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Od Redakcji 

Kolejnym - dwudziestym piątym "Informatorem Archeologicznym. Ba
dania 1991" rozpoczynamy nadrabianie kilkuletnich zaległości w wydawa
niu tego rocznika. "Informatory" obejmujące badania archeologiczne z lat 
1992-1996 będą się ukazywać sukcesywnie do końca br. Następne wydawane 
będą rytmicznie, po zakończeniu kolejnych sezonów badawczych. 

W sezonie wykopaliskowym 1991 utrzymywała się utrwalona od trzech 
lat tendencja zmniejszania liczby badanych stanowisk archeologicznych 
o 1/3 w stosunku do lat osiemdziesiątych - w tym "Informatorze" zamie
szczono sprawozdania z badań na 205 stanowiskach. Podobne ograniczenie 
zauważalnejest też w odniesieniu do badań Archeologicznego Zdjęcia Pols~, 
których statystykę zamieszczono na końcu rocznika. 

Jednocześnie zauważalne są już postępujące zmiany w charakterze badań 
wykopaliskowych - coraz większy ich odsetek stanowią prace konserwator
skie i o charakterze ratowniczym, w tym z udziałem firm i wykonawców pry
watnych. 

Nie udało się zgromadzić sprawozdań ze wszystkich badań wykopalisko
wych przeprowadzonych w roku 1991. W 1991 r. badań tych odbyło się 410, 
lecz liczba ta uwzględnia również niewielkie badania sondażowe, krótko
trwałe interwencje konserwatorskie oraz nadzory archeologiczne. Niemniej 
wydaje się, iż zamieszczone tu sprawozdania stanowią tylko około 3/4 
wszystkich, regularnych badań wykopaliskowych. 

W przypadkach badań, z których nie nadesłano sprawozdań, a wyniki 
których zostały już opublikowane, zamieszczono podstawowe informacje 
i dane bibliograficzne. 

Apelujemy do prowadzących badania i do konserwatorów zabytków ar
cheologicznych o terminowe nadsyłanie w przyszłości sprawozdań ze wszyst
kich prac wykopaliskowych (również zaległych, które zamieszczane będą 
w formie aneksu w kolejnych rocznikach "Informatora"). Sprawozdania 
nadsyłać należy na adres: 

Ośrodek l)oknmentadi Zabytków 
AL Ujazdowskie 6 

.PL00-461 Warszawa 
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EPOKA KAMIENIA 

PALEOLIT I MEZOLIT 

AJeksandróvv,st. l 
gm. loco, vvoj. łódzkie 
AZP 65-50/-

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Ewa Niesiołowska-śreniowska przy współ
pracy mgr. Piotra Papiernika i mgr. Pawła Morosika. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Zarząd Gminy 
i Miasta Aleksandrów. Pierwszy sezon badań. Obozowisko mezoli
tyczne. 

Stanowisko odkryte w 1989 r. przez Piotra Papiernika znajduje się na południe od 
Aleksandrowa Łódzkiego, na wydatnym wale wydmowym o wysokości ok. 5-6 m. Rozciąga 
się on na przestrzeni ok. 700 m i graniczy z dużym zbiornikiem wodnym, obecnie zarośnię
tym, z którego w czasie II wojny światowej wybrano torf. Na wale tym znajduje się cały 
kompleks stanowisk, z których jedno ~brano na miejsce sondażu . 

Badania objęły powierzchnię 101 m . Odsłonięto część krzemienicy z trzema koncen
tracjami zabytków krzemiennych lub fragm. 3 różnych krzemienie. Skład tych skupień był 
różny. W największym z nich, oprócz kilku rdzeni i odłupków technicznych, wśród nielicz
nych narzędzi dominowały rylce, a wśród zbrojników - trójkąty. W drugim skupieniu 
dominowały wióry i odłupki, w skupieniu trzecim wystąpiło najwięcej mikrorylców. We 
wszystkich zanotowano mało drapaczy i skrobaczy. Ogółem uzyskano ponad 500 zabytków. 
Zalegały one dość płytko, na gł. do 30 cm, najgłębiej 50 cm od powierzchni, w układzie nie 
zakłóconym. 

Odkryto ślady 2 palenisk oraz prawdopodobnie 2 spalonych słupów, jednakże ze wzglę
du na dość płytkie zaleganie całego zespołu nie można wykluczyć, że nie są one współczes
ne osadnictwu mezolitycznemu. Sprawę tę wyjaśni analiza C14. Ponadto odkryto skupienie 
dużej ilości kamiennych otoczaków na powierzchni l m2

. Część kamieni była przepalona. 
Przeznaczenie tego skupienia jest niejasne. Uzyskane materiały wskazują, że stanowisko 
można datować na środkowy okres mezolitu. W dotychczasowym podziale mezolitu mate
riały te można by wiązać z kulturą chojnicko-pieńkowską z elementami komornickimi. 

Równocześnie z pracami archeologicznymi prowadzono badania geomorfologiczne. Wy
konano szereg wierceń i 2 wykopy geologiczne. Z utworów organogenicznych, które wystą
piły w jednym z wykopów, pobrano próbki do datowania C14 i ekspertyzy palinologicznej. 
Wy.niki tych analiz pozwolą określić wiek faz rozwoju rzeźby wydmowej i torfowiska, 
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a przede wszystkim odtworzyć warunki przyrodnicze, jakie towarzyszyły osadnictwu me
zolitycznemu. 

Biśnik, st. l 
gm. Wolbrom, woj. katowickie 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr Andrzej Pelisiak. Finansowane przez Zespół 
Jurajskich Parków Krajobrazowych w Dąbrowie Gqrniczej. Pierwszy 
sezon badań. Zespół jaskiń i schronisk skalnych. Srodkowy i górny 
paleolit, kultura pucharów lejkowatych, kultura ceramiki sznurowej, 
kultura Chłopice-Vesele, kultura łużycka, kultura przeworska, śred
niowiecze. 

Jaskinia Biśnik jest jedną z 4 jaskiń i schronisk skalnych w skałkach "na Biśniku" 
w dolinie Wodącej. Badania na tym stanowisku podjęto po kilkakrotnych wizytacjach 
obiektu, w trakcie których stwierdzono postępujące niszczenie namulisk nowożytnymi 
wkopami, a także współczesną działalnością poszukiwaczy skarbów. Badania stanowią 
etap programu realizowanego od 1983 r., dotyczącego osadnictwa i eksploatacji środowiska 
naturalnego środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w neolicie i wczesnej 
epoce brązu. Prace w 1991 r. miały na celu rozpoznanie stratygrafii, wstępną identyfikację 
etapów zasiedlenia oraz ustalenie zakresu zniszczeń . Zrealizowano je eksplorując wykop 
o szer. 2 i dł. 7,5 m przed głównym wejściem do jaskini. Odkryto dobrze zachowane 
nawarstwienia holoceńskie, wiirmskie w postaci kilku warstw lessów, bruków skalnych 
i piasków oraz z interglacjału eemskiego. Zawierały one pozostałości wielokrotnego zasied
lenia tego miejsca w różnych okresach. 

W utworach holoceńskich odkryto: 
- ślady osadnictwa z różnych faz średniowiecza w postaci licznych fragm. ceramiki, 
-kilka ułamków naczyń kultury przeworskiej, 
- fragm. ceramiki kultury łużyckiej, 
-materiały z początków epoki brązu w postaci ułamków naczyń kultury Chłopice-Vesele, 
którym towarzyszył inwentarz krzemienny z półwytworem siekiery dwuściennej, 
- fragm. naczyń kultury ceramiki sznurowej, 
- kilka ułamków ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 
- pozostałości pracowni krzemieniarskiej, w której wykonywano siekiery czworościenne 
i długie wióry, prawdopodobnie również łączące się z kulturą pucharów lejkowatych. 

Inwentarz górnopaleolityczny odkryto w cienkiej warstwie próchnicy z pyłem węglo
wym między warstwami lessów i piasków. Tworzył go zespół przedmiotów krzemiennych 
oraz ponad 800 fragm. kości zwierzęcych, głównie niedźwiedzia jaskiniowego. Materiały te 
leżały w obrębie i w otoczeniu paleniska. 

W utworach eemskich uchwycono 3 wyraźnie rozdzielające się poziomy osadnictwa 
kultury mustierskiej. Przedmiotom krzemiennym towarzyszyły liczne fragm. kości zwie
rzęcych (ponad 2200). W najniższym poziomie osadnictwa mustierskiego odkryto m.in. ząb 
nosorożca leśnego (Dicerarhinus hemitoechus lub D. mercki). 

Materiały są przechowywane w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych w Dąbro
wie Górniczej. 

Badania będą kontynuowane. 



Informator Archeologiczny 

Borowica, st. 4 
gm. Łopiennik Górny, woj. 
chełmskie " 
AZP 81-87/30 

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Anna Zakościelna. Finansowane przez Uni
wersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pierwszy sezon 
badań. Stanowisko schyłkowopaleolityczne. 

3 

Stanowisko zajmujące powierzchnię ok. 2/3 ha, w większości zniszczone orką, zostało 
odkryte w czasie badań AZP na cyplu prawej terasy nadzalewowej środkowego Wieprza. 
Wykopy o łącznej powierzchni 120 m2 założono we wschodniej i centralnej części stanowi
ska. Odkryto 746 zabytków krzemiennych, nie stwierdzając jednak zwartych układów 
krzemienicowych, 186 fragm. ceramiki i siekierę kamienną, pozwalające na stwierdzenie 
istnienia na stanowisku śladów kultury Świderskiej, mezolitycznej, a także trzcinieckiej 
i łużyckiej . 

· Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodow
skiej w Lublinie 

Badania nie będą kontynuowane. 

Borowica, st. 24 Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie gm. Łopiennik Górny, woj. 

chełmskie 
AZP 81-87/-

Badania prowadzili doc. dr JanGurbai mgr Anna Zakościelna . Fi
nansowane przez Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodo~skiej w Lu
blinie. Pierwszy sezon badań . Stanowisko mezolityczne. Slady kultur 
neolitycznych i epoki brązu. 

Stanowisko położone jest na krawędzi rzeki Białki, prawego dopł)1VU środkowego 
Wieprza. W czterech rowach sondażowych o łącznej powierzchni 20 m2 odkryto część 
krzemienicy (?) kultury janisławickiej oraz materiały kultur: komornickiej, ceramiki sznu
rowej i "posznurowej" z wczesnego okresu epoki brązu . 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodow
skiej w Lublinie. 

Badania powinny być kontynuowane. 

Dudka, st.1 
gm. Wydminy, woj. suwalskie 
AZP 20-75/-

Polska Akademia Nauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Epoki 
Kamienia w Warszawie 

Badania prowadził dr Witold Gumiński przy współudziale mgr. Jana 
Fiedorczuka. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków w Suwałkach i Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. 
Siódmy sezon badań. Obozowiska mezolityczne, paraneolitycznej 
kultury Zedmar, późnoneolityczne; grób mezolityczny i kultury am
for kulistych. 

Prace prowadzono w 4 wykopach o łącznej powierzchni 38m2
. 

Wykop m poszerzono w strefie brzeżnej o 14m2
. W górnej warstwie w czarnym torfie 

występowały materiały późnoneolityczne, a pod nią w torfie czarnobrunatnym, gruzełko
watym - zedmarskie. W piaskach pod torfami wśród nielicznych zabytków mezolitycz-



4 Paleolit i mezolit 

nych znaleziono bursztynowy wisiorek. Innym interesującym odkryciem była mała jama 
(30 cm przekroju) z rogowym toporem wewnątrz i leżące na jej skraju krzemienne, mikro
lityczne, trzpieniowate ostrze, zaretuszowane wzdłuż jednej krawędzi. Poniżej piasków, 
w wypełnisku późnoborealnej laguny natrafiono na inny, zapewne grobowy zespół. Tuż 
obok siebie leżały: 3 zęby ludzkie, pięciacentymetrowej długości ozdoba bursztynowa 
kształtu wrzecionowatego, lecz z graniasto zeszlifowanymi ściankami, żebro jelenia, krąg 
bobra, paliczek małego drapieżnika i duża kość rybia. W części wykopu obejmującej litoral 
jeziorzyska, w detrytusie datowanym na wczesny okres atlantycki znaleziono kilka dużych 
kości zwierzęcych, m.in. żuchwę łosia i dzika, półwytwór narzędzia z masywnej kości 
długiej z odciętą nasadą, długą siekierkę z jednym końcem, a drugim zakończonym hako
wato przez pozostawienie stercząceg~ sęka. 

Wykop IV o powierzchni 14 m zlokalizowano w centrum południowo-wschodniej 
części płaskiego interioru wyspy. Pod darnią występował torf czarny spiaszczony, a niżej 
warstwa próchnicy z piaskiem i gliną. Obie warstwy zawierały zabytki późnoneolityczne 
i zedmarskie , ale te ostatnie były mniej liczne. Część ceramiki ornamentowanej sznurem 
należy wiązać z kulturą amfor kulistych, do której należą też niewątpliwie 2 uchate 
naczynia -jajowata, niezdobiona amfora oraz waza zdobiona pasmami zygzaków i słup
ków. Fragmenty tych naczyń znaleziono w pobliżu odwrotnie trapezowatej jamy. Ta, jak 
i druga nieckowata jama, nie wyróżniały się od otaczających warstw ani gęstością, ani 
charakterem zabytków. Uwagę zwraca występowanie w całym wykopie rozproszonych 
kości ludzkich - kości długie, zęby, żuchwa, fragm. kalot. 

Wykop V o powierzchni 7 m2 wytyczono przy północno-wschodnim skraju tej samej 
południowo-wschodniej części interioru wyspy. Występowały tu nieliczne i tylko późnone
olityczne zabytki. Warte odnotowaniajest znalezisko fragm. ostrza od kamiennego toporka 
-jedynego dotychczas kamiennego zabytku tego typu w Dudce. 

Wykop VI o powierzchni 3 m2 założono w południowej części tej samej południo
wo-wschodniej części interioru wyspy, co lokalizuje go między wykopami l , III i rv. Nielicz
ne zabytki, w których przeważała ceramika późnoneolityczna, występowały pod darnią 
w torfie czarnym spiaszczonym i w niższej warstwie próchnicy z piaskiem i żwirem. Owal
ną nieckowatąjamę (dł. l m i gł . 0,5 m) wypełniały wzajemnie przemieszane ludzkie kości 
zapewne trzech osobników- były tam m.in. 3 czaszki, ale tylko 2 żuchwy. Nad jamą 
grobową znaleziono fragm. jajowatej niezdobionej amfory typowej dla kultury amfor 
kulistych, a wewnątrz jamy na górnym poziomie kości - siekieropodobną osełkę. Inną 
ciekawą formę wyposażenia stanowił następujący układ : płaski, dyskoidalny kamień wa
pienny (o przekroju 15 cm i gr. 3 cm) leżał na paru małych kamykach ustawionych na 
kolistej podsypce z czystego krystalicznego piasku. Podsypka zajmowała dokładnie tę samą 
średnicę, co przykrywający całość dysk wapienny. 

Jaworze, st. 8 
gm. Jasienica, woj. bielskie 

Uniwersytet Śląski ZakładArcheologii 
w Katowicach 

Badania prowadzili mgr Edelgarda i Eugeniusz Foltyn. Konsultanta
mi byli prof. dr hab. J. Szydło~ski i doc. dr hab. Z. Bagniewski. 
Finansowane przez Uniwersytet Sląski. Pierwszy sezon badań. Obo
zowisko mezolityczne. 

Stanowisko odkryte przypadkowo w 1987 r. podczas prac polowych położone jest na 
prawie płaskiej powierzchni stożka napływowego, rozpościerającego się poniżej wylotów 
dolin Fotoków Szerokiego i Kamiennego ułodnóża Beskidu Sląskiego. 

Eksploatacją objęto powierzchnię 46 m , pozyskując łącznie 446 wyrobów kamiennych. 
Materiał zabytkowy wystąpił głównie w spągu i podglebiu współczesnej gleby, niszczonych 
głęboką orką. Poczynione w trakcie badań obserwacje stratygraficzne wskazują, iż pierwo
tnym złożem kamiennych artefaktów był strop zwietrzelinowej gliny lessopodobnej, spo
czywającej na czwartorzędowych żwirach i glinach karpackich stożka akumulacyjnego. 
Pośród odkrytych wyrobów, wykonanych przede wszystkim z rogowca oraz piaskowca, 
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krzemienia narzutowego bałtyckiego i radiolarytu (?), wyróżniono: rdzenie, odłupki i łu
ski, wióry/wiórki, zatępce, odpryski z mikrołuskaniem oraz narzędzia - drapacze, rylce 
(i rylczaki), przekłuwacze, wiertniki, skrobacze, zgrzebła, rylec+drapacz, narzędzie wnę
kowe i zębate, obłęcznik, ciosaki, trójkąty, trapez, tylczak, półtylczak, rylcowiec, fragm. 
narzędzi trzoneczkowatych, wióry i odłupki retuszowane, nieokreślone fragm. retuszowa
ne, tłuczek. 

Uzyskany zespół kamiennych artefaktów nie znajduje obecnie odpowiedników wśród 
znanych (późno--?)mezolitycznych jednostek kulturowych. Pewne jego cechy wskazują na 
możliwość powiązań z ugrupowaniami holoceńskimi Europy Środkowej . 

Badania będą kontynuowane. 

Kostkowice, st. l "Krucza Ska
ła" 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

gm. Kroczyce, woj. często
chowskie 
AZP 91-53/-

Badania prowadził dr Krzysztof Cyrek przy współudziale mgr mgr 
Marii Cyrek, Pawła Marosika, Bogusława Maryniaka i Marka Olędz
kiego. Finansowane przez Urząd Wojewódzki w Częstochowie za po
średnictwem Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Trzeci sezon 
badań. Obozowisko późnopaleolityczne oraz ślady osadnictwa z okre
su rzymskiego i średniowiecznego. 

Stanowisko leży w szczytowej partii wzgórza Łysak, stanowiącego element Skał Kro
czyckich. Obozowisko zajmuje obszar pod nawisem, w schronisku oraz w zawalonej cz~
ściowo jaskini. Wykop o powierzchni 44 m2 powiększył przebadany obszar do 82 m . 
Przekopano całkowicie przestrzeń pod nawisem i w schronisku oraz rozpoczęto eksplorac
ję właściwej jaskini. 

Pod nawisem w przypowierzchniowej partii namuliska natrafiono na stałe obiekty 
kulturowe z późnego okresu rzymskiego oraz z późnego średniowiecza. Były to liczące l m 
gł. jamy kulturowe o piaszczystym, brunatnoszarym wypełnisku z silną domieszką gruzu. 
Wyróżniono wśród nich 2 paleniska oraz fragm. większego obiektu mieszkalnego (?). 
W wypełniskach tych jam oprócz kości zwierzęcych znaleziono kilkadziesiąt fragm. grubo
ściennej ceramiki zasobowej i przęślik gliniany. 

Poziom osadnictwa "rzymskiego" zniszczył górne partie poziomu paleolitycznego. Eks
ploracja piaszczystego i piaszczysto-gruzowego wypełniska w przyotworowej częścijaskini 
dostarczyła bogatego materiału kostnego (m.in. renifer i ptaki) oraz pojedynczych zaby
tków krzemiennych w postaci półtylczaków o magdaleńskiej stylistyce. Badania potwier
dziły dotychczasowe ustalenia dotyczące dwóch faz schyłkowopaleolitycznego osadnictwa. 

W bezpośrednim otoczeniu stanowiska w dnie doliny kontynuowano badania geomor
fologiczne (odsłonięto m.in. kliny mrozowe). 

Jednocześnie z wykopaliskami w Kruczej Skale wykonano sondaż na odległej o l km 
Górze Słupsko . W górnej części wypełniska zniszczonej jaskini odkryto skupisko kilku 
tysięcy wyrobów krzemiennych i kilkuset fragm. ceramiki kultury ceramiki sznurowej. 
Wśród krzemieni przeważały odłupki z różnych faz zaprawy, eksploatacji i naprawy rdzeni 
oraz produkcji siekier rdzeniowych. Szczególnym znaleziskiem był skład 7 półwytworów 
siekier oraz starannie przygotowanego rdzenia wiórowego. Była to więc przydomowa 
pracownia siekier wielościennych z przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu. 

W głębszych partiach wypełniska odsłonięto górnopaleolityczny poziom osadniczy, któ
ry obok kości zwierzęcych tworzyły węgielki drzewne oraz kilkanaście wyrobów krzemien
nych (w tym 4 retuszowane) o oryniackim charakterze. 

Badania w Skałkach Kroczyckich będą kontynuowane w ramach interdyscyplinarnego 
programu badawczego. 
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Kostkowice, st. 3 Góra Słupsko 
gm. Kroczyce, woj. często
chowskie 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

AZP91-53/-

Badania prowadził K. Cyrek. Obozowisko środkowopaleolityczne 
i obozowisko kultury ceramiki sznurowej. 

Literatura: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku .. . , s. 26-33. 

Krzywośni ty, st. I, gm. Huszlew, woj. bialskopodlaskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres 
wpływów rzymskich 

Lisięcice, st. "Z" Żwirownia 
gm. Głubczyce, woj. opolskie 
AZP98-36/-

Uniwersytet Wrocławski Katedra Ar
cheologii 

Badania prowadził mgr Andrzej Wiśniewski (autor sprawozdania). 
Opiekę naukową sprawował prof. dr hab. Zbigniew Bagniewski 
(UWr.). Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Opolu. Pierwszy sezon badań. Obozowisko ze środkowego paleoli
tu, ślady osadnictwa neolitycznego. 

Stanowisko odkryto w kwietniu 1991 r. podczas powierzchniowych badań o charakte
rze poszukiwawczo-weryfikacyjnym. Obecność materiałów kulturowych została stwier
dzona w rejonie południowej części wybierzyska położonego na północnym zboczu wyso
czyzny (ok. 250 m n . p. m.). Stanowisko oddalone jest ok. 550 m na północny zachód od 
miejscowości Lisięcice. W związku z ciągłym zagrożeniem obiektu archeologicznego eks
ploatacją piasku i żwiru, w lipcu 1991 r. przeprowadzono w jego rejonie ratownicze bada
nia, obejmując eksploracją wycinek stanowiska (wykop IJ91; ok. 26 m2). Ponadto wykona
no 3 sondaże geologiczne. 

Pozyskano materiały kulturowe z paleolitu i neolitu. Wyroby paleolityczne spoczywały 
na wtórnym złożu, koncentrując się w żwirowo-piaszczystym utworze. Zabytkonośny ze
staw osadów uległ przemieszczeniu prawdopodobnie w okresie, którego dolną granicę 
stanowił schyłek I Pleniglacjału zlodowacenia Wisły. Osady te wypełniły zagłębienia znaj
dujące się w stropie plejstoceńskiej formy akumulacyjnej powstałej w okresie zlodowacenia 
Odry(?). Wyroby paleolityczne wykonano z krzemienia kredowego bałtyckiego. Ponadto 
odkryto narzędzie wykonane z otoczaka jaspisu oraz płytkę (podkładkę?) z granitu skan
dynawskiego. W zbiorze wyrobów paleolitycznych liczącym ok. 256 egzemplarzy wyróżnio
no 11 rdzeni, 143 odłupki (w tym formy retuszowane) oraz 27 narzędzi. Pozostałe okazy to 
odpady i niecharakterystyczne okruchy. Wśród rdzeni przeważają egzemplarze odłupkowe 
ze zmienioną orientacją oraz jednopiętowe, odłupkowe. Wystąpił również nietypowy rdzeń 
krążkawaty oraz pojedyncze łuszczenie. Półsurowiec odłupkowy charakteryzuje się obec
nością zróżnicowanych merytorycznie i pod względem kształtu form, tworzących krótkie 
serie. Do rzadkich należą odłupki "protowiórowe". Wśród narzędzi dominują zgrzebła 
różnych odmian, które mają przeważnie retusz jednostronny, półstromy lub stromy. Grupę 
narzędzi reprezentują ponadto: 5 narzędzi wnękowych i zębatych, 2 rylce, drapacz niety
powy, przekłuwacz, 4 raclette oraz 2 odłupki zawierające retusz łuszczniowy. 

Wstępnie można założyć, iż pozyskany inwentarz stanowi część nielewaluaskiego ze
społu, należącego do kompleksu mustierskiego późnej fazy środkowego paleolitu. 

Inwentarz neolityczny, w którego skład wchodzi 69 wyrobów krzemiennych oraz dwu
stożkowaty przęślik gliniany, został wydobyty z gleby holoceńskiej oraz niżej położonego 
utworu piaszczysto-pylastego z domieszką żwirów. Zabytki wystąpiły w układzie zaburzo
nym procesami zboczowymi i działalnością agrarną. Wśród wyrobów krzemiennych, wyko-
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nanych przeważnie z narzutowego krzemienia bałtyckiego, wyrozmono: 33 odłupki, 
18 wiórów, 5 narzędzi, 13 okruchów. Cztery odłupki wykonano z krzemienia jurajskiego, 
podkrakowskiego(?). 

Materiały kulturowe wstępnie można łączyć z kulturą pucharów lejkowatych komplek
su raciborskiego. 

Badania archeologiczne oraz geomorfologiczne będą kontynuowane. 

l Łęg, st. 2, gm. Połaniec patrz wczesna epoka brązu 

Przeginia Narodowa, st. l 
gm. Czernichów, woj. krakow
skie 
AZP 103-53/13 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadził mgr Mirosław Zając. Finansowane przez inwesto
ra i Konserwatora Zabytków Archeologicznych woj. krakowskiego. 
Drugi sezon badań. Obozowiska ze schyłkowego paleolitu. 

Stanowisko położonejest na zwydmionej, wyższej, lewobrzeżnej terasie Wisły. Założono 
na obrzeżach kopalni piasku dwa wykopy. W obu wykopach eksplorację prowadzono war
stwami mechanicznymi o miąższości lO cm, w obrębie jednostek eksploracji o powierzchni 
1/4 m2

. Materiał krzemienny lokalizowano w obrębie 1/4 m2 oraz w warstwie mechanicz
nej i w obrębie ogniw profilu glebowego. Całość materiałów przesiewano na sitach. 

Wykop 1/91 był kontynuacją wykopu I/90 i przylegał do niego od południa. Wykop miał 
na celu uchwycenie południowo-zachodniej granicy krzemienicy odkrytej w 1990 r. Prze
badano obszar o powierzchni 23m2

- niewielka ilość znalezionych zabytków wskazuje, że 
ta granica krzemienicy przebiegała w partii terenu, która została zniszczona. Profil glebo
wy i pozycja stratygraficzna odkrytych zabytków nie różniły się od zaobserwowanych 
w wykopie I/90. 

Wykop 11/91 założono ok. 40 m na południowy zachód od wykopu 1/90 i 1/91, w mie~scu 
odkrycia w wybierzysku skupienia zabytków. Przebadano obszar o powierzchni 39 m na 
nie zniszczonej partii terenu o szer. 4-7 m i dł. kilkunastu metrów. W proftlach wykopu 
odsłonięto typową glebę bielicową z warstwą orną ścinającą górne partie poziomu eluwial
nego. 

Podczas badań pozyskano ok. 11 000 zabytków krzemiennych, występowały one głów
nie na gł. 60-80 cm, w poziomie iluwialnym i stropowej części poziomu skały macierzystej. 
Rozkład pianigraficzny wskazuje na występowanie układu krzemienicowego z uchwyconą 
zachodnią granicą i mocno zniszczonymi partiami południową i wschodnią. Wśród pozy
skanych zabytków wyróżniono 85 rdzeni i fragm . rdzeni. Przeważają formy jednopiętowe 
wiórowe i jednopiętowe odłupkowe, występują także rdzenie dwupiętowe i w niewielkiej 
ilości formy ze zmienioną orientacją, ponadto wystąpił l obłupień. Ponad 10% odkrytych 
zabytków stanowią wióry i odłupki techniczne, obok dominujących zatępców występują 
dwupiętniki, wierzchniki i odnawiaki. Wśród 110 narzędzi retuszowanych największą 
grupę stanowią różne typy drapaczy (50). Zbliżone liczebności mają grupy rylców (11) 
i liściaków z retuszem na stronie spodniej (lO - zarówno dwukątowe, jak i trzepieniowa
te). Pozostałe narzędzia (półtylczak, tylczaki, wióry i odłupki łuskane) wystąpiły w mniej
szych ilościach . Zwracają uwagę pojedyncze zabytki wykonane z radiolatytu, przy głównie 
stosowanym surowcu jurajskim podkrakowskim. 

Zestaw narzędzi i występowanie techniki rdzenia wiórowego dwupiętowego wspólnood
łupniowego wskazują na przynależność omawianego zespołu do kultury (cyklu) Świder
skiej. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Badania terenowe zostały zakończone. 
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Skarżysko Kamienna, st. 
"Rydno" 
gm. loco, woj. kieleckie 
AZPS0-65/-

Paleolit i mezolit 

PolskaAkademia Nauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Epoki 
Kamienia w Warszawie 
Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziły mgr mgr Halina Królik (IHKM PAN) i Elżbieta 
Danielczyk (PMA) pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Romual
da Schilda. Finansowane przez Instytut Historii Kultury Materialnej 
PAN. Czwarty sezon badań nowej kampanii . Kompleks osadniczy 
związany z eksploatacją i przetwarzaniem hematytu. Stanowiska 
schyłkowopaleolityczne, ślady kultur neolitycznych. 

Kontynuowano prace prowadzone w l. 1988-1990. Eksplorowano 2 wykopy rozpoczęte 
w 1990 r. w obrębie tzw. cypla: Rydno II/90 i Rydno III/90 oraz otwarto nowy wykop I/91. 

Wykop II/90/91 poszerzono nieznacznie w kierunku północnym, wschodnim i zachod
nim. Przekopano 14 m2 na obrzeżach odsłoniętej w całości w 1990 r. jamy hematytowej. 
Wkopy i wykroty utrudniają określenie zasięgu krzemienicy. Wydobyto 283 krzemienie 
nawiązujące do materiału "tylczakowego" z jamy hematytowej. Znaleziono również 52 
fragm. ceramiki skupiające się w południowo-zachodniej części wykopu. Potwierdzają one 
istnienie w tym miejscu zasygnalizowanej już w 1990 r. odrębnej koncentracji związanej 
z osadnictwem neolitycznym, nakładającej się częściowo na krzemienicę schyłkowopaleo
lityczną . 

Wykop III/90/91 poszerzono w kierunku wschodnim i zachodnim. Przekopano 37m2
. 

Uchwycono wschodni zasięg krzemienicy, jak się okazało nie zniszczony przez sąsiadującą 
piaskownicę. Odsłonięto całą owalną jamę hematytową, w której znajdowały się zabytki. 
Była ona widoczna od gł. 5 do 25-30 cm poniżej próchnicy. Zabytki krzemienne znajdowały 
się zarówno w jamie, jak i poza nią, natomiast drobne kostki jedynie w jamie. Materiał 
archeologiczny wydaje się jednorodny i reprezentuje kompleks z tylczakami łukowymi. 
Jedynie pewne zabytki znalezione przy północnej ścianie wykopu mogą być związane 
z mezolitem. Ogółem wydobyto 2364 zabytki krzemienne, w tym 7 rdzeni i 60 narzędzi, 
a także fragm. kości i 4 fragm. ceramiki. 

Wykop 1/91 objął koncentrację krzemieni odkrytą w wyniku dolkowania w 1990 r. 
Całkowitemu zniszczeniu uległa poludniowa krawędź krzemienicy oraz zdarty został 
humus z fragm. powierzchni wykopu. Przekopano 39 m2

• W zachodniej części wykopu 
stwierdzono zaburzenia warstwy humusu i górnej strefy iluwium przez orkę. Nie zaobser
wowano zabarwienia hematytowego i iluwium. Ogółem wydobyto 2921 zabytków krze
miennych, w tym 7 rdzeni i 40 narzędzi (wśród nich 9 rylców, 12 półtylczaków, wiertnik, 
liściak i zbrojnik). Materiał ten ma charakter pracowniany, poważny udział mają w nim 
elementy zaprawy i fazy wstępnej eksploatacji rdzeni. Jest to typowy materiał kultury 
Świderskiej. Surowcowo dominuje krzemień czekoladowy. Zabytki w większości nie są 
przepalone. W południowo-wschodniej części wykopu natrafiono na skupienie fragm. ce
ramiki neolitycznej - wydobyto 36 fragmentów. 

Materiały przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym i Instytucie 
Historii Kultury Materialnej PAN. 

Badania w rejonie Nowego Młyna będą kontynuowane. 

Sowinki, st. 23A, gm. Mosina, woj. poznańskie patrz wczesna epoka żelaza 
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Strzegowa, st. l "Jaskinia Jas
na" 
gm. Wolbrom, woj. katowickie 
AZP 94-54/5 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr Krzysztof Cyrek z Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi. Finansowane przez Zespół Jurajskich 
Parków Krajobrazowych w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy (po 40-let
niej przerwie) sezon badań. Paleolit górny i neolit. 
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Badania miały na celu przebadanie nie przekopanego przez L . Sawiekiego 
w l. 1947-1949 fragmentu jaskini, którym był korytarz o dł. 11m i szer. od l do 2,5 m. Już 
w stropie lessowego namuliska zaobserwowano 2 jamy kulturowe o bogatym inwentarzu. 

Pierwsza z nich, o śr. ok. 100 cm i gł. 60 cm, charakteryzowała się ciemnoszarym 
wypełniskiero oraz kolistym zarysem. Miała ona organiczne ścianki zewnętrzne. W jamie 
tej znaleziono kilkaset odpadków krzemiennych z różnych faz produkcji siekier czworo
ściennych, półwytwór jednej z nich oraz półsurowiec wiórowy. Niemal równie liczne były 
fragm. ceramiki starszego horyzontu kultury ceramiki sznurowej oraz kości zwierzęce. 
W inwentarzu tym wyróżniał się trójkątny wisior wapienny z przewierconym otworem, 
podobnie opracowana zawieszka z płaskiej kości, silnie zużyty rogowy retuszer i kwarcyto
wy gładzik. Charakterystyczne fragm. w dużym stopniu ornamentowanej ceramiki pozwa
lają datować jamę na koniec III tysiąclecia p. n. e. 

Druga z jam różniła się od wyżej opisanej większymi rozmiarami (do 2,5 m śr. i do 
l m gł.) oraz smoliście czarnym wypełniskiem . Wśród inwentarza obok półsurowca krze
miennego, kości zwierzęcych i fragm. ceramiki kultury lendzielskiej znaleziono wiórowiec 
krzemienny, kościane dłutko oraz fragm. żuchwy ludzkiej . Z uwagi na znikomą ilość 
charakterystycznych fragm. ceramiki, trudno o bardziej precyzyjną niż 2 pol. IV tysiącle
cia chronologię tego obiektu. 

Głębiej w poziomie mrozowo zaburzonego lessu z gruzem wystąpiły kościane, rogowe 
i krzemienne zabytki paleolityczne. Na wyróżnienie zasługują 3 wiórki tyleowe i tylczak 
o zagiętym tylcu oraz kości konia i niedźwiedzia ze śladami obróbki. Ciekawym znalezi
skiem jest fragm. czaszki jeleniowatego z uciętym i zaostrzonym rogiem oraz z nacięciami 
na kalocie. Zabytkom tym towarzyszyły rozproszone węgle drzewne, będące prawdopodob
nie pozostałością rozmytego paleniska. Typologiczno-stylistyczny charakter wyżej wymie
nionych zabytków krzemiennych sugeruje ich związek z tradycją kultur tylczakowych. 
Byłoby to zgodne ze stratygrafią wykopu, która pozwala chronologię tego górnopaleolitycz
nego osadnictwa ustalić na schyłek interpleniglacjału (XXV-XX tys. p. n . e.). 

