli w pozycji wyprostowanej, na osi E-W, 
z głowami w klerunku zachodnim (w grobach nr 4i 14 głowy we wschodnim), z rękami ułożo
nymi wzdłuż ciała lub skrzyżowanymi na wysokości miednicy (grób nr 1). Nie natrafiono na 
jakiekolwiek wyposażenie przy zmarłych. Pochówkl te zostały złożone w czasie istnienia koś
cioła - najstarsze prawdopodobnie nie wcześniej niż z końcem XIV wieku. Wydaje się, iż 
w czasie przed budową kościoła gotyckiego istniał w tym miejscu wcześniejszy cmentarz 
- w wykopie III natrafiono na szkielet dziecka. Zmarły został złożony do ziemi bez trumny, 
w pozycji wyprostowanej, na osi W-E, z głową na zachód. z rękami ugiętymi w łokciach złożo
nymi na klatce piersiowej . Pochówek ten (grób nr 15) został naruszony- przecięty poniżej 
kości miednicy. przez fundament pierwszej przypory wschodniej budowli. 

Na wzgórzu, na którym stoi kościół istniało także osadnictwo prahistoryczne. W prawie 
wszystkich wykopach natrafiono na warstwę , w której znajdowano liczne fragmenty cerarniki 
neolitycznej (kultura lendzielskal oraz wyroby krzemienne. 

Badania będą kontynuowane. 

Mała Nieszawka , gm. Wielka 
Nieszawka woj . toruńskie st. 
l AZP 40-43/20 

Muzeum Okręgowe w Toruniu Od
dział Archeologii 

Badania prowadziła mgr Romualda Uziembło przy współpracy mgr. 
Romana Domagały. Finansował WKZ w Toruniu. Dwunasty sezon ba
dań. Relikty zamku pokrzyżackiego (XIV-XV w.). 

Po rocznej przerwie kontynuowano badania na zamku , gdzie dokończono eksplorację części 
środkowej skrzydła zachodniego. Założono również 3 nowe wykopy: w narożniku NW i SW 
skrzydła zachodnie zamku oraz w narożniku SW międzymurza. Wytyczenie wykopów dostoso
wane zostało do przypuszczalnego przebiegu murów. 

Dokończenie eksploracji części środkowej skrzydła zachodniego uzupełniło informacje 
o jego podziale wewnętrznym . W kuchni: w murze obwodowym, poniżej poziomu użytkowego 
odsłonięto spław w grubości muru na przedzamcze. Przy ścianie północnej prostokątne pale
nisko z cegieł wydłużone w głąb kuchni. W pomieszczeniu środkowym przy ścianie zachodniej 
piec zniszczony poniżej paleniska. Również w ścianie zachodniej, w pomieszczeniu północnym. 
poniżej poziomu posadzki łuk sklepienia i okna (zasypane piaskiem). Warstwa popiołu w na
rożniku SW tego pomieszczenia może wskazywać, że otwór pieca znajdował się z tej strony. 

Wykopy założone w narożnikach zewnętrznych skrzydła W wyjaśniały ich budowę. Nie 
natrafiono na ślady skarp lub przypór (skarpą wzmocniono narożnik NE zamku). 

Eksploracja w rejonie międzymurza pozwoliła na uchwycenie narożnika wewnętrznego SW 
międzymurza. Międzymurze Zachodnim o szerokości ok. 14m od strony fosy ograniczone było 
murem ceglanym o wątku wendY.isklm. Poszukiwania wieży wysuniętej poza obwód murów 
przyniosły wynik negatywny. 

Ruchomy materiał zabytkowy pokrywa się z materiałem z poprzednich lat badań (XIV
XV w.). Poza materiałem późnośredniowiecznym wystąpily również fragmenty cerarniki z ok. 
halsztackiego i ok. nowożytnego . 

Materiały z badań znajdują się w Oddziale Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu . 
Badania winny być kontynuowane. 

l Mikowice. gm. Namysłów woj . opolskie St. l patrz neolit 
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l Niedoradz, gm. Otyń St. 6 patrz wczesne średniowiecze 

Opat6wek, woj. kaliskie Za
mek AZP 66-40 lub 67-40/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Kaliszu 

Badania prowadził mgr Janusz Tomala. Finansował WKZ w Kaliszu. 
Pierwszy sezon badań. Zamek średniowieczny i pałace z XIX w. 
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Zamek w Opatówku wzniesiono z inicjatywy arcybiskupa Jarosława Skotnickiego w dru
giej poł. XIV w. Na początku XIX w. w miejscu średniowiecznego założenia zbudowano pałac, 
którego właścicielem był gen. J. Zajączek. Pod koniec XIX w. na fundamentach siedziby 
Zajączka postawiono rezydencję Szlosserów. 

Przedmiotem badań był plac w parku, znajdujący się na krawędzi doliny. u podnóża 
którego zachowany jest podłóżny staw będący pozostałością po fosie. Założono pięć wykopów 
po linii E-W (każdy o wymiarach 5 x 2,5 m) oraz dwa po linii W-S (15 x 1,5 m i 25 x l m). 
Prawdopodobnie odkryto wieżę zamkową, która zlokalizowana była w skrzydle zachodnim 
zamku. Zbudowano ją na fundamencie kamienno-ceglanym łączonym zaprawą wapienną 
o grubości ok. l, l m. Dolna - piwniczna kondygnacja od strony wewnętrznej wylicowana była 
cegłą. Szerokość piwnicy po linii wschód-zachód wynosiła ok. 2,1 m. W części wschodniej 
mury zamku zostały zniszczone przez nowożytne budownictwo. Warstwy zasypiskowe związa
ne z funkcjonującymi w tym miejscu nowożytnymi siedzibami rezydencjonalnymi zniszczyły 
średniowieczną substancję. Mimo to udało się określić pierwotną wysokość wzgórza, które było 
niższe od obecnego o ok. 1,5 m (czyli wynosiło ok. 3m ponad otaczający go teren). 

Pałac gen. J. Zajączka w części południowo-wschodniej zbudowano na fundamencie pun
ktowym. Jego długość wynosiła ??m, zaś szerokość ??m. Pałac Szlosserów wzniesiono w taki 
sposób, że tylna ściana stała w miejscu frontowej ściany pałacu Zajączka. 

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja znajdują się w Archiwum WKZ w Kaliszu. 

l Orzechowo, gm.Miłosław woj. poznańskie St. 3 patrz okres halsztacki 

Petrykozy, gm. Białacz6w 
woj. piotrkowskie St. l AZP 
76-60/1 

Ośrodek Badań i Dokumentacji Za
bytków w Piotrkowie Trybunalskim 

Badania prowadziła mgr W. Długoszewska przy współudziale mgr T. 
Wojciechowskiego. Konsultował doc. dr hab. Leszek Kajzer. Finansował 
WKZ w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwszy sezon badań. Tzw. "grodzi
sko stożkowate" (2 poł. XIV- pocz. XV w.). 

Tzw. ,,grodzisko stożkowate" w Fetrykozach jest dość dużym elipsoidalnym kopcem, o wy
miarach u podstawy 20 x 32 m i wysokości ok. 5 m. Położone jest na dawnej wyspie, obecnie 
zaś na brzegu rzeki Drzewiczki. Obiekt datowany w starszej literaturze na XI-XII w. (KZS, 
Gąssowski), w nowszej na XII-XIV w., wiązany był ze strefą gr,anlczną kasztelanii skrzyńskiej 
lub żarnowskiej (Lechowicz) oraz z komorą celną przy trakcie Zamów-Skrzyńska (Gąssowski). 

Badania ze względu na duże zniszczenie obiektu miały charakter ratowniczo-weryfikacyjny 
i prowadzone były w celu wyjaśnienia chronologii! charakteru obiektu. 

Założono 2 wykopy o łącznej powierzchni 19 m2 i orientacyjnej kubaturze 31 m 3 • W wyko
ple l, założonym na plateau kopca, zaobserwowano pozostałości drewnianego budynku, 
którego formy ani przeznaczenia nie udało się na obecnym etapie prac ustalić. W wykopie tym 
odsłonięto również gliniano-kamienny płaszcz kopca o dość znacznej (ok. 2,5 m) miąższości. 

Wykop 2, zlokalizowany u podnóża nasypu, wyjaśnił charakter domniemanej fosy- jest to 
pozostałość po starorzeczu Drzewiczki. 

Materiał ruchomy stanowią nieliczne przedmioty metalowe, wśród których na uwagę 
zasługują fragmenty kolczugi i żelazne groty bełtów oraz fragmenty cerarniki naczyniowej. 
wstępnie datowane na 2 poł. XIV- pocz. XV w. 

Wąski zakres przeprowadzonych badań nie pozwala wyciągnąć zbyt daleko idących wnios
ków. Obiekt kwalifikuje się do dalszych badań, które winny określić dokładniej strukturę 
nasypu, charakter zabudowy i osadnictwo towarzyszące. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków w Piotrkowie Trybunalskim. 

Badania będą kontynuowane. 

Proboszczewice, gm. Stara 
Biała woj. płockie St. 20 AZP 
47-54/60 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Płocku 

Badania prowadziła Anna Marciniak. Finansował WKZ w Płocku. Drugi 
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sezon badań. Tzw. grodzisko stożkowate- dwór kapituły płockiej XIV
XVIII w. 

Celem badań było uściślenie chronologii pierwszej fazy użytkowania dworu, lepsze rozpo
znanie zabudowy obiektu, oraz ewentualnych konstrukcji stożka. 

Wyeksplorowano 9 wykopów badawczych o łącznej powierzchni 45,8 m2
. Zgromadzono 

1286 zabytków ruchomych. Dominowala ceramika naczyniowa późnośredniowieczna i nowo
żytna, oraz fragmenty naczyniowych i płytowych kafli piecowych. Poza tym odnaleziono 32 
fragmenty przedmiotów żelaznych (groty bełtu i strzały. gwoździe i okucia). niewielką ilość 
kości zwierzęcych i fragmentów naczyń szklanych. 

Stwierdzono, że do nadsypania stożka użyto ziemi wybranej z przekopu tworzącego suchą 
fosę, którym odcięto fragment cypla od strony wysoczyzny. W warstwie nasypowej znaleziono 
grosz praski Jana Luksemburskiego pochodzący z lat 1318-1327. Nie stwierdzono żadnych 
dodatkowych konstrukcji umacniających nasyp. 

W trakcie badań na plateau stożka odnaleziono dobrze zachowany narożnik spalonego 
budynku zbudowanego w konstrukcji pionowej, który datować można na 2 połowę XIV wieku . 
W warstwie spalenizny na poziomie podłogi natrafiono na brakteat krzyżacki datowany w prze
dziale czasowym 1290-1410. Ponadto odkryto drugi narożnik budynku zrębowego badanego 
w roku ubiegłym. Odnaleziony w nim material ceramiczny pozwala na stwierdzenie. że funkc
jonował on w XV i na początku XVI wieku. Prawdopodobnie wzniesiono go po spaleniu się 
pierwszego domostwa. 

Druga, nowożytna faza użytkowania kopca nie pozostawiła po sobie żadnych wyraźniej
szych śladów konstrukcji. Stał tu wtedy prawdopodobnie nie podpiwniczony budynek drewnia
ny. który na podstawie analizy cerarniki naczyniowej i kafli piecowych datować można od 2 
połowy XVII do końca XVIII wieku. Ponieważ wieś przez cały czas wchodziła w skład uposaże
nia kanoników kapituły płockiej, sądzić należy, że badany obiekt był siedzibą administratorów 
tej włości. 

Opracowanie i materiały znajdują się w WKZ w Płocku. 
Badania zakończono. 

Poznań - Stare Miasto 
AZP 52-27 

Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Poznaniu Sp. z o.o. Pracownia Na
ukowo-Badawcza 

Badania prowadziła Pracownia Naukowo-Badawcza pod ogólnym kie
rownictwem mgr mgr Edwarda Krausego i Piotra Wawrzyniaka (autor 
sprawozdania) . Finansował Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownict
wa w Poznanlu. Informacja za lata 1988-1990. Miasto średniowieczne 
i nowożytne wraz z przedmieściami, ślady osadnictwa ludności kultury 
łużyckiej i cmentarzysko wczesnośredniowieczne (XII-XIV wiek?). 

W związku z generalnym remontem sieci gazowej i wymianą rur prowadzono od połowy 
maja 1988 r. w rejonie Starego Miasta i przylegających doń dzielnic całoroczny nadzór arche
ologiczny nad pracami ziemąymi. 

U zbiegu ul. Działowej i Sw. Wojciecha stwierdzono ślady osadnictwa pradziejowego w po
staci dwóch jam zawierających materiał ceramiczny kultury łużyckiej. 

W rejonie kościoła p.w. św. Jana Jerozolimskiego (Komandoria) zarejestrowano cmenta
rzysko wczesnośredniowieczne. Zadokumentowano relikty 15-stu pochówków szkieletowych 
pojedyńczych i zbiorowych. ubogo wyposażonych (nieliczne fragmenty naczyń glinianych, 
brązowy kabłączek skroniowy z esowatym zakończeniem). W profilach trzech wkopów grobo
wych zaobserwowano szczątki trumien. 

W wykopie na całej długości ul. Rynkowej natrafiono na kamienno-ceglane relikty funda
mentów budynków stanowiących jej wschodnią pierzeję frontową od przełomu XV /XVI-go (?) 
po 2-gą połowę XIX-go wieku, kiedy to poszerzając ulicę powyższe budynki rozebrano. 

Ponadto w różnych punktach Starego Miasta zarejestrowano pozostałości średniowiecz
nych i nowożytnych warstw kulturowych, murowanych kanałów kanalizacY.inych i stosunko
wo nieźle zachowanych drewnianych rur wodociągowych, głównie XIX - wiecznych, ufundo
wanych miastu przez Edwarda Raczyńskiego, bądź -w kilku przypadkach -wcześniejszych, 
z przełomu XVII/XVIII-go w. 

Wśród pozyskanego ruchomego materiału źródłowego na szczególną uwagę zasługuje tzw . 
..sztylet tarczowy", wstępniewydatowany na początek XV-go wieku (przekazany do Wielkopol
skiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu) . 

Dokumentacja i materiały przechowywane są w Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ Sp. 
z o.o. w Poznaniu. 

Nadzór archeologiczny będzie kontynuowany. 
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Poznań - Stare Miasto ul. 
Klasztorna 22, 23 AZP 52-27 l PKZ Poznań Spółka z o.o. Pracownia l 

Naukowo-Badawcza 

Pracami kierował mgr Piotr Śniady (autor sprawozdania) oraz mgr P. 
Wawrzyniak. Badania wykonano na zlecenie wewnętrzne PKZ a finan
sowało Muzeum Narodowe w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Nadzór 
archeologiczny nad odgruzowaniem piwnic i pracami przy posadowie
niu fundamentów kamienic miejskich. 
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Prace wykonywano ręcznie. Piwnice obiektu wypełnione były gruzem i rumoszem, spośród 
którego wydobyto kilkaset ułamków różnorakich naczyń ceramicznych i fajansowych oraz ze 
szkła i porcelany (datowane na k. XIX i XX w.). Uzyskano także szczątki kafli pochodzących 
prawdopodobnie z jednego pieca a datowanego na 2 pol. XIX w. oraz kilkanaście złomów 
kamieniarki okiennej i drzwiowej wykonanej w piaskowcu. zapewne renesansowej. 

Przy pracach rozbiórkowych osłabionych murów piwnicznych w kilku miejscach odsłonięto 
nie zaburzone uwarstwienia kulturowe sięgające aż do calca. Zadokumentowano łącznie 6 
profili o łącznej powierzchni ok. 40 m2 i liczących średnio po ok. 25 warstw. Ceramika 
wydobyta z nich w trakcie częściowej eksploracji datuje najstarsze warstwy na 2 poł. XIII w. 

W trakcie prac przy posadowieniu fundamentów odkryto latrynę. Konstrukcję tego obiektu 
(o wymiarach 160 x 160 cm) wykonaną na tzw. ,,rozpór" oszalowano od zewnątrz deskami (45 
cm szer. i 6-7 cm grubości) a w dolnej części wzmocniono dodatkowo dwoma wieńcami. 

Wszystkie belki konstrukcyjne (15 x 15 cm) posiadają znaki ciesielskie. 
Całość uszczelniono 20 cm warstwą czystej gliny, natomiast dno zostało niejako wyłożone 

cegłami ( .. palcówki") i drobnymi kamieniami (5-10 cm). Zachowana wysokość konstrukcji 
drewnianej wynosi 2,8 m a całość przedstawia się jako bardzo solidne i precyzyjnie wykonana 
robota ciesielska. Zawartość latryny została wyeksplorowana i w jej trakcie uzyskano kilka 
tysięcy fragmentów różnorakich naczyń ceramicznych, fajansowych oraz porcelanowych 
i szklanych. 

Pozyskano także kilkadziesiąt ułamków fajek ceramicznych oraz wiele szczątków organicz
nych (kości zwierzęce, muszle ostryg, skorupy jaj) i roślinnych (nasiona śliwy, orzecha. czereś
ni). Materiały wydobyte z tego obiektu wstępnie datować można od przełomu XVII/XVIII po l 
poł. XX w. Po zakończeniu eksploracji podjęto decyzję o zabezpieczeniu i zachowaniu obiektu 
w obecnym stanie. 

Materiały źródłowę oraz dokumentacja znajdują się w Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ 
Poznań Sp. z o. o. ul. Zydowska l. 

Badania zakończono. 

Ryczów, gm. Ogrodzieniec 
woj. katowickie Strażnica ry
cerska l AZP 94-53/4 

l Konserwator ds. Zabytków Archeo- l 
logicznych w Katowicach. 

Badania prowadzili, mgr Jacek Pierzak i mgr D. Rozmus. Finansowane 
ze środków WKZA w Katowicach. Pierwszy sezon badań. Zamek śred
niowieczny -XIV- XVI w. 

W lipcu 1990 r. przeprowadzono sondażowe badania archeologiczne na stanowisku .Straż
nica rycerska" w Ryczowie k. Ogrodzieńca. Badania zostały skoncentrowane w fosie oraz na 
wałach otaczających masywny ostaniec jurajski zwieńczony resztkami . .kamieńca" o trapezo
watym rzucie. 