Badania we wnętrzu jaskini zostały zakończone, natomiast należałoby podjąć wykopa
liska u podnóża skały, jak również na jej wierzchołku. W obydwu tych miejscach zaobser
wowano na powierzchni ziemi znaczne ilości materiałów krzemiennych, będących być 
może pozostałością po neolitycznych pracowniach siekier. 

Szuminka, st. 7 i 2, gm. Włodawa, woj. chełmskie patrz środkowa i późna epoka brązu 

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

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadziły : dr Anna Dagnan-Ginter i mgr Elżbieta Chocho
rowska (MA). Konsultacja geologiczna doc. dr hab. Maciej Pawlikow
ski (AGH), gleboznawcza- doc. dr hab. Stefan Skiba (UJ). Finanso
wane przez Muzeum Archeologiczne oraz Konserwatora Zabytków 
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Archeologicznych w Krakowie. Badania o charakterze weryfikacyj
no-ratowniczym. Trzeci sezon badań . Obozowisko mezolityczne. 

Założony wykop (11/91) był kontynuacją wykopów z lat ubiegłych (11/89 i 11/90), a zara
zem ich qoszerzeniem w kierunku północnym, zachodnim i wschodnim. Przebadano dal
sze 55 m stanowiska uzyskując ok. 5000 wyrobów krzemiennych oraz niewielką ilość źle 
zachowanego materiału ceramicznego, który zalegał w warstwach przypowierzchniowych. 

Sytuacja stratygraficzna i pianigraficzna zalegania wyrobów nie uległa zmianie -
materiał krzemienny występował głównie w spągu dolnego poziomu glebowego i w obrębie 
ciemnego piasku zalegającego bezpośrednio pod nim w układzie bezkrzemienicowym. 

W inwentarzu krzemiennym znaczącą grupę stanowią narzędzia, licznie reprezento
wane przez zbrojniki. Charakter typologiczno-techniczny wyrobów oraz udział poszczegól
nych grup wyrobów w inwentarzu świadczą o podornowym charakterze stanowiska z moż
liwością istnienia pracowni przydomowej. 

Tanowo, st. 3 Muzeum Narodowe w Szczecinie 
gm. Police, woj. szczecińskie 
AZP 28-04/3 

Badania prowadził dr Tadeusz Galiński. Finansowane przez Muzeum 
Narodowe w Szczecinie. Szósty sezon badań. Obozowiska paleolitycz
ne, mezolityczne i protoneolityczne typu Erteb(lSlle-Ellerbek. 

Stanowisko nr 3 w Tanowie to prawie kilometrowej długości wał morenowy, biegnący 
wzdłuż krawędzi jeziora atlantyckiego i częściowo wzdłuż koryta rzeczki Gunicy. W sezo
nie 1991 założone były 2 wykopy: 1/85/91 o powierzchni ok. 60 m2 i wykop VII/91 o po
wierzchni ok. 45m2

. Odkrywki położone w północno-zachodniej części stanowiska oddalo
ne były od siebie o ok. 50 m w linii prostej . 

Wykop 1/85/91 -wystąpiły tu 2 krzemienice mezolityczne, wczesnoatlantyckie, zwią
zane z kompleksem Duvensee. Materiały krzemienne występowały w warstwie żółtego 
piasku na gł. 20-60 cm od powierzchni wykopu, w postaci słabo zarysowanych skupień 
(ok. 120 krzemieni na l m2

). Wydobyty materiał liczy ok. 5000 zabytków, w tym ponad 300 
rdzeni i narzędzi. Wśród tych ostatnich występują formy typowe dla kompleksu Duvensee: 
drapacze, rylce, pazury, zbrojniki i nieliczne ciosaki. W grupie zbrojników obecne są tylcza
ki Stawinoga, łukowe i pełnolukowe, półtylczaki Komornica, półtylczaki trapezowato 
zdwojone, trójkąty równoramienne, trójkąty nierównoboczne oraz trapezy. 

Wykop VII/91- usytuowany był nie na zboczujak poprzednie, ale najego platformie 
od strony północnej. Natrafiono tutaj na osadnictwo późnomezolityczne, znacznie odbiega
jące taksonomicznie od skupień położonych w dotychczas badanych wykopach na tym 
stanowisku. Wydobyty material krzemienny liczący ok. 2000 zabytków, w tym ok. 100 
rdzeni i narzędzi, reprezentuje kompleks maglemoski. Wytwórczość krzemieniarska na
rzędziowa oparta była tu na eksploatacji wąskich, regularnych wiórków zbrojnikowych, 
odbijanych od regularnych, specjalnych rdzeni jednopiętowych stożkowatych i podstożko
wa tych. Obok drobnych drapaczy wiórowych, rylców i skrobaczy wielorakich, a także 
półtylczaków wiórowych, występują liczne zbrojniki reprezentowane m.in. przez zbrojniki 
z retuszowaną podstawą i ostrza Nowy Młyn. Krzemienie występowały w warstwie żółtego 
piasku na gł. ok. 10-60 cm od powierzchni wykopu, główny poziom ok. 30-40 cm. W ukła
dzie poziomym tworzyły skupienie o śr. ok. 6 m. Od strony południowej było ono nieco 
rozwleczone i przemieszane z materiałami osadnictwa protoneolitycznego, które wystąpi
ło tu w kilku wyraźnych jamach-soczewkach. Zabytki te wiążą się kulturowo niewątpliwie 
z osadnictwem odkrytym we wschodniej części tej platformy, ok. 30 cm na południowyws
chód w wykopie V/89. Zebrano ok. 200 fragm. ceramiki ostrodennej i okrągłodennej oraz 
trochę krzemieni, wśród których wyróżniają się duże półtylczaki wiórowe i krótkie ~rapezy. 

N a stanowisku wykonywano liczne odkrywki sondażowe o powierzchni l m każda 
(ok. 20, także w południowej części wału), oddalone od opisanych wykopów o ponad 
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200 m. W wielu z nich notowano występowanie materiału zabytkowego, głównie mezoli
tycŻnego i protonęolitycznego, ale także późnopaleolitycznego związanego najpewniej 
z 'tzw. kompleksem ahrensburskim. W przyszłości planuje się badania właśnie .tego typu 
osadqictwa na stanowisku w Tąrnowie. . ' 

Badania będą kontynuowane. 

Wojnowo-Chwalim 
gm. Kargowa, woj . zielonogór
skie 

Polska AkademiaNauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Arche
ologii Wielkopolski w Poznaniu 

Badania prowadzili doc. dr hab. Michał Kobusiewicz i mgr Jacek 
Kabaciński. Finansowane przez Instytut Historii Kultury Material
nej PAN. Czwarty sezon badań. Osadnictwo późnoneolityczne i me
zolityczne. 

Celem badań rozpoznawczych przeprowadzonych w dolinie Gnił ej O bry było poszerze
nie znajomości problematyki osadnictwa społeczności zbieracko-łowieckich w rejonie Woj
nowa. Perretracje terenowe w 1991 r. stanowiły kolejny etap badań najstarszej sieci osad
niczej tego obszaru. Stanowią one podstawę badań porównawczych systemów eksploatacji 
środowiska naturalnego i osadnictwa na niżu środkowej Europy i na środkowym zachodzie 
USA, prowadzonych w ramach wspólnego programu badawczego Instytutu Historii Kultu
ry Materialnej PAN i Iowa State University, Ames, USA. 

Wstępna penetracja prowadzona wzdłuż krawędzi rynny glacjalnej dostarczyła dużej 
ilości zabytków krzemiennych, wskazujących m.in. na występowanie w badanym regionie 
osadnictwa z okresu Allerl')d. Do dalszych badań wybrano 2 stanowiska, oznaczone jako 
Wojnowo c i Wojnowo d, położone na krawędzi terasy w bezpośredniej styczności z torfami. 
Przeprowadzono na nich szczegółową inwentaryzację powierzchniową, uzyskując bogatą 
kolekcję kilkuset zabytków krzemiennych. Wykonano też 2 wykopy sondażowe, w których 
materiał zabytkowy zalegał w humusie i w podglebiu do głębokości ok. 45 cm od powierz
chni. 

Celem porównania gęstości występowania krzemieni, podobne sondaże wykonano na 
stanowisku Chwalim l położonym ok. 1,5 km na południe od stanowisk w Wojnowie. 
Gęstość występowania materiałów, w granicach 100- 300 zabytków w metrze kwadrato
wym, była ok. dwa razy większa niż w wykopach z Wojnowa. 

Badania będą kontynuowane. 

Biechów, st. 6 
gm. Głogów, woj. legnickie 
AZP 68-19/28 

NEOLIT 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania prowadzili mgr mgr Z. Lissak i W Pogorzelski (autor tekstu) . 
Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Głogowie oraz Hutę 
Miedzi Głogów. Osada z okresu neolitu i epoki brązu. 

Stanowisko zlokalizowane było na krawędzi terasy cieku będącego lewym dopływem 
Odry. W związku z tym, że teren, na którym zlokalizowane było stanowisko przeznaczony 
został pod budowę wysypiska śmieci , zaistniała konieczność przeprowadzenia 
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w l. 1990-1991 badań archeologicznych. Łącznie przebadano obszar o powierzchni 
266,5 arów, na którym odsłonięto zadokumentowane i wyeksplorowane pozostałości po 
44 obiektach. 

Przeprowadzona analiza pozyskanych w trakcie badań zabytków pozwala stwierdzić, 
że obszar stanowiska zasiedlany był w przeszłości przez ludność z okresu neolitu dwukrot
nie. Starszą fazę reprezentuje obiekt nr 4 wiążący się z późną fazą kultury ceramiki 
wstęgowej kłutej, a młodszą obiekty nr 19, 23 i 25 odpowiadające kulturze amfor kuli
stych. Pozostałe obiekty, z których pozyskano zabytki, chronologicznie wiążą się z począ
tkową fazą kultury łużyckiej. 

Dokumentacja oraz zabytki z badań znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Histo
rycznym w Głogowie. 

Biśnik, st. l, gm. Wolbrom, woj. katowickie patrz paleolit 

Borowo, st. 12 
gm. Dobre, woj. włocławskie 

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

Badania prowadzili mgr J. Czebreszuk i M. Ignaczak. Finansowane 
przez Wojewodę Włocławskiego, Gminę Dobre i Uniwersytet im. 
A. Mickiewicza w ramach programu ratownictwa przestrzennego 
nad Środkową Bachorzą. Drugi sezon badań. Osady ludności kultury 
pucharów lejkowatych i iwieńskiej. 

Stanowisko odkryto w 1982 r. Zajmuje ono południowy stok wału wydmowego, opada
jącego w stronę osuszonego aktualnie Jeziora Krzywosądz. Badania miały charakter ra
towniczy. Teren stanowiska przestał podlegać uprawie i stał się miejscem "dzikiej" eksplo
atacji piasku. 

Łącznie przebadano 142 m2 w obrębie 7 wykopów, gdzie natknięto się na pozostałości 
osad ludności kultury pucharów lejkowatych i iwieńskiej. Stwierdzono wyraźnie lepszy 
stopień zachowania stanowiska w części porośniętej aktualnie lasem. Odkryto 14 obiek
tów. Wszystkie one wiążą się z kulturą pucharów lejkowatych (m.in. zakończono eksplorac
ję obiektu nr 3, odkrytego rok temu). 

Tegoroczne obiekty, o dobrym stopniu zachowania oraz o różnorodnych rozmiarach 
i wypełnisku, stanowią fragment rozległej i stabilnej osady ludności kultury pucharów 
lejkowatych. Wstępne ustalenia chronologiczne wskazują, że przede wszystkim wiąże się 
ona z jej rozwiniętym odcinkiem rozwojowym (faza IV-V). Najbardziej prawdopodobnejest 
wydzielenie w jej obrębie dwóch podetapów zasiedlenia, związanych osobno z fazą IV i fazą 
V. Najmniej liczne są ślady fazy III, w ubiegłym sezonie dominujące. 

Etap zasiedlenia związany z rozwiniętym odcinkiem kultury iwieńskiej podobnie jak 
w sezonie poprzednim reprezentuje wyraźnie mniejsza ilość źródeł. Cechy zdobnictwa, 
makromorfologii i technologii naczyń wskazują, iż mamy tu do czynienia z iwieńską fazą 
lila wg podziału A. Kośko, tzn. z okresem przejściowym między kulturą iwieńską a hory
zontem trzcinieckim na Kujawach. 

Badania winny być kontynuowane. 

Brzeski, st. 2, gm. Klwów, woj. radomskie patrz młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich 

--- ------~---
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Dąbrowa Biskupia, st. 21 
gm.loco, 
woj . bydgoskie 
AZP45-43/-

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

Badania prowadził mgr Piotr Chachlikowski. Finansowane przez 
Państwową Służbę Ochrony Zabytków Oddział w Bydgoszczy. Jede
nasty sezon badań. Osada kultury pucharów lejkowatych z fazy III C. 
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Kontynuowano rozpoznanie osadnictwa ludności kultury pucharów lejkowatych na 
terenie trzeciego, najdalej na północ usytuowanego wzniesienia rozległej piaszczystej 
wyniosłości położonej na krawędzi doliny parchańskiej. Prace były trzecim sezonem eks
ploracji tego członu stanowiska (por. sprawozdania za lata 1989-1990). Rezultatem badań 
prowadzonych do tej pory było odkrycie licznych pozostałości osadnictwa kultury pucha
rów lejkowatych z późnego odcinka fazy III C. Stanowią one centrum osiedla interpretowa
nego jako "układ zagrodowy", w postaci: naziemnej budowli mieszkalnej -chaty oraz 
przydomowej działalności gospodarczej -jam zróżnicowanego przeznaczenia. Zadaniem 
prac było rozpoznanie charakteru zagospodarowania zaplecza osiedla. 

Zbadano powierzchnię 150 m2
. Zarejestrowano 81 obiektów, z czego 11 to tzw. jamy, 

a 70 to dołki posłupowe. Pozyskano ogółem 3392 artefakty, w tym 1824 fragm. naczyń, 
37 wytworów z krzemienia, 231 wytworów z kamienia oraz 1300 grudek polepy. 

Wśród odkrytych obiektów wyróżniają się pozostałości konstrukcji wziemno-naziem
nych. Były to jamy nieregularnie owalne na planie, którym towarzyszyły zgrupowania 
dołków posłupowych, tworzące układy funkcjonalne w postaci konstrukcji naziemnych 
w typie zadaszenia czy też ogrodzenia. Na obecnym etapie badań trudno stwierdzić, czy 
niektóre spośród dołków posłupowych tworzą ślady samodzielnych pomieszczeń gospodar
czych. Większość jam była podobna do obiektów tego rodzaju odkrytych w latach ubie
głych, tak pod względem formalnym, jak również konstrukcyjnym. Wśród nich na uwagę 
zasługuje obiekt 158 - pracownia kamieniarska ludności kultury pucharów lejkowatych. 
Reprezentuje on typ budowli wziemno-naziemnej- jamę kształtu ósemkowatego w rzu
cie płaskim, dł . ok. 2,8 m i maksymalnej szer. 1,6 m, wokół której udokumentowano liczne 
ślady po słupach, stanowiące pozostałość konstrukcji naziemnej zadaszenia, przypuszczal
nie też ogrodzenia (najpewniej w typie wiaty). Wewnątrz tej konstrukcji wystąpiły ułamki 
naczyń kultury pucharów lejkowatych, nieliczne wytwory krzemienne oraz 12 brył kamie
nia ułożonych blisko obok siebie w jamie. Bryły te miały duże rozmiary i wagę. Część 
z nich to naturalne konkrecje, tzw. surowaki pozbawione śladów przetwórstwa czy też 
użytkowania, niektóre natomiast nosiły cechy wstępnej obróbki, mającej na celu uformo
wanie zarysu morfometrii produktu finalnego. Wyniki ekspertyzy petrograficznej wskazu
ją, iż wszystkie one reprezentują lokalny materiał eratyczny i różnogatunkowe gnejsy 
i granity. Kształty i rozmiary odkrytych w obiekcie 158 przedmiotów kamiennych, jak też 
ich skład gatunkowy nasuwają wniosek, iż mamy w tym przypadku do czynienia z miej
scem produkcji narzędzi "młynarskich" - żaren i rozcieraczy. Jest to jeden z niewielu tak 
dobrze zachowanych in situ obiektów związanych z działalnością kamieniarską społeczno
ści kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. 

Stan badań tej części stanowiska uniemożliwia podjęcie głębszych ocen odnośnie do 
charakteru funkcjonalnego źródeł. Prawdopodobne jest, iż zbadana w 1991 r. część stano
wiska reprezentuje pozostałości zaplecza terenu centrum osady kultury pucharów lejko
watych rozpoznanej w l. 1989-1990. 

Planowane są dalsze badania. 
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Dęby, st. 29A 
gm. Dobre, woj. włocławskie 
AZP 46-43/165 

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

Badania prowadził mgr Janusz Czebreszuk. Finansowane w ramach 
programu ratownictwa przestrzennego nad środkową Bachorzą rea
lizowanego przez Zakład Prahistorii Polski Instytutu Prahistorii na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Państwową 
Służbę Ochrony Zabytków we Włocławku. Drugi sezon badań. Osied
la ludności kultur ceramiki sznurowej i iwieńskiej . 

Badania objęły powierzchnię 265 m2
. Efektem ich jest odkrycie 19 nowych obiektów 

nieruchomych i bogatego zbioru różnorodnych źródeł ruchomych (ceramika, krzemienie, 
kamienie, polepa, kości, węgle drzewne). 

Osiedle ludności kultury ceramiki sznurowej odkryte zostało w tym sezonie. Pochodzi 
ono ze schyłku epoki neolitu i ma unikatowy dla Kujaw układ cech stylistycznych cerami
ki, który - jak się wydaje - najbliższe analogie znajduje na południowo-wschodnich 
wybrzeżach Bałtyku, w strefie tzw. kultury przymorskiej. Wśród obiektów nieruchomych, 
związanych najprawdopodobniej z tą fazą zasiedlenia, trzy zasługują na szczególną uwagę 
(nr 89, 94 i 96). Mają one podobny kształt, strukturę przebarwień, a także dużą ilość węgli 
drzewnych w wypełnisku. Tworzą one wspólnie bardzo "tajemniczą" jak na ten etap badań 
strukturę funkcjonalną . 

Osada ludności kultury iwieńskiej - z pierwszej fazy jej rozwoju - znana była już 
w sezonie poprzednim. Tegoroczne badania doprowadziły do całościowego jej rozpoznania. 

Ponadto w tym sezonie uległa komplikacji stratygrafia stanowiska. Odkryto bowiem 
w kilku profilach pozostałości gleby kopalnej. 

Badania zamierza się kontynuować. 

Dudka, st. l , gm. Wydminy, woj. suwalskie patrz paleolit i mezolit 

Grójec Wielki, st. l 
gm. Złoczew, woj. sieradzkie 
AZP 73-43/35 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr Andrzej Pelisiak. Finansowane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Złoczewie. Pierwszy sezon badań . Osada kultury 
pucharów lejkowatych i kultury Chłopice-Vesele. 

Stanowisko zostało odkryte w 1986 r. w rezultacie badań AZP. Badania wykopaliskowe 
przeprowadzone w 1991 r. miały na celu ustalenie charakteru osadnictwa, jego chronologii 
oraz wielkości obiektu. 

Rowami sondażowymi i wykopami szerokopłaszczyznowymi przebadano obszar o po
wierzchni 360 m2

• Odkryto dwa etapy zasiedlenia. Starszy łączy się z fazą wiórecką 
kultury pucharów lejkowatych. Odkryto pozostałości urządzeń osadowych, którym towa
rzyszył liczny inwentarz zabytków: kilka tysięcy fragm. ceramiki, kilkaset przedmiotów 
kamiennych i krzemiennych oraz liczne, ale bardzo drobne fragm. kości zwierzęcych . 
Osada kultury pucharów lejkowatychjest największym znanym tego typu obiektem w cen
tralnej Polsce -jej powierzchnię szacuje się na ok. 6-7 ha. 

Materiały z początków epoki brązu łączą się z kulturą Chłopice-Vesele. Odkryto 2 sku
piska fragm. naczyń oraz przedmioty krzemienne. Strefy osadnictwa kultury pucharów 
lejkowatych i kultury Chłopice-Vesele częściowo wykluczają się. 

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Archeologicznym i Etnogra
ficznym w Łodzi. 
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Badania czasowo zawieszono z uwagi na trudności finansowe. W przyszłości przewiduje 
się ich kontynuowanie. 

Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. bydgoskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

Kichary Nowe, st. 2 "Pole Bole
nia" 

Polska AkademiaNauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Arche
ologii Średniowiecznej w Warszawie gm. Dwikozy, woj. tarnobrzes

kie 
AZP 88-72/18 

Badania prowadziła mgr Hanna Kowalewska-Marszałek przy udziale 
mgr Doroty Cyngot. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków w Tarnobrzegu i Instytut Historii Kultury Materialnej 
PAN. Piąty sezon badań. Cmentarzysko neolityczne i z wczesnego 
okresu epoki brązu, osada neolityczna. 

Przedmiotem tegorocznych prac było - podobnie jak poprzednio - cmentarzysko 
neolityczne i z wczesnego okresu epoki brązu oraz pozostałości poprzedzającej je osady 
wczesnoneolitycznej, a celem - szczegółowa eksploracja kolejnych partii grobowca o kon
strukcji megalitycznej i rozpoznanie jego najbliższego otoczenia, wyjaśnienie szczegółów 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych, weryfikacja dotychczasowych ustaleń na temat jego 
przynależności kulturowej oraz sekwencji chronologicznej stanowiska. Pracami objęto 
prawie cały obszar ubiegłoroczny; łączna powierzchnia wykopu wynosiła 205 m2

. 

W czasie sezonu 1991 przebadano całkowicie części grobowca pozostawione w roku 
ubiegłym, eksplorując w jego obrębie 2 kolejne groby; pozostawiono natomiast do dalszej 
eksploracji jedną z grobowych konstrukcji kamiennych. Konstrukcja ta, przykryta dziesię
cioma warstwami bruku kamiennego, różniła się zdecydowanie od badanych w roku ubie
głym tak co do wymiarów, jak i szczegółów budowy. Zbudowana z dużych, nie zawsze 
regularnych bloków kamiennych tworzących ściany oraz z kilku płyt pełniących rolę 
"posadzki" zawierała jeden szkielet ludzki w układzie charakterystycznym dla kultury 
pucharów lejkowatych (wyprostowany na wznak, głową na południowy zachód, bez wypo
sażenia). Drugi z eksplorowanych grobów znajdował się po zewnętrznej stronie konstruk
cji, na południe od niej. Był to grób szkieletowy, ze szkieletem leżącym na boku, skurczo
nym, wyposażonym w naczynie - szczegóły obrządku odpowiadające kulturze 
mierzanowickiej z wczesnego okresu epoki brązu. 

W części północnej nasypu znaleziono - podobnie jak w poprzednim roku - naczynie 
kultury mierzanowickiej w obudowie skrzynkowej z płytek kamiennych; natrafiono też na 
ślady orki pradziejowej. 

Prace wykopaliskowe w 1991 r. nie wniosły istotnych zmian w dotychczasowych usta
leniach co do chronologii badanego obiektu: groby w obstawach kamiennych pod brukiem 
oraz przykrywający je nasyp ziemny można, jak się wydaje, łączyć z kulturą pucharów 
lejkowatych, choć brak wyposażenia przy pochówkach nie pozwala przesądzić tej sprawy 
definitywnie; zastanawiające są też nikłe ślady obecności kultury pucharów lejkowatych 
na stanowisku. Natomiast groby znajdujące się na obrzeżach nasypu należą -jak wska
zuje ich wyposażenie- do kultury mierzanowickiej . 

Po północnej stronie nasypu grobowego natrafiono na kilka dołków posłupowych 
związanych, być może, z konstrukcją tego obiektu. Od strony południowej wyeksplorowa
no kolejny grób należący do kultury mierzanowickiej, zawierający 2 różnoczasowe pochów
ki ludzkie (jeden z nich - pochówek osobnika dorosłego zachowany fragmentarycznie 
wyposażony był w 2 naczynia i zgrzebło krzemienne) . Badano też skraj rozległego zacie
mnienia, które stanowi przypuszczalnie część kolejnego nasypu grobowego. 
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Ponadto eksplorowano pozostałości osady wczesnoneolitycznej (wczesnych faz cyklu 
lendzielsko-polgarskiego) pod nasypem grobowca i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
Przebadano częściowo 2 jamy. Jedna, o kilkumetrowej średnicy, zawierała bardzo bogaty 
materiał archeologiczny i archeozoologiczny (m.in. duże fragm. czaszki tura). Druga- to 
głęboka piwniczka o przekroju trapezowatym, ze śladami wkopanego w dno drewnianego 
pojemnika (?). Niewielka ilość znalezionego materiału nie pozwala na datowanie tego 
obiektu, toteż jego związek z osadą cyklu lendzielsko-polgarskiego jest mniej pewny. 

Sezon wykopaliskowy 1991 dostarczył dalszych interesujących szczegółów co do sposo
bu konstrukcji grobowca i jego użytkowania. Pozyskano dalsze ciekawe materiały antropo
logiczne i archeologiczne odnoszące się do wczesnego okresu epoki brązu (naczynia, narzę
dzia krzemienne, paciorki fajansowe). Uzyskano nowe dane na temat osady 
wczesnoneolitycznej istniejącej przed założeniem grobowca, jej znacznej rozległości, a tak
że bardzo dobrego stanu zachowania obiektów nieruchomych o dużych walorach poznaw
czych, zawierających ciekawe i liczne materiały. 

Sezon 1991 potwierdził dużą wartość naukową stanowiska 2 w Kicharach Nowych 
i jego istotne znaczenie dla pogłębienia znajomości problematyki neolitu i wczesnego okre
su epoki brązu, zwłaszcza zagadnień obrządku pogrzebowego na Wyżynie Sandomierskiej. 

Materiały są przechowywane w Zakładzie Archeologii Sredniowiecznej Instytutu Hi
storii Kultury Materialnej PAN w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 

Kostkowice, st. 3, gm. Kroczyce, woj. częstochowskie patrz paleolit 

Kraków-Śródmieście-Prąd
nik Czerwony 
AZP 102-56/-

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
Uniwersytet Jagielloński Instytut Ar
cheologii w Krakowie 

Badania prowadzili dr Ewa Rook (MAK) i mgr Marek Nowak (lA UJ). 
Finansowane przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. 
Drugi sezon badań. Osady kultury lendzielskiej, kultury pucharów 
lejkowatych i kultury ceramiki promienistej oraz kultury mierzano
wickiej. 

W okresie lipiec-wrzesień 1991 przeprowadzono drugą kampanię wykopaliskową, któ
rej celem było uchwycenie zasięgu osad prahistorycznych. Wykopy usytuowano nieco 
bardziej na wschód, na samej krawędzi niewielkiego cypla i częściowo już na stoku doliny 
potoku Sudół. W trakcie wykopalisk przebadano w sumie 3,25 ara. 

Odkryto łącznie pozostałości 19 obiektów, w tym rów (nowożytny), 12jam i 6 "słupów". 
Ponadto pewna ilość materiałów archeologicznych wystąpiła w warstwie humusowej i pod
glebiu. 

Do kultury lendzielskiej zaliczyć można tylko jeden, stosunkowo niewielki, nieckowaty 
obiekt. Natomiast dość liczne materiały znaleziono na złożu wtórnym w innych obiektach 
i w warstwie humusowej. Wstępna analiza tych materiałów pozwala datować je na wcze
śniejsze fazy rozwojowe kultury lendzieJskiej w Małopolsce. 

Z kulturą pucharów lejkowatych można wiązać 3 obiekty; nieco mniejszych rozmiarów 
(ok. 90-130 cm gł. i ok. 100-200 cm śr.) niż obiekty odkryte w 1990 r. Dostarczyły one 
stosunkowo dużej ilości materiałów ceramicznych, krzemiennych i kamiennych. Fragmen
ty naczyń tej kultury znaleziono również na złożu wtórnym w innych obiektach. 

Do kultury ceramiki promienistej należą też 3 obiekty; niewielkie (gł. ok. 70-150 cm, śr. 
ok. 100 cm), kształtów lekko owalnych. Charakteryzują się one bogactwem materiałów tak 
ceramicznych, krzemiennych (m.in. fragm. siekierek), jak i krzemiennych. 

Kulturę mierzanowicką reprezentują 4 duże obiekty (gł. 170-230 cm, śr. ok. 200 cm), 
o kształcie owalnym i nieregularnie owalnym, prostokątne lub trapezowate w przekroju. 
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Obiekty te dostarczyły bardzo małej ilości materiału zabytkowego, m.in. jeden fragm. 
narzędzia rogowego i szczątki zwierzęce, głównie bydła. 

Na badanym obszarze uchwycono wschodnie granice trzech osad z młodszej epoki 
kamienia (kultury: lendzielska, pucharów lejkowatych i ceramiki promienistej). Odkryto 
centralną część osady kultury mierzanowickiej, której nieliczne materiały znaleziono 
w warstwie humusu, na obszarze przebadanym w 1990 r. 

W trakcie badań odkryto również ślady 6 dołków posłupowych, nie tworzą one jednak 
żadnych regularnych układów. 

W przypadku dalszej rozbudowy cmentarza badania będą kontynuowane. 

Krzemionki 
gm. Bodzechów, woj. kieleckie 
AZP 83-71/-

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Witold Migał. Uczestniczyli w nich mgr mgr 
Wojciech Borkowski, Sławomir Sałaciński, Marek Zalewski oraz stu
denci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Finanso
wane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w )Varszawie i Mu
zeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Swiętokrzyskim. 
Neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego, pracownia krzemieniar
stwa, kultura amfor kulistych. 

Badania trwały od 3.06.1991 do 30.08.1991 r. Zaplanowano następujące przedsięwzię
cia: a) eksplorację pracowni krzemieniarskiej w bezpośrednim sąsiedztwie północnej części 
pola eksploatacyjnego, b) pomiary i analizy geodezyjne i geofizyczne zespołu kopalń w re
jonie pola górniczego położonego pomiędzy szybem nr 7 a kopalniami 1-3. 

Przy krawędzi północnej części pola przeprowadzono dokładne badania powierzchnio
we. Wszystkie znaleziska krzemienne skartowano. W miejscach ich szczególnej koncentra
cji wykonano sondaże metodą dolkowania na powierzchni 4 arów. Następnie wyznaczono 
wykop 5 x 10 m. Po zdjęciu darni eksplorację prowadzono warstwami mechanicznymi 
o miąższości 5 cm. Największe natężenie form krzemiennych wystąpiło w spąguhumusu 
i w stropie piasków fluwioglacjalnych przykrywających niezbyt grubą warstwą rdzawą 
glinę zwietrzelinową. Łącznie uzyskano 25345 zabytków krzemiennych. Wstępna analiza 
typologiczna pozwoliła wykazać duże podobieństwo z pracowniami badanymi w poprze
dnich latach, a związanymi z kulturą amfor kulistych. Można stwierdzić, że produkowano 
tu siekiery i dłuta, co jest udokumentowane obecnością ich nieudanych półwytworów oraz 
charakterystycznych dla ich wytwarzania odłupków. Przy ich produkcji stosowano trzy 
strategie wytwórcze- wykonywano je z całych konkrecji lub dużych fragm. buł, z płytek 
i odłupków. Materiały znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warsza
wie. 

Rejon czternastu kopalń określany jako jedno z pól górniczych, położony pomiędzy 
obiektami nr 7 a 1-3 poddano wieloaspektowym badaniom z wyłączeniem klasycznych 
metod wykopaliskowych. Miały one na celu określenie, w jaki sposób organizowano naj
mniejszą jednostkę własnościową na terenie pola eksploatacyjnego "Krzemionki". W ich 
zakres wchodziły badania geodezyjne, mające być podstawą do analiz mikrogeomorfologii 
tego obszaru, oraz geofizyczne przeprowadzone przez Instytut Historii Kultury Material
nej PAN. Analizy magnetyczne zmierzały do wykrycia skupisk węgli drzewnych i ewentu
alnie ceramiki, a tym samym miały na celu wyjaśnienie rozplanowania obozowisk górni
czych, natomiast elektraoporowe - do uściślenia położenia studnisk szybowych i układu 
hałd. Efektem tych prac ma być kompleksowy model przenoszenia robót górniczych 
z jednej kopalni do drugiej w ramach pola górniczego będącego własnością jednej grupy. 

Badania będą kontynuowane w kolejnych sezonach. 
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Krzywośnity, st. I, gm. Huszlew, woj. bialskopodlaskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres 
wpływów rzymskich 

Linowo, st. 6 
gm. Świecie nad Osą, woj. to
ruńskie 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 

AZP 31-47/93 

Badania prowadził W Sosnowski. Osada kultury ceramiki wstęgowej 
rytej, kultury pucharów lejkowatych i cmentarzysko birytualne 
z okresu wpływów rzymskich (kultura wielbarska, faza Bi/C1). 

•Literatura: Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego ... , s. 95-100 

Linowo, st. 25 
gm. Świecie nad Osą, woj. to
ruńskie 
AZP 31-47/160 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii i Etnologii w To
runiu 

Badania prowadzili dr dr Stanisław Kukawka (autor sprawozdania) 
i Jolanta Malecka-Kukawka. Finansowane przez Uniwersytet im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy sezon badań. Osada (?) 
kultury ceramiki wstęgowej rytej , osada kultury późnej ceramiki 
wstęgowej , osada kultury pucharów lejkowatych, osada (?) i grób 
kultury amfor kulistych, ślad osadnictwa kultury ceramiki sznu
rowej. 

Badane stanowisko usytuowane jest na północnej krawędzi doliny niewielkiego cieku 
płynącego ze wschodu na zachód. Około 400 m na południowy zachód ciek przepływa przez 
podmokłe obniżenie o powierzchni ok. 8 ha. Stanowisko oddalone jest od koryta cieku 
nieco ponad 150 m, zaś jego deniwelacja w stosunku do poziomu wody wynosi aż 25-27 
m. Od wschodu do cieku dochodzi rynnowa te obniżenie, zapewne w pradziejach nawodnio
ne. Obszar stanowiska oszacowany w trakcie badań powierzchniowych ma niemal 4 ha 
i jest dość płaski. W jego obrębie deniwelacje nie przekraczają 3 m. 

Występujące wokół niewielkie obniżenia wraz ze wspomnianym ciekiem sugerują dość 
atrakcyjną sytuację hydrograficzną dla pradziejowych osadników. Około 1,5 km w kierun
ku północno-zachodnim znajduje się jezioro Mełno, największy zbiornik wodny w okolicy. 

W szczytowych partiach stanowisko jest silnie zniszczone, pod poziomem ornym nie 
stwierdzono wyraźnych śladów profilu glebowego. Stwierdzona w wykopach gleboznaw
czych wokół stanowiska budowa wyraźnie wskazuje, że w środowisku przed zasiedleniem 
tego terenu istniał układ gleb wyraźnie zgodny z naturalnymi predyspozycjami terenu. 
W obniżeniach i dolnych częściach stoków stwierdzono występowanie gleb glejowych 
i czarnych ziem, a w wyższych partiach stoku- gleb płowych oraz brunatnych. Układ ten 
został zupełnie zmieniony na skutek procesów denudacyjnych i długotrwałego rolnictwa. 
Obecnie zarówno w dolnych, jak i w górnych partiach stoku występują gleby brunatnopo
dobne. Głębszym podłożem gleb są na ogół różnorodne utwory gliniaste lub ilaste. Charak
ter podłoża znacznie utrudniał prowadzenie prac wykopaliskowych (konieczność używania 
kilofa). 

W obrębie południowej części stanowiska wykonano ok. 200 dołków sondażowych, 
sprawdzających układ stratygraficzny. W większości z nich poniżej warstwy ornej występo
wała glina zwałowa (calec), niekiedy pyłowe utwory piaszczysto-gliniaste o strukturze 
laminowanej . Zlokalizowano 2 domniemane obiekty kulturowe. Ślady trzeciego, rozorane
go obiektu odkryto na powierzchni w południowo-zachodnim skraju stanowiska. Ze wzglę-
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du na charakter upraw jego eksploracja w 1991 r. nie była możliwa. W rejonie- odkrytych 
obie}ttów założono a wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 49m2. Poniżej warstwy 
ornej (30-40 cm) występowała na ogół warstwa szarobrunatnożółtego pylastego utworu 
piaszczysto-gliniastego o strukturze . słabo laminowanej (do 20 cm). Poniżej tej warstwy 
uchwycon;o . ślady 2 obiektów, przy czym obiekt kultury późnej ceramiki wstęgowej był 
pr.z.ecięty częściowo przez obiekt kultury pucharów lejkowatych. 

0bie~t kuJtury późnej ceramiki wstęgowej to owalna jama o śr. w stropie około 2 m 
i gł. 2 m od powierzchni gruntu. Był on długo wykorzystywany i kilkakrotnie przystosowy
wany do dalszego . użytkowania, przy czym nie zaobserwowano śladów jego pegłębiania 
w czasie dalszego użytkowania. Zarejestrowano minimum 6 poziomów użytkowych, prze
warstwionych klinami gliny zwałowej, zanieczyszczonej warstwą kulturową. Sugeruje to, 
iż przewarstwienia są efektem obrywania się górnych części ścian obiektu. Charakter 
nawarstwień wskazuje, że jama była używana w sposób ciągły bądź w relatywnie krótkich 
odstępach cżasowych. Pozostałości osadnicze (wspomniane warstwy, kamienie konstruk
cyjne, ok. 50 fragm. ceramiki i 11 krzemieni) wypełniły obiekt do gł. ok. 130 cm od jego 
dna. Powstała po porzuconym obiekcie niecka wypełniona została przez naturalne utwory 
o charakterze laminowanym. W powstałym zaklęśnięciu przynajmniej okresowo groma
dziła się woda. Górną całość przykrywała cienka warstwa zglinionego piasku i wyżej 
współczesna warstwa orna. 

Obiekt kultury pucharów lejkowatych to owalna jama (1,2 x 1,0 m i gł . 0,9 m) wypeł
niona białożółtym utworem gliniasto-piaszczystym o strukturze laminowanej, a w par
tiach spągowych brunatnoczarną gliniastą ziemią. Z obiektu pochodzi 57 fragm. ceramiki 
(w tym kilka kultury późnej ceramiki wstęgowej, przemieszanych wtórnie w efekcie prze
cinania się obiektów). 

Z powierzchni stanowiska oraz z wykopów (głównie z warstwy gliniasto-piaszczystej) 
i obiektów uzyskano łącznie 858 fragm. ceramiki i 45 krzemieni. W ceramice wydzielono 
6 fragm . kultury ceramiki wstęgowej r,ytej, 163 kultury późnej ceramiki wstęgowej oraz 
675 kultury pucharów lejkowatych. 

Materiały kultury ceramiki wstęgowej r,ytej nie są charakterystyczne - ceramikę jej 
łączyć można z fazą Ilb ewentualnie lila (wg systematyki L. Czerniaka 1980). Zbiór źródeł 
kultury pucharów lejkowatych wiązać można z chełmińską fazą II (wg systematyki S. Ku
kawki 1991). W ceramice nie stwierdzono elementów typowych dla kujawskiej fazy III. 
Pojedynczo wystąpiły fragm. o technologii wiązanej z oddziaływaniami kultur subneoli
tycznych (w masie ceramicznej domieszka muszli i kości) . Chronologię bezwzględną szaco
wać można na l. 3200-2900 conv. be. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Badania będą kontynuowane. 

Lisięcice, st. "Z", gm. Głubczyce, woj. opolskie patrz paleolit 
Łęg, st. 2, gm. Połaniec, woj. tarnobrzeskie patrz wczesna epoka brązu 

Łękawa, st.15 
gm. Kazimierza Wielka, woj. 
kieleckie 

Polska AkademiaNauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Arche
ologii Małopolski Pracownia Archeolo
giczna w lgołomi 

Badania prowadził dr Krzysztof Tunia. Finansowane przez Komisję 
Archeologiczną Oddziału PAN w Krakowie. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej. 

Podczas jesiennych badań powierzchniowych, będących częścią archeologicznego roz
poznania dorzecza Jawornika (prawobrzeżny dopływ Nidzicy, która jest lewobrzeżnym 
dopływem Wisły) natrafiono na gruntach wsi Łękawa na niszczone przez orkę pozostałości 
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obiektów z tkwiącą w nich ceramiką. Wobec perspektywy całkowitego zniszczenia obiek
tów podjęto decyzję przeprowadzenia tam ratowniczych badań wykopaliskowych. W trak
cie badań odsłonięto obszar ok. 90m2, odsłaniając w jego obrębie pozostałości 3 obiektów. 
Okazały się one szczątkamijam grobowych kultury ceramiki sznurowej. Dwa z nich, silnie 
uszkodzone, zawierały ceramikę, wyroby krzemienne i szczątkowo zachowane kości dzie
cięce. Trzeci zawierał kompletny szkielet dorosłego mężczyzny, wokół którego leżały dary 
grobowe, typowy zestaw dla krakowsko-sandomierskiej grupy kultury ceramiki sznuro
wej . 

Materiały znajdują się w zbiorach Pracowni Archeologicznej PAN w Igołomi. 
Badania będą kontynuowane. 

Łopiennik Dolny, st. 3 Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie gm. ł..opiennik Górny, woj. 

chełmskie 
AZP 81-86/15 

Badania prowadzili mgr Anna Zakościelna i doc. dr Jan Gurba. Fi
nansowane przez Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lu
blinie. Pierwszy sezon badań. Stanowisko wielokulturowe. 

Wielokulturowe stanowisko o powierzchni ok. 2 ha odkryte zostało przez J. Waszkiewi
cza w czasie badań powierzchniowych w 1978 r. W wykopie badawczym wielkości 50 m2 

zarejestrowano materiały fazy nutowej kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury pucha
rów lejkowatych, kultury mierzanowickiej, 5 obiektów kultury strzyżowskiej (dokumentu
jących najdalszy północno-zachodni jej zasięg!), kultur trzcinieckiej, łużyckiej oraz wczes
nośredniowieczne (z XI-XIII w.) w postaci pozostałości 2 jam służących do produkcji 
dziegciu. 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodow
skiej w Lublinie. 

Badania będą kontynuowane. 

ł..ubcze, st. l 
gm. Jarczów, woj. zamojskie 
AZP 94-91/29 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Wydział Archeologiczny w Zamościu 
Polska AkademiaNauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Arche
ologii Małopolski w Krakowie 

Badania prowadzili prof. dr Jan Machnik i mgr Wiesław Koman. 
Finansowane przez Zakład Archeologii Małopolski Instytutu Historii 
Kultury Materialnej w Krakowie. Cmentarzysko kurhanowe kultury 
ceramiki sznurowej. 

Stanowisko położone jest na dość wyniosłej kulminacji terenu przy drodze z Werszczy
cy do Kolonii Gródek, obok krzyża na polu M. Furmana. Na stanowisku znajdują się dwa 
kurhany kultury ceramiki sznurowej niszczone głęboką orką i procesami erozji naturalnej. 
Wraz z obiektami na sąsiednich stanowiskach tworzą one ciąg ponad 50 kopców ziemnych 
na kilkunastokilometrowej przestrzeni, usytuowanych na kulminacji południowego garbu 
Grzędy Sokalskiej. W sierpniu 1991 r. przeprowadzone zostały badania wykopaliskowe na 
mniejszym kurhanie, nr II ze stanowiska l w Łubczu. Przed rozpoczęciem prac badaw
czych kopiec miał wys. ok. 70 cm w stosunku do otoczenia. Wysokość ta wynikała z natu
ralnego ukształtowania ~renu, tj. istnienia w tym miejscu niewielkiego pagórka, na któ
rym wzniesiono kopiec. Srednica podstawy nasypu wynosiła ok. 18 m. Kurhan badano 
równocześnie czterema ćwiartkami w obrębie kolistego wykopu o śr. 20 m. Pomiędzy 
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ćwiartkami pozostawiono świadki profilowe o szerokości 0,5 m, zorientowane po osiach 
północ-południe i zachód-wschód, z odchyleniem 18,5 gradusa na wschód od północy 
magnetycznej. Przesunięcie głównych osi cięć wynikało z konieczności powiązania kurha
nu II i kurhanu I wspólną osią profilową. 

Powłokę kopca stanowiła warstwa brązowoczarnoszarej ziemi ornej o miąższości ok. 20 
cm. Poniżej zalegała warstwa czarnej ziemi nasypowej o ogólnej miąższości 40 cm, rozwar
stwiającej się na 2 warstewki- górną całkowicie czarną (miąższość ok. 20 cm) i dolną, 
czarnoszarawą (miąższość ok. 20 cm). Cała ta dwuczęściowa warstwa była poprzecinana 
i przemieszana konarami i norami gryzoni, co znacznie zaburzało jej strukturę. Przedsta
wiony układ warstw wyklinowywał się w promieniu 4-5 m w stosunku do najwyższego 
punktu kopca. W warstwach nasypowych odkryto dużą ilość materiałów zabytkowych, 
głównie ułamków naczyń kultury ceramiki sznurowej . Na poziomie 60 cm od najwyższego 
punktu kopca zarysował się strop centralnej jamy grobowej - grób nr 2, który miał 
owalny zarys o wymiarach 260 cm x 160 cm, oraz intensywnie ciemne, czarne wypełnisko . 
Spągtego obiektu uchwycono na gł. -140 cm od poziomu O. Przydenna częśćjamy grobowej 
również rysowała się owalnie na dł. 230 cm i szer. 150 cm. Była ona nieco przesunięta na 
południowy wschód od centrum pierwotnego kurhanu, którego nasyp, jak się ocenia, miał 
ok. 9 m średnicy, a jego wysokość mogła dochodzić do 2,5-3 m. Jama grobowa zorientowa
na była po osi zachód-wschód. Jej wypełnisko zostało poważnie naruszone działalnością 
drobnych gryzoni. Na dnie jamy odkryto bardzo zniszczone i odwapnione oraz poprzesu
wane kości dorosłego osobnika. Z ich układu wynika, że zmarły złożony został do grobu 
w pozycji lekko skurczonej i ułożony na prawym boku, z głową na zachód i twarzą zwróco
ną na południe. Przy jego głowie znajdowały się 2 naczynia. Zgnieciona amfora po rekon
strukcji prezentowała typ la naczyń kultury ceramiki sznurowej. Wylew o śr. 9 cm ma 
nacinaną krawędź . U podstawy szyjki i na największej wydętości brzuśca występuje doo
kolny pas krótkich, pionowych nacięć kreskowych. Górna część brzuśca zdobiona jest 
czterema symetrycznie rozmieszczonymi, podwójnymi kolumnami pionowych nacięć o mo
tywie schematycznej jodełki. Naczynie drugie to pucharek typu Vc naczyń kultury cerami
ki sznurowej (wg. J . Machnika- 1966). Szyjka naczyniajest wysmukła, nieco tulipanowa
to rozchylona i cała zdobiona poziomymi pasami nacięć o motywie schematycznej jodełki. 
Z tyłu za głową zmarłego znajdował się grocik do strzały z krzemienia wołyńskiego . Na 
wysokości klatki piersiowej odkryto kamienny toporek zbliżony do typu II toporków 
kultury ceramiki sznurowej (wg. J. Machnika - 1966), a przy kościach biodrowych dłuto 
kościane. Natomiast inne narzędzie kościane, z otworem przewierconym w połowie jego 
długości, znaleziono przy kościach nóg. 

W odległości ok. l m od pierwotnej podstawy nasypu odsłonięto rozległą, półkolistą 
jamę przy kurhanową, tzw. gliniankę, która otaczała kurhan na 3/4 jego obwodu, z kierun
ków południe-zachód-północ-północny wschód. Jej szer. dochodziła do 5-6 m, a gł. osiąga
ła ok. l m. 

W ćwiartce północno-zachodniej, na gł . 30-40 cm odkryto zniszczony szkielet ludzki 
(grób nr 1), który usytuowany był ok. l m na północny zachód od pierwotnej podstawy 
nasypu, na wewnętrznej krawędzi .,glinianki". Zorientowany był po osi południowy za
chód-północny wschód. Zarys jamy grobowej był praktycznie nieczytelny. Przypuszczalnie 
pochowano tu kobietę, którą złożono do grobu w pozycji skurczonej, na lewym boku, 
z głową na południowy zachód i twarzą zwróconą na północ. Pod zmiażdżoną czaszką 
odkryto 2 miedziane zausznice w kształcie wierzbowego liścia, a w okolicy mostka na 
klatce piersiowej odsłonięto fragm. blaszki miedzianej. 

W ćwiartce południowo-zachodniej odsłonięto grób nr 3. Znajdował się w obrębie .,gli
nianki" w odległości 7 m od centrum kopca, na gł. 70-80 cm od najważniejszego punktu 
kurhanu. Zarys jamy grobowej zupełnie nieczytelny. Prawdopodobnie pochowano tu męż
czyznę, którego złożono do grobu w pozycji silnie skurczonej, z kolanami podciągniętymi 
aż do tułowia, rękami zgiętymi w łokciach, a przedramionami skrzyżowanymi na klatce 
piersiowej. W grobie nie stwierdzono żadnego wyposażenia. 

W ćwiartce południowo-wschodniej na gł. 90 cm natrafiono na owalny w zarysie strop 
jamy - obiekt nr 3 o śr. ok. 1,6 m. Wypełnisko obiektu miało szarożółtawe zabarwienie, 
było silnie przeryte przez gryzonie i słabo odróżniało się od calca lessowego. W obiekcie nie 
stwierdzono materiałów zabytkowych. Jego przekrój miał lekko trapezowaty kształt. 
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Przypuszczalnie była to jama gospodarcza o nieokreślonej chronologii i przynależności 
kulturowej. Spąg jamy uchwycono na gł. ok. 2,9 m od poziomu O. 

W obrębie nasypu kurhanu i bezpośrednio pod nim (do poziomu 80 cm od kulminacji) 
odkrywano bardzo dużą ilość fragm. ceramiki pochodzącej z kilku naczyń kultury ceramiki 
sznurowej, rozbitych prawdopodobnie rytualnie w trakcie sypania kurhanu. W materiale 
tym wyróżniono m.in. fragmenty amfory, pucharka oraz trzeciego naczynia o nieokreślonej 
jeszcze formie. Ponadto w ćwiartce południowo-wschodniej, w obrębie nasypu na gł. ok. 50 
cm odkryto kościane dłuto. Natomiast w górnej warstwie nasypu, w jej centralnej, kulmi
nacyjnej partii, na gł . ok. 30 cm zarejestrowano jak się wydaje ślady paleniska - ogniska 
(in situ ?), w postaci grudek polepy i drobnych okruszyn węgla drzewnego. 

Grób nr 2, usytuowany centralnie, jest bez wątpienia najstarszym obiektem w kurha
nie. Material zabytkowy, który zawierał, pozwala uznać ten pochówek za "starosznurowy" 
i datować na środkowoeuropejski horyzont kultury ceramiki sznurowej, z chronologią 
bezwzględną ok. 2200 L p. n . e. Z tym grobem należy łączyć czas powstania całego 
kurhanu. Dwa pozostałe groby, nr l i 3, można wiązać z kulturą mierzanowicką i datować 
je na wczesny okres epoki brązu, z chronologią bezwzględną ok. 1900-1800 L p. n. e. 
Zostały one wkopane w istniejący już kurhan, a właściwie w zasypiska wypełniające "gli
niankę", gdy pierwotny nasyp kopca był już nieco rozsunięty. 

Łubcze, st. 16 
gm. Jarczów, woj. zamojskie 
AZP 94-91/-

Muzeum Regionalne w Tomaszowie 
Lubelskim 

Badania prowadziła mgr Jolanta Bagińska. Finansowane przez Mu
zeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim. Czwarty sezon badań . 
Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej . 

Przeprowadzono badania wykopaliskowe 2 kurhanów usypanych w odległości ok. 20 m 
od siebie na osi północ-południe z odchyleniem od osi północnej o ok. 39 stopni w kierunku 
wschodnim. Oba kopce były poważnie zniszczone. Ich nasypy zostały całkowicie zniwelo
wane, co znacznie utrudniło wyznaczenie centralnych punktów wykopów. Przez oba kur
hany poprowadzono wspólne cięcie profilowe, do którego nawiązano osie ćwiartek. Zasto
sowano metodykę badań wypracowaną w poprzednich sezonach badawczych. Badane 
kopce usypane były na kulminacji południowego garbu Grzędy Sokalskiej. 

Kurhan I - całkowicie zniszczony przez orkę. Znaleziono zaledwie kilka fragm. 
ceramiki kultury ceramiki sznurowej. W trakcie badań wyróżniono 2 obiekty: obiekt l to 
słabo rysująca się, nieregularna, płytka jama zawierająca kości zwierzęce (być może psa); 
obiekt 2, który znajdował się w ćwiartce północno-zachodniej na obrzeżu wykopu (poza 
zasięgiem nasypu), według opinii prof. Marnszczaka był utworem powstałym wskutek 
sezonowego gromadzenia się wody w naturalnym obniżeniu terenu. W obiekcie tym nie 
znaleziono materiału zabytkowego. 

Kurhan n - nasyp kopca całkowicie zniwelowany. Zachowały się 2 groby leżące we 
wschodniej części kurhanu w pobliżu krawędzi nasypu. Grób 2 prawdopodobnie położony 
był częściowo poza nasypem (być może został wkopany w usypany już kopiec). Jama 
grobowa grobu l położona na osi północny zachód-południowy wschód ma formę owalną 
o wymiarach 2 x l m. Na dnie jamy w jej zachodniej części znaleziono nie zdobiony 
pucharek doniczkowaty VI grupy wg J . Machnika, dosyć pospolity, często występujący 
w materiałach "środkowoeuropejskiego horyzontu" kultury ceramiki sznurowej. Fucha
rek ma wymiary: wys. 9 cm, śr. dna-7,5 cm, śr. wylewu-9,5 cm. W całej jamie grobowej 
zaobserwowano ślady po całkowicie rozłożonym szkielecie; zachowało się zaledwie kilka 
fragm. kości w pobliżu naczynia. Kości i pucharek znajdowały się na gł. 128 cm. Grób 
2 miał owalną jamę o wymiarach 1,2 x 0,8 m, położoną na osi zachód-wschód. Zawierał 
kilka fragm. szkieletu, prawdopodobnie dziecka, na gł. 70 cm. Grób był pozbawiony 
wyposażenia. W obrębie kurhanu znaleziono kilka fragm. ceramiki oraz kilka odłupków 
i wiórów z krzemienia wołyńskiego. 
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Układ warstw zaobserwowany na profilach wskazuje, że oba kurhany miały ok. 10 m 
średnicy. Kurhanom towarzyszyły jamy przy kurhanowe, których przydenne partie widocz
ne są również na profilach. 

Mydłów, st. 37 i 38 Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie gm. Iwaniska, woj . tarnobrzes· 

ki e 
AZP 88-70/268 i 269 

Badania prowadziła mgr Barbara Bargiel (KA UMCS) przy współpra
cy M. Florka (PSOZ w Tarnobrzegu). Konsultowal doc. J. Gurba. 
Finansowane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków w Tarno
brzegu i Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej. Drugi sezon 
badań . Stanowisko wielokulturowe - neolit - kultura amfor kuli
stych, I okres epoki brązu - kultura mierzanowicka. 

Badania miały na celu dalsze rozpoznanie charakteru stanowiska. W wykopach o łącz
nej powierzchni ok. 50 m2 odsłonięto tylko jeden obiekt (nr 8). Na gl. 22 cm od stropu 
obiektu odsłonięto szczątki ludzkie należące do mężczyzny w wieku Maturus (wg wstępnej 
analizy dr W. Kozak-Zychaman). Szkielet spoczywał w pozycji skurczonej, na boku pra
wym, z dłońmi skierowanymi ku górze, głową zorientowany na północny zachód. Przy 
zmarłym nie stwierdzono wyposażenia grobowego. Poniżej szkieletu ludzkiego odsłonięto 
intencjonalnie złożone szczątki zwierzęce należące do co najmniej 4 osobników. Według 
wstępnej analizy pochowano tu 2 psy (2,5-3,5 lat i 5,5-6 lat) i dwie owce. Pochówek 
zwierzęcy nie zawierał żadnych darów grobowych. Z wypełniska obiektu pochodzą drobne 
fragm. ceramiki oraz czworościenna siekierka z surowca pasiastego związana z kulturą 
amfor kulistych. Materiały te, jak i drobne krzemienie zapewne dostały się przypadkowo 
w trakcie zasypywania jamy. Obiekt ten wiązać należy prawdopodobnie z kulturą mierza
nowicką . 

Następne wykopy usytuowano pomiędzy stanowiskiem 38 i 37 oraz w obrębie st. 37. 
Odkryty materiał zabytkowy zalegał w oraninie i czarnoziemie pierwotnym. Ceramikę 
i zabytki krzmienne z krzemienia ożarowskiego, pasiastego i świeciechowskiego łączyć 
należy z kulturą mierzanowicką. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Opatowice, st. l Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii Zakład Prahistorii 
Folski w Poznaniu 

gm. Radziejów, woj. włocław
skie 
AZP 49-43/13 

Badania prowadził prof. dr hab. Aleksander Kośko . Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku. Osied
la kultur pucharów lejkowatych i amfor kulistych, cmentarzyska 
i miejsce obrzędowe kultury pucharów lejkowatych i grupy Dobre. 
Trzeci sezon badań (drugi w ramach działań ZPP IP UAM). 

Eksploracją objęto 182,5 m2
, rejestrując: 3769 fragm. ceramiki kultury pucharów 

lejkowatych, 489 kultury amfor kulistych, 141 wytworów z krzemienia oraz 47 z kamienia. 
Pozyskano próbki archeozoologiczne i paleobotaniczne. Udokumentowano 26 obiektów 
tak osadowych, jak i obrzędowych. 

W przypadku osiedla (osiedli) kultury pucharów lejkowatych badania dotyczyły rubie
ży powierzchni intensywnie zagospodarowanej. Dominowały obiekty w typie wybierzysk 
(szeroko powierzchniowych oraz "punktowych"), aczkolwiek odnotowano także pozostało-
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ści konstrukcji gospodarczych (np. obiekty 37/47 czy 59A). Poczyniono dalsze obserwacje 
ogona grobowca megalitycznego (obiekt 31) typu kujawskiego {9-10 m tej partii nasypu). 
Obok odkryto hipotetyczną komorę grobową drugiej konstrukcji kurhanowej, jak można 
domniemywać o owaln(H)krąglym nasypie (obiekt 36). Badania nie przyniosły istotniej
szych korekt dotychczasowych ocen osadnictwa pucharowego. 

W przypadku osiedla kultury amfor kulistych badano również rubież powierzchni 
intensywnie zagospodarowanej, rejestrując obiekt z kategorii tzw. grobowców zwierzęcych 
(obiekt 38). W obiekcie grobowym zdeponowano fragm. tuszy 3 krów o wysokich walorach 
konsumpcyjnych, a także l naczynie (amfora). 

Zarejestrowano drugi grób grupy Dobre (obiekt 40). W wypelnisku jamy grobowej 
odkryto 2 naczynia, skupisko krzemiennych odpadów poprodukcyjnych, bryłkę oraz pacio
rek z bursztynu. 

Dokumentacja oraz materiały są przechowywane w Zakładzie Prahistorii Polski Insty
tutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

Badania zakończono. 

Opatowice, st. 36 
gm. Radziejów, woj. włocław
skie 
AZP 48-13/187 

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

Badania prowadziła mgr Marzena Szmyt. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku . Czwarty sezon 
badań . Osiedla ludności kultur pucharów lejkowatych i amfor kuli
stych, wczesnego i późnego średniowiecza. 

W trakcie sezonu 1991, kończącego badania na stanowisku, eksploracją objęto 231m2
, 

rejestrując 3545 fragm. ceramiki kultury amfor kulistych, 4019 kultury pucharów lejkowa
tych, 229 wytworów i odpadków krzemiennych oraz niewielką liczbę kamieni, polepy 
i kości zwierzęcych , a także ceramiki wczesno - i późnośredniowiecznej . W kategorii źró
deł nieruchomych zarejestrowano 57 obiektów, w tym 37 dołków posłupowych, 17 ,jam" 
gospodarczych, 2 wybierzyska oraz bruk kamienny. 

Uchwycono wyraźnie zaznaczone granice północną, zachodnią i południową osiedli 
kultury pucharów lejkowatych oraz kultury amfor kulistych, manifestujące się ostrym 
spadkiem ilości źródeł ruchomych i nieruchomych. Niejasna pozostaje jedynie wschodnia 
rubież zasiedlanego obszaru, pokryta obecnie lasem. 

O ile obiekty łączące się z osiedlem kultury amfor kulistych powielają znane już z po
przednich sezonów formy (jamy odpadkowe, "piwniczki", bruk kamienny), o tyle nowością 
był jeden z obiektów kultury pucharów lejkowatych, a mianowicie rozległa i głęboka jama 
ze złożonymi na dnie dwoma-trzema naczyniami. 

Potwierdzona została wcześniejsza obserwacja dotycząca zróżnicowania stratygraficz
nej pozycji obiektów obydwu kultur względem rozpoznanego na stanowisku układu gleb 
kopalnych (obiekty kultury pucharów lejkowatych w przeciwieństwie do obiektów kultury 
amfor kulistych nie docierają do poziomu gleby środkowej , przecinającjedynie glebę dolną 
- najstarszą) . 

Dokumentacja oraz materiały są przechowywane w Zakładzie Prahistorii Polski Insty
tutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

Badania zakończono. 
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Osłonki, st. l 
gm. Osięciny, woj. włocławskie 
AZP 48-45/4 7 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadzili doc. dr hab. Ryszard Grygiel (MAiE w Łodzi), 
dr Peter Bogucki (Uniwersytet w Princeton USA), mgr Piotr Papier
nik (MAiE w Łodzi). Finansowane przez Foundation for Anthropolo
gical Research (USA), Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Ło
dzi, Urząd Gminy w Osięcinach. Czwarty sezon badań. Stanowisko 
wielokulturowe i wieJookresowe (osady i cmentarzyska), od neolitu 
po średniowiecze. 
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Wykop o powierzchni 1750 m2 przylegał bezpośrednio do granicy zachodniej wykopu 
z badań 1990 r. Porlobnie jak w latach poprzednich dominowała problematyka grupy 
brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej . Odkryto rowy fundamentowe dalszych 3 domów 
trapezowatych (2 o pełnym przebiegu rowów i l o rowach segmentowych), 20 grobów 
szkieletowych oraz szereg jam i glinianek zawierających bogate inwentarze tej grupy. 
Należy podkreślić dużą liczbę grobów odkrytych w tym sezonie, bowiem przewyższa ona 
sumę grobów znanych z lat poprzednich. Wśród nich zwraca uwagę grób mężczyzny 
wyposażony w 35 przedmiotów wykonanych z krzemienia, kości i rogu, ściśle związanych 
z obróbką wymienionych surowców. Z innych obiektów grupy brzesko-kujawskiej kultury 
lendzielskiej warto wymienić gliniankę oznaczoną numerem 6 o całkowitej powierzchni 
ok. 300m2

. W jej obrębie odkryto m.in. 4 groby o nietypowym ułożeniu zwłok, 2 pochówki 
zwierzęce, liczne narzędzia kamienne i rogowe oraz ich fragmenty. Ogółem do tej pory 
odsłonięto na stanowisku powierzchnię 5310 m2

, na której zarejestrowano 13 domów 
trapezowatych i 39 grobów grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej . 

Z kulturą amfor kulistych związane są dalsze 2 obiekty (jama i kolejny dom z rowami 
fundamentowymi). Ponadto odkryto obiekty należące do kultury pucharów lejkowatych 
(jama), kultury łużyckiej oraz kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego. Warto 
odnotować odkrycie drugiej już studni z okresu późnorzymskiego, z której dna wydobyto 
m.in. dobrze zachowany zwój sznura. Z najwcześniejszym okresem wczesnego średniowie
cza wiążą się kolejne paleniska, zawierające oprócz bardzo dużej ilości ceramiki i kości 
pokonsumpcyjnych m.in. łyżwę kościaną. W trakcie badań 1991 r. pobrano w sumie 
10 prób węgli drzewnych do badań radiowęglowych (kultura lendzielska, kultura amfor 
kulistych i okres późnolateński) oraz liczne próby do badań paleobotanicznych (m.in. 
zboża) i archeozoologicznych. 

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

Płonia-Szczecin, st. 30 
AZP 32-07/61 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Ireneusz Klimczyk. Autorka sprawozdania 
mgr Dorota Kozłowska. Finansowane przez Muzeum Narodowe 
w Szczecinie. Pierwszy sezon badań . Osada?, warsztat garncarski? 
kultury ceramiki wstęgowej rytej . 

Stanowisko zostało odkryte w 1991 r. Zlokalizowane jest na południowy zachód od 
Szczecina Płoni, ok. 300 m na południowy zachód od leśniczówki "Bukowo". 

Z uwagi na szczupłość środków finansowych badania miały charakter sondażowo-roz
poznawczy. Założono wykop o wymiarach 5 x 2 m, odkrywając 2 obiekty: 
obiekt I - duża owalna jama wchodząca w profil wykopu, której wypełnisko stanowił 
silnie zgliniony piasek zawierający spaleniznę oraz ułamki ceramiki, 
obiekt II - kolista jama zawierająca w stropie kamienie, wypełniona gliną z domieszką 
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organiczną, była zapewne dołem przeznaczonym do leżakowania gliny służącej do wyrobu 
naczyń. 

W obrębie odsłoniętego wykopu, na gliniastym podłożu zarejestrowano liczne artefakty 
krzemienne. Wśród ceramiki wyróżniono fragm. bardzo dobrze wypalone, o gładkiej , lśnią
cej powierzchni pokrytej ornamentem nutowym oraz ułamki naczyń grubościennych, 
zawierających domieszkę organiczną, zdobione guzkami i odciskami paznokcia. 

Badania powinny być kontynuowane w uwagi na nie wyjaśnioną dotychczas problema
tykę osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej na północ do ziemi pyrzyckiej. 

Podzamcze (Góra Birów), gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie patrz środkowa i późna epoka brązu 
Słonowice, st. "G", gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie patrz wczesna epoka brązu 
Sowinki, st. 23A, gm. Mosina, woj. poznańskie patrz wczesna epoka żelaza 
Strzegowa, st. l, "Jaskinia Jasna", gm. Wolbrom, woj. katowickie patrz paleolit i mezolit 
Strumienno, st. 2, gm. Krosno Odrzańskie, woj. zieleniogórskie patrz wczesna epoka żelaza 
Tanowo, st. 3, gm. Police, woj. szczecińskie patrz paleolit i mezolit 

Toruń-Katarzynka, st. 29 
AZP 39-44/-

Muzeum Okręgowe w Toruniu 

Badania prowadziła mgr Bogusława Wawrzykowska. Finansowane 
przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu i Mu
zeum Okręgowe w Toruniu. Pierwszy sezon badań. Osada ludności 
kultury pucharów lejkowatych z fazy III, ślady osadnictwa schyłko
woneolitycznego i z początków epoki brązu. 

Stanowisko położone jest na niewielkim cyplu u podnóża silnie zniszczonej wydmy, 
w północn()-wschodniej części miasta, po lewej stronie ul. Kociewskiej - na południowy 
zachód od tzw. dworu w Katarzynce. Stanowisko zostało odkryte podczas badań powierz
chniowych AZP w 1989 r. i wytypowane do badań ratownicz()-sondażowych, ponieważ 
teren ten przeznaczony jest do zabudowania, część północna stanowiska niszczona jest 
orką. 

W 1991 r. założono 17 wykopów o łącznej powierzchni 233m2
. Odsłonięto pozostałości 

warstwy kulturowej o miąższości do 50 cm, 15 obiektów nieruchomych (14 jam i l ślad po 
słupie). W dwóch wykopach zarejestrowano fragmentarycznie bardzo zniszczone pozosta
łości po obiektach (mieszkalnych?) o polepianych gliną konstrukcjach ścian. Są to koncen
tracje bryłek polepy w warstwie czerwonoróżowego, sprażonego piasku. Materiał zabytko
wy pochodzi przede wszystkim z obiektów i warstwy kulturowej . Pozyskano ok. 4500 
fragm. ceramiki, l cały i 3 fragm. przęślików glinianych, obuszek glinianego toporka 
miniaturowego, kilkaset bryłek polepy, 148 krzemieni, 36 przedmiotów kamiennych i ich 
fragm., 45 odłupków kamiennych. Zarejestrowano także obecność drobnych kości, prawdo
podobnie zwierzęcych. Zdecydowana większość materiału ceramicznego (ok. 4100 fragm.) 
należy do kultury pucharów lejkowatych z III fazy jej rozwoju na ziemi chełmińskiej ; 
w technologii, formach naczyń i zdobnictwie wyraźnie widoczne są wpływy kultur subne
olitycznych. Pozostała część materiałów reprezentuje kultury schyłkowoneolityczne (m.in. 
kulturę ceramiki sznurowej) i wczesnobrązowe. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Toruniu. 
Badania powinny być kontynuowane. 

Warszkowo, st. 30, gm. Sławno, woj. słupskie patrz wczesna epoka żelaza 
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Zagaje Stradowskie, st. "Mogi
ła Stradowska" 
gm. Czarnocin, woj. kieleckie 

Polska AkademiaNauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Arche
ologii Małopolski w Krakowie 

Badęnia prowadzili Sławomir Jastrzębski i Barbara Burchard. Fi
nansowane przez Instytut Historii Kultuty Materialnej PAN. Pier
wszy sezon badań. Kurhan z grobowcem kultury pucharów lejkowa
tych, grobami kultury ceramiki sznurowej i grobem kultury mierza
nowickiej. 
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Badania Mogiły Stradowskiej nawiązywały do odkrycia dokonanego w 1959 roku. 
W przekopanej wówczas ćwiartce rozoranego kurhanu natrafiono na skrzyniowy grób 
kultury pucharów lejkowatych z fragm. rowków po dwóch stronach grobu, równoległych 
do jego osi długiej południowy wschód -północny zachód. W 1991 r. przekopano powierz
chnię 80 m2 obejmującą sąsiednią ćwiartkę kurhanu. Pod nasypem odkryto część czołową 
(od strony wschodniej) konstrukcji stanowiącej obudowę grobowca kultury pucharów 
lejkowatych, składającą się z rowków z umocnieniem z kamieni narzutowych i płyt ze 
skały wapiennej. 

W obrębie badanej ćwiartki kurhanu odkryto 2 groby niszowe kultury ceramiki sznu
rowej oraz grób kultury mierzanowickiej wkopany w nasyp kurhanu. Na wyposażenie tego 
ostatniego grobu składa się stosunkowo duża ilość wyrobów miedzianych, m.in. fragm. 
4 zausznic w kształcie wierzbowego liścia, narzędzie miedziane (retuszer do wyrobu groci
ków krzemiennych?), l grocik krzemienny. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w zbiorach Pracowni Archeologicznej Instytutu 
Historii Kultury Materialnej PAN w Igołomi. 