Warstwa kulturowa w obrębie ruin na ostańcu skalnym jest najprawdopodobniej zniszcwna. 
Na podstawie wyników badań możemy stwierdzić, że funkcjonujący dotychczas w literatu

rze obiekt jako mała strażnica rycerska może awansować do miana dużego obiektu, o co 
najmniej dwóch wyrażnych fazach zasiedlenia. W pierwszej fazie, datowanej ceramiką na wiek 
XIV, wybudowano ,,kamieniec" na ostańcu skalnym, który otocwno fosą oraz wałem ziemnym. 
Wał pozbawiony jest wewnętrznych konstrukcji, poza skupiskiem kamieni stanowiących jądro 
podstawy wału. Usypany jest on w głównej mierze z ziemi wybranej przy pogłębianiu fosy. 
Ciekawą rzeczą jest oblicowanie zewnętrznego oraz wewnętrznego stoku wału kamieniami 
mającymi najprawdopodobniej powstrzymać erozyjne rozmywanie wału. Ceramikę uzyskaną 
podczas eksploracji można datować wstępnie w obrębie XIV w. 

Wjazd do zamku znajdował się od strony północnej. Najprawdopodobniej w wieku XVI w. 
w tej części wzgórza zamkowego przystąpiono do rozbudowy przyczółka mostowego dźwigają
cego prawdopodobnie zwodzony pomost przerzucony ponad fosą, poczynając od pionowo 
obrobionej skały stanowiącej południową ścianę fosy. aż do południowego stoku wału. Dno 
pierwotnej fosy. zbudowane z potężnych bloków skały macierzystej wraz z wypełniskiero pier
wszej fazy, przykryte było kilkoma poziomami wylewki wapiennej. Należy sądzić, że mamy tu 
do czynienia z kolejnymi naprawami dna fosy. Między wylewkami znajdują się cieniutkie 
warstwy oglejonej siwej gliny oraz przewarstwienia spalenizny. Najokazalszy poziom wylewki 
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występuje na głębokości 240 cm, licząc od kulminacji wału. Przyczółek mostowy składał się 
z dwóch murków, przylegających do pionowej ściany skalnej. W odległości ok. 3m w kierunku 
północnym, równolegle do pionowo przyciętej skały znajdował się kolejny murek, którego 
znaczny fragment odsłonięto w czasie badań. Po północnej stronie tegoż murku stwierdzono 
skupisko kamieni, fragmenty przepalonych konstrukcji drewnianych stanowiących resztki 
związanych z murkiem konstrukcji podtrzymujących pomost. Wewnętrzny stok wału przykryty 
został wylewką wapienną, wyraźnie przykrywającą warstwy wypełniska fosy z wcześniejszej 
fazy, osadzone na stoku wału . Wylewka wapienna miejscami 8-10 cm grubości stanowiła 
utwardzenie zjazdu z drewnianego pomostu na kulminację wału. Ceramika występująca powy
żej poziomów wylewek w fosie oraz na stoku wału może być wstępnie datowana na XVI w. 

Badania będą kontynuowane. 

l Rzeszów, ul. Króla Kazimierza patrz okres nowożytny 

Sandomierz, woj. tarno
brzeskie St. 7 kolici61 pw. liw. 
Jakuba i klasztor Dominika
nów AZP 89-73/? 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabyt
ków w Tarnobrzegu 

Badania prowadzili mgr mgr Marek Florek (autor sprawozdania), Leszek 
Polanowski i Jerzy Zub. Finansowało BBiDZ w Tarnobrzegu. Pierwszy 
sezon badań po przerwie od 1983 r. (poprzednie badania 1959-60, 1970, 
1983) . Kościół i zabudowania klasztorne od l pol. XIII w. 

Badania podjęto w związku z planowanymi pracami konserwatorskimi i rekonstrukcyjny
mi zespołu kościelno-klasztornego. Miały one w pierwszym rzędzie dostarczyć danych na temat 
układu przestrzennego zburzonych w XIX w. skrzydeł klasztornych, ich chronologii oraz faz 
funkcjonowania. Wykonano 2 wykopy badawcze: 1/90 - o powierzchni 170 m 2

, usytuowany 
w południowo-wschodnim narożniku zespołu klasztornego i II/90 - o powierzchni 45m2

, na 
przedłużeniu kaplicy św. Jacka, w miejscu domniemanego styku skrzydeł południowego i za
chodniego oraz jedną niewielką odkrywkę w piwnicy pod wschodnim skrzydłem klasztornym. 
Ponadto nadzorowano odkrywki budowille przy kościele. 

W wykopie 1/90 odsłonięto kilka zachowanych w różnym stopniu. różnoczasowych (od XIII 
po XIX w.) murów ceglanych i kamiennych skrzydeł południowego i wschodniego klasztoru, 
kamienny XVI-wieczny kanał odprowadzający wodę deszczową z wirydarza oraz znajdujące się 
w obrębie pierwotnego krużganka groby. Najbardziej interesujący okazał się, odsłonięty poni
żej stopy fundamentowej muru budynku klasztornego datowanego na połowę XIII wieku, 
obiekt w postaci dwóch równoległych ..murków" zbudowanych z niewypalonej cegły układanej 
w wątku wendyjskim, łączonej na czysty less. Przestrzeń między ..murkami" od strony północ
nej zamykały przybite do nich deski. Wnętrze obiektu , tzn. przestrzeń między .murkami" 
a deską, wypełnione było gruzem ceglanym - odpadami uszkodzonych l zdeformowanych 
podczas wypału cegieł, między którymi znaleziono fragmenty ceramiki z XII-pocz. XIII w. 
(w tym prawdopodobnie także importowanej) oraz ułamek szklanej bransolety pochodzenia 
ruskiego. W warstwach towarzyszących murom znaleziono bardzo liczne fragmenty ceramiki, 
naczyń szklanych, przedmiotów codziennego użytku oraz kości zwierzęcych. Analiza tych 
zabytków pozwala na lokalizowanie w poluaniowo-wschodniej części zespołu kuchni i apteki 
klasztornej. 

W wykopie II/90 stwierdzono istnienie szeregu warstw kulturowych. w większości o cha
rakterze gruzowiskowym i niwelacyjnym. Nie natrafiono natomiast na mury bądź ich relikty 
np. w postaci negatywów, które można by wiązać z zachodnim skrzydłem klasztornym z prze
łomu XIII i XIV w. 

W odkrywce budowlanej usytuowanej przy prezbiterium kościoła stwierdzono istnienie 
kamiennego leżącego poniżej ceglanych fundamentów prezbiterium i oddzielonego od nich 
lessową warstwą niwelacyjną. Mur ten można interpretować jako pozostałość pierwotnego 
kościoła pw. św. Jakuba, który został rozebrany po sprowadzeniu w 1226 r. Dominikanów. Ze 
względu na niewielkie wymiary odkrywki sprawa ta wymaga dodatkowych badań. 

Mimo jedynie fragmentarycznego rozpoznania skrzydeł południowego i zachodniego poczy
nione obserwacje pozwalają zakwestionować dotychczasowe próby rekonstrukcji wyglądu 
zespołu klasztornego. Do najważniejszych wyników należy także zaliczyć potwierdzenie wysu
niętej po badaniach w 1983 r. hipotezy o całkowicie różnym od współczesnego ukształtowaniu 
Wzgórza Staromiejskiego w XIII w. 

Materiały i dokumentację złożono w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Tarnobrzegu. 
Badania będą kontynuowane. 

Sieradz, ul. Dominikańska 2 
AZP 70-45 

l Muzeum Okręgowe w Sieradzu 

Badania prowadził mgr Piotr Kurowicz (autor sprawozdania) przy udzia-
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le mgr Anny Kufel-Dzierzgowskiej. Finansował WKZ w Sieradzu i Mu
zeum Okręgowe w Sieradzu. Pierwszy sezon badań. Kamienica mie
szczańska z XV-XX w. 
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Badania archeologiczne podjęto w związku z osuszaniem murów budynku będącego siedzi
bą Muzeum. Kamienica wspomniana jest w dokumencie z 1450 r. i nosi nazwę ,,Kamienicy 
pojagiellońskiej". 

Wykopy założone przy ścianach budynku miały szerokość od 100 do 300 cm i głębokość 
średnio około 200 cm. Ze względu na podmokły grunt tylko na odcinku 4 m przy ścianie 
wschodniej i 1,5 m przy ścianie południowej wykopy były doprowadzone do calca. 

W wykopie przy ścianie wschodniej (od strony podwórza) odkryto ceglany kanał związany 
z systemem ogrzewczym budynku. Kanał miał częściowo zachowane przesklepienie i wymiary: 
wysokość (mierzona od dna) 40 cm, szerokość 50 cm. Odsłonięto go na całej szerokości (3 m) 
wykopu. Zamurowany wlot drugiego kanału odkryto na ścianie północnej . Przy konstrukcji 
ceglanej odsłonięto pozostałości drewnianych ścian z desek (być może budynku gospodarcze
go). Na podstawie pomiarów cegieł i stratygrafii obiekt datować można na XVII-XVIII w. 

W wykopie przy ścianie północnej warstwy były całkowicie przemieszane. Poniżej obecnego 
poziomu użytkowego odkryto na ścianach piwnic kilka zamurowanych otworów okiennych 
i drzwiowych. Użyto do tego współczesnej cegły. 

Od strony ulic Dominikańskiej (ściana zachodnia) i Zamkowej (ściana południowa). na 
głębokości 150-160 cm odkryto ciąg szesnastowiecznych rur wodociągowych. Stwierdzono 
także występowanie intensywnego osadnictwa późnośredniowiecznego . Natrafiono na 2 pozio
my moszczenia ulicy. W niewielkim sondażu warstwa kulturowa miała miąższość 250 cm, 
a fundament budynku wkopany był w calec, który stanowiła żółta glina. 

Pozyskany materiał ruchomy (ułamki naczyń glinianych, kafli i szkła) datowany jest na 
okres od XIII w. po czasy współczesne. Stwierdzono, że ściany budynku postawione są z cegły 
nowożynej (XVII-XVIII w.). 

W 1991 r. planuje się przeprowadzenie badań architektoniczno-konserwatorskich w piwni
cach. Badania te, być może pozwolą odkryć fragmenty budynku wzmiankowanego w dokumen
cie z XV w. 

Skoszewy Stare, gm. Nowo
solna woj. łódzkie St. l 
AZP 64-53/1 

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadzili: dr Aldona Chmielowska (autorka sprawozdania). 
mgr Mieczysław Góra, mgr Bogusław Tassarek. Drugi sezon badań. 
Grodzisko średniowieczne l nowożytne(?). 

Grodzisko położone jest na skraju wysokiej terasy nad prawym brzegiem rzeki Moszczeni
cy. Majdan o powierzchni około l ha otoczony jest wałem (zachowanym w dwóch częściach): 
od strony północno-wschodniej o długości 105m i wysokości 4 m, od strony zachodnio-połu
dniowej o długości 40 m i wysokości 3 m . 

W źródłach pisanych miejscowość Skoszewy odnotowana jest po raz pierwszy pod 1386 r; 
z 1424 r. istnieje zapis o . .castrum antiqum"; w 1426 r. Skoszewy otrzymały lokację miejską na 
prawie niemieckim; z XVI w. pochodzą trzy zapisy w których Skoszewy występująjako ,,oppidum". 

W 1990 r. wytyczono dwa wykopy: I - w części północnej wału większego (5 x 17 m); II 
-na majdanie o powierzchni 225 m2 (w miejscu zlokalizowanych w 1989 r. , drogą wierceń 
ręcznym świdrem geologicznym. obiektów osadniczych) . 

W wykopie I odsłonięto na szczycie wału. na głębokości około 30 cm od powierzchni, 
fragmenty drewniano-kamiennej konstrukcji; szczątki drewniane były niewielkie, mocno spa
lone i zalegały poniżej kamieni, które ustawione były w rzędzie wzdłuż biegu wału. Material 
zabytkowy stanowiła ceramika: z warstwy do głębokości 30 cm - wczesno- i późnośrednio
wieczna, poniżej wyłącznie z początków wczesnego średniowiecza. 

W wykopie II odkryto l O jam. W obrębie trzech największych odsłonięto 3 paleniska; jamy 
te w kształcie nieregularnych prostokątów uznano za pozostałości obiektów mieszkalnych 
(chaty 1-3). Odsłonięto także l palenisko poza jamami. Zabytki ruchome znalezione zarówno 
w jamach, jak i poza nimi to głównie ceramika późnośredniowieczna i nowożytna z niewielką 
stosunkowo domieszką wczesnośredniowiecznej oraz kafle garnkowe i płytowe. W warstwie 
kulturowej ponad jamą 8 znaleziono pruską srebrną monetę Albrechta Hohenzollerna 
z 1542 r . 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Badania będą kontynuowane. 

l Słaboszewo, woj . bydgoskie St. l patrz okres nowożytny 
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Slawk6w, woj. katowickie 
St. 1- zamek AZP 97-51 

Późne średniowiecze 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Ka towicach 

Badania prowadził mgr Jacek Pierzak. Finansowane ze środków WKZA 
w Katowicach. Siódmy sezon badań. Zamek średniowieczny - 2 poł. 
XIII-XV w. 

Stanowisko położone jest w południowo-wschodniej części Sławkowa, pomiędzy ulicami 
Staropocztową, Zamkową i Browarną. Prowadzone tu od r. 1983 badania wykopaliskowe 
doprowadziły do odkrycia założenia obronnego, datowanego na 2 poł. XIII w. , rozbudowanego 
w w. XIV i zniszczonego w 2 poł. XV w. 

Duża wartość naukowa stanowiska spowodowała, iż w miesiącu maju br., z inicjatywy 
WKZA przystąpiono tu do realizacji rezerwatu archeologicznego. 

W trakcie prac konserwatorskich kontynuowano badania wykopaliskowe przy budynku 
bramnym z w. XIV, usytuowanym w zachodniej części wzgórza oraz w obrębie wieży mieszkal
no-obronnej z w. XIII. 

Ponadto prowadzono systematyczny nadzór konserwatorski na całym stanowisku. 
Wyniki prac badawczych były rewelacyjne. Prace we wnętrzu wieży mieszkalno-obronnej 

z 2 poł. XIII w . pozwoliły bowiem stwierdzić, jeszcze jedną fazę rozwojową zamku (faza la). 
poprzedzającą istnienie wieży (faza Ib) . 

Wieża ta pierwotnie była basztą łupinową o wymiarach wnętrza 6,40 x 4 ,20 m , z odchodzą
cym od niej zarówno w kierunku północnym jak i południowym murem obwodowym o grubo
ści 2,30 m . Mur ten w kierunku północnym biegł na długości 38 m , w kierunku południowym 
na długości około 76 m. Badania prowadzone na osi muru obwodowego, którego relikty 
odkryto w stokach fosy od strony północnej doprowadziły do odkrycia północno-wschodniego 
narożnika dużego założenia obronnego, wykraczającego poza obręb fosy z XIII-XIV w. Założenie 
to miało rzut nieregularnego prostokąta, o przybliżonych wymiarach 124 x 90 m. Jest to więc 
jedno z najstarszych i największych założeń obronnych, murowanych na terenie Polski Płd. 
Wypada tu zaznaczyć, iż umocnienia Wawelu w tym okresie były jeszcze drewniano-ziemne. 

Datowanie obiektu przy pomocy materiału archeologicznego, pochodzącego z niezakłóco
nego układu stratygraficznego na 2 poł. XIII w. potwierdzają dane historyczne. W roku 1286 
jest mowa o nowopowstałym mieście Sławkowle, w 1289 o zdobyciu zamku w Sławkowie przez 
Henryka IV Probusa. 

Budowę zamku wiązać należy z biskupem krakowskim Pawłem z Przemankowa. Intrygują
c,y jest tutaj fakt. iż zamek ten nie został zrealizowany do końca w swym pierwotnym zamyśle. 
Swladczy o tym fakt iż w momencie zamknięcia baszty łupinowej od strony wewnętrznej 
murem, przez co powstała wieża mieszkalno-obronna, część dostawiona nachodziła niejako na 
mur starszy, sprawiający wrażenie zniszczonego lub nieukończonego. Zniszczenie starszej 
partii nie wchodzi w rachubę, bowiem brak jest w układzie stratygraficznym warstwy rozbiór
kowej, poprzedzającej dobudowę. Przerwa w budowle dużego założenia miała najprawdopodob
niej podłoże polityczne, jakim było uwięzienie biskupa w r. 1283 przez księcia Leszka Czarne
go . Po zwolnieniu biskupa w r. 1284, zgodnie z obowiązującym ,,regale", biskup nie 
kontynuował zaczętego dzieła, lecz poprzestał na wieży mieszkalno-obronnej, pow~tałej z jed
nej z baszt łupinowych dużego zamku. Wieżę tę Paweł z Przemankowa otoczył fosą o szer. 7 m 
oraz parkanem (?). Na początku wieku XIV, już jego następca, biskup Jan Muskata rozbudował 
wieżę o klatkę schodową, dostawioną od strony północnej, co było związane ze zmianą układu 
komunikacyjnego, prowadzącego do wieży. oraz wybudował budynek bramny, od strony 
zachodniej.-którego cały, prostokątny zarys o wymiarach 9,4 x 7 m odkryto w trakcie tegorocz
nego sewnu badawczego. Budynek bramny miał od strony północnej aneks, o wymiarach 
wnętrza 4,80 x 1.50 m . Całość tego małego założenia otoczono wałem ziemnym oraz poszerzo
ną do l O m szerokości fosą. Obiekt zniszcwno w w. XV, za czym przemawia warstwa rumowis
kowa ze spalenizną, grotami bełtów kusz. ostrogami, strzemionami, fragmentami noży, gałką 
miecza, ceramiką itp. zabytkami. Moment zniszczenia można łączyć z datą 1455, kiedy to 
oddziały zaciężne złupiły i spaliły Sławków. 

Zamek nie został już odbudowany. Poza fosą, od strony zachodniej wybudowano dwór 
obronny biskupów krakowskich, który jest zamieszkały do dnia dzisiejszego przez prywatnego 
właściciela. 

Rezerwat archeologiczny, przedstawiający dzieje zamku od 2 poł. Xlll do w. XV został 
oddany do użytku 30 października br. 

Sowlnki, gm. Mosina woj. poznańskie St. 23C patrz okres halsztacki 

Strumienno, gm. Krosno Odrzańskie St. 4a patrz okres rzymski 

Suraż. woj. białostockie St. 3 patrz epoka brązu 

Sząbruk, gin. Gietrzwałd woj. olsztyńskie St. I patrz okres lateński 

Szczecin - Stare Miasto Podzamcze patrz wczesne średniowlecze 
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Środa Śląska, woj. wrocławs- 11 

kle Stare Miasto AZP 78-24 11 

Muzeum Miasta Środy Śląskiej 

Badania prowadzili: mgr Leszek Berduła (autor sprawozdania), mgr 
Jacek Czajka, mgr Michał Mularczyk, Fin~sowała ~półdzielnia Miesz
kaniowa .Jnkogum" we Wrocławiu o/Sroda Sląska. Sredniowiecze (XIV
XV w.). 

Projektowany wykop budowlany zlokalizowany był u zbiegu ulic Matuszewskiego i Prze
skok w kwartale przyrynkowym. Wynikiem prowadzonego nadzoru było założenie wykopu 
archeologicznego (wyk. I/90) o pow. 328m2

• Eksploracją objęto nawarstwienia średniowieczne 
i późnośredniowieczne o miążswści od ok. 40 cm do ponad 150 cm. Wydzielono trzy poziomy 
stratygraficzne i 32 obiekty zwarte dla których określono fukcje: 4 piece, 2 przyziemia domów 
o konstrukcji ryglowej, 2 nitki drewnianych kanałów z nakładkami, 2 studnie szalowane 
deskami, beczkę i kadź-zbiomik z klepek oraz kilka obiektów gospodarczych. Ponadto cztery 
wybierzyska gliny o formie leja i średn. ok. 5 m. Na uwagę zasługuje kompleks b.udynków 
i obiektów gospodarczych wyznaczający i zajmujący obszar l działki. W jego skład wchodziły 
dwa budynki, studnia, kanał odprowadzający wodę do zbiomika, kojec o plecionkowej kon
strukcji ścian oraz dwa inne zagłębione w calec obiekty. 

Ogółem pozyskano ok. 5 tys. fragm. naczyń glinianych, szereg przedmiotów z metali i drew
na. Wyciągnięte klepki beczki, w całości kadź i podwaliny budynku mieszkalnego poddano 
konserwacji. Zabytki te będą eksponowane w średzkim muzeum. 

kle St. 34a 11 l Muzeum Archeologiczne w Gdańsku l 

Badania prowadził mgr Marian Kochanowski. Finansowało Przedsię
biorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie. Pierwszy sezon badań. 
Osada miejska - okres późnośredniowieczny l czasy nowożytne. 

Prace archeologiczne miały na celu rozpoznanie stratygrafii w rejonie dziedzińca Przedsię
biorstwa Budownictwa Wodnego w Tczewie, w związku z planowaną inwestycją budowlaną 
w tym miejscu. Jest to obszar w pobliżu byłego basenu portowego, teren obecnie zniwelowany 
i wyrównany, na terasie nadzalewowej Wisły. 

Wykopy (oznacwne symbolami nr I i II) założono tak, aby przylegały jednym profilem do 
ściany budynku ceglanego, stanowiącego granicę posesji PBW Tczew. Wykop nr I o wymiarach 
6 x 6 m byył eksplorowany do głębokości ca 400 cm, natraftając na jednolity, sypki piasek 
namułowy. Wykop nr II miał długość około 16m, ser. wynosiła 3m. Udało się rozpoznać układ 
warstw do głębokości ca 500 cm Oicząc od powierzchni). Dominowała ciemnoszara glina 
pylasta z gruzem licznymi wkopami nowożytnymi zaś poniżej lekko zgllniony piasek z gruzem. 

Dla analizy porównawczej stratygrafii wykorzystano wykonane na tym terenie wiercenia 
geologiczne, porównując wyniki prac. 

Odkryty materiał archeologiczny to mało charakterystyczny zespół ceramiki naczyniowej 
od XIV w. po czasy nowożytne, w tym spora ilość ceramiki polewanej, kości zwierzęce, detale 
architektoniczne, kafle oraz kilka drobnych ułamków szkła okiennego. 

Materiał wstał złożony w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Prace zakończono. 

Trzemeszno, woj. bydgoskie 11 

AZP 49-36/2=9=4========='~11 
Uniwersytet Mik!Jłaja Kopemłka Ze
spół do Badań Sredniowiecznej Ar
chitektury Kujaw i Wschodniej Wiel
kopolski w Toruniu 

Badania prowadzone przez Zespół UMK w Toruniu. Kierownik badań: 
prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa. Współudział w badaniach mgr Mar
cin Wiewióra (autor tekstu). Prace finansowane przez Wojewodę Bydgos
kiego, Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie i Grant UMK. 
Czwarty rok badań (1990). Zespół poklasztomy kanoników regulamych. 

Kontynuowano prace związane z rozpoznaniem zabudowy klasztornej, oraz badania west
werku kościoła. W dalszym ciągu analizowano odkryte źródła w zakresie spomej jeszcze 
chronologii obiektu, datowanego od czasów pierwszych prac w latach 1949-50 na koniec X w. 
Uzyskane w ostatnich trzech sewnach badań źródła, przesuwają tą chronologię na II połowę 
XI wieku l I połowę XII. Kontynuowano również badania w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu 
klasztornego w celu rozpoznania zaplecza osadniczego. 

Badania skoncentrowano na następujących zagadnieniach: l) dokonanie ostatecznych 
ustaleń w zakresie pełnej rekonstrukcji skrzydła północno-zachodniego klasztoru, 2) rozpo-
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znanie układu przestrzennego westwerku - sprawa ewentualnej wieży w pierwotnym założe
niu kościoła, 3) dalsze badania zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy klasztor
nej. a w związku z tym konieczność rozpoznania nawarstwień kulturowych od wschodniej 
strony klasztoru i kościoła tzn . od strony miasta 4) prace nad chronologią zarówno najstarsze
go kościoła, jak i zabudowy klasztornej . 

W bieżącym roku eksplorowano ogółem 41 wykopów (od LI do LXLII) , o bardzo zróżnicowa
nych wymiarach, jak i miąższości warstw kulturowych. 

Ad. l. Odsłonięto dobrze zachowane relikty przyziemia klasztoru pozwalające na rekon
strukcję zabudowy po północnej stronie świątyni, jako regularne założenie klasztorne wraz 
z krużgankan1i, zamykające przestrzeń dziedzińca od strony północnej i zachodniej. Zabudowa 
od strony wschodniej została zniszczona przez budynek obecnej plebanii. W partii północno
zachodniej zachowały się podpiwniczenia. Dziedziniec klasztorny pokrywał bruk kamienny 
którego fragmenty odkryto podczas badań. 

Ad. 2 . Prace skoncentrowane w obrębie obecnej przestrzeni międzywieżowej w zachodnim 
masywie kościoła NMP, ujawniły dalszy przebieg fundamentów wieży romańskiej, usytuowanej 
w centralnej partii westwerku . Tym samym uzyskano pełne potwierdzenie ubiegłorocznych 
odkryć. 

Ad. 3. Rozpoznanie terenu od strony wschodniej pozwoliło na ustalenia w zakresie pierwo
tnej topografil tego obszaru, jak również intensywności zasiedlenia na badanym terenie. 
Stwierdzono, że od strony miasta teren pierwotnie opadał znacznie w kierunku zabudowy 
miejskiej, tworząc pomiędzy klasztorem, a miastem dość poważne obniżenie. Badania obszaru 
zajętego przez klasztor od strony wschodniej ujawniły daleko idące przebudowy, szczególnie 
widoczne w partii zachodniej . 

Ad. 4. Na podstawie analizy układu stratygraficznego, jak i materiałów archeologicznych 
i architektonicznych, znalazły pełne potwierdzenie ubiegłoroczne ustalenia dotyczące czasu 
powstania pierwszego kościoła i pierwotnego osadnictwa na badanym terenie na I połowę XII 
wieku. Najwcześniejsze relikty zabudowy klasztornej można datować na XIII-XIV wiek, a naj
młodsze w szerokich ramach czasów nowożytnych , chociaż już teraz widoczne są wyraźne 
ślady kolejnych faz budowy. Ich ścisła chronologia wraz z datowaniem masywu wieżowego 
będą w najbliższym czasie przedmiotem badań. 

Podsumowując tegoroczne wyniki badań należy zwrócić uwagę przede wszystkim na odkry
cie i przebadanie płn-zach części klasztoru, określenie przebiegu pierwotnego westwerku 
kościoła NMP, oraz uzyskanie kolejnych danych na temat chronologii kościoła i zespołu 
klasztornego. 

1

1 Tudorów, gm. Opatów woj. 
tarnobrzeskie St. l AZP 87-
71/8 

l Biuro Badań i Dokumentacji Zabyt
ków w Tarnobrzegu 

Badania prowadził mgr Marek Florek. Finansowało Biuro Badań i Do
kumentacji Zabytków w Tarnobrzegu. Drugi sezon badań. Wieża obron
no-mieszkalna z XIV-XVII w. 

Badania miały charakter uzupełniający w stosunku do prac z roku 1989. Wykonano 
wykopy badawcze l sondażowe o łącznej powierzchni45m2 (w roku 1989- 100m2), dokonu
jąc m .in. przekopu przez wał po południowej stronie wieży oraz rozpoznając nawarstwienia po 
jej stronie północnej . Ponadto przy pomocy sondaży zweryfikowano wyniki ubiegłorocznych 
wierceń potwierdzając hipotezę o istnieniu grobli i stawów. 

Badania potwierdziły i uzupełniły wyniki uzyskane w roku ubiegłym : 
l. wieża w Tudorowie nie stanowi części większego założenia murowanego - zamlm, lecz 

funkcjonowała samodzielnie; nie pełniła też nigdy funkcji ściśle mieszkalnych, lecz miała 
raczej charakter prestiżowo-obronny. 

2. na całość założenia składały się : wieża murowana z kamienia z dodatkowymi elementa
mi obronnymi w postaci systemu wałów kamienno-ziemnych, fosy, grobli i stawów (stan. l) 
oraz zespół mieszkalno-gospodarczy (folwarczny). zbudowany z drewna, pozbawiony trwałych 
elementów obronnych (stan. 2) 

3. Można wyróżnić 3 fazy funkcjonowania wieży i towarzyszących jej umocnień: 
I- l poł. XIV w- XV /XVI lub pocz. XVI w. 
II - l poł. XVI w. - l pol. XVII w. 
III- pol. XVII w.- koniec XVII lub pocz. XVIII w. 
Zespół folwarczny (stan. 2) funkcjonował do lat 20-tych XX w. 
Materiały i dokumentację złożono w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Tarnobrzegu. 
Badania zakończono. 
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Widoradz, gm. Wieluń 
sieradzkie St. l AZP 77-4 

Muzeum Ziemi Wieluńsklej 
w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finansował WKZ w Siera
dzu. Siódmy sezon badań. Grodzisko średniowieczne. 

113 

Po całkowitym zbadaniu powierzchni majdanu, rozpoznaniu stratygrafii i konstrukcji 4 
wałów wraz z 3 fosami rozpoczęto prace w miejscu, w którym przypuszczalnie znajdowała się 
brama wjazdowa i dochodząca doń droga. Wskazywało na to pewne obniżenie terenu w gómej 
partii wału otaczającego majdan oraz wąskie wzniesienie biegnące w poprzek fosy na wprost 
owego obniżenia (pozostałość drogi- pomostu?). Tegoroczny wykop o długości 13,5 m miał 
w zasadzie charakter sondażowy. 

Przekop przez wał potwierdził wszystkie dotychczasowe obserwacje stratygraficzne i chro
nologiczne, a jednocześnie ujawnił brak w ciągłości wału, co istotnie może wskazywać na 
obecność wjazdu w tym miejscu. Ponadto u podstawy wału od strony fosy linia palisady, którą 
tworzą pionowo wbite dranice, jest odchylona ku środkowi fosy, tworząc jakby rodzaj oflanko
wania drogi wjazdowej. O istnieniu takiej drogi może również świadczyć rząd dębowych słupów 
wbitych głęboko w dno fosy i biegnących prostopadle do linii wału, a także widoczna w profilu 
warstwa kamieni, brył polepy. węgli i opałonych bierwion. Warstwa ta wiąże się najprawdopo
dobniej z momentem zniszczenia grodu. co (sądząc z zachowanego materiału ceramicznego) 
miało miejsce pod koniec XIV w. 

W trakcie eksploracji fosy odkryto szereg interesujących zabytków, w tym 3 doskonale 
zachowane kafary dębowe do wbijania pali z resztkami konopnych powrozów, kawałki skóry 
z kaftana(?). siekierę z ułamanym trzonkiem, żelazny nożyk z doskonale zachowaną drewnia
ną rękojeścią, grot włóczni, naczynie flaszowaŁe i inne. Zgromadzony dotąd materiał ruchomy, 
a zwłaszcza ceramika, przemawia za datowaniem badanego obiektu na drugą połowę XIV w., 
a więc później niż dotychczas sądzono. 

Przyszłoroczne badania na grodzisku w Widoradzu będą poszerzeniem tegorocznych 
badań sondażowych, a jednocześnie będzie to ostatni już sezon badawczy. 

Włocławek Miasto i Zamek 
AZP 47-48 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Leszek Wojda. Opiekę naukową sprawował doc. 
dr Jerzy Kmieciński. Dziesiąty sezon prac. Miasto (XIII-XIX w.), zamek 
(XIV-XVIII w.). Finansował WKZ we Włocławku . 

Celem prac było poszukiwanie reliktów murów zamkowych w zachodniej partii obecnego 
dziedzińca Pałacu Biskupiego w pobliżu wzmiankowanego obiektu . 

Wykonano łącznie 5 odwiertów o skoku co 3 m usytuowanych na linii N-S oraz wytyczono 
wykop o ;ow. 28 m 2 w pobliżu północno-zachodniego narożnika Pałacu. Wyeksplorowano ok. 
100,8 m gruzu i ziemi. 

W wyniku prac znaleziono łącznie 27 40 zabytków ruchomych w tym 2390 fragm. ceramiki, 
228 fragm. kości zwierzęcych, 20 fragm. kafli piecowych, 25 fragm. szkła naczyniowego, 28 
fragm. przedmiotów metalowych, 2 monety w tym półgrosz koronny Władysława Jagiełły 
(1415-1431). 3 noże, l sprzączkę do pasa, l fragm. okucia książeczki, l fragm. ostrogi, 17 
fragm. ceramiki budowlanej. 

W wykopie zlokalizowano relikt muru obwodowego zamku, opasujący obiekt od strony 
zachodniej, czyli od rzeki Zgłowiączki. Odkryty fragment posiadał dług. 7 m i 1,20 m szerokości 
w partli ceglanej . Wysokość całkowita zachowanego reliktu ok. 2,60 m, przy czym na partlę 
fundamentową zbudowaną z eratyków przypada 1,10 m . Część ceglana posiada nieregularny 
układ wendyjski z widocznymi spoinami wykonanymi przy pomocy tzw. żelazka o rozstawie 
skrzydełek ok. 12 mm. Mur zbudowano na zaprawie wapiennej w wąskoprzestrzennym wyko
pie fundamentowym zalewając eratyki i gruz ceglany oraz fragm. dachówek zaprawą. Omawia
ny relikt nie powstał jednoczasowo, o czym świadczą zakłócenia w partli fundamentowej 
w części północnej oraz widoczne połączone strzępia w partli ceglanej zlokalizowane także 
w części północnej. Analiza metryczna cegieł (8,9 x 12,5 x 26,09) oraz sposób budowy zdają się 
wskazywać, że mur powstał w przedziale czasowym XV /XVI-XVII w. Odkryty relikt posiada 
wyrażne odchylenie od pionu sięgające ok. lO oraz nosi liczne ślady prac rozbiórkowych. 

Wstępna analiza materiału ceramicznego pozwala zaliczyć go do II i III etapu rozwoju 
garncarstwa wg. J. Kruppego. 

Zamek we Włocławku powstał w wieku XIV, a jego fundatorami byli biskupi Maciej i Zbylu t 
z Gołańczy. Kolejne liczne przebudowy i rozbudowy przechodził za panowania biskupów 
Jakuba z Sienna, Stanisława Karnkowskiego i Hieronima Rozdrażewskiego. Z działalnością 
budowlaną tychże książąt kościoła należy wiązać odkryty relikt muru obwodowego zamku 
włocławskiego. 
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Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii U.L. Obszerniejsze sprawozdanie złożono 
w WKZ we Włocławku . 

Badania będą kontynuowane. 

l Zabielów, woj . piotrkowskie St. l patrz pałeolit i mezolit 

Załuki, gm. Gr6dek woj. bia
łostockie St. 2 AZP 37-90/23 

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Halina Karwowska. Finansował WKZ w Biały
mstoku. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko średniowieczne. 

Cmentarzysko położone jest około 200 m na południowy zachód od skraju wsi, po północ
no-zachodniej stronie drogi Załuki - Sofipol. Na terenie zachowanej partii stanowiska znajdu
ją się kamienne stelle. Cmentarzysko ma charakter wielowarstwowy. Pracami wykopałiskowy
mi objęto 170 m 2 powierzchni. 

Ogółem odkryto 49 grobów szkieletowych, 3 jamy (zawierające ceramikę z epoki brązu 
i średniowiecza) oraz 2 skupiska zwierzęcego(?) materiału kostnego. 

Zmarli układani byli w pozycji wyprostowanej na plecach, wzdłuż osi E-W z głową na 
W i rękoma ułożonymi na piersiach. Zdarzały się jednak odchylenia od tej zasady. W 11 
grobach stwierdzono ślady trumien drewnianych w pozostałych zaś wyraźne zarysy jam. 
Wyposażenie zawierało jedynie 5 pochówków (gr. 31. 32, 35, 38 i 46). W jego skład wchodziła 
m.in. ceramika, moneta- szeląg koronny Jana Kazimierza, pierścionek srebrny oraz fragmen
ty 2 przepasek skórzanych zdobionych srebrną nitką. Na badanym obszarze wyeksplorowano 
również kilkadziesiąt fragmentów ceramiki średniowiecznej i nowożytnej. 

Materiał zabytkowy i dokumentcja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku . 
Badania nie będą kontynuowane. 

l Zgłowiączka, gm. Lubraniec woj . wrocławskie St. 2 patrz wczesne średniowiecze 
Zyzdrojowy Piecek, gm. Piecki woj. olsztyńskie St. VII patrz okres rzymski 



Okres nowożytny 

Będziemyśl. gm. Sędziszów 
Małopolski woj. rzeszowskie 
St. l, "Grodzisko" 
AZP 103-74/1 

l Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadzili: mgr Joanna Podgórska-Czopek i dr Sylwester Czo
pek. Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy sezon ba
dań, Obiekt nowożytny z elementami osadnictwa późnośredniowieczne
go. Siady osadnictwa neolitycznego i wczesnośredniowiecznego. 