Badania winny być kontynuowane. 

Zakrzewo st. l, gm. Babiak, woj. konińskie patrz środkowa i późna epoka brązu 
Zawiercie-Bzów (Skała Rzędowa), gm. loco, woj. katowickie patrz wczesna epoka żelaza 

Żukowice, st. 34 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 67-19/51 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania zostały przeprowadzone pod kierunkiem mgr. Zenona Hen
dela. Finansowane przez Urząd Miasta w Głogowie, Hutę Miedzi 
w Głogowie. Pierwszy i drugi sezon badań. Stanowisko wielokulturo
we: osady kultury ceramiki wstęgowej kłutej, kultury lendzielskiej, 
kultury amfor kulistych, grób kultury unietyckiej, osada kultury 
łużyckiej i osada z okresu wpływów rzymskich. 

W 1990 r. władze miejskie Głogowa przystąpiły do realizacji planów budowy wielkiego, 
komunalnego wysypiska śmieci, o łącznej powierzchni ok. 32 ha, które miało powstać 
w obrębie stręfy ochronnej huty, pomiędzy torowiskami prowadzącymi z Głogowa do No-
wej Soli oraz Zagania. . 

Prace badawcze na stanowisku nr 34 w Zukowicach, usytuowanym na niewielkim 
wzniesieniu w centralnej partii wspomnianej wyżej inwestycji, przeprowadzone zostały 
w L 1990-1991. Objęto nimi północną część wyniesienia o łącznej powierzchni 2,3 ha. 
W obrębie wykopu znalazło się całe stanowisko, na którym zbadano łącznie 220 obiektów, 
różniących się między sobą zarówno pierwotnie pełnioną funkcją, jak i chronologią. Na 
stanowisku stwierdzono liczne ślady osadnictwa neolitycznego, pojedyncze jednostki stra
tygraficzne z epoki brązu oraz stosunkowo znaczną grupę jam z okresu wpływów rzym
skich. 
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Najstarsze ślady osadnictwa wiążą się z kulturą ceramiki wstęgowej rytej. Na ten okres 
jest datowana tylko jedna jama, nr 70. Cechy surowcowe oraz ornamentacyjne pozyskane
go materiału ceramicznego pozwalają omawiany obiekt datować na środkową fazę tej 
kultury. 

Ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej kłutej w postaci 38 obiektów koncentro
wały się w centralnej i północno-zachodniej części . stanowiska. Duże jamy tej kultury 
usytuowane były w centralnej partii stanowiska tak, iż tworzyły dość nieregularny, pusty 
w środku czworobok. Kształt i rozmiary tych obiektów pozwalają sądzić, że stanowiły one 
wziemne pozostałości dużych , zagłębionych w ziemię budynków mieszkalnych, usytuowa
nych w centralnej stronie stanowiska. Z ich wypełnisk pozyskano stosunkowo bogaty 
zestaw zabytków. Pod względem technologicznym oraz stylistycznym ułamki naczyń gli
nianych datują ten zespół na późną fazę omawianej kultury. 

Następną fazę osadnictwa neolitycznego stanowiła mała osada ludności kultury len
dzieJskiej , grupy brzesko-kujawskiej, składająca się zaledwie z 4 obiektów. Wszystkie 
zostały zidentyfikowane na kulminacji wyniesienia. 

Ślad po kolejnej fazie osadnictwa tworzyło 37 jam kultury amfor kulistych, występują
cych w obrębie całego stanowiska, skupiających się jednak głównie na kulminacji wyniesie
nia. Cechy asortymentowe pozyskanych fragm. naczyń, ich bogate zdobnictwo sznurowe 
i stempelkowe pozwalają w oparciu o analogiczne materiały odkryte w najbliższych ,okoli
cach datować osadę na najmłodszą fazę tej kultury. 

W obrębie omawianego stanowiska zostały także odkryte 2 obiekty z wczesnego okresu 
epoki brązu. Jednym z nich był grób szkieletowy (jama nr 158) położony w północ
no-wschodniej części stanowiska, datowany na I/II fazę kultury unietyckiej. Drugi stano
wiła jama osadnicza uchwycona w jego północno-zachodniej części. 

W obrębie badanej przestrzeni odkryto także 4 obiekty związane z okresem penetracji 
tych okolic przez ludy kultury łużyckiej. Zidentyfikowano je w północno-zachodniej części 
stanowiska, gdzie usytuowane były w pewnym rozproszeniu. W ich wypełniskach pozyska
no nieliczny materiał ceramiczny, w którym znajdują się fragm. ceramiki guzowej, datują
cej cały zespół na III okres epoki brązu. 

Najmłodsze ślady osadnictwa, jakie zostały tutaj odkryte, pochodzą z okresu wpływów 
rzymskich. W surnie zidentyfikowano 25 obiektów występujących w rozproszeniu w obrę
bie całego stanowiska. Na podstawie cech dość licznego inwentarza ceramicznego, jaki 
odnaleziono w ich wypełniskach, możemy przyjąć, że omawiana osada funkcjonowała 
w fazie D wspomnianego okresu. 

Dokumentacja oraz zabytki znajdują się w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Histo
rycznego w Głogowie. 

Żukowice, st. 35, gm. loco, woj. legnickie patrz środkowa i późna epoka brązu 
Żukowice, st. 36, gm.loco, woj. legnickie patrz środkowa i późna epoka brązu; wczesna epoka żelaza 

Żukowice, st. 48 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 68-19/143 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania prowadziła mgr Magdalena Świderska. Finansowane przez 
Urząd Miejski w Głogowie, Hutę Miedzi "Głogów". Pierwszy sezon 
badań. Osada wielokulturowa: kultura ceramiki wstęgowej kłutej, 
kultura łużycka z V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego, kul
tura przeworska z późnego okresu wpływów rzymskich, wczesne 
średniowiecze. 

Stanowisko położone jest ok. 1500 m na wschód od wsi Żukawice i ok. 1500 m na 
południowy zachód od obecnego koryta Odry, na skraju niewielkiego wyniesienia, opadają
cego w kierunku wschodnim do małego cieku. 
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Stanowisko odkryte zostało w 1985 r. w trakcie badań powierzchniowych prowadzo
nych w ramach AZP. W związku z tym, że przynajmniej część jego ulec miała zniszczeniu 
wskutek budowy komunalnego wysypiska śmieci, konieczne stało się przeprowadzenie 
badań wykopaliskowych o charakterze ratowniczym. Na objętym nimi obszarze humus 
ściągnięty został sprzętem mechanicznym. Przebadano część stanowiska o powierzchni 
56,25 ara. 

Odkryto i wyeksplorowano łącznie 79 obiektów, w tym 28, które można określić jako 
jamy pasłupowe oraz 2 domniemane paleniska. Udokumentowano 4 fazy zasiedlenia 
terenu stanowiska: 
l. Osada neolityczna ludności kultury ceramiki wstęgowej kłutej (faza młodsza) -
27 obiektów, w tym 15 jam pasłupowych i pozostałości paleniska. Spośród wymienionych 
obiektów 4 odznaczały się znacznymi rozmiarami. Obiekty nr 23 (9,2 x 8,65 m, wewnątrz 
resztki paleniska) i nr 39 (7,6 x 7,65 m) były pozostałościami budynków zagłębionych 
o konstrukcji słupowej. W obu przypadkach niejednoznaczny układ jam pasłupowych 
utrudnia odtworzenie pierwotnego wyglądu i konstrukcji budynku. Obiekty nr 46 
(13,9 x 9,4 m, 2 wewnętrzne jamy) i nr 48 (9 x 5,2 m) były prawdopodobnie pozostałościami 
zagłębionych budynków o niesłupowej konstrukcji ścian i dachu. W wypełniskach obiek
tów kultury ceramiki wstęgowej kłutej odkryto głównie fragm. ceramiki, zabytki krze
mienne (w tym zbrojnik trapezowaty w obiekcie 23), fragm . kości zwierzęcych oraz poje
dyncze zabytki kamienne: siekierkę (obiekt 23), fragm. toporka, fragm. siekierki, fragm. 
żarna (obiekt 39) i rozcieracz (obiekt 46). 
2. Osada ludności kultury łużyckiej (V okres epoki brązu i okres halsztacki)- 11 obiektów 
o zarysach łagodnie owalnych czy wręcz kolistych. Ich średnice mieściły się w granicach 
0,7-1,9 m. Były to prawdopodobnie różnego rodzajujamy gospodarcze, użytkowane przez 
krótki okres. We wnętrzu obiektu nr 17 stwierdzono ślady krótkotrwałego palenia ognia 
na dwóch poziomach. Inwentarz jam był stosunkowo ubogi: głównie fragm. ceramiki, 
ponadto 2 bryłki polepy i l fragm. kości zwierzęcej. 
3. Osada ludności kultury przeworskiej (wczesna faza okresu późnorzymskiego) -
22 obiekty, w tym lO jam pasłupowych i pozostałość paleniska. Wyróżniają się 2 obiekty: 
obiekt nr 20 zawierał pozostałości kostne niedużego, domowego zwierzęcia , zidentyfikowa
nego w wyniku analizy jako owca-koza. Górna część jamy była zniszczona, a kości rozora
ne, lecz zachowany poniżej układ szkieletu wskazuje, że zwierzę zostało złożone do jamy 
w całości. Obiekt nr 34 (5,25 x 4,74 m) jest pozostałością zagłębionego budynku o słupowej 
konstrukcji ścian i dachu. Wewnątrz odkryto resztki paleniska. W wypełniskach obiektów 
odkryto przede wszystkim fragm. ceramiki i fragm. kości zwierzęcych , ponadto: 5 fragm. 
glinianych ciężarków tkackich (obiekt 27), osełkę kamienną, przekłuwacz kościany i łyżwę 
kościaną (obiekt 34), fragm. noża żelaznego (obiekt 340. 
4. Osada wczesnośredniowieczna (starsze fazy)- 7 obiektów, z których 5 było prawdopo
dobnie zagłębionymi partiami budynków naziemnych, niesłupowych. Ich kształty (zarysy 
owalne lub prostokątne o zaokrąglonych narożnikach, w przekroju nieckowate) i wymiary 
(od 2,2 x 1,8 do 3,6 x 1,9 m) mieszczą się w ramach przyjętych dla tego typu obiektów. 
W trzech z nich odkryto ślady zniszczonych palenisk. W wypełniskach obiektów znajdowa
ły się głównie fragm. ceramiki i fragm. kości zwierzęcych oraz: 2 fragm . prażnicy (obiekt 
8), fragm. przedmiotu żelaznego i fragm. płytki szlifierskiej (obiekt 44) . 

Poza obiektami o określonej chronologii, 7 jam datowanych jest bardzo ogólnie na 
pradzieje. Przyczyną tegojest bardzo skąpa ilość i brak cech charakterystycznych materia
łu zabytkowego. Chronologia 5 innych obiektów ze względu na brak zabytków pozostaje 
nieznana. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym 
w Głogowie. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 
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Żukowice, st. 49 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 67-18/-

Neolit 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania prowadził mgr Aleksander Dobrowolski, konsultantem był 
prof. dr hab. Bogusław Gediga. Finansowane przez Wojewódzki Dzial 
Inwestycji w Legnicy, Oddział w Głogowie. Osada wielokulturowa. 
Neolit, okres wpływów rzymskich. 

Konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 
wynikała z faktu, iż teren, na którym było ono położone , ulec miał całkowitemu zniszcze
niu podczas budowy wysypiska śmieci dla Huty Miedzi "Głogów" oraz miasta Głogów. 
Badania przeprowadzone w czerwcu 1991 r. obejmowały obszar 100 arów, na którym 
udokumentowano 133 obiekty archeologiczne. Wstępna analiza ceramiki, którą pozyskano 
w trakcie eksploracji osady pozwoliła stwierdzić, iż była ona w przeszłości zasiedlana 
w okresie neolitu oraz w okresie wpływów rzymskich. Starsza faza zasiedlania stanowiska 
wiąże się z kulturą ceramiki wstęgowej rytej . 

Oprócz ruchomego materiału zabytkowego udokumentowano pozostalości po słupach . 
Większość z nich tworzyła zarys 4 budynków naziemnych. Pierwotnie budynki kształtem 
nawiązywały do prostokąta. Oprócz słupowych konstrukcji naziemnych, na stanowisku 
stwierdzono obecność 2 budynków zagłębionych, o konstrukcji słupowej. Na obszarze 
stanowiska znajdowały się pozostałości po 6 paleniskach wolno stojących oraz 3 piecach 
o konstrukcji kamiennej, służących prawdopodobnie do wypału wapna. 

Dokumentacja i materiał zabytkowy znajdują się w Muzeum w Głogowie. 



EPOKABRĄZU 

WCZESNA EPOKA BRĄZU 

Barnisław, st. 32 Muzeum Narodowe w Szczecinie 
gm. Kołbaskowo, woj. szcze
cińskie 
AZP 31-04/-

Badania prowadzili mgr mgr KrzysztofKowalski i Dorota Kozłowska 
(autorka sprawozdania). Finansowane przez Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków w Szczecinie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko 
z wczesnej epoki brązu (faza płońska) oraz z IV okresu epoki brązu 
do okresu halsztackiego C. 

Stanowisko zostało odkryte przypadkowo, w trakcie eksploatacji piasku. Usytuowane 
jest ok. 1600 m na południowy zachód od kościoła w Barnisławiu oraz 1800 m na południo
wy zachód od przecięcia szosy Kołbaskowo - Barnisław z drogą polną biegnącą w kierun
ku pasa granicznego. 

W trakcie dwóch sezonów badań ratowniczych na obszarze ponad 500 m2 odkryto 
78 obiektów, z czego 2 datowane są na wczesny okres epoki brązu: 

obiekt 32- jama o funkcji nieokreślonej, wypełniska piaszczyste mało kontrastowe na 
tle otoczenia, wewnątrz 5 naczyń oraz grocik sercowaty (zaginął); 

obiekt 78- grób jamowy szkieletowy, wypełniska piaszczyste o siwym zabarwieniu (po 
rozłożonym szkielecie), wewnątrz odkryto 9 naczyń, 11 grocików sercowatych, wiórek 
i łuszczeń krzemienny, solarną zawieszkę bursztynową oraz nieliczne fragm. zębów ludz
kich. 

Z pozostałych obiektów datowanych na młodszy okres epoki brązu oraz okres halszta
cki wyróżniono: groby jamowe bezpopielnicowe, groby jamowe popielnicowe, groby bezpo
pielnicowe ze stosem kamiennym, grób skrzyniowy, jamy spaleniskowe, jamy o funkcji 
nieokreślonej. 

Dominującym typem obiektu na badanej nekropoli były groby jamowe popielnicowe, 
w dalszej kolejnościjamowe bezpopielnicowe oraz bezpopielnicowe ze stosem kamiennym. 
Wśród ceramiki obok naczyń dwustożkowatych (głównie popielnic) wystąpiły wazy i małe 
wazki słabo profilowane, garnki esowate uchate, naczynia doniczkowate (pucharki lub 
kubki) oraz cały zestaw mis płytkich i głębokich, pełniących funkcję przede wszystkim 
pokryw czy podstawek pod urny. Poza tym zarejestrowano tu szczypczyki (pincetę), 2 kółka 
(pierścionki) z brązu oraz ciężarek tkacki? 
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Badania będą kontynuowane głównie z uwagi na postępującą eksploatację piasku oraz 
ze względu na występujące tu niezwykle interesujące zespoły wczesnobrązowe, tak mało 
rozpoznane na terenie Pomorza. 

Biśnik, st. l, gm. Wolbrom, woj. katowickie patrz paleolit i mezolit 
Bobin, st. 5, gm. Proszowice, woj. krakowskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 
Borowo, st. 12, gm. Dobre, woj. włocławskie patrz neolit 
Dęby, st. 29A, gm. Dobre, woj. włocławskie patrz neolit 

Dobryniów, st. 2 
gm. Łopiennik Górny, woj. 
chełmskie 

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Anna Zakościelna. Finansowane przez UMCS 
w Lublinie. Pierwszy sezon badań . Stanowisko wielokulturowe. 

Zniszczone orką stanowisko położone jest na krawędzi nad zalewowe~ doliny środkowe
go Wieprza. W wykopach sondażowych o łącznej powierzchni 97 m odkryto przede 
wszystkim materiały krzemienne (125 zabytków) i ceramiczne I i II okresu epoki brązu, 
a także fragm. naczyń kultury łużyckiej i wczesnośredniowieczne (łącznie ze starszymi-
377 ułamków). 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodow
skiej w Lublinie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Gliśnica, st. l 
gm. Odolanów, woj. kaliskie 
AZP 69-34/-

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu. 

Badania prowadził mgr Leszek Ziąbka przy współpracy mgr. Bogu
sława Maryniaka. Finansowane przez Muzeum Okręgowe Ziemi Ka
liskiej w Kaliszu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe 
kultury przedłużyckiej. 

Stanowisko położone jest 1,5 km na północny zachód od wsi Gliśnica, w dolinie rzeki 
Kuroch. Składa się z ok. 20 kopców porozrzucanych w lesie, tworzących małe grupy. Przed 
rozpoczęciem badań wykopaliskowych wykonano prace inwentaryzacyjne połączone ze 
sporządzeniem planów sytuacyjno-wysokościowych kopców. 

W 1991 r. przebadano kurhan nr l i rozpoczęto prace wykopaliskowe kopca nr 2. Kur
han nr l był kształtu stożkowatego, w planie okrągły, śr. u podstawy wynosiła 18 m, 
a zachowana wys. sięgała do 1,5 m. Układ stratygraficzny kopca przedstawiał się następu
jąco: I - darń z próchnicą, II - piasek żółty, przemieszany w górnej części z niewielką 
ilością próchnicy, III - żółtobrązowy piasek, IV - ceglasty żwir, V - calec (białoszary 
piasek). W kopcu odsłonięto fragmentarycznie zachowany krąg kamienny złożony z du
żych głazów. Wewnątrz kurhanu natrafiono na nasyp kamienny tworzący jądro kamienne, 
który przykrywał popielnicę. Obok urny - naczynia wazowatego o baniastym brzuścu 
i stożkowatej szyjce- znaleziono szpilę brązową o prostym trzonku i główce rozklepanej 
i zawiniętej w uszko. Około 4 m na zachód natrafiono na prostokątną obstawę kamienną 
zbudowaną z dużych głazów, w obrębie której uchwycono zarys jamy grobowej o wymia
rach 140 x 110 cm, gdzie znaleziono zęby z pochówku szkieletowego dziecka w wieku 6-7 
lat. Z nasypu kopca pozyskano 64 fragm. ceramiki i 23 przedmioty krzemienne wykonane 
z miejscowego surowca narzutowego, wśród których przeważała technika łuszczniowa. 
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Kurhan nr 2 był stożkowaty, w planie okrągły, śr. u podstawy wynosiła 14 m, a zacho
wana wys. sięgała do 1,2 m. Prace wykopaliskowe przeprowadzono w dwóch przeciwle
głych ćwiartkach A i D. Zdjęto dwie kolejne warstwy naturalne: I- darń z próchnicą, II
żółty piasek przemieszany w górnej części z próchnicą, odsłaniając wieniec kamienny 
zbudowany z głazów, miejscami ustawiony w dwóch lub trzech poziomach. W centralnej 
części natrafiono na nasyp kamienny w postaci jądra. W przebadanych ćwiartkach odkryto 
l fragm. ceramiki (wylew o brzegu wychylonym na zewnątrz) i l przedmiot krzemienny 
(łuszczeń). Po zakończeniu prac wykopaliskowych kopiec zabezpieczono. 

Badania będą kontynuowane. 

Hrebenne, st. 31 
gm. Horodło, woj. zamojskie 
AZP 85-95/75 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Wydział Archeologiczny w Zamościu 

Badania prowadził mgr Wiesław Koman. Finansowane przez Pań
stwową Służbę Ochrony Zabytków Wydział Archeologiczny w Zamo
ściu . Grób kultury strzyżowskiej . 

Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych AZP przeprowadzo
nych w 1983 r. Zajmuje krawędź cypla w dolinie bezimiennego cieku przepływającego 
przez Hrebenne. Ekspozycja stanowiska wynosi ok. 15 m nad poziom dna doliny o kierun
ku północny wschód-wschód-południowy wschód. Wiosną 1991 r. Andrzej Gusiewski, 
mieszkaniec Hrebennego, odkrył na polach sąsiadów kilka skupisk ceramiki, którym 
towarzyszyły kości ludzkie. Ceramika ta okazała się fragm. naczyń kultury strzyżowskiej 
i przypuszczalnie pochodziła z zespołów grobowych tworzących cmentarzysko tej kultury 
na tym stanowisku. Po oznaczeniu obiektów w terenie, A. Gusiewski o swych odkryciach 
powiadomił Wydział Archeologiczny PSOZ w Zamościu . Interwencyjne badania ratowni
cze przeprowadzono w październiku 1991 r. W wyniku tych prac odkryto prawie nie naru
szony grób kultury strzyżowskiej z wyposażeniem. Strop jamy grobowej zarysował się na 
poziomie -40 cm od powierzchni gruntu, miał bardzo nieregularny, wydłużony zarys, 
przypominający owal w części południowej i prostokąt w części północnej . Jego wypełniska 
było szare, dobrze widoczne na tle żółtawoszarego calca lessowego. Główna oś grobu 
przebiegała po linii północ-południe. Spąg grobu zarejestrowano na gł . 60 cm. W jamie 
grobowej odkryto szkielet zmarłego, którego złożono do grobu w pozycji wyprostowanej, 
na wznak, z głową skierowaną na południe. Przy głowie znajdowały się 3 naczynia: duża, 
dwuuchowa amfora o wys. 21 cm, płaskim dnie ze śr. 11 cm, wylewem o śr. 10,8 cm oraz 
największą wydętością brzuśca ok. 19 cm. U podstawy szyjki znajdowały się 2 symetrycz
nie usytuowane uszka, zdobione odciskami sznura. Cała szyjka zdobiona była poziomymi 
i falistymi liniami sznura. Na brzuścu widoczne były ślady przecierania. Drugie naczynie 
-misa uzyskana przez odcięcie górnej częścijakiegoś naczynia miała wys. ok. 7 cm, śr. dna 
9,6 cm, a krawędź wylewu 18 cm. Obie powierzchnie naczynia noszą ślady przecierania. 
Trzecie naczynie to esowaty garnek z pogrubioną krawędzią wylewu o śr. 11,5 cm. Miał 
płaskie dno o śr. 10,5 oraz wys. 18 cm i tyleż samo największej wydętości brzuśca . Zdobiony 
był na szyjce poziomymi i falistymi liniami odciśniętymi sznurem. Na krawędzi wylewu 
usytuowano 4 symetrycznie rozmieszczone, niewielkie guzki. Pozostałe partie naczynia 
noszą ślady przecierania. N a kościach stóp odkryto fragm. przełamanego sierpa krzemien
nego, którego obie powierzchnie noszą ślady silnego wyświecenia. Grób ten został zrabo
wany prawdopodobnie jeszcze w okresie pradziejowym. Wskazuje na to kształt jamy gro
bowej, który w swej południowej części posiada owalny, nieregularny zarys, a kości tułowia 
są przemieszane. Natomiast północna część grobu pozostała nienaruszona i kości zalegają 
tu w układzie anatomicznym. ~ 

Odkryty pochówek należy do kultury strzyżowskiej z wczesnego okresu epoki brązu. 
Jego chronologię bezwzględną można określić na ok. 1800-1700 lat p. n. e. 
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Kichary Nowe, st. 2 "Pole Bolenia", gm. Dwikozy, woj . tarnobrzeskie patrz neolit 
Krzywośnity, st. I, gm. Huszlew, woj. bialskopodlaskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres 
wpływów rzymskich 

Łęg, st. 2 Spółka "Archet" 
gm. Połaniec, woj. tarnobrzes
kie 
AZP 95-69/1 

Badania prowadzili dr J. Kalaga, dr A. Waluś, dr hab. R. Mazurowski 
ze s-ki "Archet", kierownictwo merytoryczne dr B. Chomentowska. 
Finansowane przez Elektrownię Połaniec. Pierwszy sezon badań. 
Stanowisko wielokulturowe, głównie kultury trzciniecka i łużycka. 

Stanowisko położone jest na lewym brzegu rzeki Czarnej, w pobliżu jej ujścia do Wisły, 
na terenach zalewowych, przecięte i częściowo zniszczone przez wał przeciwpowodziowy. 
Zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych. Archeologiczne prace ratownicze 
podjęto na skutek zagrożenia wynikłe~o ze zlokalizowania na jego terenie oczyszczalni 
ścieków. Zbadano obszar ok. 1900 m , odkrywając na nim głównie ślady osadnictwa 
kultury trzcinieckiej i grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. Zarówno osadnictwo trzci
nieckie, jak i łużyckie manifestuje się występowaniem jam oraz materiału ceramicznego 
w ziemi ornej między obiektami i w obiektach. Zadokumentowano 240 obiektów, z których 
ok. 40 można uznać za naturalne zagłębienia terenu z okresu istnienia osad, w których to 
zagłębieniach kumulowała się warstwa kulturowa z pewną ilością materiału zabytkowego. 
Następne 40-50 obiektów to ślady po słupach bądź palach związanych zapewne z zabudo
wą naziemną osad. Pozostałe obiekty to jamy, których funkcja nie może być jednoznacznie 
określona . Obiekty z materiałem łużyckim na ogół miały w planie kształt owalny, w prze
kroju nieckowaty. Obiekty z materiałem trzcinieckim były bardzo regularne w planie, 
koliste, w przekroju stożkowate, być może ściany miały wykładane jakimś materiałem 
organicznym. Poza materiałami trzcinieckimi i grupy tarnobrzeskiej z III okresu epoki 
brązu i wczesnego okresu halsztackiego, wystąpiły fragm. ceramiki kultury amfor kuli
stych, kultury ceramiki dolkawo-grzebykowej i kultury linińskiej, zaś wśród zabytków 
krzemiennych wyróżniono materiały schyłkowopaleolityczne, mezolityczne, neolityczne 
i z I-II okresu epoki brązu. Z innych zabytków na uwagę zasługuje sierp z brązu typu 
Załęże. 

Badania będą kontynuowane. 

Łopiennik Dolny, st. 3, gm. Łopiennik Górny, woj. chełmskie patrz neolit 
Mydłów, st. 37 i 38, gm. Iwaniska, woj . tarnobrzeskie patrz neolit 

Opatkowice, st. 2 Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
gm. Proszowice, woj. krakow
skie 
AZP 99-60/6 

Badania przeprowadzili mgr mgr J. Górski (autor sprawozdania), 
R. Naglik, T. Wichmani M. Zając. Zorganizowane przez Konserwato
ra Zabytków Archeologicznych mgr. A. Matogę. Osady z I i II okresu 
epoki brązu. 

Stanowisko położone jest na cyplu w widłach Szreniawy i Ścieklca, w miejscu zwanym 
"Ogrodzisko". Badania przeprowadzone w ostatniej dekadzie października miały charak-
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ter wybitnie ratowniczy. Wykop o powierzchni ok. 87,5 m2 założono w miejscu, gdzie ma 
powstać budynek mieszkalny. Odkryto 7 obiektów: 4 jamy kultury mierzanowickiej, 2 jamy 
kultury trzcinieckiej i dołek paslupowy bez materiału . Wśród obiektów kultury mierzano
wickiej na uwagę zasługuje trapezowata jama nr 4 o gł . 240 i śr. 300 cm. Znaleziono w niej 
przynajmniej 8 całych naczyń w typie zasobowym oraz olbrzymią ilość kości zwierzęcych, 
wyrobów krzemiennych i kamiennych. Zabytki mierzanowickie można datować na starszą 
fazę tej kultury. Na dnie jednej z jam kultury trzcinieckiej znaleziono duże części jeszcze 
nieokreślonych szkieletów zwierzęcych w towarzystwie naczynia nawiązującego do 
tzw. mis miernowskich. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
W miarę potrzeb konserwatorskich badania będą kontynuowane. 

Rybiny, st. 17 
gm. Topólka, woj. włocławskie 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Zakład Prahistorii Polski Instytutu 
Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Przemysław Makarowicz. Finansowane przez 
Wojewodę Włocławskiego oraz władze gminy Topólka. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko lub miejsce kultowe(?) ludności kultury iwień
skiej. 

Badania wykopaliskowe obiektu przeprowadzono po dokonaniu wiosną 1991 r. szczegó
łowej prospekcji terenu, w trakcie której zarejestrowano na powierzchni źródła ruchome 
tzw. grupy południowo-wschodniej kultury iwieńskiej . Układ źródeł sugerował odkrycie 
pozostałości (znaczny stopień zniszczenia) ~ kurhanów, o niewidocznym już nasypie. 
W jednym tylko przypadku (tzw. kurhan A) zaobserwowano kolistą warstwę czarnej gleby 
ok. 9 m śr., wewnątrz której koncentrował się materiał ruchomy. 

Badany obiekt, zajmujący około 2000 m2 powierzchni zlokalizowany został na nadzale
wowej terasie kernowej rzeki Zgłowiączki, ok. 300 m na północ od jej koryta, przy szosie 
Orle-Lubraniec, w bezpośredniej bliskości (300 m na północny wschód) osady ludności 
grupy południowo-wschodniej kultury iwieńskiej (Rybiny, st. 14) datowanej metodą C14 na 
1520±80 B. C. conv. 

W roku 1991 eksplorowano tzw. kurhan A, dokonując rozpoznania obszaru o powierz
chni 165m2

. Odnotowano: szczątkową warstwę nasypu (20-25 cm miąższości), konstytu
owanego przez glebę prawdopodobnie pochodzenia bagiennego (naniesioną z pobliskiej 
doliny), ok. 9 m śr. ; poniżej warstwę podglebia, zbudowaną z różnych stanów zmieszanej 
gleby (słabo i średnio zbielicowanej), o kształcie nieckowatym i zróżnicowanej miąższości 
(30-40 cm). Spąg obiektu docierał do niejednolitego poziomu gliny i żółtego piasku, na tle 
którego występowały liczne pasma pseudofibrów. W rzucie poziomym obiekt posiadał dwie 
koncentryczne warstwy: wewnętrzną - intensywnie brunatnobrązowoczarną oraz ze
wnętrzną szarobrązową Wewnątrz "kurhanu" zarejestrowano kolisty obiekt usytuowany 
centralnie, wypełniony szeregiem dookolnych pasm pseudofibrów oraz znaczną ilość śla
dów po paleniskach. 

W kategorii źródeł ruchomych odnotowano 5181 fragm. ceramiki, 378 krzemieni, 500 
kamieni, znaczne ilości polepy (w tym fragm. ze śladami po drewnianej konstrukcji), 
pokonsumpcyjnych kości zwierzęcych, muszli małża i węgli drzewnych. Zarejestrowano 
też kilka zabytków, m.in. siekierkę kamienną i jej półfabrykaty, igłę kościaną, fragm. 
szydeł kościanych, rozcieracze. Nieopodal zlokalizowano duże żarno, usunięte z obiektu 
podczas orki. Znaczne rozdrobnienie źródeł ruchomych (zarówno ceramiki, kości, muszli, 
jak i artefaktów krzemiennych i kamiennych) sugeruje możliwość ich intencjonalnego 
niszczenia. 

Hipotetycznie można założyć, iż obiekt ów był wydzielonym na cmentarzysku miejscem 
kultowym, w obrębie którego regularnie odbywały się stypy pogrzebowe. Materiał cera
miczny o jednorodnym charakterze ujawnia cechy "południowe" (kultura unietycka, wie
terzowsko-madziarowska, otomańska) i jest zbieżny (choć być może nieco późniejszy) 
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z materiałem z pobliskiej osady grupy południowo-wschodniej kultury iwieńskiej w Rybi
nach 14 (BA2- BB1 w chronologii P. Reineckego). 

Dokumentacja i materiały przechowywane są w Zakładzie Prahistorii Polski Instytutu 
Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

Sierpów, st. l 
gm. Ozorków woj. łódzkie 
AZP 61-49/10 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi. 

Badania prowadził Zdzisław Kaszewski. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. Cmentarzysko wielo
kulturowe od II okresu epoki brązu po wczesny okres lateński włącz
nie (1200-200 p. n . e.) . 

Badania były kontynuacją prac wykopaliskowych prowadzonych w l. 1931, 1947, 
1989-1991. 

Stanowisko to znajduje się na wzniesieniu garośniętym wysokopiennym lasem w odle
głości 900 m na północ od wsi Sierpów i 300 m2 na zachód od toru kolejowego Łódź-Gdy
nia. Przebadano obszar o powierzchni 325 m, na którym odkryto 67 grobów ciałopalnych 
o zróżnicowanej chronologii. 

Grób nr 452 należy do kultury trzcinieckiej i jest datowany na II okres epoki brązu. 
Groby nr 508 i 510 przypadają na wczesną fazę III okresu epoki brązu i należą do grupy 

konstantynowskiej kultury łużyckiej. 
Groby popielnicowe nr 478 i 499 oraz groby jamowe nr: 457, 459, 461, 463, 470, 472, 

473, 477, 479, 487, 488, 490, 501, 502, 503, 504, 505 reprezentują środkowopolską grupę 
kultury łużyckiej i ich chronologia przypada na drugą połowę III okresu epoki brązu. 

Z przełomu III-IV okresu epoki brązu pochodzą groby popielnicowe nr: 436, 439, 442, 
444,445,446, 449, 450, 451,454,458,460, 465,467, 474,475, 482,485, 495, 496,497, 498 
oraz groby jamowe nr: 433, 434, 441, 443, 448, 464, 471, 480, 491, 492, 506, 507, mające 
cechy wyżej wymienionej kultury. Groby popielnicowe nr: 438, 440, 447, 455, 456, 462,467, 
4 76, 483, 484, 486, 493, 494, 509 oraz groby jamowe nr 435 i 466 datowane są na podstawie 
kształtu naczyń i występującego na ich powierzchni ornamentu na IV okres epoki brązu. 
Inwentarz grobowy reprezentuje ceramika typowa dla środkowopolskiej grupy kultury 
łużyckiej . 

Grób popielnicowy nr: 481 był wyposażony w naczynia typowe dla wschodniowielkopol
skiej grupy kultury łużyckiej, można więc datować go na V okres epoki brązu. 

Z okresu halsztackiego D pochodzi grób nr 469 z inwentarzem kultury łużyckiej . 
Groby kultury łużyckiej występowały w 70% pod brukiem kamiennym (częściowo 

uszkodzonym). Wyposażenie ich stanowiła głównie ceramika (od l do 6 naczyń), tylko 
w grobie popielnicowym nr 468 między przepalonymi szczątkami ludzkimi odkryto spiral
ną zawieszkę z cienkiego okrągłego drutu. 

Większość pochówków stanowią groby popielnicowe- odkryto ich łącznie 41. Wyposa
żonych w jedną popielnicę było 35 grobów, natomiast groby nr: 449, 454, 460, 465, 475 
miały po dwie popielnice. Popielnice w obu odmianach grobów usytuowane były w cen
trum jamy grobowej, przystawki były umieszczane wokół popielnic lub włożone do ich 
wnętrza nad przepalone szczątki ludzkie. 

Groby zaliczone do grupy konstantynowskiej kultury łużyckiej występowały na 
gł. 80-100 cm, miały prostokątne obwarowania zbudowane z jednego rzędu kamieni na
rzutowych oraz dna wyłożone płaskimi płytami kamiennymi. W ich wnętrzu odkryto duże 
fragm. celowo rozbitych naczyń oraz szczątki słabo przepalonych szkieletów ludzkich 
należących do kilku różnych osobników. 