Bezpośrednią przyczyną podjęcia badań było zniwelowanie górnej partli wzgórza i narusze
nie warstw. Stanowisko leży w obrębie małej doliny niewielkiego cieku. Od strony północnej, 
wschodniej l południowej charakteryzuje się znaczną ekspozycją (sztuczny nasyp). wyraźnie 
dominując nad dnem doliny. Przebadano 117 m2

• Stwierdzono Istnienie warstw nasypowych, 
właśnie z nich pochodzą najstarsze zabytki znalezione na złoźu wtórnym - fragment ceramiki 
kultury ceramiki wstęgowej rytej l narzędzie krzemlenne z surowca czekoladowego (rylec węgłowy 
boczny + drapacz), wiążące się najprawdopodobniej z późną fazą kultury malickiej oraz fragmenty 
naczyń z Vlll-IX wieku. Pod warstwami nasypowymi zalegała cienka warstewka późnośrednio
wleczna (XIV-XV wiek). z której pochodzą fragmenty ceramiki, 2 noźe i 2 gwoździe żelazne. 
W jednym z wykopów odsłonięto układ 4 murów kamienno-ceglanych, z pewnością młodszych od 
warstwy późnośredniowiecznej. Stwierdzono, iż z całą pewnością nie są one jednolite chronologicz
nie. Ich funkcja jest bardzo niejasna. Dokładna interpretacja wymaga dalszych badań . 

Najciekawszym odkryciem są pozostałości warsztatu kaflarskiego. Był to prostokątny 
obiekt o wymiarach 7,5 x 5 m l głębokości 2m. Jego wypełniska to rumowisko polepy, kaflki, 
cegieł i spalonego drewna, czytelnego jako układy równoległe do dłuższych ścian obiektu. 
Znalezione w obiekcie kafle są jednolite stylistycznie. Reprezentują stylistykę renesansową. 
Można wydzielić wśród nich następujące typy: kafle z ornamentyką figuralną, roślinną i sym
boliczną, z monogramem Chrystusa, tzw. ornamentem gomółkowym oraz koronki plecowe 
i inne elementy pieca. Nie posiadają one polewy. Można je więc uznać za swego rodzaju 
półwytwory. Poza kaflami w pracowni tej znaleziono okazałe naczynie półmajolikowe z 3 ucha
mi, żelazną halabardę oraz 2 kraty żelazne. Obserwacje stratygraficzne jednoznacznie wskazu
ją na zniszczenie obiektu (warsztatu) przez pożar. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Badania będą kontynuowane. 

l Brześć Kujawski , woj. włocławskie Zamek patrz późne średniowiecze 

Dobrzyca, woj. kaliskie 
sp6ł pałacowo-park 
AZP 64-34/-

Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Poznaniu Sp. z o.o. Pracownia Na
ukowo-Badawcza 

Badania prowadzili mgr mgr Janusz Pietrzak i Plgtr Wawrzyniak (autor 
sprawozdania) przy współudziale mgr. Piotra Sniadego. Finansował 
WKZ w Kaliszu. Drugi sezon badań. Pałac nowożytny (2 pał. XVI-XX 
wiek). ślady osadnictwa wcześniejszego (przełom XV /XVI wieku?) . 

Tegoroczne badania wykopaliskowe skoncentrowano w piwnicach pałacowych i na ze
wnątrz, przy ścianach obwodowych budynku. Łącznie wyeksplorowano 90 m3 ziemi z 10-ciu 
wykopów (nr I- X/90) o powierzchni około 35,5, m2 i głębokości dochodzącej do 3,5 m. Ponadto 
sprawowano nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z remontem obiektu. 

Potwlerdzono zeszłoroczną sugestię o lokalizacji nawcześniejszego murowanego założenia 
w północnym skrzydle pałacu , jak też datację - 2 połowa XVI-go wieku. Odkryto relikty 
wcześniejszych (przełom XV/XVI-go wieku?) konstrukcji drewnianych. Pierwotny budynek 
murowany miał w przybliżeniu wymiary 25 x 15 m i w części przyziemnej oraz fundamentowej 
był wybudowany z kamienia spojonego zaprawą wapienną. Rozplanowanie wewnętrzne obiek
tu nadal nie jest rozpoznane w stopniu dostatecznym. podobnie jak relikty konstrukcji drew
nianych. Następne przebudowy (zwłaszcza z końca XVIn-go wieku wg projektu Stanisława 
Zawadzkiego) nadały pałacowi wygląd ostateczny. 

Podczas eksploracji wykopów natrafłono na znaczną ilość fragmentów naczyń glinianych, 
kafli i szkła, głównie XVI/XVII - XIX-wiecznych. 

Materiały znajdują się w Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ Sp. z o.o. w Poznaniu. 
Badania będą kontynuowane. 
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l Gniezno. woj . poznańslóe St. 151 15d patrz wczesne średniowlecze 

Goździelln, Jędrzejowice, 
Marianków, Moczydło, My
chów, Szewna, gm. Bodze
chów woj. kieleckie AZP 84-
69 i 85-69?/-

l 

Muzeum Archeologiczne w Krako- l 
wie Wojewódzló Ośrodek Archeolo
giczno-Konserwatorsló w Kielcach. 

Badania prowadzili: prof. dr h . K. Bielenin Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie, mgr Szymon Orzechowsló, WOAK Kielce, dr Jolanta Drą
żyk, Inst. Hist. Antycznej WSP Kielce. Studencló Obóz Archeologiczny 
zorg. Tow. Przyj. Górn. Hutn. l Przemysłu Staropolslóego w Kielcach. 
Stanowiska górnicze wydobycia rud żelaza z ok. XIX w. 

Na południowy zachód od Ostrowca Śwlętokrzys}d.ego , na terenach uprawnych spotyka się 
ślady działalności górniczej wydobycia rudy żelaza. Siady te nazywane przez okoliczną ludność 
Warpie - Warpy, występują na powierzchni pól w postaci okrągławych lub nieregularnych 
usypisk ziemnych - hałd - zwałów. Ich wielkość wynosi od lólkunastu do lólkudziesięciu 
metrów, wysokość od l do 3 m . Z reguły z jednej strony usypiska znajduje się lejowate 
zagłębienie 4-10 m średnicy i 1,5-3 m głębolóe. Warpie związane są z poszczególnymi lokalny
mi wzniesieniami terenu usytuowane są na ich zboczach lub w górnej części. Usypiska są 
porośnięte trawą, krzewami najczęściej tarniny, dzilóej róży, czasem rośnie tu drzewo dzilóej 
gruszy lub jabłoni. Obiekty te są silnie oborywane przez rolników uprawiających okoliczne 
pola, czasami niwelowane i włączane w przestrzeń uprawną pola. 

Na omawianym terenie wyróżniono 6 odrębnych zespołów warp!. 
l. Goździelin , na północnym zboczu góry Woźnej - 12 hałd, część z nich zwłaszcza od 

strony wschodniej została już zniwelowana w ostatnich latach. Te nie figurują już na mapach 
topograficznych z lat ostatnich. 

2. Moczydło , na północnych stokach wschodniej fałdy terenowej - 8 hałd górniczych. Na 
zachodniej części tego wzniesienia stwierdzono zespół 13 hałd z czego 7 zostało już wyrówna
nych i włączonych do pól uprawnych. Wzniesienie to posiada nazwę Kopalnia. 

3 . Marianków, oddzielone od ..Kopalni" kotliną, północno zachodnie zbocze wzniesienia 
posiada 11 hałd górniczych w tym 8 dobrze zachowanych. 

4. Szewna - 2 grupy hałd górniczych. l. składa się z dwóch dużych form z dużymi 
pozostałościami lejów szybowych na wschodnim stoku opadającym w dolinę rzeló Kamionló 
oraz ok. 0,5 km w kierunku wschodnim w obrębie przysiółka Szyby- 4 analogiczne usypiska 
górnicze z wydatnymi lejami ówczesnych szybów. 

5. Jędrzejowice. Na zachodnich stokach po przeżynanych głębolómi wąwozami opadającego 
do wsi wzniesienia, wyróżniono 5 związanych z lokalnym ukształtowaniem terenu zespołów 
hałd górniczych. Charakteryzuje je najogólniej liniowy układ dwójek szybowych. Są tu z reguły 
duże formy usypisk osiągające i przekraczające średnicę 50 m z wydatnym lejowatymi zagłę
bieniami średn. do lO oraz głęb . do 5 m . 

6. Mychów. Największy zespół warp znajduje się na północnym stoku rozległego wzniesie
nia między Szwarszowlcami a wsią Mychów Stara Wieś . Hałdy górnicze występują tu równoleg
le do zbocza na wys. m. 250-292 m osiągając kulminację wzniesienia. Całe pole górnicze 
posiada tu długość ok. l km, szerokość ok 0,5 km. Wyróżniono tu 70 hałd górniczych 
usytuowanych regularnymi rzędami równolegle do zbocza w odległości ok. 50-60 m. jeden od 
drugiego. 

Chronologię wstępnie rozpoznanych stanowisk górniczych odnosimy do XIX wieku zwła
szcza drugiej jego połowy, można ją najprawdopodobniej wiązać z aktywizującą się w tym 
czasie w rejonie rzeki Kamiennej działalnością hutniczą opartą na pracy budowanych tu w tym 
czasie wielkich p~eców. 

W Ostrowcu Swiętokrzyskim, gdzie od 1813 r. datują się początki nowożytnego hutnictwa 
a w 1837 wychowanek Kleleclóej Szkoły Górniczej A Klimlóewlcz jako plenipotent hr. Łubieńs
lóego buduje 2 wielkie piece dając początek po dziś dzień trwającej historii huty Ostrowieclóej . 

W Bodzechowie, ówczesny dziedzic Jan Małachowski wznosi w 1829 r. wielki piec. Nowy 
dzierżawca a późniejszy właściciel W. Kotkowsló po r. 1860 rozbudował zakład hutniczy wzno
sząc 2 dalsze wielkie piece. Bodzechowskie Zakłady metalurgiczne przetrwały do okresu 
międzywojennego. 

W Chmielowie na zwężeniu doliny rzeki Kamiennej właściciel Nowosielski wznosi w 1836 
hutę budując tu wielki piec oraz 3 fryszerló. Zakład hutniczy przetrwał do 1877 r. 

W Mychowie położonym nad rzeczką Modłą zakład hutniczy z wielkim piecem założony 
przez Nowosielslóego w 1826 r. pracował najogólniej po czasy powstania styczniowego. Ok. 
1866 kończy działalność. 

Powyższe zakłady hutnicze zaopatrywały się w rudę z własnych kopalń zakładanych w są
siednich dobrach ich ówczesnych właścicieli. Niestety ten rozdział górniczej działalności 
wydobycia rudy w tej części ziemi lóeleckiej stanowi dzisiaj zupełnie białą kartę. 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie wspólnie z Wojewódzlóm Ośrodkiem Archeologiczno-
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Konserwatorskim w Kielcach, Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Ostrowcu Święto
krzyskim oraz Towarzystwem Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego 
w Kielcach przystępuje do opracowania programu badawczego tego zaganienia. 

J . 
76-75/-

-.. · li 
PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska Oddział w Lublinie 

Badania prowadził mgr Edmund Mitrus (autor sprawozdania) przy udzia
le mgr Marii Supryn. Trzynasty sezon badań. Zamek (XVI-XVIII w.). 

W 1990 r. wykonano trzy wykopy badawcze o numerach XXXVIII, XXXIX, XL. 
Wykop XXXVIII założono na zewnątrz zamku, na styku wieży wschodniej i budynku 

przybramnego. Budynek przybramny powstał m.in. przez nadmurowanie wcześniejszego muru 
obronnego. Ponieważ mur ów przy wieży mocno skręcał. na wysokości pierwszego piętra 
budynek przybramny z wieżą połączono kamiennym łukiem. W pewnym momencie łuk częś
ciowo zawalił się a pozostałość i dżwiganą przez niego ścianę wsparto ceglanym filarem-ścianą. 
Wykop wykazał, iż filar został postawiony na warstwach nasypowych, które osiadając stworzy
ły wolną przestrzeń pod nim, wobec czego wymaga on wzmocnienia. Analiza wykopu wskazuje, 
iż katastrofa budowlana oraz likwidacja jej skutków miały miejsce nie wcześniej niż w XVIII w. 

Wykop XXXIX założono na dziedzińcu wschodnim zamku, na styku budynku bramnego, 
budynku przybramnego i galerii skrzydła południowego. W wykopie odkryto dolną część prze
wodu kominowego wykonanego w południowym murze budynku bramnego oraz przyległą do 
tego muru ceglaną podmurówkę pod kominek. W północno-zachodnim narożniku parterowego 
pomieszczenia budynku przybramnego odkryto dół otworu drzwiowego prowadzącego na 
galerię. W galerii odkryto posadzkę wykonaną z kwadratowych płytek ceramicznych o wymia
rach 27-29 cm i grubości 4,5- 5 cm. Może ona pochodzić z XVII-sto wiecznej fazy galerii. 
W części dziedzińca przyległej do galerii odkryto bruk- zapewne XVIII-to wieczny. 

Wykop XL założono także na dziedzińcu wschodnim, na północ od środkowej partii galerii, 
wschodniej części skrzydła południowego, obejmując również płn. mur tej galerii, w odl. l 7 m 
od budynku bramnego i 14,75 m od południowej ściany skrzydła południowego. W wykopie 
odkryto (m.in.) wschodnią część fundamentu schodów prowadzących na pierwsze piętro galerii 
komunikacyjnej. z jej pierwszej fazy datowanej na 2 pol. XVI w. 

Zabytki ruchome i dokumentacja znajdują się w PAK PKZ Oddział w Lublinie. 
Badania będą kontynuowane. 

l Jankawo Dolne, gm. Gniezno woj. poznańskie St. 21 patrz późne średniowiecze 
Jarocin, woj. kaliskie St. 2 patrz późne średniowiecze 

Kalisz, Miasto polokacyjne patrz późne średniowiecze 

Kąkolewnica, woj. bialsko
podlaskie uroczysko leśne 
.. Baran" AZP 63-82 lub 64-
82/-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodows
kiej Katedra Archeologii, Zakład Me
dycyny Sądowej w Lublinie 

Badania prowadzili doc. dr Jan Gurba z UMCS (autor sprawozdania) 
i doc. dr hab. Roman Mądro z AM. Miejsce egzekucji i pochówku b. 
żołnierzy AK z przełomu 1944/45 r. 

Badania prawadrono pod nadzorem prokuratora Adama Stańko z Prokuratury Rejonowej 
w Radzyniu Podlaskim. Odsłonięto w czterec~ jamach grobowych szczątki 12 mężczyzn roz
strzelanych i dobijanych na miejscu odkrycia. Swiadczą o tym, znajdywane obok zmarłych i na 
powierzchni gruntu w dużej ilości, łuski nabojów kał. 7,62 mm do radzieckich pistoletów 
maszynowych (ppSz) i broni osobistej (TI). Wszyscy zmarli przed śmiercią mieli skrępowane 
ręce na plecach, niektórzy i nogi, kablem telefonicznym. paskiem skórzanym lub sznurem(?). 
Terminus post quem: data 25 V 1944 wygrawerowana- na jednym z dwóch pierścionków 
ukrytych w pudełku od zapałek znalezionym w mundurze podporucznika (2) - z dedykacją 
. .Najukochańszemu Włodkowi mama" i dodatkowymi inicjałami .. WB". W drugiej kieszeni zna
leziono książeczkę do nabożeństwa zachowaną w postaci celuloidowych odkładek z wizerun
kiem Matki Boskiej Częstochowskiej z orłem i podpisem . .Królowa Nieba i ziemi". widokiem 
klasztoru i Kościoła oraz podpisem ..Pamiątka z Jasnej Góry". Egzekucji dokonano jednak 
w zimie (dwóch zabitych w kożuchach). 

Materiały do zakończenia śledztwa przechowywane są w Prokuraturze w Radzyniu. 
Prace na terenie uroczyska mają być kontynuowane. 
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Kożuchów, woj. zielonogórskie St. 55 patrz późne średniowiecze 

Krajkowo, gm. Mosina woj . poznańskie St. 4 patrz późne średniowiecze 

Kraków- Stare Miasto patrz okres nowożytny 

Kraków- Kazimierz patrz póżne średniowiecze 

Kraków- Wawel patrz wczesne średniowiecze 

Kraków - Zwierzynlec patrz wczesne średniowiecze 

Orzechowo, gm.Miłosław woj . poznańskie St. 3 patrz okres halsztacki 

Piotrk6w Trybunalski, 
St. 7 (zamek) AZP 74-54/8 

l Muzeum Okręgowe 
w Piotrkowie Tryb. 

Badania prowadził mgr Piotr Gaj da (autor sprawozdania) i mgr Mirosław 
Szukała. Finansowal WKZ w Piotrkowie Tryb. Pierwszy sezon badań. 
Palac -wieża Zygmunta I Starego. 

W roku 1990 w związku z;rowadzonymi pracami ziemnymi w otoczeniu budynku założo
no wykop o powierzchni 28 m . Odsłonięto przyporę w południowo-zachodnim rogu wieży oraz 
fragmenty drewnianych umocnień fosy. 

Piotrk6w Trybunalski, 
Zesp6ł Staromiejski 
AZP 74-54/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Piotrkowie Trybunalskim 

Nadzór nad pracami ziemnymi prowadzili: mgr W. Długoszewska i mgr 
inż. arch. W. Szygendowski. Miasto nowożytne. 

Od kwietnia do czerwca 1990 r. miały miejsce prace ziemne, związane z przeprowadzaniem 
trasy ciepłociągu w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Plotrkowie Trybunalskim (ul. ul. Kra
kowskie Przedmieście, Farna oraz część placu przy kościele farnym pod wezwaniem św. 
Jakuba) . Założono wykop o łącznej powierzchni152m2 i średniej głębokości ok. 1,5 m. W celu 
uniknięcia kolizji z istniejącą siecią gazową i telekomunikacyjną trasa wykopu miała nieregu
larny przebieg - 4 odcinki załamane pod kątem prostym l dochodzący do nich pod kątem 70. 
Odcinki oznaczono literami A-E. 

W poszczegóinych odcinkach odsłonięto : 
- odcinek A - w profilu SE zaobserwowano skute cegły muru biegnącego w kierunku 

północnym. 
-odcinek B - ujawnił relikty starszej zabudowy miasta. znanej z planu z roku 1824. 

Stanowije 13 pozostałości murów ceglanych. W południowej części odcinka były to pozostałoś
ci fundamentów kamienic; pozostałe relikty związane były z obecnością 4 piwnic z zachowany
mi niewielkimi fragmentami wysklepek, wnęk ściennych i szyi piwnicznej. Wszystkie fragmen
ty zostały wykonane w wątku blokowym bądź nieregularnym, z użyciem zaprawy 
wapienno-piaskowej i cegły o wymiarach: 6,0-7 ,4 x 123-135 x 270-280, na fundamentach 
z zalanych zaprawą głazów narzutowych. Występujące w dwóch reliktach wyższe cegły (o wy
sokości 7,8-.8,5) zostały użyte wtórnie (poniżej występuje partia cegieł o wymiarach podanych 
wcześniej). Swiadczy to o nowożytnej genezie wszystkich reliktów murów. Również występują
cy w tym odcinku materiał ruchomy (fr. ceramiki naczyniowej, kafli piecowych oraz szkła 
naczyniowego i okiennego) można wstępnie datować na okres nowożytny (XVII-XVIII w.). 

- odcinek C -w pobliżu obecnego. XIX-wiecznego ogrodzenia kościelnego natrafiono na 
pozostałości wcześniejszego muru. Między kamieniami, w zaprawie znaleziono fragmenty no
wożytnej ceramiki naczyniowej. Od ww. muru na odcinku o długości ok. 2,5 m odsłonięto na 
głębokości ok. 1,5 m stosunkowo równą warstwę kostki granitowej . 

- odcinek D - natrafiono na fragmenty kości ludzkich pochodzących ze zniszczonych 
w trakcie wcześniejszych prac ziemnych pochówków, oraz na fundamenty nie istniejącego dziś 
ogrodzenia placu kościelnego . 

- odcinek E - odsłonięto relikty moszczonej drewnem drogi w pobliżu nieistniejącej dziś 
Bramy Krakowskiej. Na skutek braku materiału ruchomego nie jest możliwe datowanie 
pozostałości drogi- pobrano fragmenty drewna do analizy C 14. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków w Piotrkowie Trybunalskim. 

l Poznań - Stare Miasto patrz późne średniowiecze 
Poznań - Stare Miasto ul. Klasztorna 22, 23 patrz późne średniowiecze 
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l Proboszczewice, gm. Stara Biała woj. płockie St. 20 patrz późne średniowiecze 

Rajsk 
kaliskie Dwór na 
AZP 66-41/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Kaliszu 

Badania prowadził mgr Janusz Tomala. Finansował WKZ w Kaliszu. 
Drugi sezon badań . XVIII-to wieczny dwór na kopcu. 
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W północnej części wsi, ok. 320 m na północ od kościoła, znajduje się kopiec porośnięty 
drzewami i krzakami o wymiarach 44 na 30 m i wysokości ok. 1.5 m, który otacza fosa 
o szerokości 4-16 m. 

Inwentarz z 1766 r. opisuje "dwór stary na kopcu". Badania archeologiczne były kontynu
acją przerwanych prac w 1987 r. Wyeksplorowano łącznie siedem wykopów o wymiarach 
każdy 5 x 2 m. Odsłonięto pozostałości po budynku dworskim, który zbudowany był z drewna, 
częściowo podpiwniczony. Dwór znajdował się w centralnej partli nasypu. Wolną przestrzeń 
kopca wybrukowano. Obiekt był jednofazowy. Użytkowano go w XVIII w. Kres jego istnieniu 
położył gwałtowny pożar. Fundatorami założenia byli Koblerzyccy. 

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja znajdują się w WKZ w Kaliszu. 
Badania zostały zakończone. 

Rzeszów, ul. Króla Kazimie
rza AZP 103-76/-

l Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadzili: dr Sylwester Czopek i Piotr Mitura. Finansował 
Miejski Konserwator Zabytków. Pierwszy sezon badań . Miasto nowożyt
ne z elementami osadnictwa późnośredniowiecznego . 

Celem podjętych badań było rozpoznanie stratygrafi tej części miasta oraz weryfikacja 
wcześniejszych przypadkowych odkryć i obserwacji. Wykopy usytuowano przy ul. Króla Kazi
mierza, stanowiącej bezl?ośrednie zaplecze zabudowy przyrynkowej . Założono 3 wykopy o łącz
nej powierzchni 12,5 m . Dokonano szczegółowych obserwacji stratygraficznych, wydzielając 
kolejne warstwy nowożytne, a także późnośredniowieczne. Zrekonstruowano pierwotny prze
bieg calca wzdłuż stoku biegnącego w kierunku Wisłoka. Pozyskano sporą liczbę materiału 
ruchomego, w tym największą serię ceramiki późnośredniowiecznej z terenu całego zespołu 
staromiejskiego. Bogaty okazał się też materiał wczesnonowożytny. Uzyskano także dane do 
rekonstrukcji wczesnomiejskich obwałowań ziemnych oraz Ich przebiegu. 

Dokumentacji i materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

l Ryczów, gm. Ogrodzleniec woj. katowickie patrz późne średniowiecze 
Sandomierz, woj . tarnobrzeskie St. 7 patrz późne średniowiecze 

Skoszewy Stare, gm.Nowosolna woj . łódzkie, St. l patrz późne średniowiecze 

Skierniewice St. 8 
AZP 62-58/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Skierniewicach 

Badania prowadziły mgr Lubomira Tyszler l mgr Anna Marciniak (auto
rka sprawozdania). Finansował WKZ w Skierniewicach. Drugi sezon 
badań ratowniczych na terenie Inwestycji kościelnej (dom parafialny) 
przy ul. Floriana 3. 

Kontynuowano badania prowadzone uprzednio przez mgr. P. Świątkiewicza. Celem było 
określenie chronologii i funkcji domniemanych obiektów osadniczych odkrytych w poprzednim 
sezonie. Przebadano obszar o przybliżonej powierzchni 25,5 , m2• Odnaleziono 876 fragmentów 
przedmiotów zabytkowych. Dominowała ceramika naczyniowa (622 fr.), w większości wykona
na w technologii nowożytnej. 

Stwierdzono, że teren objęty poszukiwaniami był Intensywnie użytkowany dopiero od 
początków XVII wieku . Nieliczne fragmenty ceramiki XVI wiecznej odnaleziono jedynie w wyko
pie nr V /90. Niestety nie udało się potwierdzić sugestii (wysuniętej po ubiegłorocznych 
badaniach) o istnieniu na tym terenie osadnictwa średniowiecznego. 

Badania zakończono. 
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Słaboszewo, gm. Dąbrowa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
woj. bydgoskie AZP 44-37lub Instytuty Prahistorii i Antropologii 
45-37/- w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Józef Bednarczyk i Artl.!r Rewekant. Finanso
wało BBDZ w Bydgoszczy. Piąty sezon badań. Siady osadnictwa pra
dziejowego. kościół i cmentarz przykościelny z elementami fortyfikacji 
z XV-XVII w. 

Stanowisko usytuowane jest na kulminacji rozległego wzniesienia (kemu?) na południowo
wschodnim skraju wsi- jedynej tak eksponowanej formy terenowej w okolicy. 

Pierwsze badania w końcu XIX wieku przeprowadził tu ówczesny właściciel w związku 
z niszczeniem stanowiska w wyniku eksploatacji żwiru, następne- po długiej przerwie - eki
pa archeologiczno-antropologiczna pod kierownictwem mgr Cz. Sikorskiego l dr J. Piontka 
w latach 1969 i 1972-1974. Postępująca od tego czasu eksploatacja żwirowni (mimo decyzji 
konserwatorskiej) sprawiła, że jej zasięg .. przesunął" się o kilka metrów osiągając linię do której 
doprowadzone zostały badania i w skarpie ponownie pojawiły się szkielety. Podjęte w tej 
sytuacji badania miały charakter doraźnie ratowniczy. Wobec ograniczeń czasowych akcja 
sprowadzała się do zabezpieczenia skarpy. Wytyczono wzdłuż niej Jamany"- dostosowany do 
jej przebiegu -ciąg wykopów (nr l - 5/ 1990) na odcinku długości 38 m i szerokości l - 3,5 
m (powierzchnia łączna- ok. 70m2

). 

Odkryto i zbadano fragmenty następujących elementów założenia: 
l. Podwalina kamienna ściany południowej kościoła długości ok. 13m, naruszona częścio

wo przez skarpę żwirowni . Skonstruowana byfa z warstwy kamieni ułożonych płaską powierz
chnią ku górze. Przestrzeń pomiędzy kamieniami wypełniał gruz wraz z licznymi fragmentami 
ceramiki naczyniowej i szkła okiennego. 

2 . Cmentarzysko. Zbadano ponad 40 grobów zachowanych w różnym stopniu oraz kilka 
ossariów z większą liczbą kości. Największe skupienie grobów znajdowało się na zachód od 
kościoła, mniej w pobliżu kościoła i w jego obrębie oraz pod podwaliną ściany. W kilku przy
padkach zachowane były (w różnym stanie) obudowy drewniane grobów. Wyposażenie w po
staci bransolety z paciorków szklanych posiadał tylko jeden zmarły. 

3. Fortyfikacja złożona z (a) wału o jądrze glinianym obłożonym kamieniami, szerokości 
u podstawy ok. 1,5 m zachowanym do wysokości 0,7 m oraz (b) dwóch linii suchych fos 
(sprzężonych ze sobą bądż pochodzących z różnych faz?) . 

Nie uzyskano nowych danych odnośnie do chronologii założenia, szereg przesłanek wska
zuje natomiast, że było ono kilkakrotnie przebudowane. 

Dokumentacja przechowywana jest w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Bydgo
szczy, materiały archeologiczne w Muzeum im. Kasprowicza w Inowrocławiu zaś antropolo
giczne w Instytucie Antropologii UAM w Poznaniu. 

Wobec braku możliwości praktycznego ustrzeżenia stanowiska przed dalszą dewastacją 
konieczne jest kontynuowanie badań. 

Stany, gm. Nowa Sól, woj. 
zielonogórskie St. nr 5, AZP 
64-16/44 

Muzeum Archeologiczne Środkowe
go Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Jarosław Lewczuk. Pierwszy i ostaln! sezon 
badań. Prace były finansowane przez Muzeum Archeologiczne Srodko
wego Nadodrza w Zielonej Górze. Wojskowy obóz warowny z okresu 
nowożytnego . 

W trakcie szczegółowej inspekcji zwartych zespołów leśnych województwa - dokonywanej 
corocznie wiosną przez KZA w Zielonej Górze- w dniu 26.06.1990 odkryto nieznany dotąd 
warowny obóz wojskowy. Jest on położony w kompleksie lasów liściastych Nadleśnictwa Nowa 
Sól, Leśnictwo Odra, Oddział 37 - na prawym brzegu Odry, n/północną krawędzią Kanału 
Kopalnica, wpadającego do rzeki na wysokości wsi Modrzyca, na lewym brzegu rzeki. 

Obóz ma kształt trapezu o dwóch bokach równoległych po osi W-E. Bok pn. ma dł. 79 m, 
bok pd. 60 m. Bok wschodni - prostopadły do pn. i pd. ma 76 m. Bok zachodni - zoriento
wany pod kątem ostrym do boku pn. i kątem rozwartym do boku pd. - ma 78 m. Szerokość 
wału u podstawy wynosi 11 m , szer. korony 3m. Wysokość od 1,6 do 1,8 m . 

Przy wale pn. -platforma ziemna, wysunięta przed czoło nasypu. Jej boki pn. i pd. mają po 
17m, zachodni- 17,6 m , wschodni- 19m. Wysokość platformy (działobitni) wynosi 1,6 m . 

W wale pd. widoczne ślady rampy o szerokości 8 m i dł. min. 20 m. Służyła ona jako droga 
komunikacyjna- pozwalała na \\jazd i wtaczanie armat na teren obozu. 

Pn.-zach. narożnik podmywany przez Odrę, grozi mu rozmycie w wypadku wysokiego 
stanu wody. 

Na podstawie 2 fr. cer. obustronnie polewanej, noszącej znamiona ceramiki barokowej. 



Informator Archeologiczny 1990 121 

a znalezionej w małym sondażu na wschodnim odcinku wału - można obóz datować na 
XVII-XVIII wiek; być może z dużą dozą prawdopodobieństwa :viązać go należy z wojną trzydzie
stoletnią, która swymi działaniami objęła również i tę część Sląska. 

Staroźreby, woj. płockie 
AZP 48-56/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Płocku 

Badania prowadzili doc. dr hab. Leszek Kajzer i mgr Janusz Pietrzak. 
Finansował Zakład Usług Inwestycyjnych i Doradztwa Technicznego 
BUDOPLAN w Płocku. Pierwszy sezon badań. Relikty renesansowej willi 
z połowy XVI w. tkwiące w bryle pałacu H. Szpilowskiego. 

Prace w Staroźrebach miały charakter ratowniczo-konserwatorski. Prowadzono je metoda
mi typowymi dla działań archeologiczno-architektoniczych. Miały umożliwić kontynuowanie 
remontu zabezpieczającego pałac opuszczony w 1987 r. przez Internat Liceum Ogólnokształcą
cego i szybko niszczony. Badaniami objęto zespół pałacowy, składający się z blisko 9 hektaro
wego parku i stojącego w nim klasycystycznego pałacu, wzniesionego dla starosty płockiego 
i płońskiego Onufrego Bromirskiego. Zachodnia część budynku jest podpiwniczona i kryje 
w sobie relikty starszej budowli murowanej. 

Wyeksplorowano 5 wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 19,5 m 2
, przeprowadzono 

analizę murów budynku i sporządzono odpowiednią dokumentację. Badania archeologiczne 
nie przyniosły imponujących efektów (odnotować należy tylko odkrycie XIX-wiecznej studni) 
a większość danych zebrano w wyniku obserwacji architektury pałacu. 

Mimo dość ugruntowanych hipotez nie stwierdzono obecności późnośredniowiecznego 
dworu. Najstarszym zidentyfikowanym był ceglany, dwukondygnacyjny, jednotraktowy dom 
o wymiarach 11 x 22 m posiadający 3 ,,sklepy" w przyziemiu i 3 takież izby na górnej kondyg
nacji. Na podstawie analizy ruchomego materiału zabytkowego i reliktów murów datować go 
można na XVI wiek. Natomiast wielka liczba otworów (okiennych i drzwiowych) oraz znaczna 
"przestrzenność" budynku wykluczają interpretowanie go jako ,,domu pańskiego". Sądzimy, że 
była to renesansowa :villa w ogrodzie. której pełen zachwytu opis zanotował w ,,Najstarszym 
opisie Mazowsza" J. Swięcki. Prezentowała ona typ ,,casa di villa" i została prawodpadobnie 
wzniesiona w połowie (lub na początku trzeciej ćwierci) XVI w. przez humanistę i dyplomatę. 
biskupa chełmińskiego i przemyskiego Wojclecha Staroźrebskiego (+ 1580). Odkrycie pier
wszej. tak wczesnej renesansowej willi na Mazowszu, wymaga bacznej uwagi i obszerniejszych 
komentarzy. 

Potwierdzono także atrybucję pałacu, łącząc go pewnie z najwybitniejszym architektem 
mazowieckiego klasycyzmu Hilarym Szpilowskim. Pałac powstał prawdopodobnie w pierw
szych dziesięcioleciu XIX w. 

Dokumentacja z prac znajduje się w WKZ w Płocku. 
Badania zakończono. 

Strawczyn, woj. kieleckie 
AZP 84-61/-

Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorski w Kielcach 

Badania prowadziła ekipa WOAK w Kielcach pod kierownictwem doc. 
dr. hab. Leszka Kajzera. Finansował WOAK. Pierwszy sezon badań. 
Wczesnobarokowy dwór-pałac z I połowy XVII w. 

Prace w Strawczynie miały charakter ratowniczo-konserwatorski. Przedmiotem prac był 
niewielki nieużytek, lekko obniżony w stosunku do okolicznych pól, na którym zachował się 
relikt kamiennej. sklepionej kolebkowo, piwnicy. Obiekt nie był notowany w literaturze, a je
dyna wzmianka, pióra monografisty Kielecczyzny ks. J . Wiśniewskiego, sugerowała, że stał tu 
"ongi dwór lub może zameczek". Tegoroczne prace miały na celu zweryfikowanie tej wiadomoś
ci, poznanie stanu zachowania murów fundamentowych i, jeśli to będzie możliwe, podjęcia 
próby zrekonstruowania rzutu budynku. 

Wytyczono i wyeksplorowano 33 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 205m2 (i orien
tacyjnej kubaturze 200 m3). zgromadzony spory zbiór ruchomych przedmiotów zabytkowych 
(4578 zabytków, w tym 2997 ułamków naczyń glinianych, 707 uł. kafli piecowych, 647 f r. szkła 
itp.) sporządzono niezbędne notatki architektoniczne i odpowiednią dokumentację. 

Na 33 wykopy sondażowe tylko w 23 znaleziono nikłe relikty murów fundamentowych a naj
ciekawsze obserwacje poczyniono na podstawie analizy negatywów, pozostałych po rozebra
nych, aż do stopy fundamentu, murach. Stwierdzono także, że w środkowej partii budynku poziom 
gruntu zebrany został poniżej pierwotnego poziomu użytkowego. Analiza ruchomego materiału 
zabytkowego (w którym przeważał materiał bardzo rozdrobniony i trudny do analizy formalnej) 
wykazała, iż obiekt funkcjonował od połowy XVII do drugiej połowy lub końca XVIII w. 

Obserwacje te przekonują. że badany obiekt został całkowicie i bezpowrotnie zniszczony, 
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głównie po wojnie, w związku z wydobywaniem z kopca ziemnego, kryjącego relikty murów, 
materiału i kruszywa na pobliską drogę. 

Badania pozwolily jednak zrekonstruować hipotetyczny rzut założenia. Był to budynek 
prostokątny o wymiarach 19 x 33m opięty na narożach czterema ośmiobocznymi wieżami. 
Dom ukształtowany był dwutraktowo, w osiach skrajnych trzytraktowo, na dolnym poziomie 
posiadał 12 pomieszczeń i miał chyba dwie kondygnacje. Charakter obiektu i jego skala, 
niewiele odbiegająca od pałacu biskupiego w Kielcach, nie wymaga komentarza. Odkrycie 
można więc interpretować jako relikt wczesnobarokowego dworu-pałacu , którego fundację 
łączyć należy z rodziną Gawrońskich i odnosić do I połowy XVII w. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w zbiorach Wojewódzkiego Ośrodka Archeologiczno
Konserwatorskiego w Kielcach. 

Badania zostały zakończone. 

l Trzemeszno, woj. bydgoskie patrz późne średniowiecze 

Tubądzin, gm. Wr6blew woj. 
sieradzkie St. l AZP 69-
43/14 

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 

Badania prowadził mgr Marek Urbański siłami Muzeum Okręgowego 
w Sieradzu. Dwór nowożytny. 

Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym prowadzone były w ramach nadzoru 
nad pracami związanymi z izolacją ścian dworu . Na terenie dworu przeprowadzono niewielkie 
badania sondażowe w 1982 r. a w 1986 r. oznaczono go na arkuszu AZP. 