W czasie eksploatacji cmentarzyska w warstwach kulturowych znaleziono kilkadzie
siąt fragm. naczyń typowych dla późnej fazy kultury trzcinieckiej. 
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Ponadto, aby ustalić zasięg tego obiektu osadniczego, wykonano 115 odwiertów sonda
żowych, w których odkryto fragm. naczyń o różnej przynależności kulturowej. Osiągnięte 
wyniki wierceń pozwoliły stwierdzić, że stanowisko to było użytkowane od późnej epoki 
kamienia po wczesny okres średniowieczny. 

Słonowice, st. "G" 
gm. Kazimierza Wielka, woj. 
kieleckie 
AZP 98-61/38 

Polska Akademia Nauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Arche
ologii Małopolski Pracownia Archeolo
giczna w Igołomi 

Badania prowadził dr Krzysztof Tunia. Finansowane przez Instytut 
Historii Kultury Materialnej PAN. Dziesiąty sezon badań. Neolitycz
ny system fortyfikacji, osada kultury trzcinieckiej. 

Celem badań wykopaliskowych w 1991 r. było rozpoznanie przebiegu i charakteru 
umocnień kompleksu obronnego kultury pucharów lejkowatych w obrębie jego północnej 
partii. Realizacji tego zamiaru służył wykop o powierzchni 3,5 ara, tak usytuowany, aby 
w jego obrębie istniała największa szansa natrafienia na hipotetyczne rowy (rów?) otacza
jące od północy centrum założenia obronnego. Niestety na terenie objętym zasięgiem 
wykopu nie natrafiono na żadne pozostałości konstrukcji neolitycznych ani żadne materia
ły ruchome z tego przedziału chronologicznego. 

W obrębie wykopu - noszącego kolejny nr XX - bogato reprezentowany był nato
miast materiał z następnej fazy zasiedlenia terenu stanowiska- kultury trzcinieckiej. 
Natrafiono na 27 obiektów w postaci tzw. jam zasobowych, sięgających gł. od 1,2 do 2,5 m 
od powierzchni ziemi, olbrzymią ilość ceramiki, kości zwierzęcych, kamieni, polepy oraz 
sporo wyrobów kościanych, kamiennych, a także kilka drobnych przedmiotów brązowych. 
Uwagę zwraca pochówek mężczyzny na dnie jednej z jam. 

W sąsiedztwie wykopu nr XX, na południowym stoku cypla wyżyny lessowej, w obrębie 
której leży stanowisko, założono niewielki wykop o powierzchni l ara- nr XIX. Natrafio
no tam na 8 obiektów kultury trzcinieckiej, z których szczególną uwagę zwraca obiekt l. 
Jest on okrągłą w rzucie poziomym, nieckowatą w profilu jamą, wypełnioną bardzo dużą 
ilością żużla, wśród którego natrafiono na fragm. polepy, ceramiki i ciężarków tkackich. 
W nawiązaniu do sytuacji w obrębie przyległej do wykopu XIX części wykopu XVII, gdzie 
natrafiono na pozostałości pieca, szeregu skupień polepy oraz dużą ilość ceramiki, wydaje 
się, iż zlokalizowano tu pozostałości kompleksu mieszkalno-produkcyjnego (?) w obrębie 
osady trzcinieckiej. 

Materiały znajdują się w zbiorach Pracowni Archeologicznej Instytutu Historii Kultu
ry Materialnej PAN w Igołomi. 

Badania będą kontynuowane. 

Toruń-Grębocin 
AZP 39-45/-

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii i Etnologii w To
runiu 

Badania prowadził A. Bokiniec. Osada wczesnego okresu brązu (kul
tura iwieńska) . 

*Literatura: Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego .. . , s. 57-Ul. 
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fiatowo-Dąbrówka 
gm. Jednorożec, woj. ostrołęc
kie 

Wczesna epoka brązu 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Ostrołęce 

Badania prowadził A. Smoliński. Badania ratownicze. Obiekt kultury 
trzcinieckiej (?) 

We wrześniu 1991 r. na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce 
przeprowadzono archeologiczne badania ratowniczo-sondażowe na terenie obejścia gospo
darskiego. W trakcie prac ziemnych rolnik natrafił na obiekt zbudowany z kamieni, kształ
tem przypominający grobowiec, i o fakcie tym powiadomił służby konserwatorskie. Po 
przybyciu ekipy archeologicznej założono wykop o wymiarach 3 x 4 m. Obiekt znajdował 
się tuż pod warstwą humusu (ok. 20 cm), jego otoczenie stanowił piasek przemieszany 
z niedużymi grudkami gliny. Jego ściany i sklepienie zbudowane zostały z kamieni polnych 
średniej wielkości, połączonych ze sobą gliną. Wnętrze obiektu wypełnione było gliną 
przemieszaną z wapienną ziemią i dużą ilością brył polepy, które często nosiły ślady 
odcisków belek lub ich kształt wskazywał, iż pochodzą one z jakiejś konstrukcji. Dno 
obiektu wyłożone było podobnymi kamieniami. Stan zachowania kamieni wskazuje na to, 
że poddane były działaniu ognia - część nosiła wyraźne ślady okopcenia, wewnątrz 
obiektu również znajdowała się niewielka ilość spalenizny. W wypełnisku obiektu nie 
natrafiono na żadne zabytki, wokół obiektu nie wystąpiła warstwa kulturowa. Sam obiekt 
zorientowany był dłuższym bokiem wzdłuż linii wschód-zachód. 

Po sporządzeniu dokumentacji polowej założono wykop sondażowy 20 m na wschód 
(licząc od wschodniej krawędzi wykopu pierwszego), gdzie, jak informował właściciel 
posesji występują obiekty. Na głębokości ok. 40 cm natrafiono na ślady spalenizny i fragm. 
ceramiki, a nieco niżej, ok. 10-15 cm, odsłonięto 2 kamienne paleniska o niewielkiej 
miąższości. Tutaj również brak było wyraźnej warstwy kulturowej. 

Funkcja odkrytego obiektu na tym etapie badań jest trudna do jednoznacznego ustale
nia, być może był to jakiś piec, lecz jego zamknięta od góry konstrukcja, jak też brak 
paleniska oraz brak śladów możliwości dojścia do obiektu (był on całkowicie zagłębiony 
w ziemi, powinny znajdować się ślady niszy umożliwiającej korzystanie z niego) wyklucza
ją raczej taką funkcję. Na podstawie konstrukcji przypominającej grób, jak też wypełniska 
zawierającego duże ilości polepy noszącej ślady belek konstrukcyjnych można przypu
szczać, że zbudowano go po to, by przechować szczątki budynku lub innego ważnego dla 
mieszkańców obiektu, które tu złożono i zasypano piaskiem, stąd brak warstwy kulturo
wej . Przepalone kamienie użyte do konstrukcji też mogą pochodzić z takiego obiektu. 
Nieliczna ceramika, jaka wystąpiła w wykopie z paleniskami wskazuje, że mamy tu do 
czynienia ze stanowiskiem kultury trzcinieckiej (określił dr J . Michalski). 

W kulturze tej napotyka się na różne, podobnie trudne do ustalenia obiekty, jedynie 
dalsze badania stanowiska mogą dać dokładniejszą odpowiedź . W miejscowości Dwikozy 
np. odsłonięto spaloną chatę, która zawierała szczątki spalonych ciał ludzkich -badania 
wykazały, że była ona rodzajem stosu pogrzebowego, a następnie została zasypana ziemią 
(inf. dr J. Michalski). 

Rekapitulując, przeprowadzone badania sondażowe nie dają odpowiedzi, z jakiego ro
dzaju stanowiskiem mamy do czynienia- czy jest to osada, czy może cmentarzysko, czy 
teżjego funkcjajestjeszcze inna, może kultowa? Odpowiedź na to pytanie mogą przynieść 
jedynie regularne badania archeologiczne, które należy przeprowadzić tu w najbliższym 
czasie. 
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Wierzbowa, st. l 
gm. Wartkowice, woj. sieradz
kie 

Uniwersytet Łódzki KatedraArcheolo
gii 

Badania prowadził mgr Jacek Błaszczyk. Finansowane przez Uniwer
sytet Łódzki . Trzeci sezon badań. Osada kultury trzcinieckiej 
z II okresu epoki brązu, cmentarzysko kultury pomorskiej z okresu 
halsztackiego D i wczesnego okresu lateńskiego. 
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Stanowisko położone jest na piaszczystym wzgórzu po zachodniej stronie doliny Nidy, 
ok. 150 m na północ od szosy Ozorków-U niej ów, przy drodze wiodącej z Drwalewa do 
Wierzbowej . Prace wykopaliskowe prowadzone w 1991 r. ze względu na skromne środki 
objęły niewielki obszar o powierzchni 175 m2

. Odkryto 5 grobów kultury pomorskiej 
(nr 18--22) oraz 2 jamy kultury trzcinieckiej (nr 4, 5). 

Jamy kultury trzcinieckiej miały owalne kształty o śr. do 150 cm. Ich wypełniska 
stanowiła ziemia o jasnoszarej barwie. Głębokość obu jam dochodziła do 180 cm od po
wierzchni gruntu. Znajdowano w nich ułamki ceramiki i drobne fragm. kości . Niewątpli
wie na uwagą zasługuje duży fragm. naczynia z ornamentem guzowym znaleziony w jamie 
nr 4. Naczynie to miało wysoką, prawie cylindryczną szyjkę oraz baniasty brzusiec zdobio
ny wypychanymi od wewnątrz guzami, obwiedziony szerokimi żłobkami. 

Groby kultury pomorskiej reprezentują cztery typy: popielnicowy bez obwarowania 
kamiennego (grób nr 18), kloszowy (nr 19, 22), jamowy (nr 20), skrzynkowy (nr 21). Groby 
znajdowały się na gł . ok. 30 cm od powierzchni gruntu. Z wyjątkiem grobu nr 18 i 21 były 
poważnie uszkodzone przez orkę . Niewątpliwie najciekawiej prezentował się grób skrzyn
kowy (nr 21). Skrzynia kamienna zbudowana była z dużych płyt, po bokach obstawionych 
mniejszymi kamieniami. Bruk nakrywający skrzynię zachował się jedynie we fragmen
tach. Dno grobu wyłożone było również płytami. Wewnątrz skrzyni znaleziono 2 pochówki 
-jeden popielnicowy oraz jeden bez popielnicowy. Popielnica ustawiona była w narożniku 
północno-wschodnim skrzyni. Naczynie to było nakryte misą i zawierało dość dużą ilość 
przepalonych kości . Na dnie skrzyni znajdowała się warstwa orsztynu o gr. do 20 cm, 
z którym była wymieszana duża ilość przepalonych kości. W warstwie tej dość licznie 
występowały fragm. ozdób. Do ciekawszych znalezisk związanych z tym grobem należy 
fragm. kamienia zdobionego ornamentem rytym w postaci przecinających się płytkich 
rowków. 

Badania będą kontynuowane. 

Zagaje Stradowskie, "Mogiła Stradowska", woj. kieleckie patrz neolit 

Zalesie, st. 5 
gm. Jeżowe, woj. tarnobrzes
kie 

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow
skiej w Lublinie 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Wojewódzki w Tarnobrzegu AZP 95-77/4 

Badania prowadziła mgr Halina Wróbel (Katedra Archeologii UMCS 
w Lublinie) przy współudziale mgr. Marka Florka (PSOZ O/Tarno
brzeg). Finansowane przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu im. 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Urząd Wojewódzki w Tarno
brzegu. Pierwszy sezon badań . Osada kultury trzcinieckiej. 

Stanowisko zostało odkryte przez K. Moskwę w 1982 r. i zweryfikowane w trakcie AZP 
w 1985 r. Położone jest na północny wschód od wsi , na eksponowanym piaszczystym cyplu, 
otoczonym przez płytką, zabagnioną dolinkę . Badaniami sondażowymi objęto południo
wo-wschodnią, zniszczoną przez eksploatację piasku część stanowiska. Wyeksplorowano 
19 obiektów bądź ich fragm. z wybierzyska oraz wykopu o wymiarach 6 x 6 m. Były to jamy 
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regularne w planie i profilu, będące pozostałością budynków gospodarczych (3), niewiel
kie, dość głębokie, nieckowate w profilu jamki (2), płytkie i małych rozmiarów jamy ze 
śladami rozmytych węgli drzewnych oraz dołki posłupowe w niejasnym układzie (pozostałe) . 

Materiał reprezentuje jednorodna ceramika kultury trzcinieckiej, która wystąpiła za
równo na powierzchni, zwłaszcza w zniszczonej części stanowiska, jak i w obiektach 
(szczególnie w jamie nr 4). Oprócz ceramiki znaleziono wyroby krzemienne, głównie z su
rowca świeciechowskiego, m.in. fragm. 2 siekier oraz siekierkę kamienną. 

Badania będą kontynuowane. 

Zgłowiączka, st. 3, gm. Lubraniec, woj. włocławskie patrz wczesne średniowiecze 
Żukowice, st. 34, gm. loco, woj. legnickie patrz neolit 

ŚRODKOWAIPÓŹNAEPOKABRĄZU 

Bachórz, st. 16 
gm. Dynów, woj. przemyskie 
AZP 107-79/16 

Uniwersytet Jagielloński Instytut Ar
cheologii w Krakowie 

Badania prowadził M. Parczewski. Osada wielokulturowa (epoka 
brązu, okres halsztacki, okres lateński, okres wpływów rzymskich 
i wczesne średniowiecze). 

*Literatura: Materiały i sprawozdania ... , s. 205--215. 

Będzin .,Góra Zamkowa", st. 2, gm. loco, woj. katowickie patrz wczesne średniowiecze 
Biechów, st. 6, gm. Głogów, woj. legnickie patrz neolit 
Bobin, st. 5, gm. Proszowice, woj. krakowskie patrz młodszy okres przedrzymski -okres wpływów 
rzymskich 

Brzezie, st. 29 
gm. Piesze w, woj. kaliskie 
AZP 64-36/-

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu 

Pracami kierował mgr Edward Pudełko. Siódmy sezon badań. Cmen
tarzysko kultury łużyckiej IV okres epoki brązu - okres halsztacki, 
cmentarzysko kultury przeworskiej Bt-Cz. 

Prace przeprowadzono na powierzchni 2, 73 ara. Wykopy wytyczono w obrębie drogi 
osiedlowej i na terenie działek budowlanych, gdzie śledzono zasięgi cmentarzyska kultury 
przeworskiej, a także na terenie lasu. Tutaj usiłowano uchwycić wschodni zasięg występo
wania cmentarzyska ludności kultury łużyckiej. Pomimo przedłużenia wykopów o 15 m, 
granicy tej nie osiągnięto . Wyeksplorowano 40 pochówków, co daje w sumie 283 przebada
ne do chwili obecnej. Z materiałów starszej fazy cmentarzyska na uwagę zasługuje para 
bransolet brązowych z cienkiej blachy, zdobionych grupami pionowych kresek, pokrytych 
szlachetną patyną. Bransoleta żelazna, brązowy naszyjnik, fragm. szpili i koraliki szklane 
(12) stanowiły zawartość wielonaczyniowego popielnicowego pochówku (grób 252). Kolię 
z różnobarwnych paciorków, złożoną z 54 sztuk i fragm. odkopano w podobnym grobie 
251. Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej reprezentowało 7 pochówków z wyko-
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pów w zachodniej części nekropolii. Pozyskano też od ekipy prowadzącej gazyfikację wsi 
pięknie zdobiony meandrem pucharek czerniony z przyległego od północy pola uprawnego, 
które jeszcze nie było przedmiotem prac wykopaliskowych. 

Góra, gm. Jaraczewo, woj. kaliskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 
Grodzisko, st. l , gm. Zator, woj. bielskie patrz wczesne średniowiecze 
Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. bydgoskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

Karłowice, st. l 
gm. Popielów, woj. opolskie 
AZP 85-35/15 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Opolu 

Badania prowadzili mgr mgr Mariusz Krawczyk, KrzysztofSpachała 
i Klemens Macewicz (autor sprawozdania). Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu 
i początku epoki żelaza. 

Odkryte zostało w 1878 r., dalsze znaleziska w 1924 i 1927 r. Zbiory w postaci naczyń 
glinianych i jednej szpili brązowej zaginęły. 

Stanowisko jest położone około 300 m na poludniowy zachód od szkoły, na terenie 
częściowo zabudowanym. 

Wobec zagrożenia wykopami związanymi z budową drogi osiedlowej i kolektora, wios
ną i w lecie 1991 r. przeprowadzone zostały ratownicze badania wykopaliskowe. Na łącznej 
powierzchni około 5 arów odsłonięto i przebadano 92 obiekty, w tym pozostałości ponad 
80 pochówków oraz kilka jam o nieokreślonej funkcji. Większość grobów była źle zachowa
na na skutek destrukcji wieloletnią orką. Obok popielnicowych wyróżniono bezpopielnico
we, jamowe i prawdopodobnie popielnicowe obsypane resztkami stosu. Dokładne zestawie
nie ilościowe poszczególnych form pochówków nie jest możliwe, gdyż w wielu wypadkach 
zachowały się jedynie przydenne partie jam, których zawartość kostna i drobne ułamki 
naczyń mogą być szczątkową pozostałością każdego z wymienionych sposobów grzebal
nych. 

Wyposażenie lepiej zachowanych grobów ograniczało się przeważnie do naczyń w ilości 
od 2 do 9 (poza popielnicą) . W kilku pochówkach znaleziono ponadto pojedyncze małe 
fragm. przedmiotów z brązu . Wyjątkiem pod tym względem był grób nr 30 zawierający 
2 szpile i bransoletę. 

Material zabytkowy wraz z dokumentacją przekazany został do Muzeum Piastów 
Śląskich w Brzegu. 

Kontynuację badań przewiduje się w wypadku ponownego zagrożenia stanowiska. 

Klonowice, st. 5 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeolo
gii 

Badania prowadziła mgr Beata Górska-Grabarczyk. Finansowane 
przez Uniwersytet Łódzki i Urząd Miasta i Gminy w Czersku. Pier
wszy sezon badań. Osada(?) z IV-V okresu epoki brązu. 

Odkryto obszar o powierzchni 60 m2
. Znaleziono luźno rozrzucone fragm. ceramiki 

oraz półwytwory krzemienne. Odkryto także skupisko silnie przepalonych kamieni. 
Badania będą kontynuowane. 
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Kłanino, st. l 
gm. Manowo, w oj. koszalińskie 
AZP 18-23/16 

Środkowa i późna epoka brązu 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr mgr Krystyna Hahuła i Ignacy Skrzypek 
(autor sprawozdania). Finansowane przez Państwową Służbę Ochro
ny Zabytków i Muzeum w Koszalinie. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko kurhanowe ludności kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki 
brązu. 

Stanowisko kurhanowe odkryte zostało w czasie wieloletnich (1974-1986) badań wyko
paliskowych na pobliskim cmentarzysku rzymskim z kręgami kamiennymi w Grzybnicy. 
Zlokalizowano wówczas 3 kurhany położone w tzw. Kłanińskim lesie, oddalonym 
ok. 1,5 km na północ od wsi Kłanino. Obiektem zainteresowano się w 1991 r. , kiedy dotarła 
wiadomość o naruszeniu wkopem jednego z kurhanów. Badania wykopaliskowe przepro
wadzono w dniach od 20 do 27lipca 1991 r. na zagrożonym kurhanie oznaczonym nr l. 

Przed badaniami przeprowadzono szczegółową inwentaryzację pobliskich kwartałów 
leśnych, w wyniku czego zlokalizowano dalsze 3 kurhany oddalone ok. 150-200 m na 
północny zachód od obiektu nr l. 

Stanowisko archeologiczne położone jest na terenie nadleśnictwa Bobolice, leśnictwa 
Wrzosowiec, obręb 232 Kurowo. Badany kurhan usytuowany jest l 7 m na północ od leśnej 
drogi, na piaszczystym garbie morenowym, na przedłużeniu którego w kierunku północ
nym w odległości15m usypany jest drugi kurhan (nr 2). 47 m na zachód od niego znajduje 
się kurhan nr 3, najmniejszy z tego zespołu. 

Kurhan nr l stanowił kopulasty nasyp o kolistym obwodzie śr. 12 m i wys. względnej 
0,9 m. Oś wykopu przeprowadzono po linii północny zachód-południowy wschód, tak aby 
uchwycić profil zniszczonego na koronie nasypu grobu nr l. Przebadano północno-zachod
nią połowę kurhanu. Kurhan usypany był wyłącznie z piasku, a jego nasyp w warstwie 
stropowej wzmocniony był na całej powierzchni luźno ułożonymi polnymi kamieniami 
różnej wielkości. W punkcie centralnym mogiły został wyeksplorowany do końca, zniszczo
ny już w dużym stopniu grób nr l, popielnicowy czysty, którego spąg uchwycono na 
gł. 1,1 m od stropu nasypu, w białym piasku calcowym. Wypełniska grobu stanowiła 
bardzo duża ilość fragm. różnorodnych form naczyń rytualnie zniszczonych oraz pokaźna 
ilość przepalonych kości ludzkich przemieszanych z ceramiką. Generalnie przeważają 
fragm. naczyń cienkościennych, obustronnie gładzonych, barwy jasnobrązowej i żółtobru
natnej . Wśród form wyróżnić można naczynia wazowate, dwustożkowate, jajowate oraz 
fragm. kubków lub dzbanów z ornamentem żłobków. 

W części południowo-zachodniej eksplorowanej połówki kurhanu, w odległości ok. 2 m 
na południe od profl.lu wykopu natrafiono na nerkowaty zarysjamy grobowej wyznaczonej 
przez szarobrunatną warstwę próchniczą, przesyconą przy kamieniach spalenizną. W jej 
obrębie znaleziono drobne szczątki przepalonych kości ludzkich i 5 ułamków mało charak
terystycznych naczyń. Miąższość obiektu określonego jako grób nr 2 wynosiła średnio 
0,3m. 

W trakcie badań wykonano również wykop w przestrzeni między kurhanem nr l i 2, 
o wymiarach 10 x 2 m i gł. do 0,35 m. Nie natrafiono na żadne zarysy obiektów ani na 
materiał zabytkowy. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 
Badania nie będą kontynuowane. 



Informator Archeologiczny 

Komarów, st. 9 
gm. loco, woj. zamojskie 
AZP 90-90/13 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Wydział Archeologiczny w Zamościu 

Badania prowadził mgr Józef Niedźwiedź. Finansowane przez Pań
stwową Służbę Ochrony Zabytków Wydział Archeologiczny w Zamo
ściu. Czwarty sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej. 
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Badania wykopaliskowe przeprowadzono 2-22 lipca 1991 r. Przebadano ok. 50 m2 

powierzchni, co łącznie z sezonami poprzednimi daje około 2 arów. Założono 3 wykopy 
(dwa na obrzeżu cmentarzyska- wykop 7 i 8, oraz jeden niewielki w "centrum" cmenta
rzyska). W wykopach na obrzeżu nie odkryto grobów ciałopalnych, co pozwoliło uchwycić 
granice cmentarzyska. Pewną niewiadomą jest tylko fragm. północnej granicy. 

W wyniku badań odkryto 9 grobów kultury łużyckiej oraz pozyskano materiał wcze
śniejszych kultur archeologicznych (trzcinieckiej, mierzanowickiej i chyba kultury lubel
sko-wołyńskiej ceramiki malowanej) pochodzących z osady. Do ciekawszych zabytków 
odkrytych na osadzie można zaliczyć: liściak krzemienny, fragm. drapacza, sierp krzemien
ny i dwuścienną siekierkę krzemienną. Z fragm. ceramiki na uwagę zasługuje karbowany 
wylew garnka kultury łużyckiej oraz fragm. naczynia sitowatego. Nie odkryto obiektów 
osadowych. 

Z 9 nowo odkrytych grobów kultury łużyckiej 8 było popielnicowych, a jeden jamowy. 
Wszystkie popielnice miały kształt dwustożkowy. Trzy z nich były amforami, pozostałe 
bezuche. Trzy popielnice były zdobione kombinacją wąskich żłobków. Stan zachowania 
naczyń był bardzo zły. 

Pewnym novum jeśli chodzi o obrządek pogrzebowy było odkrycie grobu jamowego. 
Wszystkie nowo odkryte groby nie posiadały wyposażenia, choć wśród przepalonych kości 
niekiedy znajdowały się krzemienie, czasem przepalone. Jest to być może przypadek, jako 
że cmentarzysko zostało założone na osadzie wielokulturowej dość bogatej w odpadki 
krzemienne. Być może podczas zbierania przepalonych kości do popielnicy przypadkowo 
zbierano i krzemienie, zwłaszcza że są to nieforemne odłupki. 

Tegoroczny materiał nic nowego nie wnosi do chronologii cmentarzyska. Wszystkie 
formy mieszczą się w przedziale IV-V okres epoki brązu. 

Kutno, st. 6, gm. loco, woj. płockie patrz młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 

Łódź-Józefów, st. 5 ul. Kolum
ny36a 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeolo
gii 

Badania prowadzili mgr Paweł Zawilski i Mariusz Rychter. Osada 
kultury łużyckiej z epoki brązu . 

Stanowisko położone jest nad rzeką Olechówką, na niewielkim wyniesieniu, na wschód 
od ulicy Rzgowskiej. 

Badania miały charakter ratowniczy. Objęły swoim zasięgiem piaszczystą skarpę po
wstałą po częściowej niwelacji wyniesienia. W profilu skarpy zaobserwowano 7 jam osad
niczych o gł. od 1,2 do 1,6 m. Największa z nich (prawdopodobnie ziemianka) o wymiarach 
2,5 x 3 m miała nieregularny, owalny kształt. Jej wypełnisko stanowiła brunatnoszara 
ziemia, w której znaleziono liczne ułamki naczyń glinianych i fragm. polepy. 

Materiał ceramiczny można datować na IVN okres epoki brązu. 
Badania będą kontynuowane. 
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Maciejowice, st. l i 2 
gm. loco, woj. siedleckie 
AZP 68-71/-

Środkowa i późna epoka brązu 

Polska AkademiaNauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Arche
ologii Mazowsza i Podlasia w Warsza
wie 

Badania prowadziła dr M. Mogielnicka-Urban. Konsultował prof. 
dr hab. J. Dąbrowski . Finansowane przez Wydział Spraw Społecz
nych Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach i Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN. Cmentarzysko grupy mazowieckopodlaskiej kultu
ry łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego (jede
nasty sezon badań), nawarstwiające się częściowo na wcześniejszą 
osadę tej kultury (czwarty sezon badań) oraz osada tej kultury z IV-V 
okresu epoki brązu (siódmy sezon badań). 

Stanowisko l. Przebadano 317m2. Na cmentarzysku wyeksplorowano 116 obiektów 
(102 groby popielnicowe, 9 jamowych, 2 nie zawierające kości, l kenotafium, l ślad po 
słupie). W 4 grobach popielnicowych zaobserwowano zarysy jam poniżej załomu lub pod 
dnem popielnicy. Oprócz drobnych przepalonych kostek 2 zawierały łuski krzemienne, a l 
także guzik brązowy. Około 1/3 grobów była przykryta plackiem lub misą, rzadziej innym 
naczyniem, a na stropie 4 stwierdzono kamienie, w tym l ze śladami ścierania. Wewnątrz 
3 popielnic wystąpiły pojedynczo kubek i czerpaki. Jedna przystawka przylegała do ze
wnętrznej strony popielnicy. W 24 znaleziono drobne przedmioty metalowe (kółka, skręty, 
spiralki, fragm. drutu brązowego i 2 kółka żelazne), a w 21 ślady brązu na kościach. 
W 5 wypadkach złożono 2 przedmioty metalowe (część zachowana tylko w postaci śladów) . 
W grobie 976 znajdowało się kółko żelazne i 5 zabytków brązowych. Krzemienie, najczę
ściej łuski, niejednokrotnie przepalone, stwierdzono w 14 grobach. Zabytki znajdujące się 
w popielnicach umieszczano tak wśród przepalonych kości, jak i w warstwie piasku nad 
nimi. Współwystępowanie różnych kategorii wyposażenia stwierdzono w 8 grobach. Groby 
jamowe bądź posiadały zarysy jam, bądź też zaznaczyły się w postaci zbitych brył przepa
lonych kości lub bardziej luźnych skupisk czy, w wypadku zniszczonych, cienkiej warstwy 
zbitych kości. W 7 znaleziono ułamki ceramiki, w jednym kółko, a w innych ślady brązu. 
Zespół naczyń nie zawierających kości składał się z amforki i odwróconych miski i 2 kub
ków, a pojedyncze naczynie stanowiła usytuowana skosem amforka. Odkryty we wschod
niej części ślad po słupie jest odpowiednikiem analogicznych obiektów znalezionych w po
łudniowej i zachodniej peryferii cmentarzyska. Tegoroczne badania pozwoliły na 
uściślenie granic nekropoli w partii południowo-wschodniej, gdzie uległa ona znacznemu 
przesunięciu , a także miejscami w części zachodniej, oraz na penetrację obszaru zajętego 
przez gospodarstwo. 

W obrębie osady zlokalizowanej w północnej części stanowiska dokończono eksploracji 
zaciemnienia i odkryto 4 jamy i 2 ślady po słupach . Prostokątne zaciemnienie, miejscami 
zniekształcone zapływami, otoczone z trzech stron rzędami słupów (szereg południowy 
częściowo zniszczony, zapewne przez nawarstwiające się cmentarzysko) jest prawdopodob
nie pozostałością budynku o dolnej partii częściowo zagłębionej. Wypełniska jego stanowił 
czarny, zbity piasek, przesycony węgielkami drzewnymi, zawierający liczny materiał zaby
tkowy. Tuż za nim rozciąga się warstwa brunatnego piasku, być może pozostałość warstwy 
kulturowej . Jamy były owalne, w przekroju nieckowate, o wyp~łnisku szarym, brunatnym 
lub czarnym. W trzech stwierdzono liczne fragm. ceramiki. Siady po słupach są koliste, 
w profliu nieckowate lub o skośnych ściankach i łukowatym dnie. Jeden jest pozostałością 
niewielkiego palika, a drugi słupa wkopanego. W wykopach założonych we wschodniej 
części osady natrafiono tylko na przypuszczalne resztki warstwy kulturowej. 

Stanowisko 2. Przekopano 50 m2
. Prace prowadzono we wschodniej i południo

wo-wschodniej części osady, gdzie natrafiono na pozostałości warstwy kulturowej znajdu
jącej się tuż pod ziemią orną. Stanowił ją ciemnożółty lub żółtobrunatny piasek z fragm. 
ceramiki (w wykopie południowo-wschodnim drobnymi i melicznymi), krzemieniami 
i okruchami kamieni. Wystąpiły w niej obiekty. Jedna z jam (wyeksplorowana tylko czę
ściowo) była owalna, o znacznej miąższości i stosunkowo obfitym materiale ceramicznym 
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i krzemiennym. Druga, prostokątna, posadowiona była w dolnej partii warstwy, w której 
część stropową wkopane były 2 słupy, zachowane tylko w częściach przydennych. 

W dalszym ciągu prowadzono analizy zawartości fosforu w glebie, pobierając następne 
33 próbki. Prace wykopaliskowe, jakie miały miejsce w pobliżu założonych w latach ubie
głych sond o dużej zawartości tego pierwiastka, potwierdziły przydatność tej metody 
w badaniach osadniczych. 

Badania będą kontynuowane. 

Malec, st. 2 
gm. Kęty, woj. bielskie 
AZP 105-50/-

Uniwersytet Jagielloński Instytut Ar
cheologii w Krakowie 

Badania prowadzili S. Dryja i M. Kapica. Osada kultury łużyckiej, 
V okres epoki brązu. 

*Literatura: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku .. . , s. 51-54. 

Namysłów, st. 27 
gm.loco, woj. opolskie 
AZP 81-35/90 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Opolu 

Ratownicze badania prowadzili Mirosława Macewicz, KrzysztofMa
tusiak oraz mgr Klemens Macewicz (autor sprawozdania). Finanso
wane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Pier
wszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyc
kiej ze schyłku epoki brązu i okresu halsztackiego. 

Stanowisko jest położone we wschodniej części miasta, po południowej stronie szosy 
Namysłów-Kluczbork, w obrębie terenu budowy osiedla domków jednorodzinnych. Od
kryte zostało w pol. XIX w., a potwierdzone w toku badań AZP mgr. Karola Bykowskiego 
w 1990 r. 

W związku ze stwierdzonym zagrożeniem pochówków odkrytych podczas nadzorowa
nia wykopów pod fundamenty budynku na działce nr 72, w październiku 1991 r. rozpoczę
to ratownicze prace wykopaliskowe. W obrębie wykopu o powierzchni 2 arów, tuż pod 
warstwą orną odsłonięto rozległy dwuwarstwowy bruk kamienny, osłaniający niżej zalega
jące pochówki. Z uwagi na dużą pracochłonność oczyszczania i udokumentowania bruków 
i samych pochówków, często z własnymi, indywidualnymi obwarowaniami kamiennymi, 
a także z uwagi na bardzo niesprzyjające, jesienne warunki atmosferyczne, wyeksplorowa
no zaledwie 14 grobów spośród 24 wstępnie zlokalizowanych. Całość wykopu zabezpieczo
no przykrywając folią i zasypując. 

W porozumieniu z właścicielem działki dalsze prace ratownicze będą prowadzone 
w 1992 r. 

Nowy Kraków
1 
~t . l , gm. Darłowo, woj. koszalińskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres 

wpływów rzymskich 
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Pniówek, st. l 
gm. Zamość, woj. zamojskie 
AZP 89-88/-

Środkowa i późna epoka brązu 

Muzeum Okręgowe w Zamościu 

Badania prowadził mgr Jerzy Kuśnierz. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Zamościu . Cmentarzysko kultury łużyckiej. 

Wiosną 1991 r. Stanisław Synowiec z Pniówka, odkrywca popielnicy łużyckiej przeka
zanej do Muzeum w Zamościu w 1990 r., zawiadomił o zamiarze zaorania wieloletniego 
ugoru w miejscu znaleziska. By uprzedzić ewentualne zniszczenie części hipotetycznego 
cmentarzyska podjęto w lipcu 1991 r. sondażowe badania na miejscu przyszłej uprawy. 

Założono 2 wykopy. Wykop nr l o wymiarach 5 m x 5 m usytuowano w pobliżu miejsca, 
gdzie przed kilkunastu laty właściciel gospodarstwa znalazł kilka starożytnych naczyń. 
W wykopie tym znaleziono jedynie nieliczne skorupy naczyń kultury łużyckiej, kilka 
przepalonych fragm. kości ludzkich oraz niewyraźne zarysy 2 obiektów (?) wyróżniających 
się nieznacznie kolorem piasku przesyconego rozmytymi węgielkami drzewnymi. Na 
gł. 70 cm osiągnięto calec i prace zakończono. 