Pierwsza wzmianka o Tubądzinie pochodzi z roku 1392, nst. z XV, XVI. XVII i dalej aż do 
XX w. Materiał wydobyty w 1990 r. można właśnie datować na przedział między XIV a XX w. 
(tylko jeden fragment brzuśca naczynia glinianego nosi cechy ceramiki wczesnośredniowiecznej) . 

Prace polegały na obkopaniu ścian części podpiwniczonej dworu rowem o szerokości 1,5 m 
i głębokości przekraczającej poziom stopy fundamentowej. Powstały w ten sposób wykop 
podzielono na 3 odcinki: l -S, 2- E. 3- N. Długość odcinka l - 7,6 m, odcinka 2 - 15,1 
m, odcinka 3 - 12, l m. W odcinku l lico muru było prawie w całości zasmołowane. Z lica na 
gł. ok. 120 cm od P. O wystawało kiika dużych kamieni. Fundament posadowiony na kamie
niach polnych , tworzących ławę fundamentową. Z wydobytego materiału zabytkowego wyróż
niają się fragmenty kafli piecowych, w tym naczyniowych oraz ułamki butelek szklanych. 
Narożnik południowo-wschodni był 20-30 cm głęblej wkopany od ściany południowej. Wykop 
przy ścianie wschodniej odsłonił resztki nieużywanego wejścia do piwnic oraz szeroką ławę 
fundamentową w części północnej wykopu . Ławę zbudowano z dużych i małych kamieni po
lnych oraz z gruzu ceglanego. Cegły tej ściany, ułożone w układzie: warstwa wozówek, warstwa 
~ówek, różniły się nieco rozmiarami od odkrytego wejścia do piwnicy. Wśród wykopanych 
fragmentów ceramiki znajdował się jeden fr. brzuśca naczynia wczesnośredniowiecznego, fr. 
ceramiki z XVII i XVIII w., fr.kafli płytowych i Jednego garnkowego. Całość odcinka 2 miała 15 
m dł. Odcinek 3 o dł. 12m znajdował się przy scianie północnej dworu. Tu ława fundamentowa 
była widoczna tylko przy narożniku NE. Dalej odkryto nieokreśloną konstrukcję ceglaną, być 
może fragment wędzarni prawdopodobnie z XX w. oraz część fundamentu budowli skierowa
nego pod kątem prostym do północnej ściany dworu. Ten ostatni był płytko posadowiony, lecz 
zbudowany z cegły o wymiarach zbliżonych do cegły ze wschodniej ściany. Z zabytków rucho
mych wyróżniało się klikanaście fr. kafli piecowych, fragmenty garnków z XV-XVI i XVII
XVIII w., wyroby szklane z XVIII-XX w. i trudne do datowania przedmioty żelazne . 

Ponieważ najbliższe otoczenie budynku dworskiego zostało już wcześniej przekopane pod
czas remontu, nie można było prowadzić obserwacji pierwotnych nawarstwień . 

W związku z odkryciem licznych fragmentów nieznanych ze źr6deł wcześniejszych 
budowli, zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia prac wykopaliskowych w bezpośrednim 
sąsiedztwie dworu w Tubądzinie. 

l Tudorów, gm. Opatów woj. tamobrzeskie St. l patrz późne średniowiecze 
Włocławek, Miasto i zamek patrz późne średniowiecze 

Zamość - Stare Miasto 
AZP 88-88lub 89-88/-

PP Pracownia Konserwacji Zabytków l 
Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska Oddział w Zamościu 

Badania prowadził mgr Andrzej Witkowski. Finansował WKZ w Zamoś
ciu. Pierwszy sezon badań. Miasto. 

Badania koncentrowały się na trzech obiektach Starego Miasta: kojce w parku, nadszańca 
K2 w zespole bastionu VII oraz Akademii. W przypadku dwóch pierwszych obiektów wykonano 
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nadzory archeologiczne nad przeprowadzonymi pracami ziemnymi, natomiast w trzecim przy
padku (Akademia) rozpoczęto systematyczne badania archeologiczne. 

I. Kojec w parku 
Nadzory archeologiczne dotyczyły trzech wykopów, związanych z pracami remontowymi 

kojca. Zlokalizowano je przy południowej , wschodniej i północnej ścianie kojca. W wykopach 
odsłonięto lica kojca znajdujące się obecnie pod powierzchnią ziemi (w tym lico ściany wschod
niej z otworem kanału) , fragment muru Carnota, kanał biegnący wzdłuż ściany południowej 
(prawdopodobnie dalszy ciąg kanału odkrytego przed Bramą Lubelską Starą) oraz dwa frag
menty murów szyi rawelinu. Prace będą kontynuowane przy zachodniej ścianie kojca oraz 
w jego wnętrzu . Wszystkie odsłonięte relikty architektury można wiązać z modernizacją twier
dzy. jaka miała miejsce w I połowie XIX wieku. 

II. Nadszaniec K2 w zespole bastionu VII 
Nadzór archeologiczny dotyczył wykopu kanalizacyjnego, zlokalizowanego w działobitni 

położonej na północ od przejazdu na platteau bastionu. Wykop (o głębokości ca 3 ,00 m) 
zlokalizowano na osi W-E i sięgał on od wschodniej ściany nadszańca do zachodniej ściany 
działobitni . W wykopie zadokumentowano pierwotny poziom terenu (ca l m poniżej współczes
nego) oraz pierwotny poziom użytkowy nadszańca (ca 0,30 m poniżej obecnego) . Odsłonięto 
także fragment potenny, prawdopodobnie z ok. połowy XVII wieku . Autor wiąże ten obiekt 
z zabudowaniami zaznaczonymi w tym sektorze twierdzy na tzw. planie Jonsaca. Potemę 
wzniesiono z cegieł i przykryto odcinkowym sklepieniem kolebkowym (również ceglanym). Nie 
osiągnięto poziomu dna potemy, pomimo doprowadzenia eksploracji do głębokości ca 2,50 m 
poniżej strzałki sklepienia. Poterna została znacznie zniszczona zarówno w wyniku budowy 
nadszańca (1825-30) , jak też podczas późniejszych prac w jego wnętrzu; niestety, dotychczas nie 
są one potwierdzone w Wstoriografti i dlatego trudno jest podać ich wiarygodną interpretację. 

III. Akademia 
Badania archeologiczne Akademii stanowiły pierwszy etap prac zakrojony:ch na szerszą 

skalę . W roku bieżącym wykonano 5 wykopów o łącznej powierzchni ca 60m2
, zlokalizowa

nych w centrum dziedzińca (wykop I) oraz przy zachodnim skrzydle Akademii (wykop 11-V). 
W wykopie I natrafiono m.in. na relikty dwóch poziomów w postaci bruków; ceglanego (starszy) 
oraz kamiennego (młodszy). Odsłonięto również fragment studni, znanej m .in. z planu Akade
mii z 1809 roku. 

Znacznie ciekawsze rezultaty osiągnięto w wykopach II-V, zlokalizowanych przy skrzydle 
zachodnim. Natrafiono tam m.in. na fundamenty filarów arkad krużganków. Odsłonięto 
również relikty arcWtektury dwóch budynków. Jeden z tych reliktów to ceglana skarpa (przy
pora), wykorzystana wtórnie jako fundament filara arkady. najciekawszym jednak było odkry
cie fragmentu traktu budynku, wchodzącego częściowo pod skrzydło zachodnie. Uchwycono 
dwa fragmenty murów zewnętrznych (N-S). mur działowy (W-E) rozdzielający trakty oraz mury 
działowe (N-S) wyznaczające poszczególne pomieszczenia. O tym, że mamy do czynienia z wnę
trzem budynku świadczyły zarówno wewnętrzne tynki z pobiałą, zachowane na ww. murach 
oraz relikty posadzek ceglanych stwierdzono również występowanie drugiego traktu pomie
szczeń, położonego na wschód od powyższego; będzie on przedmiotem badań w roku przy
szłym. Jak można przypuszczać, natrafiono na pozostałości pierwotnego budynku Akademii 
(Hippeum?), funkcjonującego do końca lat 30-tych XVII wieku . Jest to, co prawda, Wpoteza 
robocza, jednakże zdają się ją potwierdzać niektóre fakty. jak np. występowanie spalenizny 
w warstwach na poziomie ww. murów oraz natrafienie na skupisko osmalonego, pokruszonego 
tynku, występującego poza północną ścianą zewnętrzną. Być może są to ślady pożarów z 1627 
lub 1633 roku . Na pełne rozstrzygnięcie i weryfikację tych Wpotez należy jednak poczekać do 
zakończenia badań . 



BADANIA ZAGRANICZNE 

Badania zagraniczne Centrum Archeologii Śródziemnomorsklej Uniwer
sytetu Warszawskiego lm. Profesora Kazimierza Michałowskiego 
w 1990 r. 

Pełne sprawozdania wstępne zamleszcwne zostały w .,Raportach Wykopaliskowych" II 
1990, Warszawa 1991. Dotyczą one: 

Cypr - Nea Paphos (Wiktor A Daszewskl) 

Egipt- Aleksandria- Kom el Dikka (Grzegorz Majcherek); Delr elBahart- Świą
tyn!a Hatszepsut (Janusz Karkowskl) sprawozdanie za 1989-1990; Delr el Bahart 
- Swiątynla Totmesa Ill, (Jadwiga Lipińska); Deir el-Naqlun- (Włodzimierz Cod
lewski l Tomasz Derda; sprawozóanie za 1989 Olaf E . Kaper); Marina/el Alameln
(Wiktor A. Daszewskll Jarosław Dobrowolski, sprawozdanie z sezonu 1988- Wło
dzimierz Bentkowskl); OazaDachla- (Lech Krzyżaniak); Tell Atrlb- (Karol Myśli
wiec) 

Irak - Hatra (Michał Gawlikowskl) - M'lefaat (Stefan K. Kozłowski, sewny 
1989/1990; dodatkowo sprawozdanie zbiorcze za lata 1985-89 z Nemrtk 9- S.K. 
Kozłowski) 

Sudan- Stara Dongola (Włodzimierz Godlewski) 

Palmyra- Miasto antyczne (Michał Gawllkowski), 

Palmyra- Zamek arabski (Janusz Bylińskl), 

Syria- Tell Abu Hafur; Tell Dżassa Al Gharbl (badania Marii Krogulsklej, sprawo
zdanie Piotr Blelińskl) 

Minabat Abu Omar (wacho- 11 

dnia Delta) =======dlll 

Egipt 

Muzeum Egipskie w Berlinie (Zach) 
'Ye współpracy ze Stacją Archeologii 
Sródzlemnomorskiej UW w Kairze 
i Muzeum Archeologicznym w Po
znanlu. 

Ekspedycją kierował prof. dr Dietrich Wildung z ME w Berlinie nato
miast tokiem badań terenowych kierował doc. dr hab. Lech Krzyżaniak 
(autor sprawozdania). Obok niego ze strony polsklej udział wzięli: inż. 
Janusz Wałkuski oraz Waldemar l Wanda Jerkowie (dokumentaliści) . 
Dziesiąty sezon badań wykopaliskowych. Cmentarzysko z okresu pre
dynastycznego-wczesnodynastycznego l nekropola z okresu saicklego
rzymsklego. 

Dokończono eksplorację północnej , skrajnej części cmentarzyska z okresu późno-predyna
stycznego l wczesno-dynastycznego. 

Eksplorowano dwa duże groby wielokomorowe - nr nr 2275 i 2897 - odkryte w toku 
poprzedniej kampanil, odkryto także kolejny grób - nr 3020 - znacznych rozmiarów, jedno
komorowy. W przypadku dwu pierwszych grobów zbadano zawartość komór głównych pierwo
tnie zawierających szczątki zmarłego (zostały one wyrabowane jeszcze w starożytności) oraz 
komór bocznych. W komorze głównej grobu 2897 znaleziono narzędzia miedzlane (ostrza piły 
1 cioseł), fragmenty licznych naczyń kamiennych i kości bydła (komorę główną grobu 2275 
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wyeksplorowano jeszcze w poprzedniej kampanii) . Komory boczne grobów 2275 i 2897 zawie
rały po kilkadziesiąt naczyń ceramicznych; w grobie 2275 znaleziono także kilka naczyń -
importów pochodzących z Lewantu , m.in. naczynie w kształcie ptaka z wlewem na grzbiecie. 
Zawartość dużych naczyń, tzw. wine jars. zbadano stosując szlamowanie (wet flotation) 
otrzymując bogatą próbkę szczątków roślinnych, znaleziono w nich także szczątki zwierząt 
i fragmenty naczyń ceramicznych tzw. gospodarczych (utility ware) . Do tych dużych naczyń 
najprawdopodobniej wsypano zawartość palenisk (rytualnych?). W grobie 3020 nie stwierdzo
no szczątków ludzkich; znaleziono w nim kilkadziesiąt naczyń ceramicznych i paciorki z ka
mieni półszlachetnych . 

Konstrukcja tych grobów, zbudowanych na planie prostokąta (groby 2275 i 2897 zbudowa
no z cegła suszonej, grób 3020 zbudowano z gliny). wykazuje znaczne podobieństwa do 
architektury grobowej znanej z rejonu Memfts i z górnego Egiptu (Abydos, Hierakonpolis). Nie 
ulega kwestii, że wszystkie trzy groby przeznaczone były dla osobników należących do elity 
lokalnej grupy społecznej. Datuje się je na początki I dynastii staroegipskiej (około 3100-
3000 p .n .e .). 

Grana Prowincja La Coruna 

Hiszpania 

Uniwersytet Łódzki Uniwersytet 
w Santiago de Compostela Katedra 
Archeologii Departament Archeolo
gii i Historii Starożytnej 

Osiedle obronne kultury Castro (V w. p.n.e.- IV w. n .e.). Czwarty sezon 
badań . Finansowały uniwersytety w Łodzi i Santiago de Compostela. 
Badania prowadzili prof. Fernando Acuna i dr dr Gonzalo Meijide l Ta
deusz Grabarczyk (autor sprawozdania) . 

Prace były kontynuacją poprzednich sezonów. Odkryto kolejne fundamenty kamiennych 
domów w kształcie prostokątnym stwierdzając przy tym, że poniżej tych fundamentów wystę
puje starsza warstwa kulturowa, być może związana ze schyłkiem epoki brązu. Odkryte 
fragmenty ceramiki należy wiązać z początkiem kultury Castro. Odsłonięto także fragmenty 
muru otaczającego całe osiedle oraz zniszczoną bramę . Potwierdzono wcześniejsze przypu
szczenia, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami domów, starszymi okrągłymi i młodszymi 
prostokątnymi. 

Dokumentacja znajduje się w Katedrze Archeologii U.Ł. 
Badania będą kontynuowane l mają na celu ocfsłonlęcle całej osady. 

Angkor Świątynia Bayon 

Kambodża 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Warszawie 

Badania prowadzili Tomasz Celewicz (architekt) i mgr Zbigniew Borcow
ski (archeolog z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku). Pierwszy se
zon badań i prac dokumentacyjno-konserwatorskich. 

Celem badań było rozpoznanie obiektu, określenie jego stanu zachowania oraz kondycji 
technicznej , a także opracowanie założeń metod konserwacji. Badaniami objęto obszar o po
wierzchni 110m2

• Założono siatkę pomiarową i wytyczono 6 sektorów. 
Wykopy lokalizowano z myślą uchwycenia relacji chronologicznych. 
Odkryto północną krawędź posadzki przed głównym wejściem świątyni i fragment jej 

wschodniej krawędzi. Posadzka pochodzi z okresu Dżajerwermana VII i jest przecięta przez 
środek konstrukcją z piaskowca i laterytu stanowiącą prawdopobodnie mur opasujący świąty
nię. Mur powstał zapewne w późniejszym okresie. Na odcinku zachodnim wykop miał głębo
kość 2,40 m ale nie osiągnięto calca. Odkryto m .in. materiał ceramiczny z okresu wcześniej
szego niż świątynia. 

Pozyskano znaczną ilość miejscowej ceramiki khmersklej jak i importowanej , co ma istotne 
znaczenie dla określenia chronolo~i stanowiska. Wśród zabytków ruchomych zwraca uwagę 
moneta z brązu z wizerunkiem ptaka. 

Uzyskano w rezultacie względną stratygrafię stanowiska i rozpoznano ślady 8 faz-wydarzeń. 
Pobrano próbki 2 do analizy Cl4, l antropologicznej i l metalurgicznej . 
Prace architektoniczne polegały na dokładnej analizie obiektu i odczyszczaniu niektórych 

fragmentów oraz stemplowaniu partii zagrożonych. 
Materiały z wykopalisk złożono w magazynie Conservation d'Ankgor. 
Pełne sprawozdai_lie z prac w: Jnformacje Bieżące" 5/90 Wyd. PKZ (do uż. wewnętrznego). 

Tomasz Celewicz- Swiątynia Bayon, Kambodża. Pierwszy sezon prac archeologiczno-konser
watorskich. 
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Moroczyn, woj. zamojskie 
St. 32 AZP 86-94/46 

1988 

Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorski w Zamościu 

Badania prowadził mgr Wacław Ponasewicz. Finansowal WOAK w Za
mościu. 

Stanowisko położone jest we wschodniej części gruntów wsi Moroczyn, przy granicy 
z gruntami wsi Husynne. Zajmuje teren cypla o ekspozycji południowej - nachylenie zbocza 
ok. 40 - i powierzchni ok. 40 arów- na południowym skraju Grzędy Horodelskiej. 

Jesienią 1987 r. właściciel pola, obejmującego zachodnią część stanowiska, przeprowadził 
głęboszowanie, w wyniku czego na powierzchni roli ukazało się skupisko ceramiki i przepalo
nego lessu. 

Jesienią 1988 r. przeprowadzono badania ratownicze obiektu. Założono wykop o wymia
rach 3 x 3 m. Po zdjęciu warstwy ornej odsłonięto 8 obiektów (ryc. 2). 

Obiekt I w kształcie nieregularnego owalu o wymiarach 136 x 126 cm i głębokości ok. 4 cm 
- wypełnisko plamiste: less i czarnoziem przemieszany z węglem drzewnym. Spąg obiektu 
stanowił przepalony less, centralnie osiągający ok. 34 cm miąższości. W warstwie wypełnisko
wej wystąpiło 5 fragmentów ceramiki. Fragment dna (ryc. 4, 2) z naczynia grubościennego, 
którego masa ceramiczna schudzana była gruboziarnistym tłuczniem kamiennym. Ścianki 
chropowate, przy czym zewnętrzna była poddana wygładzaniu twardym przedmiotem w kie
runku pionowym. 