Wykop nr 2 o wymiarach 5 m x 3 m wytyczono obok miejsca znalezienia w 1990 r. urny 
ze spalonymi szczątkami kostnymi. Na gł . 35 cm natknięto się na zniszczone brzegi 
pierwszych popielnic. Po osiągnięciu gł. 50 cm odsłonięto 30 ciałopalnych grobów popielni
cowych i l bezpopielnico wy. Z trzydziestu popielnic, w całości zachowały się jedynie trzy. 
Pozostałe, zależnie od głębokości na jakiej je złożono , były w różnym stopniu zniszczone 
przez orkę . Niektóre z urn prawdopodobnie już w momencie złożenia do ziemi były rytu
alnie zniszczone. Dotyczy to grobów nr 3, 13 i 20, które wystąpiły w formie dużych skupisk 
przepalonych kości i licznych fragm. naczyń. Groby popielnicowe znalezione w wykopie 
nr 2 nie zawierały wyposażenia, brak też było naczyń służących za przystawki. Popielnice 
wystąpiły w wyraźnych skupiskach lub tworzyły kręgi . Najbardziej charakterystyczne 
skupisko grobów (o numeracji 1-13) zawierało urny o zróżnicowanych formach. Najwięk
szą grupę stanowiły chropowacone naczynia o profilu esowatym (nr 5, 6, 9, 10, 12). 
Wystąpiły też nie zdobione naczynia dwustożkowate (nr l, 2, 4), zdobiona dwuucha amfora 
(nr 7) i naczynie o formie kulistej (nr 11). W kilku przypadkach kości zmarłych znajdowa
ły się dodatkowo obok i pod popielnicami. Popielnice 7 i 8 zawierały kości spalone w innej 
temperaturze niż w wypadku wszystkich pozostałych grobów. Szczątki zmarłych zachowa
ły się tam w postaci dużych, niedopalonych fragm . kości w kolorze węgla drzewnego. Na 
uwagę zasługują popielnice z grobów 22, 27, i 28. Są to : zdobiona amfora dwuucha (nr 27), 
kubek (nr 28) oraz źle zachowane, bogato zdobione naczynie (nr 22). 

Formy oraz ornamentyka naczyń pozwalają wstępnie datować cmentarzysko w Pniów
ku na IV okres epoki brązu. Fakt, że z 31 grobów aż 5 znaleziono w profilach zachodnim 
i północnym wskazuje na obecność dalszych grobów w sąsiedztwie wykopu nr 2 we wspo
mnianych kierunkach. Groby na cmentarzysku tworzą duże skupienia przedzielone stre
fami, gdzie ich brak lub występują rzadziej. Dowodzi tego jałowy wykop nr l założony 
między badanym skupiskiem a miejscem pierwszego znaleziska grobów sprzed kilkunastu 
lat. Z rozmów z mieszkańcami wsi wynika, że wykopy l i 2 założone zostały na zachodnim 
krańcu rozległego cmentarzyska, rozciągającego się w kierunku wschodnim na odległość 
co najmniej 500 metrów. 

Stanowisko l w Pniówku to kolejne cmentarzysko kultury łużyckiej w Padole Zamoj
skim obok aktualnie badanego w Komarowie, hipotetycznego w Mokrem oraz już nie 
istniejących w Topornicy, Wieprzcu i Łabuńkach. Wobec niewielkiego stopnia zniszczenia 
cmentarzyska w Pniówku istnieje szansa przebadania go w całości i uzyskania kompletu 
materiałów dotyczących tego obiektu. 
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Podzamcze, Góra Birów 
gm. Ogrodzieniec, woj. kato
wickie 

Badania prowadził B. Muzolf. Osada wielokulturowa. Osadnictwo ze 
schyłkowego neolitu lub początków epoki brązu, kultura łużycka 
(V okres epoki brązu lub okres halsztacki), późny okres wpływów 
rzymskich (II/III-IV w.), wczesne średniowiecze (IX-X w.), średnio
wiecze (XIII-XIV w.). 

*Literatura: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku ... , s. 86-92. 

Pysznica, st. l 
gm.loco, woj. tarnobrzeskie 
AZP 92-77/21 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził dr Sylwester Czopek. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej (kultury 
łużyckiej) z końca epoki brązu i początków wczesnej epoki żelaza. 
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Prowadzone w 1991 r. prace były kontynuacją badań ratowniczych prowadzonych 
w 1974 r., kiedy to odkryto 402 groby. Celem wznowionych badań było uchwycenie zasięgu 
cmentarzyska z zamiarem przebadania go w całości . Wykopy usytuowano bezpośrednio na 
przedłużeniu obszaru zbadanego w 1974 r. Przebadano 130 m3, odkrywając 282 groby 
(łącznie znamy ich więc do tej pory 684), z czego 276 popielnicowych i 6 jamowych. 
Inwentarz obejmuje 383 naczynia: 276 popielnic, 59 mis-przykrywek i 48 przystawek. 
W większości jest to materiał jednolity stylistycznie- wazy nadsańskie, misy zbydniow
skie i od nich pochodne - typowy dla środkowej fazy grupy tarnobrzeskiej. Występują 
jednak także naczynia, które można odnosić do fazy następnej - chropowacone garnki 
oraz naczynia wazowa te z łagodnie profilowanym brzuścem i cylindryczną lub stożkowatą 
szyjką, zdobione dziurkami pod krawędzią. Dla cmentarzyska najbardziej typowy jest grób 
popielnicowy składający się jedynie z popielnicy (64% grobów). Popielnice z przykrywają
cymi je misami to 21% pochówków. Przystawki wystąpiły jedynie w 17,5% grobów. W żad
nym grobie nie znaleziono więcej niż jedną przystawkę. Przedmioty brązowe w liczbie 
42 znaleziono w 41 grobach, co stanowi 14,5%. W większości były to drobne skręty z drutu. 
Na uwagę zasługują jedynie 3 szpile z główkami sklepanymi zwiniętymi w uszko oraz 
zawieszki z tarczkami ślimacznicowatymi, paciorki salta Ieone i guzik. Wszystkie zabytki 
metalowe mają raczej szerokie datowanie w ramach co najmniej 2 faz chronologicznych. 
Wśród 6 grobów jamowych można wyróżnić 3 typy: 
- szczątki kostne zsypane do małej jamy, brak wyposażenia, 
- szczątki kostne "rozsypane" w większej jamie zawierającej także resztki stosu, brak 
wyposażenia, 
-szczątki kostne zsypane do jamy i przykryte misą. 
Warto wspomnieć o stwierdzeniu pochówków pozbawionych kości, najprawdopodobniej 
symbolicznych. 

Cmentarzysko w Pysznicy charakteryzuje się nie spotykanym gdzie indziej zagęszcze
niem grobów, które wchodzą między sobą w układy stratygraficzne, co pozwala określać 
stratygraficzne starszeństwo niektórych pochówków. Zdarzają się nawet swoiste "pochów
ki piętrowe" - popielnice stawiane na innych. 

Badania przeprowadzone w 1991 r. nie pozwoliły na określenie granic cmentarzyska. 
Wydaje się, że zdołano jedynie uchwycić jego kres od strony północnej i południowej. 
Nekropola wykazuje wyraźną kontynuację w kierunku wschodnim. Ta część przewidziana 
jest do badań w sezonach następnych. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Przewiduje się kontynuację badań. 
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Rogoźnik, st. 2 Muzeum Śląskie w Katowicach 
gm. Bobrowniki, woj. katowic
kie 
AZP95-48/-

Badania prowadziła mgr R. Abłamowicz (MŚ w Katowicach). Finan
sowane przez Muzeum Śląskie w Katowicach. Pierwszy sezon badań. 
Osada wielokulturowa. Schyłek epoki brązu - okres halsztacki, 
wczesne średniowiecze . 

Stanowisko 2 w Rogoźniku jest położone na wschód od zabudowań wsi, na niewielkim, 
łagodnym wzniesieniu, ok. 100 m na południe od drogi Rogoźnik-Strzyżowice. 

W celu rozpoznania charakteru i chronologii stanowiska założono 2 wykopy o wymia
rach 5 x 5 m każdy, oznaczone numerami I i II. O umiejscowieniu wykopów (partia central
na łagodnego stoku) decydowało głównie nasilenie występowania na powierzchni materia
łu ceramicznego. 

W wykopie I warstwa humusu sięgała do ok. 25-30 cm. Poniżej wystąpiła warstwa 
lessowo-piaszczystej ziemi, barwy jasnobrunatnej, o miąższości 10-15 cm. W jej obrębie 
znaleziono kilka skorup (w tym fragm. placka glinianego) oraz wiórek krzemienny. Na gł . 
ok. 40 cm w części północno-zachodniej i południowo-zachodniej działki uchwycono frag
mentarycznie zachowaną warstwę kulturową, miąższości ok. 10-20 cm. W pozostałej 
części wykopu występowała glina barwy jasnobrunatnożółtej (calec). Z warstwy kulturo
wej pochodzi materiał ceramiczny, wśród którego można wyróżnić skorupy z naczyń kul
tury łużyckiej z późnej epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza oraz - mniej liczne -
skorupy wczesnośredniowieczne (raczej z fazy późnej ) . Pod warstwą kulturową zalegał 
calcowy piasek. 

W wykopie II warstwa humusowa sięgała do gł . ok. 30 cm, poniżej niej wyróżniono 
warstwę lessowo-piaszczystej ziemi o zabarwieniu jasnobrunatnym, miąższości 
ok. 10-20 cm. W warstwie tej wystąpiło kilkanaście skorup kultury łużyckiej . Warstwa 
kulturowa z wyraźnymi, ciemnobrunatnymi zaciemnieniami w części wschodniej i połu
dniowo--zachodniej rysowała się od gł . ok. 40 cm, a sięgała do gł. ok. 75-85 cm. Pochodzi 
z niej materiał ceramiczny głównie należący do kultury łużyckiej (późna epoka brązu -
wczesny okres epoki żelaza) , a także - mniej liczny - materiał wczesnośredniowieczny 
fazy późnej . Pod profilem wschodnim odkryto zaciemnienie (obiekt l ) małych rozmiarów, 
które na obecnym etapie badań można interpretowaćjako pozostałość słupka . W przekroju 
miał on kształt prostokątny, zaostrzony w części dennej. Z obrębu obiektu l pochodzą 
wyłącznie węgielki drzewne, niestety nie natrafiono na materiał ceramiczny. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż stanowisko 2 w Rogoźniku po wstępnym, sondażo
wym rozpoznaniu należy określić jako osadę wielokulturową. Pozyskany materiał cera
miczny wiąże się z kulturą łużycką i może być wstępnie datowany na późny okres epoki 
brązu i wczesny okres epoki żelaza, ponadto część skorup wiąże się z okresem wczesnośre
dniowiecznym (może X-XI wiek). 

Materiały złożono w Dziale Archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
Nie wyklucza się możliwości kontynuowania prac. 
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Sanok, st. 56 
gm. loco, woj. krośnieńskie 
AZP 113-78/98 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Krośnie 

Badania prowadziły E. Pohorska-Kleja i M. Zielińska. Osada ze środ
kowej epoki brązu . 

*Literatura: Materiały i sprawozdania ... , s. 159-161. 

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

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Pile 

Badania prowadziła mgr Mirosława Dernoga. Finansowane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej. 
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Kontynuowano badania z 1986 r. Stanowisko zlokalizowane na polu uprawnym rolnika 
P. Gruchały niszczone jest głęboką orką. Uchwycono wschodni skraj cmentarzyska. Prze
badano 1,5 ara powierzchni i wyeksplorowano 22 groby popielnicowe, w tym 2 z obstawą 
kamienną. Poszczególne groby liczyły od 2-5 popielnic z kośćmi, wyposażone były na ogół 
w liczne przystawki. Najbogatszy grób nr 16 zawierał 5 popielnic z kośćmi oraz 25 przysta
wek. Przystawki często ułożone były warstwowo. Tylko w popielnicy z grobu 11 znaleziono 
szpilę brązową, pozostałe groby były w zupełności pozbawione brązów. 

Łącznie w trakcie dwóch sezonów wykopaliskowych odkryto 56 grobów ciałopalnych. 
Wiek cmentarzyska określa się na IV-V okres epoki brązu . 

Badania będą kontynuowane. 

Stęg!>sz, st. 17 
gm. Zerków, woj. kaliskie 
AZP 60-33/71 

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

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania), 
przy współpracy mgr mgr E. Krause, P. Śniadego, R. Chodór i studen
tów archeologii Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mic
kiewicza w Poznaniu A. Sobuckiego i T. Stępnika. Finansowane przez 
Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze
Dział Zagospodarowania Złóż w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. 
Ślad osadniczy kultury pucharów lejkowatych(?), osada kultury łu
życkiej z późnej epoki brązu, cmentarzysko kultury pomorskiej 
z okresu halsztackiego D - okresu lateńskiego B, ślady osadnicze: 
z okresu wczesnego średniowiecza (pol. XIII w.) i okresu nowożytne
go (k. XVIII-pocz. XX w.). 

Stanowisko zostało odkryte w czasie badań powierzchniowych późną wiosną 1991 r. 
Fizjograficznie położone jest w obrębie małej doliny wykształconej, wykorzystanej przez 
bezimienny ciek wodny, na stoku, w odległości ok. 50 m na wschód od utwardzonej drogi 
polnej prowadzącej do szosy Radlin-Pawiowice (naprzeciw budynku mieszkalnego Stęgosz 
118, w obrębie działki rolniczej wsi Stęgosz nr 106-107). Znajduje się na terenie inwestycji 
przemysłowej , związanej z zagospodarowaniem złoża gazu ziemnego Radlin-m. Chrzan. 
W wyniku prowadzonych tam prac ziemnych obszar stanowiska zostałby w części central
nej całkowicie zniwelowany ułożeniem rurociągu gazowego, którego przebieg warunkował 
lokalizację i wielkość założonych 2 wykopów badawczych. 
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Badaniami wykopaliskowymi objęto łącznie przestrzeń 340 m2
. W ich wyniku zareje

strowano 22 archeologiczne obiekty nieruchome oraz 3754 sztuki ceramiki naczyniowej, 
9 przedmiotów krzemiennych, grudkę polepy, 6 przedmiotów z żelaza, 30 drobnych fragm. 
(wtórnie przepalonych) przedmiotów z brązu, 9 bardzo mocno wtórnie przepalonych pa
ciorków szklanych, przepalone ludzkie i zwierzęce szczątki kostne. Wydzielono następują
ce jednostki kulturowe: 
l. Horyzont z okresu neolitu, zanotowany jedynie na podstawie źródeł ruchomych 
(2 fragm. ceramiki, w tym jedna krawędź i zapewne większość z odkrytych na stanowisku 
przedmiotów krzemiennych), który funkcjonalnie zakwalifikowano do bliżej nieokreślone
go śladu osadniczego, najprawdopodobniej ludności kultury pucharów lejkowatych. 
2. Horyzont kultury łużyckiej z późnej epoki brązu (V OB), reprezentowany pozostałościa
mi po 10 obiektach nieruchomych (wszystkie bliżej nieokreślone jamy), jak i źródłach 
mobilnych (18 fragm. ceramiki), który funkcjonalnie określono jako osadę, być może 
o charakterze stałym. 
3. Horyzont kultury pomorskiej z okresu halsztackiego D -lateńskiego B, reprezentowa
ny przez lO obiektów grobowych i liczny materiał ruchomy, tj. 3706 fragm. ceramiki oraz 
całkowicie zachowane naczynie, 5 przedmiotów z żelaza (4 lite kółka o śr. ok. 4-4,5 cm 
i nit), 30 drobnych fragm. drutu brązowego, 9 fragm. paciorków szklanych barwy fioleto
wej oraz ok. 10 kg ludzkich szczątków kostnych, w tym kilkanaście fragm. kości zwierzę
cych. Funkcjonalnie materiał ów określono jako ciałopalne cmentarzysko KPM, które 
mimo niewielkiej ilości zanotowanych zespołów grobowych cechuje się dość zróżnicowa
nym obrządkiem pogrzebowym. W jego ramach wyróżniono : 2 groby w obstawie kamien
nej (w tym l jako zniszczony grób skrzynkowy), 3 groby kloszowe, 2 groby popielnicowe 
czyste i 3 groby jamowe ze szczątkami stosu. Cmentarzysko to w latach 20. i 60-70. XX w. 
zostało w znacznym stopniu zniszczone przez rabunkowe wybieranie piasku w celach 
budowlanych. 
4. Horyzont z okresu wczesnego średniowiecza (z ok. XIII w.) wydzielony na podstawie 
2 fragm. ceramiki naczyniowej, które funkcjonalnie zinterpretowano jako ślad osadnictwa. 
5. Horyzont miejscowej kultury z okresu nowożytnego (z końca XVIII-pocz. XX w.) repre
zentowany przez 3 obiekty nieruchome oraz 26 sztuk ceramiki naczyniowej, l fragm. 
ceramiki budowlanej, l przedmiot z żelaza - wszystkie związane z eksploatacją piasku 
w celach budowlanych z obszaru stanowiska. 

Dokumentacja i materiały z badań przechowywane są w Pracowni Naukowo-Badaw
czej Pracowni Konserwacji Zabytków w Poznaniu, Spółka z o. o. (również w opracowaniu 
wewnętrznym w formie maszynopisu: A. Krzyszowski, Spr_awozdanie z badań wykopali
skowych na stanowisku 17 w miejscowości Stęgosz, gm. Zerków, woj. kaliskie, Poznań 
1991, ss. 85, ryc. 21, fot. 55 i J. Piontek, Ekspertyza antropologiczna materiałów kostnych 
z miejscowości Stęgosz, stan. 17, sezon 1991, Poznań 1991, ss. 4) . 

Badania nie będą kontynuowane. 

Szuminka st. 7 i 2 
gm. Włodawa, woj. chełmskie 
AZP 70-90/54, 70-90/4 

Muzeum Okręgowe w Chełmie 

Badania prowadził Wojciech Mazurek. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Chełmie . Stanowisko 2 - pierwszy sezon badań, stano
wisko 7 - drugi sezon badań. Osadnictwo ze schyłku epoki brązu 
i okresu halsztackiego oraz okresu wpływów rzymskich(?). Ślady 
osadnictwa z paleolitu schyłkowego. 

Stanowisko 7 jest położone na prawym brzegu tzw. Kanału Partyzantów, fizjograficznie 
leży na terenie Garbu Włodawskiego. Stanowisko 2 odległe jest ok. 100 m na północ od 
stanowiska 7. 

Na stanowisku 7 kontynuowano rozpoznanie terenu przylegającego od zachodu do 
wykopów. Łącznie przebadano 111 m2

, wytyczając 11 wykopów i 2 poszerzenia. Odkryto 
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25 nowych obiektów o dość zróżnicowanych wymiarach i kształtach, brak jest jednak 
takich, które można uznać za mieszkalne. Trzynaście obiektów należało mniej lub bardziej 
pewnie do kultury łużyckiej , 3 do kultury przeworskiej lub ogólnie można je datować na 
okres wpływów rzymskich, jeden był nowożytny, zaś 8 ze względu na brak zabytków nie 
posiada określonej chronologii. Na szczególną uwagę zasługuje obiekt 26 - palenisko 
datowane na okres wpływów rzymskich, zbudowane z licznych kamieni, które obok nie
licznych fragm. ceramiki, przepalonych kości (5) oraz drobnych gródek czerwonej polepy 
zawierało paciorek(?) żelazny(?) w kształcie nieregularnej tulejki o dł. ok. 1,5 cm. Również 
na okres wpływów rzymskich należy datować palenisko datowane pierwotnie na wczesną 
epokę brązu. Na uwagę zasługuje również obiekt 35, w którego wypełnisku znaleziono 
oprócz dość licznej ceramiki kultury łużyckiej znacznych rozmiarów fragm. toporka ka
miennego (pięciobocznego?), datowanego najpewniej na okres halsztacki. W materiale 
z humusu i warstwy kulturowej dominują fragmenty ceramiki kultury łużyckiej, dużo 
mniej jest datowanych na okres wpływów rzymskich, znaczny procent jest nieokreślonych 
kulturowo. Z nielicznych zabytków krzemiennych na uwagę zasługuje wiór z rdzenia 
dwupiętowego znaleziony w obiekcie datowanym przez ceramikę kultury łużyckiej. Pene
tracja powierzchniowa północnej granicy stanowiska, za drogą polną, dostarczyła jeszcze 
rdzenia dwupiętowego datowanego na paleolit schyłkowy. 

N a stanowisku 2 przeprowadzono zwiad powierzchniowy oraz niewielkie badania 
sondażowe (jeden wykop o wym. 5 x 2 m). Materiał zabytkowy zbliżony jest do materiału 
ze stanowiska 7, lecz z dominacją ceramiki z okresu wpływów rzymskich. W wykopie brak 
obiektów. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Chełmie (nr MCH/N5872 i 5873). 

Tarnów, st. 9, patrz młodszy okres przedrzymski -okres wpływów rzymskich 

Zakrzewo, st. l 
gm. Babiak, woj. konińskie 
AZP 53-44/-

Muzeum Okręgowe w Koninie 

Badania prowadzili mgr Krzysztof Gorczyca, mgr Józef Kapustka 
i Zdzisław Lorek. Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Koninie. 
Pierwszy sezon badań. Osada kultury pucharów lejkowatych. Cmen
tarzysko kultury łużyckiej z III epoki brązu . Cmentarzysko szkiele
towe o nieokreślonej chronologii. 

Stanowisko położone jest na północny wschód od wsi, na południe od osady Jurka i pod 
tą nazwą figuruje w starszej literaturze. Zlokalizowane jest na piaszczystym wzniesieniu 
opadającym na wschód i południe ku podmokłym łąkom. Jest prawie całkowicie zniszczone 
przez wieloletnią eksploatację piasku. 

W 1990 r. dokonano tu inspekcji w odpowiedzi na zgłoszenie dyrektora szkoły w Babia
ku. W jej wyniku wyeksplorowano na zachodnim obrzeżu piaśnicy 3 groby ciałopalne 
kultury łużyckiej oraz jamę gospodarczą kultury pucharów lejkowatych. 

W 1991 r. przeprowadzono na tym obrzeżu badania ratunkowe. Zbadano łącznie 75m2
. 

Odkryto kolejne 3 groby ciałopalne kultury łużyckiej. Odsłonięto również częściowo zni
szczony grób szkieletowy; brak jakiegokolwiek wyposażenia nie pozwala na bliższe okre
ślenie jego chronologii. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Żukowice, st. 34, gm. loco, woj. legnickie patrz neolit 
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Żukowice, st. 35 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 67-19/52 

Środkowa i późna epoka brązu 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badaniami kierowali mgr mgr W Pogorzelski (autor tekstu) i z. Lis· 
sak. Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Głogowie oraz Hutę 
Miedzi Głogów. Osada z okresu neolitu, epoki brązu, okresu lateń
skiego, wczesno- i późnorzymskiego oraz wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko zlokalizowane było na niewielkim WJniesieniu, między dwoma ciekami. 
W związku z tym, że obszar stanowiska ulec miał zniszczeniu podczas budowy wysypiska 
śmieci, zaistniała konieczność przeprowadzenia w L 1990-1991 badań archeologicznych. 

Łącznie przebadano obszar o powierzchni 100 arów, na którym odsłonięto zadokumen
towane i wyeksplorowane pozostałości po 132 obiektach. Przeprowadzona analiza pozy
skanych w trakcie badań zabytków pozwala stwierdzić, że obszar stanowiska zasiedlony 
był w przeszłości przez ludność z okresu: 
a) neolitu, z którym wiążą się 2 obiekty z późnych faz kultury ceramiki wstęgowej kłutej , 
b) V okresu epoki brązu, z którym wiążą się pozostałości po 15 obiektach, 
c) przełomu V okresu brązu - halsztat, z którym wiążą się pozostałości po 5 obiektach, 
d) l obiekt wiąże się z okresem późnolateńskim, 
e) l obiekt reprezentuje okres wczesnorzymski, 
f) 16 obiektów datowanychjest na okres późnorzymski, 
g) najliczniejsza grupa (62 obiekty) wiąże się z okresem wczesnego średniowiecza. 

W przypadku 30 obiektów niemożliwe jest określenie przynależności chronologicznej 
z powodu braku zabytków. 

Dokumentacja oraz zabytki znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym 
w Głogowie. 

Żukowice, st. 36 
gm.loco, woj. legnickie 
AZP 67-19/53 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania prowadził mgr KrzysztofCzapla przy współpracy mgr. Alek
sandra Dobrowolskiego. Finansowane przez Urząd Miasta w Głogo
wie i Hutę Miedzi Głogów. Badania ratownicze w 1990 i 1991 r. Osada 
wielokulturowa, kultura ceramiki wstęgowej kłutej , kultura amfor 
kulistych, kultura łużycka, wczesne średniowiecze VI-VII w. 

Osada położona jest na krawędzi silnie sfałdowanej wysoczyzny morenowej dennej 
Wzgórz Dalkowskich. Zajmuje obszar na niewielkiej wyniosłości opadającej od strony 
południowo-wschodniej w kierunku małego cieku wodnego, od strony północnej graniczy 
z nB;_sypem kolejowym, a od strony zachodniej z polną drogą. 

Siady osadnictwa na tym stanowisku zostały zarejestrowane podczas badań AZP 
w 1985 r. i następnie zweryfikowane wiosną 1989 r. Zebrano wówczas z powierzchni stano
wiska na obszarze około 2 ha materiały ceramiczne należące do: kultury łużyckiej , okresu 
wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. 

Prace archeologiczne przeprowadzone na tym stanowisku, motywowane względami 
konserwatorskimi, były nastawione na całkowite rozpoznanie stanowiska, które stanowiło 
część szeroko zakrojonej akcji ratowniczych badań archeologicznych, podjętych w związku 
z budową składowiska śmieci. 

W związku z zaistniałą sytuacją warstwę humusową usunięto za pomocą sprzętu me
chanicznego na obszarze około 170 arów. Odsłonięty w ten sposób obszar stanowiska był 
następnie plantowany i eksplorowany zgodnie z siatką arową założoną dla całego kom
pleksu stanowisk archeologicznych znajdujących się w strefie budowy składowiska śmieci. 
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Na przebadanym stanowisku w sumie odkryto i wyeksplorowano 176 obiektów nieru
chomych. Najstarszą fazę zasiedlenia na tym stanowisku potwierdza obecność osady 
późnej fazy kultury ceramiki wstęgowej kłutej . Zespół obiektów nieruchomych z tej fazy 
składał się z 3 obiektów (72, 73, 91) zalegających w południowo-zachodniej części stanowi
ska. We wstępnej klasyfikacji podzielono je na: budynek o konstrukcji słupowej (obiekt 73), 
który składał się z właściwego wypełniska o jednorodnym, ciemnoszarym zabarwieniu 
i nieregularnym kształcie (wym. 10 x 10,5 m, gł. 0,5 i 20m) oraz ze śladów po słupach, jamę 
(obiekt 72) o dość znacznych rozmiarach (5,3 x 3,8 m) oraz prawdopodobnie l grób (obiekt 
91), którego wyposażeniem były 2 całe naczynia. Materiał ceramiczny wyeksplorowany 
z tych obiektów składał się z ceramiki zarówno delikatnej, jak i grubej roboty, w tym mis 
różnej wielkości, naczyń wannowatych, pucharów na pustej nóżce. 

Ślady osadnictwa kultury amfor kulistych ograniczyły się jedynie do kilku luźnych 
fragm. naczyń zalegających w obiektach znacznie późniejszych (obiekty 3, 78). 

Osadnictwo kultury łużyckiej, charakteryzujące się tu najintensywniejszym zasiedle
niem, wystąpiło w postaci 86 obiektów, w tym 61 z okresu epoki brązu i 25 z okresu 
halsztackiego, które rozlokowane były na prawie całym obszarze badanego stanowiska 
i tworzyły małe skupiska po kilka obiektów. Wyróżniono wśród nich półziemianki, jamy 
i paleniska. Uzyskany materiał ceramiczny z tej fazy osadniczej można ogólnie łączyć ze 
schyłkiem okresu epoki brązu oraz okresem halsztackim. Ostatnią fazę osadniczą stanowił 
zespół obiektów należących do okresu wczesnego średniowiecza. Należało do niej 13 obiek
tów nieruchomych zalegających w północno-wschodniej części stanowiska. Były to jamy 
i obiekty mieszkalne, które wystąpiły w postacijam w kształcie owali o wymiarach od 2,45 
do 2,9 m dł. oraz 1-1,9 m szer., zagłębione nieckowato od 0,2 do 0,54 m. Materiał zabytko
wy pozyskany z tych obiektów składał się głównie z ceramiki ręcznie lepionej, jedynie 
w kilku przypadkach zaobserwowano ślady wygładzania i lekkiego przykrawężnego obta
czania. Na podstawie ogólnych spostrzeżeń można przyjąć, że faza ta łączy się z fazą NB 
wczesnego średniowiecza. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. 

Żukowice, st. 48, gm. loco, woj. legnickie patrz neolit 
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WCZESNA EPOKA ŻELAZA 

Bachórz, st. 16, gro. Dynów, woj. przemyskie patrz środkowa i późna epoka brązu 

Boguszewo, st. l 
gm. Gruta, woj. toruńskie 
AZP 31-47/1 

Muzeum Okręgowe w Toruniu Od
dział Archeologii 

Badania prowadził mgr Leszek Kucharski. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków i Wydział Spraw Społecznych 
w Toruniu. Dwa sezony badań 1990 i 1991. Grodzisko kultury łużyc
kiej , ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego . 

Grodzisko znajduje się na wysuniętym cyplu, w południowo-wschodniej części jeziora 
Mełno i zajmuje powierzchnię ok. 2 ha. Dotychczasowe badania pozwoliły stwierdzić, że 
obecny cypel był pierwotnie wyspą, na którą przeprawiano się brodem o dnie wymoszcza
nym faszyną. Następnie wybudowano most drewniany, a potem usypano groblę, istniejącą 
w nie zmienionej formie do dzisiaj. 

Wyróżniono 3 fazy osadnictwa: I osada otwarta umocniona palisadą w południowej 
i wschodniej części (położenie blisko lądu stałego) datowana na okres halsztacki C; II gród 
o walach ziemnych, okres halsztacki C/D-D; III wykorzystanie naturalnych walorów 
obronnych stanowiska we wczesnym średniowieczu, przełom XI i XII w. 

Warunki glebowe (od dołu mierzwa powstała z grubej warstwy wodorostów, od góry 
glina wału) pozwoliły na doskonałe zachowanie konstrukcji drewnianych: palisady 
i wzmocnienia podstawy walu. Palisada zbudowana była z nieokorowanych, dębowych pni 
o śr. 25-40 cm, wbitych w ziemię pod kątem ok. 60° od poziomu. Wzmocnienie podstawy 
walu tworzyły pnie drewniane o śr. 15-40 cm, o regularnym układzie wzdłuż linii przebie
gu walu. Niektóre pnie nosiły ślady obróbki (ociosane końce), która odbywała się na 
miejscu, o czym świadczą wióry w stropie mierzwy. Taki sposób konstrukcji wymuszony 
był podmokłością terenu i miał chronić wał przed podmywaniem i osuwaniem. Oprócz tego 
nie stwierdzono w wale innych konstrukcji (fundamentu kamiennego, skrzyń drewnia
nych itp.). Wykopy założone w centralnej części grodziska nie wykazały obecności obiek
tów mieszkalnych i jam odpadowych. Zabudowa grupowala się więc w przywalowych par
tiach grodu, które nie były jeszcze badane. Przeprowadzone w 1990 r. badania podwodne 
jeziora przy grodzisku nie wykazały istnienia żadnych konstrukcji, np. przeprawy mosto
wej, przystani dla łodzi itp. 
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Materiały zabytkowe znajdują się w Muzeum Okręgowym w Toruniu, dokumentacja 
w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Toruniu. 

Badania powinny być kontynuowane. 

Cieplewo, st. 18 
gm. Pruszcz Gdański, woj. 
gdańskie 
AZP 14-44/36 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Olgierd Felczak, Mirosław Fudziński 
(autor sprawozdania) i Marian Kochanowski. Finansowane przez 
inwestorów prywatnych. Pierwszy sezon badań. Osada ludności kul
tury wschodniopomorskiej z wczesnej epoki żelaza ze śladami osad
nictwa z epoki kamienia oraz wczesnego i późnego średniowiecza. 

Stanowisko odkryte zostało w 1987 r. przez mgr. J. Podgórskiego w trakcie badań AZP 
na obszarze 14-44. Usytuowane jest na północ od miejscowości, na niewielkim cyplu 
opadającym na północny wschód w stronę leżących tam bagien. 

W 1991 r. teren, na którym położone było stanowisko, rozparcelowano na działki bu
dowlane i sprzedano użytkownikom prywatnym. W związku z tym zaszła konieczność 
przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, wyprzedzających prace budowla
ne. Wytyczono 17 wykopów badawczych o łącznej powierzchni ponad 1500 m2

. Odkryto 
26 obiektów: palenisk, jam osadniczych i odpadowych. Wielkość obiektów kształtowała się 
od l m2 do 3 m2

, a miąższość od 30 do 65 cm. W obiektach wystąpiły fragm. ceramiki, 
niekiedy bardzo liczne (np. jama nr 8, gdzie odkryto ponad 100 fragm. ceramiki oraz 
surowiec bursztynowy). Obiekty te można datować na schyłek okresu halsztackiego D
wczesny okres lateński . Z powierzchni wykopów oraz pierwszej warstwy ornej pochodzi 
kilka półwytworów krzemiennych datowanych ogólnie na epokę kamienia. Z tych samych 
warstw zebrano liczne fragm. ceramiki wczesno- i późnośredniowiecznej . 

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

Gwoździec, st. 9 
gm. Zakliczyn, woj. tarnow
skie 
AZP 106-64/43 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Szpunar. Finansowane przez Mu
zeum Okręgowe w Tarnowie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko cia
łopalne kultury łużyckiej. 

Stanowisko znajduje się na kulminacji garbu terenowego, w strefie Progu Karpackiego 
na skraju doliny Dunajca. Współrzędne na obszarze AZP 106-64 wynoszą x = 148 mm, 
y = 91 mm. Odkryte w trakcie badań powierzchniowych w 1989 r. W bruździe środkowej 
zaoranego pola znaleziono 2 zniszczone zespoły grobowe. 

W 1990 r. podjęto ba1ania ratownicze, które kontynuowano w 1991 r. W wyniku tych 
badań odsłonięto 100 m powierzchni cmentarzyska. Odkryto 13 grobów ciałopalnych. 
Stopień zniszczenia cmentarzyska wynosi 60%. Odsłaniane są jedynie dnajam grobowych 
i dna naczyń glinianych, których górne części są zniszczone przez orkę. Na podstawie 
materiału ceramicznego można datować cmentarzysko na halsztacką fazę kultury 
łużyckiej. 

Badania zostały przerwane z braku środków finansowych. 
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Jankowo Dolne, st. 20 i 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie patrz późne średniowiecze 
Kraków-śródmieście-Prądnik Czerwony patrz neolit 

Mąkolice, st. 3 
gm. Wola Krzysztoporska, woj. 
piotrkowskie 
AZP 74-52/4 

Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Try
bunalskim 

Badania prowadził Mirosław Szukała. Finansowane przez Urząd 
Wojewódzki Wydział Spraw Społecznych w Piotrkowie. Cmentarzy
sko ciałopalne kultury łużyckiej, okres halsztacki i lateński. 

Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Mąkolicach jest badane wykopaliskowo 
od 1983 r. Datowane jest roboczo na okres halsztacki i początki okresu lateńskiego. Wyko
py zlokalizowane były na przedłużeniu wykopów z 1990 r. w kierunku północno-zachod
nim, na działce nr 263 należącej do Z. Kwietnia. Przebadano 277m2

, odkrywając 22 groby 
ciałopalne jamowe (łącznie od początku badań 108). 

Część odsłoniętego terenu (ok. 50m2 pokrywał zwarty bruk kamienny, nawiązujący do 
odsłoniętego w latach ubiegłych bruku pokrywającego południowo-zachodni stok wydmy. 
Odkryte groby miały obstawy kamienne, często przykryte nieregularnym stosem kamieni. 
Wyróżniały się 2 groby: 93 - o rozbudowanej , kilkuwarstwowej obstawie kamiennej , 
wyraźnie czytelnej prostokątnej jamie, zawierający minimalną ilość kości; grób 100 -
posiadający obok właściwego pochówku niewielką konstrukcję kamienną nieokreślonego 
przeznaczenia. Wyposażenie grobów stanowiły naczynia gliniane (10), fragm. naczyń:1 r 
fragm. przedmiotów z żelaza i brązu (co najmniej 10). Poza obiektami wystąpiły liczne 
fragm. naczyń glinianych - zjawisko związane z funkcjonowaniem cmentarzyska, orazi 
wyroby krzemienne o zróżnicowanej chronologii. 

Stwierdzono 2 wkopy nowożytne, z których jeden zniszczył grób 96. 
Wyroby metalowe po wstępnym opracowaniu zostaną przekazane do konserwacji 

w Muzeum Archeologii i Etnografii w Łodzi, ceramika zostanie zakonserwowana w zakre
sie własnym. Zabytki zostały zinwentaryzowane w Dziale Archeologii Muzeum w Piotrko
wie. 

Mołtajny, st. l 
gm. Barciany, woj. olsztyńskie 
AZP 13-69/-

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii i Etnologii w To
runiu 

Badania prowadził J. Gackowski. Osiedle nawodne kultury kurhanów 
zachodniobałtyjskich. 

*Literatura: Acta Uniwersitatis ... , s. 3-18. 

------------------~~ 
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Odry, st. 3 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 
AZP 21-38/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeolo
gii 

Badania prowadziła mgr Beata Górska-Grabarczyk. Finansowane 
przez Uniwersytet Łódzki. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko kultu
ry pomorskiej z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego. 
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Badaniami objęto obszar o powierzchni 140 m2
. Odkryto jeden nieuszkodzony grób 

skrzynkowy, w którym znajdowały się 3 popielnice, wszystkie nakryte pokrywami. W po
pielnicy nr 2 poza spalonymi kośćmi odkryto także amulet - był to kieł lisa, częściowo 
oszlifowany, z przewierconą dziurką i małym kółkiem wykonanym z brązu. 

Materiał zabytkowy i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

Badania zakończone. 

Poręba, st. 3 
gm. Jaraczewo, woj. kaliskie 

Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Poznaniu Sp. z o. o. Pracownia Ba
dawczo-Naukowa 

Badania prowadzili mgr mgr Piotr Śniady i Piotr Wawrzyniak (autor 
sprawozdania) przy udziale mgr. Edwarda Krausego. Finansowane 
przez Wojewódzki Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu. Pier
wszy (i ostatni) sezon badań. Osada ludności kultury łużyckiej z koń
ca okresu halsztackiego, punkt osadniczy ludności kultury przewor
skiej. 

Badania, przeprowadzone z nakazu Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Kaliszu, 
miały charakter ściśle ratowniczy. Stanowisko położone jest na gruntach wsi Poręba, 
w południowej jej części, obok drogi lokalnej Cerekwica-Bruczków; fizjogeograficznie na 
wschodnim stoku niewielkiej, dobrze wykształconej dolinki bezimiennego cieku. 

Wykopy o numeracji kolejnej I-IX/91 założono wzdłuż projektowanej trasy wodociągu; 
ich przeciętne wymiarY wynosiły 10 x 2,5 m (z wyjątkiem wykopu 1/91- 20 x 6). W sumie 
rozkopano ok. 370 m2 powierzchni stanowiska. 

W wykopach zarejestrowano 37 obiektów, głównie bliżej nieokreślonych funkcjonalnie 
jam i dołków posłupowych, rozmieszczonych nieregularnie i nie powiązanych ze sobą, 
a także 2 paleniska (w przypadku obiektu nr 22A być może jest to piec o trudnej do 
ustalenia funkcji). Z jednej z jam (obiekt nr 36) wyeksplorowano fragm. ciężarków tkac
kich. 

Nieliczny materiał ceramiczny zalegający w obiektach wydatowano na koniec okresu 
halsztackiego i powiązano z ludnością kultury łużyckiej. Znajdowano również ułamki na
czyń ludności kultury przeworskiej . 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Pracowni Naukowo-Badawczej Pracowni 
Konserwacji Zabytków w Poznaniu Sp. z o. o. 

Badania zakończono. 

Pysznica, st. l, gm. loco, woj. tarnobrzeskie patrz środkowa i późna epoka brązu 
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Rąty, st. l Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
gm. Somonino, woj. gdańskie 
AZP 14-39/40 

Badania prowadził mgr Mirosław Fudziński. Finansowane przez 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Szósty sezon badań. Cmenta
rzysko ludności kultury wschodniopomorskiej ze śladami osadnictwa 
z epoki kamienia i z okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe w części południowej i zachodniej stanowiska, 
podjęte w poprzednim sezonie badawczym. W części południowej stanowiska, na granicy 
między polem a łąką wytyczono wykop o powierzchni 122m2

. Odkryto w nim 2 paleniska 
(obiekty 69 i 70) zawierające fragm. ceramiki i wę~el drzewny. W części zachodniej wyko
pu, na gł. ok. 75 cm, wystąpiło na powierzchni 4 m skupisko półwytworów krzemiennych 
zawierające 5 wiórów krzemiennych, 2 rdzenie krzemienne i 5 odpadów krzemiennych. 
Obiekt ten (nr 74) jest śladem krótkotrwalego osadnictwa ludności z epoki kamienia. 

W części zachodniej stanowiska wykop o powierzchni96m2 usytuowano na terenie 
lasu przylegającego do pola. Odkryto 3 paleniska (obiekty nr 71 do 73). Zawierały one 
nieliczne fragm. ceramiki, na podstawie których obiekty te można przypisać osadnictwu 
ludności kultury wieibarskiej z przełomu II i III w. n. e. W części tej w poprzelinim sezonie 
badawczym odkryto już palenisko z wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

Do wczesnego okresu lateńskiego można przypisać tylko 2 paleniska (obiekty 
nr 69 i 70) z wykopu w części południowej stanowiska. 

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

Sowinki, st. 23A 
gm. Mosina, woj. poznańskie 
AZP 56-27/-

Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Poznaniu, Sp. z o. o. Pracownia Na
ukowo-Badawcza 

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania) 
przy współpracy dokumentalisty Wiktora Kudry oraz studentów ar
cheologii z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewi
cza w Poznaniu: M. Wojciechowskiej i A. Sobuckiego. Finansowane 
przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu. 
Trzeci sezon badań. Punkt osadniczy (obozowisko?) z okresu późnego 
mezolitu, obozowisko kultury pucharów lejkowatych, osada kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego, cmentarzysko kultury pomorskiej 
z okresu późnohalsztacko-wczesnolateńskiego, osada kultury prze
worskiej z okresu lateńskiego, cmentarzysko szkieletowe z okresu 
wczesnego średniowiecza <XIXI-XI w.), punkt osadniczy z okresu 
średniowiecza {XIV-XV w.). 

Kontynuowano prace wykopaliskowe rozpoczęte na tym stanowisku w sezonach ba
dawczych 1989 r. (wykop W 1/89) i 1990 r. (wykopy W II-V/90). Założono kolejnych 8 no
wych w;kopów, oznaczonych symbolami W VI-XIII/91. Wyeksplorowano powierzchnię 
5667 m . Właściwe prace eksploracyjne na terenie kolejnych odkrywek poprzedziła niwe
lacja terenu sprzętem mechanicznym (spychacz), polegająca na zdjęciu warstwy humusu 
o grubości 20-40 cm. Następnie wytyczono siatki arowe i dalszą eksplorację prowadzono 
wg powszechnie akceptowanych w archeologii metod inwentaryzacji i dokumentacji mate
riału źródłowego . W podobnym podłożu calcowym, jaki zanotowano w ubiegłych sezonach 
badawczych odsłonięto łącznie 142 obiekty nieruchome. Pozostały materiał źródłowy 
stanowi: ceramika naczyniowa- 1173 szt. i jedno całkowicie zachowane naczynie (kultu
ra łużycka), polepa- 682 szt., krzemienie- 49 szt., 3 przedmioty z żelaza i fragm. kości 
z cmentarzyska szkieletowego. 
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W sekwencji chronologiczno-kulturowej wśród wyróżnionego materiału źródłowego 
wyodrębniono następujące jednostki kulturowe: 
l. Punkt osadniczy (obozowisko?) z okresu późnego (?) mezolitu - zanotowano w ciągu 
3 sezonów badawczych kilkanaście przedmiotów krzemiennych z tego horyzontu chrono
logicznego, m.in. rdzenie mikrolityczne, półtylczaki, drapacz tarnowiański. 
2. Obozowisko kultury pucharów lejkowatych - nie reprezentowane przez żaden z odkry
tych obiektów nieruchomych. Wyróżniono je na postawie nielicznego zbioru ceramiki 
(łącznie w ciągu 3 sezonów stanowi je grupa kilkudziesięciu fragm. ceramiki, głównie 
pucharów lejkowatych). · 
3. Osada kultury łużyckiej - w obecnym sezonie badawczym reprezentowana jest przez 
130 obiektów nieruchomych (łącznie w ciągu 3 sezonów odkryto ich 382), których wstępny 
podział funkcjonalny przedstawia się następująco : 75 obiektów o charakterze jam (odpad
kowych, zasobowych i w większości o funkcji nieokreślonej), 37 obiektów po dołkach po
słupowych, 5 obiektów jako rumowiska piecy produkcyjnych, 5 ognisk, 2 półziemianki, 
pozostałe nie sklasyfikowane funkcjonalnie. Materiał ruchomy stanowi mocno rozdrobnio
na ceramika ~ ok. 650 szt., ok. 360 szt. grudek polepy, l fragmentarycznie zachowany 
przedmiot z żelaza (być może zapinka?). 
4. Cmentarzysko kultury pomorskiej - reprezentowane jest przez 2 obiekty grobowe 
(łącznie odkryto 43 groby tej kultury). Oba odkryte groby występują wyłącznie w postaci 
naczyń-kloszy (odwróconych do góry dnem), bez naczynia-popielnicy, pokrywek i bez 
szczątków kostnych. Oba naczynia-klosze zachowane były w 1/3 swej pierwotnej wielko
ści, ich zrekonstruowane wymiary dowodzą pośrednio ich częściowo naturalnej destrukcji 
w czasach pierwotnych i świadczą, że być może część klosza znajdowała się po jego umie
szczeniu w jamie grobowej powyżej poziomu pierwotnego (?), stanowiąc zaczątek kopczyka 
ziemnego (?) . 
5. Osada kultury przeworskiej - zanotowano jak dotąd jedynie 2 obiekty z tego horyzontu 
czasowego. Stanowią je jamy o bliżej nieokreślonej funkcji (z dużą ilością w wypełniskach 
grudek polepy- łącznie 320 szt.). Z lokalizacji obiektów wynika, że można je bezsprzecz
nie łączyć z wcześniej odkrytą osadą tej kultury, umiejscowioną na stanowisku 23B. 
6. Cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza - odkryto dalszych 
7 obiektów grobowych, co z dotąd odkrytymi daje łączną liczbę 150 grobów (ze 158 pochów
kami). Stanowią one całkowicie uchwyconą północną peryferię cmentarzyska, dotąd bra
kującą . Kości w jamach grobowych słabo zachowane, bez wyposażenia, z wyjątkiem jedne
go grobu, który zawierał nóż żelazny. Orientacja pochówków na linii zachód-wschód. 
Z rozmieszczenia wszystkich dotąd odkrytych grobów wynika, że cmentarzysko zostało 
odkryte w całości - uchwycono pewnie wszystkie jego granice. 
7. Punkt osadniczy z okresu średniowiecza - odkryto pojedynczy obiekt nieruchomy 
z tego okresu, którego funkcjonalnie bliżej nie określono. Jest on kształtu rowkowatego 
(dł.- 7,5 m, szer. - 0,5 m, miąższość- 0,4 m), a w jego wypełnisku zanotowano nieliczną 
toczoną na kole ceramikę (głównie tzw. stalowoszarą), węgle drzewne i bliżej nieokreślony 
typalogicznie przedmiot z żelaza . 
Podsumowując, w ciągu 3 sezonów badawczych 1989-1991 na 13 odkrywkach (wykopy 
W I-XIII) wyeksplorowano powierzchnię 14962 m2

, odkrywając 580 obiektów nierucha
mych. 

Dokumentacja i materiały z wszystkich sezonów badań wykopaliskowych przechowy
wane są w Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ w Poznaniu, Spółka z o. o. 

Zamierza się kontynuować badania terenowe, głównie w celu całkowitego odsłonięcia 
osady kultury łużyckiej , i, być może, pojedynczych obiektów grobowych kultury pomorskiej. 
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Strumienno, st. 2 Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze gm. Krosno Odrzańskie, woj. 

zielonogórskie 
AZP 59-10/6 

Badania prowadził mgf Jarosław Lewczuk. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Pier
wszy sezon badań. Stanowisko wielofunkcyjne i wielokulturowe -
neolit, okres halsztacki, lateński, rzymski i wczesne średniowiecze. 

Prace wykopaliskowe miały charakter ratowniczy. Stanowisko usytuowane jest na 
całkowicie już zniwelowanych wydmach, położonych w odległości ok. 350 m na północ od 
centrum wsi, w pobliżu cieku płynącego równolegle do obecnego koryta Odry, tuż przy 
dwóch wysychających "oczkach" wody. Właścicielem terenu jest PGR Wężyska, wykorzy
stujący wydmy jako piaśnicę. 

Badania przeprowadzono w lipcu i sierpniu 1991 r. Założono 6 wykopów - 4 na zni
szczonych wydmach i 2 na polu u podnóża wydm. Łączna powierzchnia wykopów wyniosła 
11,5 ara. Wynikiem badań było odkrycie 76 jam o różnym charakterze i przeznaczeniu, 
przynajmniej 2 budynków słupowych, 2 palenisk, 10 grobów w pełni zadokumentowanych 
i śladów nieokreślonej bliżej ilości całkowicie zniszczonych pochówków popielnicowych, 
często na złożu wtórnym. 
Wśród wyżej wymienionych obiektów wyróżnić można w chwili obecnej, i na tym etapie 

badań, przynajmniej 6 poziomów chronologicznych: 
Neolit- jest reprezentowany głównie przez wióry i odłupki krzemienne występujące 

na złożu wtórnym i stanowiące domieszkę większości przebadanych obiektów. 
Kultura łużycka epoki żelaza - została uchwycona praktycznie na całej powierz

chni stanowiska. Do grupy białowickiej zaliczono 31 jam (mieszkalnych, zasobowych, 
odpadkowych), 2 skupiska ceramiki o nieokreślonej bliżej funkcji, duże "śmietnisko", 
które dostarczyło ponad 1500 fragm. ceramiki oraz 5 grobów popielnicowych z przysta
wkami, w liczbie od kilku do kilkudziesięciu sztuk dla jednego pochówku. Do grupy 
górzyckiej zaliczono 11 jam, ślady 2 budynków słupowych oraz bardzo zniszczony grób 
popielnicowy. Osadnictwo związane z grupą górzycką zostało uchwycone głównie na wy
dmie, osadnictwo grupy białowickiej zajmowało tereny położone wyraźnie niżej - na 
południowym stoku wydmy i u jej podnóża. Wydaje się , że osadę użytkowano bardzo 
krótko i opuszczono na skutek zalania wodą (wylew Odry). 

Młodszy okres przedrzymski - reprezentowany jest przez jamę i 2 groby ciałopal
ne- popielnicowy i jamowy. Jamę i grób popielnicowy przykryty misą, obsypany resztka
mi stosu (grób nr 9), należy wiązać z III fazą grupy gubińskiej kultury jastorfskiej, dato
waną na 2 pol. II w. p. n. e. Grób jamowy (nr 10) obsypany resztkami stosu należy wiązać 
z II fazą kultury przeworskiej, datowaną na 2 pol. II w. i początki I w. p. n. e. 

Wczesny okres wpływów rzymskich -reprezentowany jest przez 10 jam (z mate
riałem ceramicznym datowanym dużą ilością fragm. ceramiki zdobionej kółkiem zębatym) 
i 2 groby popielnicowe. Grób nr 5 datowany jest żelazną zapinką odmiany N na początek 
I w. n. e., grób nr 6 -brązową zapinką tarczkowatą, prawdopodobnie import pannoński, 
na pełny II w. Obydwa obiekty wykazują silne powiązania ze stylem nadłabskim i należą 
do tzw. grupy lubuskiej, zajmującej teren Środkowego Nadodrza we wczesnym okresie 
rzymskim. Jamy są również związane z tym kręgiem osadniczym. 

Późny okres wpływów rzymskich - reprezentowany jest przez ręcznie lepioną 
ceramikę kultury luboszyckiej, pochodzącą z 9 jam uchwyconych na stanowisku. Jest to 
II-III faza tej kultury, w przybliżeniu faza C1b-C2-C3 kultury przeworskiej. 

Okresowi wczesnego średniowiecza przyporządkowano 2 jamy -jedną datowaną na 
fazę B-C, drugą bez dokładnej chronologii. 

Okres późnośredniowieczny i nowożytny reprezentowane są marginalnie. 
Poza jakimkolwiek określeniem chronologicznym znalazły się 2 paleniska i 12 jam. 

Wynikało to bądź z braku charakterystycznych fragm. ceramiki (jamy), bądź z powodu 
gruntownego przemieszania materiałów pochodzących z wszystkich epok (paleniska). 
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Świbie, st. 16 Muzeum w Gliwicach 
gm. Wielowieś, woj. katowic

kie 
AZP92-43/-

Badania prowadziła mgr Halina Wojciechowska. Finansowane przez 
Muzeum w Gliwicach. Dwudziesty piąty sezon badań. Cmentarzysko 
kultury łużyckiej, okres halsztacki. 
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Cmentarzysko zajmuje obszar ok. l ha i na;Ieży do obiektów płaskich o birytualnym 
obrządku. Położone jest w odległości 1,5 km od Swibina, na wydmie piaszczystej porośnię
tej sosnami, na skraju lasu, po prawej stronie drogi do leśniczówki. Do tej pory wyeksplo
rowano tu 564 pochówki. 

W 1991 r. przebadano 27 grobów, w tym 22 szkieletowe i 5 ciałopalnych (4 popielnicowe 
i l jamowy). Wśród grobów szkieletowych wystąpiło 20 pochówków osób dorosłych i 2 dzie
cięce. Jamy grobowe miały kształt wydłużonego na linii północ-południe prostokąta lub 
owalu. Boki jamy okładano kamieniami. Zmarłego składano do grobu w pozycji wyprosto
wanej na wznak, z rękami wyciągniętymi wzdłuż ciała, głową na północ. Chowano go 
w ubraniu i przyozdabiano takimi przedmiotami, jak: zawieszki skroniowe, diademy, kół
ka, naszyjniki, wisiorki, szpile, bransolety, nagolenniki, klamra do pasa, wykonanymi 
z brązu, żelaza, wyjątkowo z ołowiu. Naczynia gliniane ustawiono za głową zmarłego, 
w północnej części jamy. Wśród naczyń najwięcej było garnków, mis i czerpaków, zdarzały 
się również naczynia wazowate, czarki i naczynia malowane. W inwentarzu grobowym 
znajdowano narzędzia i broń z żelaza, umieszczane przy boku: nóż kolcem, siekierkę 
z tulejką typu łużyckiego oraz grot liściowaty z tulejką. Dwa pochówki były pod brukiem 
kamiennym, a 4 posiadały zestaw naczyń ustawiony na uklepanej ziemi. Cmentarzysko 
należy do podgrupy gliwicko-ezęstochowskiej grupy górnośląsko-małopolskiej kultury 
łużyckiej . Datowane jest na okres halsztacki. Do przebadania pozostają obrzeża. 

Materiały znajdują się w Dziale Archeologii Muzeum w Gliwicach. 

Trzebule, st. l 
gm. Dąbie, woj. zielonogórskie 
AZP 61-11/10 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry 

Badania prowadził Włodzimierz Rebelski. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej 
Góry. Czwarty sezon badań . Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyc
kiej z okresu halsztackiego C-D. 

Badania rozpoczęto 12 sierpnia 1991 r., a zakończono 31 sierpnia 1991 r. Łącznie w cza
sie prac wykopaliskowych przebadano obszar o powierzchni 10 arów, wydobywając 49 
zespołów grobowych. Groby zlokalizowane były na przeciętnej gł. od 20 do 60 cm pod 
powierzchnią ziemi. Ilość naczyń w grobach była zróżnicowana- od pojedynczej popielni
cy po zespół 20-25 naczyń. Wydobyto 24 przedmioty z brązu oraz 11 przedmiotów z żelaza. 
W grobie nr 167 odkryto 6 przedmiotów wykonanych z kamienia i gliny w formie walców, 
sześcianów i owali. 

Materiał ceramiczny znajduje się w opracowaniu w pracowni technicznej Muzeum 
Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Wyodrębnione przedmioty z brązu 
i żelaza poddano konserwacji w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 
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Warszkowo, st. 30 
gm. Sławno, woj. słupskie 
AZP 11-26/57 

Wczesna epoka żelaza 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadził dr Włodzimierz Rączkowski (autor sprawozdania) 
przy współudziale studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Sławno. Drugi sezon ba
dań. Osady ludności kultury łużyckiej/pomorskiej, kultury oksy
wskiej oraz ślad osadnictwa ludności kultury amfor kulistych (?) . 

Kontynuowano badania z 1990 r. W okresie od l do 27 lipca zbadano powierzchnię 
475m2

. Odkryto 128 obiektów następujących jednostek kulturowo-chronologicznych: 
l - kultura amfor kulistych (?) - l obiekt, 
2- kultura łużycka/pomorska- 16 obiektów, w tym 15 śladów po słupach, nie układają
cych się jednak w wyraźną konstrukcję naziemną, 
3 - kultura oksywska - 89 obiektów, w tym: 80 śladów po słupach będących m.in. 
pozostałością po chacie o wymiarach ok. 8 x 5 m, warstwa kulturowa z wnętrza chaty, 
4 paleniska spoza chaty, ziemianka (?),jama gospodarcza i kilka obiektów nieokreślonych 
pod względem funkcji. 
Pozostałych obiektów nie określono pod względem chronologicznym. 

Materiały znajdują się czasowo w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Wicina, st. l 
gm. Jasień, woj. zielonogór
skie 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

AZP 65-10/1 

Badania prowadził dr Adam Kołodziejski. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Dwu
dziesty sezon badań. Osada obronna ludności kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego. 

Badania prowadzono na 2 arach (nr 196 i 217) położonych przy wschodniej części wału. 
Zbadano całkowicie ar 196 i pół ara 217. Na drugiej połowie odsłonięto wewnętrzną część 
osypiska wału i prace wstrzymano by nie odsłaniać konstrukcji, których nie można by było 
wyeksplorować przed zakończeniem sezonu. 

Na obu arach wystąpiły stosunkowo liczne pozostałości świadczące o produkcji brązu, 
w postaci ułamków form odlewniczych, tygielków i łyżek odlewniczych, a także nadlewy 
brązu, płytka brązowa do odkuwania drutu brązowego (szpil?) oraz zróżnicowane wytwory 
z brązu- w tym figurka zajączka i uproszczona postać ludzka wykonane ze stożkowatych 
nadlewów. Miąższość warstw wynosząca przy" wale ok. 2 m wynika z osunięcia się płonące
go wału, którego ziemia przykryła pogorzelisko - stąd liczne warstwy spalenizny i pola 
polepy, pod którymi wystąpiły trudne w chwili obecnej do określenia słupy (dolne części) 
budynków. 

Podobna stratygrafia i pojedyncze słupy wystąpiły na arze 217. Całość konstrukcji 
będzie czytelna po wyeksplorowaniu pozostałej połowy aru. Podobnie jak na innych arach 
znaleziono grociki strzał do łuku typu scytyjskiego i żelazny grot oszczepu. Z innych 
przedmiotów na uwagę zasługuje sierp brązowy i liczne, zróżnicowane ozdoby z brązu 
i korale szklane. Licznie też występowały ułamki naczyń typu gospodarczego oraz małe 
naczynka w dolnych warstwach przy konstrukcjach (w jamach o charakterze piwnicz
nym). 

Badania będą kontynuowane. 
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Zawiercie-Bzów, Skała Rzędo
wa 
gm. loco, woj. katowickie 
AZP93-52/-

Badania prowadził B. Muzolf. Stanowisko wielokulturowe: ślady 
osadnictwa neolitycznego (kultura pucharów lejkowatych) lub wczes
nobrązowego (kultura ceramiki sznurowej), osadnictwo halsztackie 
kultury łużyckiej , osadnictwo średniowieczne (XIII-XV w.), materia
ły nowożytne. 

*Literatura: Bada.nia archeologiczne na Górnym Śląsku ... , s. 67-72. 
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MŁODSzy OKRESPRZEDRZYMSKI-OKRES WPŁYWÓW 
RZYMSKICH 

Bachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie patrz środkowa i późna epoka brązu 

Bieniec, st. 3 
gm. Pątnów, woj. sieradzkie 

AZP 80-44/13 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej 
Ogólnopolski Młodzieżowy Klub Ar
cheologiczny w Wieluniu 

Badania prowadzili B. Gawlikowska, P. Guszpit i A Żurek (studenci 
Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego) pod kierunkiem 
dr. B. Abramka. Pierwszy sezon badań. Osada produkcyjna kultury 
przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko zostało odkryte w czasie badań powierzchniowych w 1984 r. Położone jest 
na stoku i krawędzi wyższej terasy Warty, na wschód od jaru i polnej drogi prowadzącej do 
Łaszewa przez Bieniec Mały, w odległości ok. 300 m na południe od najbliższych zabudo
wań wsi. 

Badania miały charakter weryfikacyjno-ratowniczy. Zgodnie z dokumentacją AZP 
znajdować się w tym miejscu miało cmentarzysko kultury przeworskiej. W trakcie weryfi
kacji badań powierzchniowych zauważono liczne fragm. ceramiki oraz żużle tkwiące 
w skarpie przy drodze i zalegające na stoku terasy. W związku z tym postanowiono ustalić 
z jakiego typu stanowiskiem mamy do czynienia (cmentarzysko czy osada) oraz rozpoznać 
je w części najbardziej narażonej na zniszczenie przez procesy stokowe i głęboką orkę (stok 
terasy i krawędź jaru). 

Biśnik, st. l, gm. Wolbrom, woj. katowickie patrz paleolit i mezolit 
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Bobin, st. 5 Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
gm. Proszowice, woj. krakow
skie 
AZP 100-61/6 

Badania prowadzili mgr mgr Ryszard Naglik i Tomasz Wichman. 
Finansowane przez Konserwatora Zabytków Archeologicznych woj. 
krakowskiego. Trzeci sezon badań. Osada kultury trzcinieckiej, łu
życkiej i przeworskiej (późny okres lateński- późny okres wpływów 
rzymskich) . 

Wykonano 3 wykopy o łącznej powierzchni 43,5 m2. Stwierdzono obecność nawar
stwień o znacznej miąższości związanych z kulturą przeworską (gł . od 20 do 110/120 cm) 
i kulturami trzciniecką oraz łużycką (gł. od 110/120 do 180 cm). Odkryto 3 jamy zasobowe, 
których wypełniska zawierały ceramikę kultury łużyckiej. 

Z kulturą przeworską związanych jest ponad 20 obiektów, głównie jam posłupowych. 
W wykopie VI wyeksplorowano fragm. wypełniska wgłębionego budynku(?). Znaleziono 
tam m.in. fragm. naczynia typu terra sigillata. Za najciekawsze znaleziska należy uznać 
5 "pochówków" psów usytuowanych niemal w jednej linii wzdłuż osi wschód-zachód. 
Czaszki trzech z nich spoczywały w częściowo zachowanych naczyniach glinianych, nato
miast na szkielecie czwartego znajdował się fragm. misy i rozcieracz kamienny. Pochówki 
te na podstawie stanowiącej ich wyposażenie ceramiki można datować na późną fazę 
późnego okresu lateńskiego. 

Oprócz kilku tysięcy fragm. ceramiki, w trakcie badań znaleziono także denar Trajana 
(datowany na l. 103-117), zapinkę typu K oraz 2 fragm. ceramiki typu terra sigillata. 

Bobin, st. 14, gm. Proszowice, woj. krakowskie patrz wczesne średniowiecze 

Brzeski, st. 2 Muzeum Okręgowe w Radomiu 
gm. Klwów, woj. radomskie 
AZP 70-62/2 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Cieślak. Finansowane przez 
Muzeum Okręgowe w Radomiu. Szósty sezon badań. Cmentarzysko 
ciałopalne kultury przeworskiej okresu wpływów rzymskich, ślady 
osadnictwa młodszej epoki kamienia. 

Zbadano powierzchnię 210 m2. Badaniami objęto górkę sąsiadującą od południa 
z obiektem 30 (kurhan?) oraz teren przy drodze dzielącej stanowisko na część południową 
i północną. Odsłonięto 27 obiektów: 11 grobów, 3 skupiska, 2 paleniska, warstwę ciałopa
lenia oraz budowlę słupową z młodszej epoki kamienia. 

Warstwa ciałopalenia wystąpiła głównie w części centralnej nekropoli. Zarejestrowano 
tu bardzo dużą ilość materiału zabytkowego m.in. fragm. grzebieni, stopione szkła, fragm. 
okuć oraz 2 zapinki żelazne: z taśmowatym kabłąkiem i cylindrem na sprężynę oraz 
z grzebykiem na główce, datujące warstwę na rozwiniętą B2-B2IC1. W obrębie warstwy 
wyróżniono 3 skupiska pozostałości stosów ciałopalnych. W obiekcie 88 wystąpiły 2 ostrogi 
I grupy Godłowskiego datowane na fazy B2b-B2IC1, obiekt 103 zawierał elementy wskazu
jące na pochówek kobiecy: żelazny klucz i okucia zamka skrzynki. W warstwie wystąpiło 
również palenisko (obiekt 89), w którym znaleziono m.in. fragm. 2 waz cienkościennych 
o wyświeconych, czarnych powierzchniach, bogato zdobionych. Bezpośrednio pod paleni
skiem odkryto zespół 4 grobów, w tym 3 popielnicowe. Pochówki zawierały elementy 
wyposażenia kobiecego: żelazne igły, tordawaną szpilę do przęślicy, przęśliki, fragm. okuć 
skrzynki, kolię z paciorków z niebieskiego szkła. Obiekt 89B jest datowany 2 zapinkami, 
pochodnymi od silnie profilowanych, na fazy Bz-C1. 
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W wykopie sąsiadującym z odkrytym w l. 1987-1988 kamiennym jądrem kurhanu(?) 
warstwa ciałopalenia była prawie całkowicie pozbawiona materiału zabytkowego. 

Na cmentarzysku odkryto również budowlę ze śladami 9 dołków pasłupowych oraz 
2 skupiska naczyń neolitycznych kultury amfor kulistych: fragm. amfory, naczynia z guz
kami i naczynia z ornamentem sznura. 

Brzezie, st. 29, gm. Pleszew, woj. kaliskie patrz środkowa i późna epoka brązu 

Charłupia Mała, st. 8 
gm. Sieradz, woj. sieradzkie 
AZP69-44/-

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 

Badania prowadził mgr Piotr Kurowicz. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Sieradzu. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzym
skiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

Badania prowadzone były we wschodniej i zachodniej części cmentarzysk~ które w du
żym stopniu zostało zniszczone przez piaśnicę. Przebadano obszar 200 m odkrywając 
14 grobów (nr 15-28), palenisko oraz znaczną ilość materiału luźnego. Wyróżniono 10 gro
bów jamowych i 4 popielnicowe. 

Wyposażenie grobów było różnorodne, od kilku fragm. ceramiki do kilku całych na
czyń. Z popielnicy grobu 22 pochodzi obustronnie czerniona, baniasta popielnica ornamen
towana rzędami trójkątów i dwoma plastycznie ukształtowanymi uszkami, misa oraz duża 
ilość fragm. naczyń wtórnie przepalonych. 

W palenisku o średnicy l x 1,2 m i miąższości 0,2 m, w czarnej warstwie piasku z drob
nymi, przepalonymi kamieniami znaleziono kilka fragm. ceramiki lepionej ręcznie, fragm. 
przepalonych kości ludzkich oraz żelazną igłę. 

Oprócz licznej ceramiki lepionej ręcznie odkryto 3 przęśliki gliniane, noże, igły, 
sprzączki do pasa wykonane z żelaza, fragm. paciorka melonowatego, fibulę typu N oraz 
kabłąk brązowej fibuli trąbkowatej. Na powierzchni cmentarzyska znaleziono 2 drobne 
fragm. terra sigilatta. 

Badania będą kontynuowane. 

Ciebłowice Duże, st. l 
gm. Tomaszów Mazowiecki, 
woj. piotrkowskie 
AZP 71-58/18 

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim 

Badania prowadził mgr J. Karolczy k. Finansowane przez Woje'Yódz
kiego Konserwatora Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim. Osmy 
sezon badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu rzymskiego. 

Badania prowadzono w zachodniej, północno-zachodniej i północnej części cmentarzy
ska. Głównypl celem było uchwycenie granic cmentarzyska. Przebadano obszar o powierz
chni 125 m2

• Znaleziono grób popielnicowy bez wyraźnego zarysu jamy, z popielnicą 
czarną, całkowicie zniszczoną (mocno rozlasowaną). Grób nie zawierał dokładnych wy
znaczników chronologicznych, na jego wyposażenie składały się: fragm. naczyń, kości, 
przepalony przęślik i drobne grudki stopionego brązu. 

W obrębie przebadanego obszaru znaleziono niewielką ilość ceramiki luźnej. Spora
dycznie wystąpiły pojedyncze kości ludzkie. Nie znaleziono luźnych przedmiotów metalo
wych. 
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Badania 1991 pozwalają stwierdzić, że cmentarzysko zostało całkowicie przebadane. 
W ciągu ośmiu sezonów przekopano obszar o powierzchni ponad 10 arów, na którym 
znaleziono 149 grobów ciałopalnych datowanych na 11-111 w. oraz znaczne ilości materiału 
luźnego. 

Badania zakończono . 

Góra, 
gm. Jaraczewo, woj. kaliskie 
AZP 62-32/-

Pracownie Konserwacji Zabytków Sp. 
z o. o. w Poznaniu Pracownia Nauko
wo-Badawcza 

Badania prowadzili mgr mgr Piotr Śniady i Piotr Wawrzyniak (autor 
sprawozdania) przy udziale mgr. Edwarda Krausego. Finansowane 
przez Wojewódzki Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu. Pier
wszy (i ostatni) sezon badań. Osada produkcyjna- hutnicza ludności 
kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich, osada 
ludności kultury łużyckiej, ślady osadnictwa późnośredniowiecznego. 

Stanowisko zostało odkryte w ramach badań AZP w 1982 r. Położone jest w południo
wo-wschodniej części wsi Góra, nieopodal stacji kolejowej, przy drodze lokalnej Góra-Pa
rzęczew; fizjograficznie- w obrębie małej dolinki nadzalewowej bezimiennego cieku. 

Badania miały charakter ściśle ratowniczy i zostały wykonane z nakazu Państwowej 
Służby Ochrony Zabytków w Kaliszu. Objęto nimi zagrożony całkowitym zniszczeniem 
w trakcie instalowania gazociągu fragm. stanowiska dł. 100 m i szer. 5 m (na odcinku 
16,5 m nieco szerszy- 7,5 m), o łącznej powierzchni ok. 540m2 (wykopy I-III) . 