Pozostałe fragmenty pochodzą z naczynia szerokootworowego (ryc. 26). Masa ceramiczna 
schudzana była średnio i drobnoziarnistym piachem oraz w mniejszej ilości gruboziarnistym 
tłuczniem. Zewnętrzna strona ścianek o barwach od ceglastej do szarej, wewnętrzna natomiast 
koloru czarnego. Bogatą ornamentykę tworzą linie proste i faliste. Naczynia w górnej partli 
było poddane obtaczaniu. 

Obiekty II-VIII to jamy posłupowe. Wokół jam II, V i VII wystąpił stwardniały less, rozwars
twiający się skośnie, dośrodkowo, co przemawia za tym, że slupy były wbijane w ziemię. 
W jamie II wystąpiły 4 fragmenty ceramiki, które udało się połączyć z 2 fragmentami zebrany
mi z powierzchni (ryc. 4, 1). Zrekonstruowany fragment naczynia formą i masą ceramiczną 
nawiązuje do naczyń typu praskiego. W jamie VII wystąpiły 2 fragmenty ceramiki o barwie 
ceglastej ścianek i szarej części wewnętrznej. Masa ceramiczna schudzona średnioziarnistym 
tłuczniem. 

Wstępnie cały zespół można wiązać z istniejącymi we wczesnym średniowieczu wolnostoją
cymi piecowiskami z zadaszeniem. Występująca ceramika pozwala w przybliżeniu datować 
zespół na VII-VIII w. 
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Jawor, woj. legnickie Pofran
ciszkański kościół klasztor
ny Zespół krypt - średnio
wiecze, renesans. 

UZJJPElNIENIA 1988 i 1989 

1989 

Muzeum Regionalne w Jaworze 

Badania prowadzili: dr Jerzy Romanow i mgr Romuald Piwko. Finanso
wało Muzeum Regionalne w Jaworze. Zamknięty sezon badań . 

W okresie od października do grudnia 1989 roku na zlecenie Muzeum Regionalnego 
w Jaworze przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne zespołu krypt zlokalizo
wanych pod prezbiterium i korpusem kościoła. 

Trzy badane krypty usytuowane są po osi dłuższej kościoła, dwie z nich, krypta l i 2 
zlokalizowane są w prezbiterium, zaś krypta 3 w korpusie. Krypta l jest grobowcem jednostko
wym, przykrytym pierwotnie od góry płytą inskrypcyjną. Przypuszcza się, że tego typu grobow
ców było więcej niż jeden. Ze względu jednak na obecność trwałej posadzki wykonanej w Jatach 
60-tych badań zaniechano. Krypta 2 jest kryptą wieloosobową. zaopatrzoną w otwór wentyla
cyjny. Wejście do niej prowadziło schodami z poziomu posadzki kościoła. Posiada ona sklepie
nie krzyżowe, pełne a jej wymiary wynosiły 2,50 x 3,70 m. W ścianach zachodniej l wschodniej 
znajdowały się pary gniazd na drewniane legary. 

Krypta 3 zlokalizowana jest w korpusie kościoła. Założona jest na planie prostokąta 
o wymiarach 3,50 x 7,0 m. Poslada sklepienie kolebkowe. Po dłuższej osi krypty przebiega 
ceglany pomost komunikacyjny na którym wsparte są 2 pary półlegarów bocznych i jeden legar 
czołowy. Taki ich układ umożliwiał ułożenie w jednym poziomie 12 trumien. Do krypty 
prowadzi schodnia prosta wykonana w jej zachodniej ścianie. Wszystkie krypty są sobie 
współczesne. Ich budowa zrealizowana została w początkach wieku XVI. Wystrój a także 
lokalizacja krypt odzwierciedlają porządek hierarchiczny panujący w regule zakonnej. Krypta 
2 - posiadająca bogate skleplenie krzyżowe, usytuowana w prezbiterium była zapewne miejs
cem pochówku opatów lub stojącach wyżej w hierarchii zakonników. Krypta 3 jest natomiast 
grobowcem wspólnym szeregowych członków zakonu. Natomiast krypta l, zajmująca central
ne miejsce prezbiterium, niejako uprzywilejowane byłaby grobowcem opata. 

Dokumentacja z badań znajduje się u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy. 

Opalenie, gm. Gniew, woj. 
dańskie, st. AZP 24-45 

l Muzeum Archeologiczne w Gdańsku l 

Badania prowadzili mgr mgr Małgorzata Tuszyńska l Mirosław Pietrzak 
przy współpracy dr. Franciszka Rożnowskiego z Katedry Biologii WSP 
w Słupsku. Finansował WKZ w Gdańsku. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko płaskie kultury wieibarskiej. 

Badania prowadzono w zachodniej części cmentarzyska, gdzie przebadano obszar dwóch 
arów odsłaniając 19 pochówków. Wśród nich było 9 grobów szkieletowych, 7 jamowych, 2 
popielnicowe oraz l grób kloszowy z okresu lateńskiego. 

Większość grobów szkieletowych (7) datowanych jest na fazę B2/C1, wystąpiły w nich 
zapinki brązowe V grupy (AV, 951 128) oraz II grupy (Ali, 41); na fazę B2 (wczesną)- 2 groby. 

Groby ciałopalne (9) - jamowe l popielnicowe w większości wypadków były uszkodzone 
l zawierały szczątkowy materiał zabytkowy. Jeden z nich, grób nr 24 zawierał 2 zapinki 
brązowe (AVI, 167) zachowane fragmentarycznie orazjedną (AVI, 170}, które pozwoliły datować 
go na schyłkową fazę C1. W grobach popielnicowych wystąpiły naczynia grupy II i VIII wg 
Schindlera. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Ze względu na systematyczne niszczenie cmentarzyska (uprawa roli i wybieranie żwiru) 

planuje się kontynuację badań. 



BADANIA AZP W 1990 ROKU 

Województwo Liczba 
obszarów Numery obszarów 

BIAŁA PODLASKA 11 58-82, 58-84, 62-90, 63-84, 63-90, 64-84, 64-90, 65-80, 
65-90, 66-81, 69-82 

BIAŁYSTOK 10 27-86, 33-90, 36-86, 37-87, 39-85, 40-84, 40-85, 41-84, 
41-85, 41-86 

105-50, 107-50, 107-51, 108-49, 108-50, 108-51, 

BIELSKO-BIAŁA 24 108-54, 108-55, 109-48, 109-49, 109-50, 109-51, 
109-52, 109-53, 109-54, 110-44, 110-45, 110-46, 
110-50, 110-51, 110-52, 1ll-50, ll1-51, 111-52 

BYDGOSZCZ 7 37-34, 37-35, 38-34, 38-40, 39-40, 40-36, 45-39 

CHEŁM 9 69-88, 69-89, 70-89, 72-89, 73-90, 74-88, 74-92, 80-87, 
80-88 

CIECHANÓW 5 48-58,48-59,49-58,49-59,50-63 

CZĘSTOCHOWA 5 81-42, 83-46, 83-52, 84-46, 84-48 

ELBLĄG 10 11-57, ll-58, 11-59, 12-58, 12-59, 14-56, 14-58, 15-47, 
16-55, 18-56 

GDAŃSK 3 14-45, 17-43, 23-44 

GORZÓW WLKP. 4 50-17, 51-16, 52-16, 52-17 

JELENIA GÓRA 3 78-11, 81-13, 86-17 

KALISZ 2 67-33, 68-33 

KATOWICE 4 97-52,98-51,98-52,99-52 

KIELCE 4 89-61,90-63, 90-64, 92-66 

KONIN 2 52-35, 53-35 

KOSZALIN 5 09-24, 13-25, 14-25, 15-16, 15-18 

KRAKÓW 4 97-55, 100-55, 105-58, 106-58 

KROSNO 5 109-73, 110-72, 112-75, 112-76, 112-78 

LEGNICA nie realizowano 

LESZNO zakończono prace AZP 
LUBLIN 7 74-84, 75-84, 78-77, 78-86, 79-77, 82-77, 85-79 

ŁOMŻA 10 26-81, 29-83, 33-83, 37-74. 37-75, 43-79, 44-79, 44-80. 
45-77, 47-82 

ŁÓDŹ zakończono badania AZP 

NOWYSĄCZ 4 1ll-55, ll2-64, 115-62, 116-63 

19-58, 19-68, 20-56, 21-53, 21-55, 21-60, 22-60, 23-54, 
OLSZTYN 18 25-53, 25-56, 26-53, 26-54, 26-62, 26-69, 27-55, 27-60, 

32-60, 32-61 

OPOLE 13 81-35, 81-38, 85-35, 85-37, 87-36, 89-39, 90-37, 91-35, 
91-36, 92-35, 92-39, 94-32, 98-40 

OSTROŁĘKA 9 30-69, 33-66, 33-67, 38-67, 39-72, 44-72, 45-72, 49-70, 
51-68 

PIŁA 3 30-30, 33-27,41-32 

PIOTRKÓW TRYB. 12 67-57, 68-58, 72-50, 72-54, 75-59, 76-59, 77-58, 79-57, 
80-57, 81-52, 81-57, 82-52 



Województwo 
Liczba 

obszarów Numery obszarów 

PŁOCK 13 41-53, 41-54, 42-53, 42-54, 52-54. 52-55, 55-49, 55-50, 
55-55, 56-49, 56-50, 56-55, 57-51 

POZNAŃ 14 44-31,44-32, 46-33, 46-34, 47-31, 47-34, 49-24, 49-25, 
50-23, 50-27, 52-35, 53-26, 53-35, 58-33 

PRZEMYŚL 9 97-87, 97-88, 99-82, 101-88, 104-86, 104-87, 105-79, 
105-87, 110-83 

RADOM 9 64-67, 64-68, 64-69, 69-63, 69-64, 70-62, 70-64, 
80-68, 80-69 

RZESZÓW 12 95-75, 96-72, 96-75, 98-71, 99-73, 99-74, 104-74, 
105-74, 105-79, 106-74, 106-75, 106-76 

SIEDLCE 4 51-72, 58-76, 62-71, 63-71 

SIERADZ 3 75-45,76-45,80-46 

SKIERNIEWICE l 60-63 

SŁUPSK 5 06-35,08-34,09-31,23-31,23-32 

SUWAŁKI 9 12-79, 13-79, 14-88, 15-89, 19-88, 21-86, 23-82, 24-81, 
25-81 

SZCZECIN 7 19-10, 20-09, 21-09, 23-09,27-07, 27-08, 30-07 

TARNOBRZEG 11 84-72, 88-70, 92-80, 92-81, 93-68, 93-80, 93-81, 94-80, 
94-81 , 96-78, 96-80 

TARNÓW 5 104-61, 105-60, 106-64, 107-63, 107-65 

TORUŃ 5 32-49, 34-48, 35-48, 38-48, 40-44 

WAŁBRZYCH 5 83-22, 86-20, 90-24, 90-27, 91-26 

WARSZAWA 13 57-69, 57-70, 59-70, 59-71,60-70, 61-70, 61-71, 62-68, 
62-69,62-70,63-68,63-69,64-68 

WŁOCŁAWEK 2 41-50, 43-51 

71-27, 72-30, 73-23, 73-24, 73-31. 73-32, 73-33, 74-24, 
WROCŁAW 19 74-25, 74-26, 74-32, 74-33, 75-23, 76-24, 77-24, 78-24, 

78-26, 78-29, 80-29 

ZAMOŚĆ 11 88-86, 89-84, 89-85, 89-86, 90-84, 90-85, 90-86, 90-87, 
93-87. 94-87. 95-87 

ZIELONA GÓRA 5 66-16,67-14,68-12,68-13,69-10 

Razem 341 obszarów 



Indeks 

Zamieszczone dane: miejscowość, gmina, województwo, okres - oznaczony literą, okresy 
dodatkowe (litery w nawiasie), strona. 

Oznaczenia okres6w: pim- paleolit i mezolit, n- neolit, b- epoka (okresy) brązu. h- okres 
halsztacki, l- okres lateński (przedrzymski), rz- okres wpływów rzymskich. wś -wczesne 
średniowiecze, pś- późne średniowiecze, nż- okres nowożytny. uz - uzupełnienia, bz- badania 
zagraniczne. 

Inne skr6ty: gm. -gmina, woj.- województwo (brak skrótu oznacza gm. lub woj. loco), st. 
- stanowisko. 

A 
Aleksandria (Egipt) bz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Andrzej~w woj. sieradzkie St. l i 2 AZP 70-46(?)- n . . . . . . . . g 
Angkor Swiątynia Bayon (Kambodża) bz . . . . . . . . . . . . . 126 
Arbasy. gm. Drohiczyn woj. białostockie St. IX AZP 50-80/4 -l . 45 

B 
Będziemyśl, gm.SędziszówMałopolski woj. rzeszowskie 

St. l. AZP 103-74/1- pś(n, wś) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Biskupice, gm. Brwinów woj. warszawskie St. l AZP 58-63/5 -l(n) . . . . . . . . . 45 
Bobin, gm. Proszowice woj. krakowskie St. 2, 5 i 14 AZP 100-61/3, 6, 15- rz(b, h, l) 55 
Bocheń, gm. Łowicz woj. skierniewickie St. l AZP: 5g-55/30- wś(h, rz) . . 70 
Bocheniec, gm. Małogoszcz woj. kieleckie St. 2 i 3 AZP 87-60/77, 78- b(h) 29 
Bogusławice, gm. Wolbórz woj. piotrkowskie St. l AZP 71-55/7- pś . 93 
Brańsk. gm. Brańsk woj. białostockie St. 22 AZP 45-84- n(h, wś) . . . g 
Brody Pomorskie, woj. gdańskie, St. 2 AZP 22-45- n, wś . . . . . . lO 
Brześć Kujawski, woj. włocławskie AZP 4g-46/43- pś(nż) . . . . . . g3 
Brzeski, gm. Klwów woj. radomskie St. 2 AZP 70-62/2- rz(pim, h, b) 55 
Brzeski, gm. Klwów, woj. radomskie rz . . . . . . . . . . . . . . l 
Brzezie, gm. Pleszew woj. kaliskie St. 2g AZP 64-36/-- h(b, rz) 37 
Bytom Odrzański, woj. zielonogórskie St. l AZP 66-17/65- wś 70 

c 
Całowanie, gm.Karczew woj. warszawskie St. XXVI AZP 61-6g/- -l(rz) . 45 
Cerkiewnik, gm.Dobre Miasto woj. olsztyńskie St. XI AZP 21-60/18- wś 71 
Chaławy, gm. Brodnica woj. poznańskie St. 15 AZP-58-27 /34- nO) . lO 
Charłupia Mała, st. 8, woj. sieradzkie AZP 6g-44 -l(h, rz) . . . . . . . . 46 
Chobienice, gm. Siedlec woj. zielonogórskie St. 8 AZP: 57-18/11- n . . . 11 
Cyców l, woj. chełmskie St. 40 AZP: 77-87/47-1 . . . . . . . . . . . . . 46 
Cząstków Polski, gm. Czosnów woj. warszawskie AZP 53-64/46- rz(n, h) 56 

D 
Dąbrowa Biskupia, woj. bydgoskie St. 21 AZP 45-43 - n . . . . . . 
Deir el Bahari (Egipt) - bz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deir el-Neqlun (Egipt) -b, z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dębczyno woj . koszalińskie St. 53 AZP lg-lg/-- rz(n, h. l. wś. pś) 
Dęby, gm.Dobre woj. włocławskie St. 10 AZP 46-43/146- n 
Dęby, gm. Dobre woj. włocławskie Stan. 2gA AZP 46-43/165- n .. 
Dobrzyca woj. kaliskie zespół pałacowo-parkowy AZP 64-34/- nż(pś) .. 
Drohiczyn. woj. białostockie St. III- osada wschodnia AZP 53-82/3- wś 

11 
125 
125 

. 71 

. 12 

. 13 
115 

. 72 
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Dziekanowice, gm. Łubowo woj. poznańskie St. 22 AZP 50-32/ 104- wś . . . . . . . . . 73 

E 
Elbląg Stare Miasto AZP 15-51/23- pś(nż) . .. .. . . .. . . .. . ... . . .. . .. 94 

G 
Gniewoszów, woj . wałbrzyskie Zamek AZP 99-24/3- pś . . . . . . . . . . . . . 94 
Gniezno, woj . poznańskie St. 15 AZP 50-34/-- wś(pś , nż) . . . . . . . . . . . 73 
Gniezno, woj. poznańskie St. 15d (ul. Kolegiaty 4/ 4a) AZP 50-34/-- wś(pś, nż) 7 4 
Gniezno, woj . poznańskie St. 34 a AZP 50-34/150- pś . . . . . . . . . . . . 95 
Gniezno, woj . poznańskie St. 53 AZP 50-34/177- pś . . . . . . . 95 
Gniezno, woj . poznańskie St. 15 i 15d patrz wczesne średniowiecze . 95 
Goździelin, Jędrzejowice , Marianków, Moczydło, Mychów, Szewna, 

gm. Bodzechów woj. kieleckie AZP 84-69 i 85-69? f-- nż . . . . . 116 
Gorszewice, gm. Każmierz woj . poznańskie St. l AZP 50-24/32- h(rz) . . . 37 
Grabiny - Zameczek, gm. Pszczółki woj . gdańskie St. l AZP 14-45/52- pś . 96 
Grana Prowincja La Coruna - bz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Grana Prowincja La Coruna (Hiszpania) . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Grochy Stare gm. Poświętne woj . białostockie St. l AZP 41 -84/20- rz . 57 
Gródek Nadbużny, gm. Hrubieszów woj . zamojskie St. l C AZP 86-95/12 57 
Gródek Nadbużny, woj. zamojskie St. l C AZ8 86-95/12 -n . . . . . . 13 
Grodzisko, gm. Zator woj . bielskie St. l AZP 104-52/24- h(pś) . . . . 38 
Gronowo, gm. Lubicz woj . toruńskie St. l i 2 AZP 38-45/86,- . . . . . . . 74 
Grzybów, gm. Staszówwoj. tamobrzeskie Stanowisko l AZP 92-68/2- n(rz) 14 
Grzybowo, gm. Września woj . poznańskie St. l, 2 AZP 53-34/30, 31-wś(n) 75 
Gulin Młyn gm. Zakrzew woj . radomskie St. l AZP 72-66/26 - I . . . . 4 7 

H 
Haćki, gm. Bielsk Podlaski, woj . białostockie, St. IC AZP 43-87/5- wś Ol 76 
Hatra (Irak)- bz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Hrubieszów, ul. Jatkowa 3 woj. zamojskie AZP 86-94- pś . . . . . . . 97 

I 
Inowrocław, woj . bydgoskie St. 100 AZP 45-40/-- rz(h) . 58 

J 
Jankowo Dolne, gm. Gniezno woj . poznańskie St. 21 AZP 49-39/146- pś(wś , nż) 98 
Janowiec, woj. lubelskie AZP 76-75/-- nż . . . . . . . . . . . 117 
Jarocin, woj . kaliskie St. 2 AZP 62-33/19 - pś . . . . . . . . . . . . . 98 
Jawor, woj . legnickie AZP 81-20- pś . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Jawor, woj . legnickie Pofranciszkański kościół klasztorny- nż, uz . . 128 
Jawor, woj . legnickie zamek AZP 81-20 - pś . . . . . . . . . . . . . . 99 
Jegliniec, gm. Szypliszki woj . suwalskie St. l AZP 12-86/12- rz(wś) . . 59 

K 
Kąkolewnica, woj . bialsko-podlaskie AZP 63-82 lub 64-82/-- nż . 117 
Kalisz- Zawodzie Grodzisko AZP 66-38/?- wś . . . . . . . . . . . 77 
Kalisz Miasto lokacyjne AZP 66-38- pś . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Kalisz-Stare Miasto osada i cmentarzysko AZP 66-38/? - wśOl . . . . . . . . . . . . 78 
Kamienna Stara, gm.Dąbrowa Białostocka woj . białostockie St. 18 AZP 25-88/57- n 14 
Karmanowice, gm. Wąwolnica woj . lubelskie St. 35 AZP 75-77/98- n . . . 15 
Kichary Nowe gm.Owikozy woj. tarnobrzeskie St. 2 AZP 88-73/18- n(b) . 15 
Kleczanów, gm.Lipnik woj. tarnobrzeskie St. 6 .(\ZP 88-72 lub 89-72/- wś 79 
Kleczanów, gm. Lipnik woj . tamobrzeskie AZP 88-72 lub 89-72/- wś 78 
Kleszczów, gm. Ostrów Lubelski, woj. lubelskie St. I- pim(n, b) . . . . . . . l 
Kolonia Husynne, gm. Hrubieszów woj . zamojskie St. 6 i 7 AZP 86-95 . . . 16 
Kolonia Husynne, gm. Hrubieszów woj. zamojskie St. 4 AZP 86-95/64 . . . 59 
Komarów, woj. zamojskie St. 9 AZP 90-90/13 ... c • • • • . • • • • . • • • 30 
Kostkowice, gm. Kroczyce woj . częstochowskie St. l AKrucza Skałaź AZP 91-53 . l 
Kozłów, woj . kieleckie AZP?- pś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Kożuchów woj . zielonogórskie St. nr 55 AZP 66-15/152- pś . . . . . . 103 
Krajkowo, gm. Mosina woj . poznańskie St. nr 4 AZP 56-28/3- pś(nż) . lO l 
Kraków- Kazimierz AZP 102-56- pś nż . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Kraków- Stare Miasto AZP 102-56 - wś(nż) . . . . . . . . . . . . . . 102 
Kraków- Stare Miasto Kościół św. Wojciecha AZP 102-56/--wś, pś 79 
Kraków- Zwierzyniec Kościół Salwatora AZP 102-56/4-- wś(nż) . 81 
Kraków-Nowa Huta-Wyciąże St. 5 AZP 102-58/4- n(b, l, wś) . 16 
Kraków-Wawel Rejony VII/VIII, Vlll, XI, XII, XIV AZP 102-56/- 80 
Kraków-Sródmieście- Prądnik Czerwony AZP 102-56 -n(b) . . 17 
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Krzemionki, gm. Bodzechów woj . kieleckie AZP 83-71 -n(b) 18 
Kwiatków, woj. kaliskie St. 21 AZP 67-36/29 -b . . . . . . 31 

L 
Leśno, gm. Brusy woj. bydgoskie St. 2 AZP 20-35/12 -l(rz) . . . . . . . . . 47 
Lubiń, woj . leszczyńskie St. l AZP 62-27/56- wś . . . . . . . . . . . . . 81 
Lublin-Jakubowice Murowane ul. PUszczyńska 14 AZP 77-82/61 -l(wś) 48 

Ł 
Łajski kiLeglonowa gm. Skrzeszew woj. stołeczne AZP 52-65lub 53-65/-- rz 60 
Łapczyca, gm. Bochnia woj. tarnowskie AZP 104-60- pś . . . . . 103 
Ławny Lasek, gm. Piecki woj . olsztyńskie st. III AZP 26-69/9- rz 60 
Lącko, gm. Pakość St. 6A AZP 43-38- n . . . . . . . . . 19 
Lu beze, gm. Jarczów woj . zamojskie, St. 2 AZP 94-91/30 . . . . . . 19 

M 
M'lefaat (Irak) bz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Mała Nieszawka, gm.Wielka Nieszawka woj . toruńskie st. l AZP 40-43/20- pś 104 
Maciejowice, woj . siedleckie St. l i 2 AZP 68-71/- - h(b) . . . . . . . . . . . . . 38 
Madeły, gm. Pątnów woj . sieradzkie St. l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska woj . piotrkowskie St. 3 AZP 74-52/4- h, l . 39 
Marina (Egipt) bz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Marian owo, gm. Slesin woj . konińskie St. 17 AZP 52-40 l 115 - n . . . 20 
Masłomęcz, gm. Hrubieszów woj . zamojskie St. 15 AZP 88-94/80 . . . . 61 
Mikowice, gm. Namysłów woj. opolskie St. l AZP 82-33 - n(b, pś) . . . 20 
Minshat Abu Omar (wschodnia Delta) (Egipt) bz . . . . . . . . . . . . 125 
Młodzikowo, gm. Krzykosy woj. poznańskie St. 21 AZP 58-34/32- rz . 48 
Moroczyn, woj . zamojskie St. 32 AZP 86-94/46- wś , uz . . . . . . . 127 
Mszano, gm. Brodnica woj . toruńskie St. 14 AZP 35-50- n pim . . . . . . . . . . 2 
Mydłów, gm. Iwoniska woj . tarnobrzeskie St. 37 i 38 AZP 88-70/268 i 269- n(b) . 21 

N 
Nemrik (Irak) bz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Ner. gm. Wartkowice woj . sieradzkie St. nr 2 AZP 62-47/41 -l . . . . 48 
Niedoradz, gm. Otyń woj . zielonogórskie St. nr 6 AZP 63-15/28 - wś 82 
Nowa Biała, gm. Nowy Targ woj . nowosądeckie St. 2 

(Jaskinia w Obłazowej) AZP 116-58- pim . . . . . . . . . . . . . 2 
Nowa Wioska gm. Lubrza Stan. nr l AZP 54-13/ l - rz(b) . . . . . . 62 
Nowy Łowicz, gm. Kalisz Pom. woj. koszalińskie 

St. 2 AZP 50-32/23 (obecnie Borowo) - rz . . . . . . . . . . . . 62 
Nowy Dwór, gm. Dąbrowa Biskupia woj . bydgoskie St. 16 AZP 45-42 -n 22 

o 
OazaDachla (Egipt) bz . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Oblin, gm. Maciejowice woj . siedleckie St. 5 AZP 68-71 . 49 
Odry, gm. Czersk woj . bydgoskie St. l AZP 21-38/- rz . 63 
Okołowice , gm. Pabianice woj. łódzkie St. l . . . . . . . . . . . . 31 
Opalenie, gm. Gniew, woj . gdańskie, st. AZP 24-45- rz, wś , uz . . . . . 128 
Opatówek, gm. Opatówek woj . kaliskie Zamek AZP 66-40 lub 67-40/- pś . . 105 
Opatowice, gm. Radziej ów woj. włocławskie St. l AZP 49-43/13- n(b, wś) . . 23 
Opatowice, gi:n. Radziej ów woj . włocławskie St. 36 AZP 48-13/187- n(wś , pś) 23 
Orzech, gm. Swierklaniec woj . katowickie St. 2 AZP 94-46/18 - h . . . . . . 39 
Orzechowo, gm. Miłosław woj . poznańskie St. 3 AZP 58-33/43 - h(wś, pś, nż) 40 
Osłonki, woj . włocławskie S t. l AZP 48-45/47 - nO. rz, wś) . . . . . . . 24 
Ostrów Lednicki, gm. Łubowo woj . poznańskie St. l (gród) AZP 50-32/22 

St. 2 (podgrodzie) AZP 50-32/23 - wś . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

p 
Palmyra (Sudan) bz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Petrykozy, gm. Białaczów woj. piotrkowskie St. l AZP 76-60/ l - pś . 105 
Pikule, gm. JanówLubelski woj . tamobrzeskie St. 2 AZP 89-79 -l(rz) . 49 
Piotrków Trybunalski St. 7 (zamek) AZP 74-54/8 - nż . . . . . . . . 118 
Piotrków Trybunalski, Zespół Staromiejski AZP 74-54/- nż . . . . . . . 118 
Podebłocie, gm.Trojanów woj. siedleckie St. 3- osada AZP 69-73/- wś . . 84 
Potoczek, gm. Potok Wielki woj. tarnobrzeskie St. 4 i 5 AZP 88-78- pim . . . 3 
Poznań- Stare Miasto AZP 52-27- pś(nż) . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Poznań- Stare Miasto ul. Klasztorna 22, 23 AZP 52-27- nż . . . . . . 107 
Proboszczewice, gm.Stara Biała woj . płockie St. 20 AZP 47-54/60 - pś(nż) 105 
Pruszcz Gdański woj . gdańskie St. 6 AZP 14-44/18- rz(h) . . . . . . . . . . 63 
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Pruszcz Gdański woj. gdańskie St. 7 AZP 14-44/11 -l(n) . . . . . . . . . . . . . . 49 
Przeginia Narodowa, gm. Czernichów woj. krakowskie St. l AZP 103-53/13- plm . . 4 
Psary. gm. Jernieino woj. leszczyńskie Stanowisko 40 AZP 70-24(?)/-- rz(n) 64 

R 
Rajsko, gm. Opatówek woj. kaliskie Dwór na kopcu AZP 66-41/-- nż . . . 119 
Raszewy, gm. Zerkówwoj. kaliskie St. nr 4 AZP 59-34/58- h . . . . . . . . . 40 
Rąty. gm. Somonino woj . gdańskie St. l AZP nr 14-39/40 -l(rz) . . . . . . . . 50 
Różyce Stara Wieś, gm. Kocierzewwoj . skierniewickie St. 3AZP 57-57/4-1. . . . . 51 
Rusinowo, gm. Fostomino woj. słupskie St. lO AZP 8-24/27- n . . . . . . . . . . . 24 
Ryczów, gm. Ogrodzieniec woj. katowickie Strażnica rycerska l AZP 94-53/4- pś . 107 
Rzechta, gm. Sieradz woj . sieradzkie St. 12 AZP 70-46/2 -l (rz) . 51 
Rzeszów, ul. Króla Kazimierza AZP l 03-76 l- nż . . . . . . 119 

s 
Sandomierz woj. tarnobrzeskie St. 7 kościół pw. św. Jakuba 

i klasztor Dominikanów AZP 89-73/?- pś ................ . 
Siedleczko, gm.Wągrowiec woj . pilskie St. 4 AZP 43-31/31- b . .. ... . 
Siedliska, gm. Lubenia woj. rzeszowskie Stanowisko 10 AZP 105-76/33- b(l) 
Siemlechów, gm. Widawa woj. sieradzkie St. 2 AZP 73-45/57- rz ... 
Siemno (Pęczld), gm. Janowo woj. olsztyńskie St. I AZP 32-63/--wś . 
Sieradz, ul. Dominikańska 2 woj . sieradzkie AZP 70-45- pś ... . . . 
Sierpów, gm.Ozorków woj. łódzkie Stanowisko l AZP 61-49- b-l .. . 
Skarżysko-Kamienna, woj. kieleckie Zespół stanowisk AZP 80-66 -pim 
Skierniewice St. 8 AZP 62-58/-- nż . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Skoszewy Stare, gm.Nowosolna woj . łódzkie St. l AZP 64-53/1- pś(nż) 
Słaboszewo, gm. Dąbrowa woj . bydgoskie AZP 44-37 lub 45-37/-- nż 
Stawków, woj. katowickie St. l- zamek AZP 97-51:- pś ...... ... . . 
Słonowice. gm.Kazimierza Wielka woj. kieleckie St. AGż AZP 98-61/38- n(b) .. 
Smolno Wielkie, gm. Kargowa woj. zielonogórskie St. 2 i 3 AZP 59-17/3 i 5 - pim 
Sorkwity, woj. olsztyńskie St. III AZP 22-67-1 ................. . 
Sowinki. gm. Mosina woj. poznańskie St. 23C AZP 56-27/30- h(n, l , rz, wś, pś) . 
Sowinki, gm. Mosina woj. poznańskie St. 23AAZP 56-27/152 -l(n, h, rz, wś) 
Sowinki, gm. Mosina woj. poznańskie St. 238 AZP 56-27/28 -l(n, b, wś) 
Stany. gm. Nowa Sól, woj. zielonogórskie St. nr 5, AZP 64-16/44- nżQ?? 
Stara Dongola (Sudan) bz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stare, gm.Wysoka woj. pilskie St. 7 AZP 35-28 -n(b, rz, wś) .. 
Staroźreb, woj. płockie AZP 48-56/-- nż . . . . . . . . . . . 
Stawki, gm.Dobra woj . konińskie St. l AZP 63-44 -n(b. rz, wś) 
Straduny, gm. Ełk woj. suwalskie St. 13 AZP 21-79/-- rz .. 
Strawczyn, woj. kieleckie AZP 84-61/-- nż .................... . 
Stru~enno, gm. Kro~no Odrzańskie woj . zielonogórskie St. ?r 4a AZP 59-I0/7a- rz 
Suraz woj. białostockie Stanowisko 3 AZP 41-85/1 -b, h, ps ............ . 
Sząbruk, gm. Gietrzwałd woj. olsztyńskie St. I AZP 25-60/6- !(n, wś, pś) 
~zczecin- Stare Miasto Podzamcze AZP 30-05/77- pś(wś) . . . . . . . 
~iejo~ce, gm. Liszki woj. krakowskie St. l AZP 103-55/135- pim . . . 
~roda Sląska, woj . wrocławskie Stare Miasto AZP 78-24 ..... . .. . 
~ebodzin, woj. zielonogórskie St. II AZP 35-14/ II - wś .. . .. . . . 
Swierszczów Kolonia, gm. Hrubieszów woj . zamojskie St. 28 AZP 87-94- n 

T 
Tarnobrzeg - Wieiowieś S t l AZP 91-73/20 - wśO?? . 
Tczew, woj. gdańskie st. 34aAZP 17-45 pś (nż) .... 
Tell Abu Hafur (Syria) bz . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tell Atrib (Egipt) bz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tell Dżassa Al Gharbi (Syria) bz . . . . . . . . . . . . . . . . 
Troniny, gm. Pątnów woj. sieradzkie St. 5 AZP 80-45/5- pim 
Trzemeszno, woj. bydgoskie AZP 49-36/294 ........... . 
Tubądzin, gm.Wróblew woj. sieradzkie St. l AZP 69-43/14- nż . 
Tudorówgm.Opatów woj . tarnobrzeskie St. l AZP 87-71/8 . ...... . . 
Tur Dolny-Busina, gm. Michałów woj. kieleckie St. 3 AZP 92-61/48- b(h) . 
Turko~ce. gm .. Werbko~ce woj. zamojskie AZP 90-_92/ 17 - b(n) . . . . . . 
Tykocm. woj . białostockie St. II AZP 36-83/27- ws ... .... .. .. . 

u 
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. 85 

. . 6 
111 
86 
26 

87 
111 
125 
125 
125 
.. 6 
111 
122 
112 
34 
35 
87 

Usarzów, gm. Lipnik woj . tarnobrzeskie St. 4 AZP 89-71 - b(n, rz, wś) . . . . . . . . . . 35 

w 
Wabcz, gm. Stoino woj. toruńskie St. l AZP 33-43/ l - wś . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
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Walkow, gm. Osjaków woj . sieradzkie St. 3 AZP 75-45/50- rz(wś) . . . . . . . 67 
Warkalki- Surajny, gm. Miłakowo woj. olsztyńskie St. I AZP 19-56/24- h(rz) 42 
Warszawa- Bródno Stare Grodzisko St. 15 AZP 55-67 l 16- wś . 88 
Warszkowo. gm. Sławno woj . słupskie St. 27 AZP 11-26/54- rz . 67 
Warszkowo, gm. Sławno woj . słupskie St. 30 AZP 11-26/57 -l(rz) 53 
Wereszczyca, gm. Jarców woj . zamojskie St. l AZP 94-91/50 . . . 27 
Wicina, gm. Jasień woj. zielonogórskie St. l AZP 65-10/1- h . . 43 
Widoradz, gm. Wieluń woj . sieradzkie St. l AZP 77-43(?)- pś . . 113 
Wilkowice woj . sieradzkie St. nr l AZP 62-47(?)/- -h(l, rz, wś) . . 43 
Witeradów, gm. Olkusz woj. katowickie St. nr 7 AZP 98-53/11 - rz . 68 
Włocławek AZP 47-48- pś(nż) . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Wołowice, gm. Czernichów St. l AZP 104-54/42 -pim(n) . . . . . 7 

z 
Załuki , gm.Gródek woj. białostockie St. 2 AZP 37-90/23- pś 114 
Zabielów, woj . piotrkowskie St. l AZP 71-50/1 -pim (n, b) . . . . 7 
Zadowice, gm. Godziesze woj. kaliskie St. la AZP 68-39/73 - rz . . . 68 
Zajączki , gm. Juchnowiec woj . białostockie St. I AZP 42-87/2 - wś . 89 
Zalesie, woj . bialskopodlaskie St. VI AZP 60-89/36- wś . . . . . . . 90 
Zamość - Stare Miasto AZP 88-88lub 89-88/-- nż . . . . . . . 122 
Zbrojewsko, gm. Lipie woj . częstochowskie St. 3 . AZP 83-45/59- b . . . . . 36 
Zgłowiączka, gm. Lubraniec woj. włocławskie St. nr 2 AZP 50-45/104- wś/pś 91 
Zimna Woda, gm. Nidzica wqj. olsztyńskie St. lA, I AZP 31-62/1.2- wś . . . . 91 
Zwoleń , woj. radomskie St. AStrzelnicaż AZP 75-72 -pim. . . . . . . . . . . . . . . 8 
Zyzdrojowy Piecek, gm. Piecki woj. olsztyńskie St. VII AZP 26-68(?)/- rz(n, h , pś, wś) 69 

ż 
?agań woj. zielonogórskie St. 5 AZP 68- 12/18 -h . . . . . 44 
Zagań woj. zielonogórskie St. nr 39 AZP 68-12/27- h(b, rz) 44 