W sumie odkryto 37 różnego rodzaju obiektów, głównie przeworskich. Są to m.in. 
4 dymarki (fragm. większego piecowiska), 2 mielerze, prażak, paleniska, bliżej nieokreślo
ne funkcjonalnie jamy i dołki (niektóre łużyckie) . Określono północną i południową granicę 
zasięgu osady przeworskiej . Stwierdzono, że obiekty łużyckie zlokalizowane są na południe 
od osady przeworskiej i zalegają w bezpośrednim sąsiedztwie bezimiennego cieku. 

Wśród ruchomego materiału źródłowego obok skorup naczyń ludności kultury prze
worskiej (m.in. "siwych") i łużyckich natrafiono na nieliczne ułamki naczyń późnośrednio
wiecznych. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ w Pozna
niu, Sp. z o. o. 

Badania zakończono . 

Grochy Stare, st. l Konserwator Zabytków Archeologicz
nych na województwo białostockie gm. Poświętne, woj. białostoc

kie 
AZP 41-84/19 

Badania ratownicze prowadziła mgr Katarzyna Rusin przy współu
dziale archeologów z Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Bia
łymstoku. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zaby
tków. Trzeci sezon badań . Cmentarzysko kurhanowe typu "rostołc
kiego". 

W 1991 r. kontynuowano rozpoczęte w 1989 r. badania kurhanu nr l. Przebadano rów
nież kurhan nr 2. 

W kurhanie nr l wyeksplorowano pozostałą część jamy grobowej. Materiału zabytko
wego nie znaleziono. Dno jamy grobowej znajdowało się poniżej współczesnego poziomu 
wód gruntowych. W ćwiartce południowo-wschodniej i północnO-wschodniej kurhanu 
nr l odsłonięto również kilka jam i palenisk zawierających materiał ceramiczny z epoki 
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brązu, wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich, a także fragm. kości zwie
rzęcych. 

W kurhanie nr 2 odsłonięto częściowo zachowane konstrukcje kamienne; nasyp kurha
nu był silnie zniwelowany. W pozostałości nasypu stwierdzono występowąnie fragm. cera
miki z epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich. Srednica nasypu 
miała dł. ok. 30 m. W środkowej partii kurhanu stwierdzono występowanie jądra kamien
~ego złożonego z 2-3 warstw dużych kamieni ułożonych na podkładce glinianej i piaszczy-
1stej . Miało ono śr. ok. 18 m. Jądro kurhanu otoczone było wieńcem ułożonym ze ściśle 
przylegającycJ;l do siebie kamieni (śr. 26m). Poza wieńcem w ćwiartce południowo-zachod
niej i południowo-wschodniej odsłonięto pozostałości dobrze zachowanego bruku kamien
nego. W centralnej części kurhanu znajdowała się jama grobowa o zarysie prostokątnym 
i wymiarach 5 x 6 m oraz gł. ok. 4 m. Wypełniska jamy stanowiła przemieszana ziemia 
i rumosz kamienny. Na dniejamy grobowej znajdował się pochówek kłodowy: kłoda o szer. 
1,08-1,7 m i dł. 3,8 m ustawiona była na 3 parach dużych kamieni (30-40 cm śr.). Dno jamy 
grobowej moszczone było ułożonymi równolegle po obu stronach kłody gałęziami drzew 
(brzozy, leszczyny?) . W części południowo-zachodniej znajdowała się mała kłoda 
o dł. 1,5 m, natomiast w jej narożniku północno-zachodnim 2 drewniane niecki o dł. ok. 
95 cm. W kłodzie znaleziono kilkanaście fragm. kości ludzkich oraz 2 niewielkie fragm. 
ceramiki z okresu wpływów rzymskich. Pod płaszczem kamiennym, na poziomie pierwo
tnej próchnicy odsłonięto kilka jam z materiałem datowanym ceramiką na epokę brązu, 
wczesną epokę żelaza i okres wpływów rzymskich. 

Badania będą kontynuowane. 

Imielno, st. 33 
gm. Łubowe, woj. poznańskie 
AZP 51-32/95 

Muzeum Początków Państwa Folskie
go w Gnieźnie 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski . Finansowane przez 
Konserwatora Zabytków Archeologicznych na województwo poznań
skie i Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie . Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i z wczes
nego średniowiecza, punkt osadniczy późnośredniowieczny i nowo
żytny. 

Stanowisko znajduje się na wzgórzu 137 wchodzącym w skład pasma wyniesień two
rzących wschodnią krawędź szerokiej doliny Główny. J est ono położone na północnym 
skraju wsi, bezpośrednio na wschód od szosy prowadzącej do Lednogóry. Zlokalizowano je 
po dwóch latach poszukiwań od momentu uzyskania wiadomości o handlu zabytkami 
z lmielna. 

W trakcie badań założono 3 wykopy i kilka małych sondaży o łącznej powierzchni 
82,17 m2, które usytuowano na południowo-wschodnim skraju kulminacji wzgórza i jego 
zboczu w tej i we wschodniej jego części . Odkryto w nich 21 obiektów, z których jeden był 
zapewne skupiskiem kości na złożu wtórnym, oraz 9 skupisk przepalonych kości ludzkich 
i ceramiki pochodzących ze zniszczonych obiektów. 

Wśród nich odkryto 16 obiektów z okresu wpływów rzymskich, w tym 4 groby szkiele
towe (nie zakończono eksploracji jednego obiektu) i 12 grobów ciałopalnych jamowych, 
z którychjeden zawierał szczątki stosu. Groby ciałopalne były przeważnie mocno zniszczo
ne. Również ze zniszczonych 6 grobów jamowych i jednego grobu popielnicowego? pocho
dzą przepalone kości ludzkie oraz ułamki ceramiki znalezione w skupiskach wyróżnionych 
w warstwie ornej i we wkopach grobowych. Łącznie odkryto 8 zapinek zachowanych 
w całości lub fragmentarycznie grupy AII, Iv, Vl1 i VI2 oraz sprzączkę, jak również ostrogę 
z silnie wygiętym kabłąkiem z dużym kolcem, wykonane z brązu. Znaleziono też 2 grzebie
nie jednostronne, w tym okaz z grzbietem półkolistym, składający się z 2 płytek łączonych 
dwoma nitami kościanymi, oraz grzebień z grzbietem trójkątnie łukowatym, z płytką 
zdobioną kółkami, punktami, żłobkami i grupami nacięć ukośnych. Odkryto również ostro 
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profilowany puchar z uchem, fragm. czernionej czarki cienkościennej oraz ułamki naczyń 
zdobionych, często przepalone na stosie. Materiał ten datuje się na fazy B2- Ct!C2 omawia
nego okresu. 

Prócz tego odsłonięto 5 obiektów datowanych na fazy E-F wczesnego średniowiecza, 
w tym 3 groby szkieletowe z XII w.? i 2 jamy z naczyniami toczonymi z XIV w. Dwa groby 
były obstawione kamieniami, a w jednym z nich znaleziono żelazne części wiadra drewnia
nego. W tym ostatnim obiekcie zmarły został pochowany z głową w części wschodniej 
grobu, natomiast w pozostałych grobach ciała złożono odwrotnie. W warstwie ornej znale
ziono ułamki naczyń późnośredniowiecznych i z okresu nowożytnego. Podczas budowy 
wieży triangulacyjnej? odkryto także kości 2 szkieletów bez czaszek. 

Materiał znajduje się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 
Badania będą kontynuowane. 

Inowrocław, st. 100 
gm. loco, woj. bydgoskie 
AZP45-40/-

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Zakład Prahistorii Polski Instytutu 
Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk. Finansowane przez Urząd 
Wojewódzki za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zaby
tków w Bydgoszczy. Ósmy sezon badań. Osada kultury łużyckiej, 
osada, warzelnia soli z okresu wpływów rzymskich, ślady osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego, późnośredniowiecznego i nowożytnego. 

Wykopy rozmieszczone z strefach mieszkalnej (skraj), gospodarczej i solankowo-kulto
wej miały za cel odsłonięcie w całości, wyeksplorowanych dotąd częściowo, rozległych 
przestrzennie obiektów i zespołów urządzeń wraz z kontekstem. Zbadano powierzchnię 
1625 m2 inwentaryzując ponad 270 obiektów, w tym 4 budynki mieszkalne, 7 pieców, 
28 jam, 2 szkielety zwierzęce , ponad 120 dołków posłupowych, ponad 100 palenisk, 2 nowe 
rowy solankowe i ciąg dalszy znanego (obiekt 72). 

Budynki mieszkalne (eksplorowane 3, czwarty tkwi w ścianie wykopu) zagłębione 
w ziemię, założone były na planach zbliżonych do niezbyt regularnych czworoboków 
o wym. 370/320 x 310 cm, miąższości nawarstwień 10-30 cm, jeden z jamą-piwniczką 
w narożniku . W 2 z nich wystąpiły pozostałości warsztatów tkackich w postaci kilku-kil
kunastu ciężarków (nie zalegających jednakże w układzie in situ) oraz pojedyncze 
przęśliki. 

Wśród pieców o różnym przeznaczeniu (2 wapiennicze, l suszarnia?, 4 "wielofunkcyj
ne") wyróżnia się oznaczony nr 871. Jest to klasyczny wapiennik, bardzo dobrze zachowa
ny, skonstruowany z dużych, dobranych i ciasno ułożonych kamieni, z układem nawar
stwień wskazującym na kilkakrotne używanie zakończone zawaleniem się kopuły, 
prawdopodobnie w momencie oczyszczania wnętrza. Usytuowany był, wraz z drugim pie
cem wapienniczym, w obrębie dużego trójczłonowego budynku naziemnego. 

Jamy reprezentują- w równej mniej więcej liczbie- osadnictwo kultur f,rzeworskiej 
i łużyckiej. Te ostatnie występują w niewielkim, zbadanym częściowo (150 m ) skupieniu, 
będącym zapewne fragm. większej jednostki osadniczej . 

Jeden ze szkieletów zwierzęcych zalegał w układzie anatomicznym (pies?) wyróżniając 
się tym, że wystąpił w palenisku, drugi- bez układu anatomicznego (koza?) . 

Dołki posłupowe tworzą (wraz z zarejestrowanymi w r. 1990) cztery układy przestrzen
ne - budynki naziemne imponującej wielkości (największy 11,2 x 6,2 m) wzniesione na 
planach regularnych prostokątów (jeden ze ściętymi narożnikami) z podwójnymi rzędami 
słupów w ścianach frontowych i pojedynczymi większymi słupami w ścianach szczyto
wych. 

Rów solankowy (obiekt 72) badany odcinkami w latach poprzednich, osiągnął łączną 
dł . ok. 50 m, dochodząc do płytkiego, nieregularnego zagłębienia o niejasnym, na razie, 
charakterze (zbiornik solanki?, odstojnik?). Dwa nowe podobne rowy, odsłonięte fragmen
tarycznie, biorą początek lub uchodzą (?) ze zbiol"Jlika wodnego na dnie dolinki. W sąsiedz-
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twie obu rowów rozciąga się skupienie liczące dotąd ponad 100 palenisk. Liczebność 
i kontekst przestrzenny palenisk w połączeniu z wiedzą ogólną na temat solarstwa pozwa
lają widzieć w nich ostatnie ogniwo produkcji soli. 

W zbiorze zabytków na wyróżnienie zasługują fragm. kilku naczyń zasobowych o prze
znaczeniu kultowym, z wymodelowanymi z jednej strony kołami koncentrycznymi, z dru
giej zaś swastyką i grupami dołków. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane w miarę uzyskiwania funduszy. 

Jegliniec, st. l 
gm. Szypliszki, woj. suwalskie 
AZP 12-86/12 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Grażyna lwanowska. Finansowane przez 
Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Suwałkach. Ósmy se
zon badań . Grodzisko z okresu późnorzymskiego , wędrówek ludów 
i wczesnego średniowiecza. 

Badania objęły 2 wykopy o łącznej powierzchni 25m2
, których eksplorację rozpoczęto 

podczas poprzednich sezonów wykopaliskowych. Oba były usytuowane w północ
no-wschodniej partii majdanu. W pierwszym z nich rysujące się już od 1990 r. 2 warstwy 
(szarej ziemi i pomarańczowej gliny ze smugami ziemi czarnej i ułamkami węgla drzewne
go) uległy dalszym przemianom. Pierwsza z nich szybko zanikła, ustępując miejsca war
stwie drugiej, czyli pomarańczowej glinie, tym razem zawierającej wyraźne smugi spaleni
zny i liczne kawałki węgla drzewnego, oddzielonej od calca pasem średniej wielkości 
kamieni. W warstwie tej znaleziono kilka kawałków kości zwierzęcych, fragm. odłupka 
krzemiennego, fragm. rdzenia, odłupek retuszowany oraz kilkanaście fragm. ceramiki 
datowanej na okres późnorzymski , wędrówek ludów i wczesne średniowiecze. W drugim 
wykopie, obejmującym początek wału otaczającego majdan od strony wschodniej, odkryto 
w 1990 r. ślady konstrukcji drewnianych wału w postaci 18 poziomów zbutwiałych dranic. 
Obecnie odsłonięto jeszcze jeden ich poziom, poniżej którego zaczęły zanikać. Dłużej 
czytelna była jasnobrunatna ziemia, stanowiąca wypełnisko wału. 

Zakończenie eksploracji dwóch wymienionych wyżej wykopów nie przyniosło ostatecz
nej odpowiedzi co do ukształtowania północnej części majdanu grodziska. Można zakładać, 
że był on zdecydowanie mniejszy w stosunku do kształtu, jaki ma obecnie, na co wskazuje 
przebieg wału drewniano-ziemnego, uchwyconego od strony północno-wschodniej i skrę
cającego ku północy. Prawdopodobnie był on współczesny warstwie pomarańczowej gliny 
ze smugami ziemi ciemnobrunatnoczarnej. Warstwa ta wyznacza być może jeden z pozio
mów osadnictwa na majdanie grodziska, datowany wstępnie na wcześniejsze fazy okresu 
wczesnośredniowiecznego . O}?ecność ułamków węgla drzewnego oraz ślady spalenizny 
zdają się sugerować, że warstwa ta jest przepalona, wskutek czego mogły ulec zniszczeniu 
obiekty istniejące w niej pierwotnie. 

Materiały (nr inw. PMAN/8664) oraz dokumentacja znajdują się w Państwowym Mu
zeum Archeologicznym w Warszawie. 

Badania być może będą kontynuowane. 

Kamienica Szlachecka, st. 3 
gm. Stężyca, woj. gdańskie 
AZP 13-37/-

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Małgorzata Tuszyńska i Mirosław Pie
trzak . . Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 



70 Młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 

w Gdańsku . Trzeci sezon badań. Cmentarzysko płaskie kultury wiel
barskiej z młodszego okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania z L 1987-1988. Przebadano obszar 240m2
, odkrywając 6 gro

bów szkieletowych i jednąjamę (palenisko?). 
W skład wyposażenia grobów wchodziły m.in. zapinki brązowe (Ali, 40-41) oraz zapin

ki o konstrukcji kuszowatej (AVI, 161-164), brązowe końcówki pasa (grupa JII wg. Rad
datza), sprzączki brązowe do pasa, przęśliki gliniane, paciorki szklane, w tym poliedryczne 
oraz naczynia gliniane z grup IXA, XIVA, XVA wg. R. Wołągiewicza. 

Materiał zabytkowy pochodzi z faz B2IC1 i C1 młodszego okresu wpływów rzymskich. 
Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku . 
Teren cmentarzyska przeznaczony jest pod zabudowę. Zaplanowano kontynuację badań. 

Kolonia Wola Branicka, st. 2 
gro. Zgierz, woj. łódzkie 
AZP 64-51/-

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Jacek Maszczyński przy współudziale mgr. 
mgr. Wojciecha Sicińskiego i Piotra Papiernika. Konsultantem była 
mgr Eleonora Kaszewska. Finansowane przez Państwową Służbę 
Ochrony Zabytków w Łodzi. Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko odkryto w wyniku badań powierzchniowych. Badania wykopaliskowe mia
ły charakter ratowniczy (melioracje). W promu rowu melioracyjne~o odkryto 13 obiektów 
(m.in. paleniska i obiekt mieszkalny). Na powierzchni ponad300m odkryto ślady obiektu 
w postaci silnie przepalonej gliny, skład gliny, paleniska, półziemiankę, ślady prostokątne
go obiektu (naziemnego). 

W obiektach wystąpiły liczne fragm. ceramiki, przęśliki, rozcieracze kamienne. W war
stwie ornej oraz w pobliżu obiektu naziemnego odkryto stosunkowo liczne fragm. ceramiki 
toczonej. Materiał zabytkowy pozwala datować osadę na późny okres rzymski. 

Tegoroczne badania wykopaliskowe (prom rowu melioracyjnego, wykopy sondażowe) 
pozwalają przypuszczać, że mamy tutaj do czynienia z niewielką siedzibą ludzką (nieduże, 
krótkotrwałe "gospodarstwo"). 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Badania powinny być kontynuowane. 

Kostkowice, st. l "Krucza Skała", gm. Kroczyce, woj. częstochowskie patrz peleolit 

Krzywośnity, st. I Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Białej Podlaskiej gro. Huszlew, woj. bialskopod

laskie 
AZP 59-83/23 

Bada~ia prowadził mgr Mieczysław Bienia, z udziałem mgr. Sławo
mira Zółkowskiego. Konsultantami byli pracownicy naukowi Insty
tutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowego Mu
zeum Archeologicznego w Warszawie oraz Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Stanowisko 
wielokulturowe. 

Badania miały charakter ratowniczy. Podjęto je na stanowisku odkrytym podczas 
badań powierzchniowych AZP w kwietniu 1991 r. Stwierdzono tam wówczas niszczenie 
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stanowiska przez piaskownię gminną. W profilu piaskowni odkryto ślady obiektu i naczy
nie gliniane kultury wieibarskiej z młodszego okresu rzymskiego. Przebadano 1,25 ara 
powierzchni, zakładając wykopy w partiach terenu najbardziej zagrożonych eksploracją 
piachu. 

Odkryto 18 obiektów oraz pewną ilość zabytków (fragm. ceramiki i krzemienie) wystę
pujących luźno poza obiektami. Większość materiału należy łączyć z kulturą wieibarską 
(młodszy okres rzymski). Jest to 6--12 obiektów (kamienne paleniska, jamy osadnicze oraz 
obiekt ze śladami produkcji dymarkowej lub odlewniczej żelaza) . W obiektach znajdowano 
głównie fragm. nac·zyń glinianych oraz fragm. polepy, węgle drzewne, przepalone kości 
zwierzęce (?) oraz żużle żelazne. Ponadto wykryto liczne materiały krzemienne (narzędzia 
i półsurowiec) datowane głównie na mezolit, ale także na paleolit schyłkowy, neolit, wczes
ną epokę brązu (i młodsze okresy ?). Dwa obiekty (jamy mieszkalne ?) związane były 
z neolitem (typ liniński kultury niemeńskiej? , kultura pucharów lejkowatych ?)- stwier
dzono tu liczne fragm. ceramiki i krzemienie. Ponadto na stanowisku wystąpiły fragm. 
ceramiki kultury trzcinieckiej oraz ceramika wczesnośredniowieczna (VII-VIII 
i XI-XIII w. - 1- 5 obiektów). 

Pod względem badawczym stanowisko to, mimo braku bardziej efektownych zabytków, 
dostarczyło interesujących materiałów z kilku epok. Wnoszą one wiele w rozpoznanie 
przeszłości tych terenów. Zwłaszcza odnosi się to do materiałów neolitycznych, a szczegól
nie do osady kultury wieibarskiej z młodszego okresu rzymskiego. Osadnictwo ludności 
tzw. neolitu leśnego styka się na tym terenie ze społecznościami kultywującymi już 
gospodarkę rolniczo-hodowlaną - stanowiąc dla nas bardzo istotną i niezupełnie jeszcze 
jasną kwestię. Osady kultury wieibarskiej (ślady przemarszu plemion germańskich ze 
Skandynawii nad Morze Czarne w II-IV w. n . e. ) są praktycznie nieznane- stąd ważność 
odkrycia w Krzywośnitach. 

Wydaje się, iż stanowisko to zostało w znacznej części zniszczone przez funkcjonowanie 
współczesnej piaskowni. 

Badania powinny być kontynuowane. 

Kutno, st. 6 
gm.loco, woj. płockie 
AZP 57-50/7 

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne w Łodzi 
Muzeum Regionalne w Kutnie 

Badania prowadzili mgr mgr Jacek Moszczyński i Sylwia Stasiak. 
Konsultantem była mgr Eleonora Kaszewska. Finansowane przez 
Urząd Miasta Kutna. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko z okresu 
wpływów rzymskich. Ślady osadnictwa kultury łużyckiej. 

Badania miały charakter sondażowy. Objęto nimi teren między cmentarzem a zabudo
waniami gospodarczymi. Na powierzchni ok. 150m2 odsłonięto 15 grobów ciałopalnych. 
Natrafiono także na liczne ślady wkopów nowożytnych. Teren ten jest intensywnie użytko
wany, część grobów została silnie naruszona przez orkę i przez wkopy nowożytne. W kilku 
przypadkach odkryto prawdopodobnie partie przydenne jam grobowych (groby 
nr 7,8,10,11). 

Wyposażenie grobów jest bardzo ubogie. Najstarszym pochówkiem jest grób nr 3, 
datowany ostrogą żelazną na fazę B2. Do najmłodszych należą groby nr 4,6,7,8,12 (zni
szczony), 16,17 datowane na późny okres rzymski (fragm. ceramiki toczonej). W grobach 
nr 6 i 15 odkryto fragm. stopionych paciorków. W odcinku VIII natrafiono na fragm. bruku 
kamiennego. Groby oznaczone nr 13 i 14 są prawdopodobnie zniszczonymi obiektami 
kultury łużyckiej (?). 

Materiały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kutnie. 
Badania powinny być kontynuowane. 

Linowo, st. 6, gm. Świecie nad Osą, woj. toruńskie patrz neolit 
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Nowy Kraków, st. l 
gm. Darłowo, woj. koszaliń
skie 
AZP 12-23/138 

Młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr mgr Krystyna Hahuła (autorka sprawozda
nia) i Ignacy Skrzypek. Finansowane przez Państwową Służbę 
Ochrony Zabytków i Muzeum Okręgowe w Koszalinie. Pierwszy se
zon badań. Cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej, groby 
z młodszej epoki brązu i okresu halsztackiego oraz osada z okresu 
halsztackiego. 

Celem badań była weryfikacja danych archiwalnych i szczegółowa inwentaryzacja pola 
kurhanowego. Zlokalizowano w sumie 25 kurhanów w 2 strefach. 

W strefie północno-wschodniej leży kurhan nr l, częściowo rozpoznany w 1937 r. przez 
D. v. Kleista i następnie H. J. Eggersa. Z grobu w centrum pochodziło naczynie grupy V wg 
R. Schindlera, odkryte przypadkowo w 1926 r. H. J. Eggers odkrył w sumie 8 grobów, 
w tym z młodszej epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i grób skrzynkowy. Uznał je za 
starsze od cmentarzyska kurhanowego, natomiast jego chronologię ustalił na wczesny 
okres rzymski. 

Najpewniej całe stanowisko posadowione jest na glinie ciężkiej , z niej zbudowane są 
również nasypy kurhanów, co utrudniało badania zarówno w 1937, jak i 1991 r. Do badań 
wybrano kurhan (nr 2) średniej wielkości (śr. ok. 13m, wys. 1,2 m), zbadano 3/4 obiektu, 
pozostawiając ćwiartkę północno-wschodnią. Ceramika znaleziona w nasypie potwierdziła 
datowania kurhanów na wczesny okres rzymski. W ćwiartce północno-zachodniej natra
fiono na 2 jamy z ceramiką osadową z okresu halsztackiego i ułamki blaszki z brązu . 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 
Nie przewiduje się kontynuacji badań . 

Nowy Łowicz (obecnie Boro
wo), st. 2 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

gm. Kalisz Pomorski, woj. ko
szalińskie 
AZP 31-16/1 

Badania prowadziła mgr Krystyna Hahuła. Częściowo fmansowane 
przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków i Muzeum Okręgowe 
w Koszalinie. Czwarty sezon badań . Cmentarzysko kultury wielbar
skiej. 

Kontynuowano badania w strefie północno-wschodniej cmentarzyska, gdzie rozpozna
no kolejne 4 kurhany (nr 54, 55, 57 i 60) i rozpoczęto sprawdzanie płaskiej przestrzeni 
międzykurhanowej między obiektami 61 i 57 oraz zbadano kurhan 33 zlokalizowany 
w partii centralnej stanowiska. 

W kurhanach 54, 57 i 60 odkryto pochówki ciałopalne jamowe, usytuowane w obrębie 
warstewki popieliska, zalegającej na poziomie podstawy nasypu kurhanów, najpewniej 
pozostałości stosów ciałopalnych. W warstwie popieliska odkrywano kości ciałopalne, po
tłuczone naczynia (kurhan 57 - grupy lA i Xb wg R. Schindlera) oraz miejscami fragm. 
przepalonych belek. W kurhanach 57 i 60 natrafiono ponadto na wtórne groby ciałopalne. 
Obiekty te umieścić można w horyzoncie faz B2IC1-C1. 

Ten sam horyzont reprezentują po raz pierwszy odkryte 4 groby płaskie, zlokalizowane 
w przestrzeni między kurhanowej. W jednym przypadku grób jamowy naruszył wkop gro
bu szkieletowego (grób 2 i 2a). 

W kurhanie nr 55 odkryto szkieletowy grób kobiety (45-50 lat) z fazy B2IC1, wyposażo
ny m.in. w zapinki z brązu AV 96 zdobione srebrną złoconą folią i AV 126 ze srebrną folią, 
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srebrną klamerkę esowatą typu B i złoty wisiorek kulisty oraz 2 srebrne bransolety 
żmijowate. Przy metalach zachowały się fragm. tkanin wełnianych, natomiast przy igle na 
czaszce resztki tkanin i włosów. 

Kurhan nr 33 krył 2 pochówki szkieletowe z fazy B2IC1. Z grobu usytuowanego w cen
trum (nr l) pochodzą m.in. zapinki z brązu: AV 124 oraz AV 96 z resztkami srebrnych zło
conych folii i srebrna klamerka esowata typu B, natomiast z grobu nr 2, usytuowanego na 
południowo-zachodnim skraju kurhanu, m.in. kolia z 69 paciorków bursztynowych 
i szklanych, w tym 2 ze złotą wkładką . Pod warstwą humusu pierwotnego kurhanu odkry
to ponadto starsze od cmentarzyska kultury wieibarskiej 2 prostokątne paleniska, z któ
rych jedno naruszone było przez wkop grobu nr 2. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 
Badania będą kontynuowane. 

Oblin, st. 5 
gm. Maciejowice, woj. siedlec
kie 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

AZP 68-71/-

Badania prowadziła dr Katarzyna Czarnecka przy współudziale mgr. 
Z. Nowakowskiego. Finansowane przez Wydział Spraw Społecznych 
Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Szósty sezon badań. Cmentarzy
sko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego 
i z okresu wpływów rzymskich. 

Przebadano 650 m2, odkrywając 61 grobów ciałopalnych, w tym 35 popielnicowych 
i 26 jamowych. 

Najwcześniej datowanym znaleziskiem jest zapinka żelazna odmiany B, zapinka mi
seczkowata i żelazna, klamra okrągła z guzkiem wysuniętym na trzpieniu. Z fazy A3 
pochodzą zapinki odmiany M, a z fazy B1 br. zapinka A 53 i żelazna trąbkowata odmiany l 
wg T. Liany. Najliczniej reprezentowanajest faza B2, z której pochodzą zapinki oczkowate 
serii pruskiej, sprzączki półkoliste i z rozwidlonym kolcem, a z broni- groty i umba typu 
7a i 7b oraz groty strzał i grot z trzema zadziorami, analogiczny do znalezionego w 1987 r. 
Znaleziono również fragm. okuć ażurowych pochwy miecza. 

Najpóźniej datowane są 2 zapinki brązowe pochodne od silnie profilowanych. Najcie
kawszym znaleziskiem jest brązowa zapinka zdobiona emalią, importowana zapewne 
z Galii lub Nadrenii, typ 1.32 wg Exnera. 

W sezonie 1991 prowadzono prace w części cmentarzyska położonej wyżej i bardziej 
narażonej na zniszczenie podczas orki. Duża liczba grobów zachowanajest tylko w postaci 
spągujamy. 

Założono 2 wykopy sondażowe na sąsiednim polu w odległości 15 i 45 m od północnej 
krawędzi tegorocznych wykopów. Oba sondaże dł. 12 m nie wykazały śladów kulturowych, 
co pozwala na sugestię odnośnie do przypuszczalnego skraju cmentarzyska. 

Osłonki, st. l, gm. Osięciny, woj. włocławskie patrz neolit 

Paprotki Kolonia, st. l 
gm. Miłki, woj. suwalskie 
AZP 21-73/2 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach 
Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadzili mgr p1gr Anna Bitner-Wróblewska, Jerzy Brzo
zowski oraz Małgorzata Karczewska i Maciej Karczewski, przy współ
pracy mgr. Jerzego Siemaszki. Finansowane przez Konserwatora 
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Zabytków Archeologicznych w Suwałkach . Pierwszy sezon badań . 
Cmentarzysko kultury bogaczewskiej z okresu wpływów rzymskich 
i okresu wędrówek ludów. 

Stanowisko zostało odkryte w 1983 r. w trakcie penetracji powierzchniowych wokół 
torfowiska Nietlice prowadzonych przez IHKM PAN i PMA w Warszawie oraz Muzeum 
Okręgowe w Suwałakch. Zweryfikowane było wiosną 1991 r. przez Małgorzatę i Macieja 
Karczewskich. Znajduje się na polu ornym, na gruntach PGR Jagodne Małe. Położone jest 
na niewielkim, łagodnym wzniesieniu między osuszonym torfowiskiem Nietlice (d. jezior
ko) a podmokłymi łąkami Zielonego Bagna. 

Ratownicze badania wykopaliskowe w 1991 r. miały charakter sondażowy, a ich zada
niem było określenie stopnia zniszczenia cmentarzyska oraz celowości dalszych badań. 
Odsłonięto powierzchnię ok. 15,5 m2. Zarejestrowano 27 grobów ciałopalnych oraz obiekt 
oznaczony literą A, będący prawdopodobnie nowożytnym wkopem, który naruszył kilka 
pochówków. Spośród 27 grobów 20 jest popielnicowych, 6 jamowych, l nieokreślony, 
zniszczony w czasach nowożytnych . Podczas badań zakończono eksplorację 17 grobów, zaś 
10 zabezpieczono do następnego sezonu. 

Popielnice umieszczane były w jamach wypełnionych resztkami stosu bądź bezpośred
nio w czystym piasku. Wśród grobów jamowych część stanowiły jamy z resztkami stosu 
i przepalonymi kośćmi, część natomiast skupiska kości umieszczone w czystym piasku, 
pierwotnie prawdopodobnie w pojemniku organicznym. Niektóre groby zostały naruszone 
przez wkopanie pochówków młodszych. 

Materiały pozyskane w trakcie badań powierzchniowych i wykopaliskowych pozwalają 
określić chronologię cmentarzyska na fazy B2IC1-C1a oraz E (?). Ze schyłku wczesnego 
okresu rzymskiego pochodzi brązowa szpila z dwustożkową główką z uszkiem, znaleziona 
na wtórnym złożu w nowożytnym obiekcie A Na fazę C1a datować można fragment zapin
ki trójgrzebykowej typu mazurskiego z grobu 7A. Najpóźniejsze znalezisko stanowi spiral
ny pierścień z rozklepanym w blaszkę środkowym zwojem, zdobiony żeberkiem (grób 1). 
Możemy go datować prawdopodobnie na rozwiniętą fazę okresu wędrówek ludów. Do 
ciekawszych zabytków odkrytych w trakcie badań należy żelazny nóż bojowy (grób lOB) 
o dł . 25 cm, z zadziorami na ostrzu, zdobiony liniami rytymi i stępelkami. 

Materiały złożone są w Muzeum Okręgowym w Suwałakch. 
Badania będą kontynuowane. 

Pasieka Otfinowska, st. l 
gm. Żabno, woj. tarnowskie 
AZP 100-65/25 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Szpunar. Finansowane przez Mu
zeum Okręgowe w Tarnowie. Trzeci sezon badań. Osada &-B2 okre
su wpływów rzymskich, kultura przeworska. 

Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w ra
mach AZP. Leży w dolinie Dunajca na niewielkim wyniesieniu pierwszej terasy nadzalewo
wej, na lewym brzegu rzeki. Liczne starorzecza sugerują, że w czasach prahistorycznych 
mógł to być prawy brzeg Dunajca. 

Na powierzchni pól odkryto kilka wyraźnie rysujących się obiektów z materiałem 
zabytkowym. Według informacji uzyskanych od okolicznych mieszkańców na terenie sta
nowiska w trakcie wydobywania piasku (pod warstwą urodzajnych madów zalega piasek 
rzeczny) znajdywano "czarne plamy jakby po ogniskach z kawałkami garnków w środku". 
Ponieważ wydobywanie piasku zagraża stanowisku, rozpoczęto badania ratownicze. 
W 1989 r. wytyczono wykopy sondażowe lokując je w miejscu czarnych plam po obiektach. 
Badania kontynuowano w 1990 i 1991 r., odkrywając 7 obiektów. Dwa z nich to ślady po 
chatach, pozostałe to jamy gospodarcze. Znaleziono ślady po produkcji hutniczej w postaci 
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żużli żelaznych. Materiał ceramiczny, w tym ceramika grafitowa, pozwala datować obiekty 
od fazy Az po rozwiniętą fazę Bz okresu wpływów rzymskich. 

Badania przerwano z powodu braku środków finansowych. 

Pikule,st. 2 
gm. Janów Lubelski, woj. tar
nobrzeskie 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Wojewódzki w Tarnobrzegu. 

AZP 89-79/4 

Badania prowadzili mgr mgr Ewa i Krzysztof Garbaczowie. Finanso
wane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury przewor
skiej. 

Stanowisko zostało odkryte przypadkowo przez poszukiwaczy militariów w 1990 r. 
Wydobyte wówczas zabytki to przede wszystkim elementy uzbrojenia, jak brązowy fragm. 
pochwy miecza, żelazny miecz z pochwą, fragm. umba z nitami, groty oszczepów i włóczni, 
długie noże, tok, a także ostroga i krótkie noże. Na stanowisku nie znaleziono ceramiki. 

Podjęte w sierpniu 1991 r. ratownicze badania wykopaliskowe doprowadziły do odkry
cia 2 grobów ciałopalnych jamowych. Oprócz przepalonych kości wyeksplorowano żelazną 
klamrę do pasa, nity, drobne fragm. przepalonych przedmiotów żelaznych i brązowych. 

Na podstawie dotychczasowych wyników badań cmentarzysko wstępnie datowane jest 
na fazy Az młodszego okresu przedrzymskiego - Bz okresu wpływów rzymskich. 

Badania będą kontynuowane. 

Podzamcze (Góra Birów), gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie patrz środkowa i późna epoka brązu 
Poręba, st. 3, gm. Jaraczewo, woj. kaliskie patrz wczesna epoka żelaza 

Psary, st. 40 
gm. Jemielno, woj. leszczyń
skie 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 
Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorski w Lesznie AZP 70-24(?)/-

Badania prowadzili prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz (autor sprawo
zdania) i mgr Piotr Pawlak. Finansowane przez Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski Leszno. Trzeci sezon badań . Cmen
tarzysko kurhanowe kultury przeworskiej. 

W trakcie badań prowadzonych w lipcu i sierpniu 1991 r. zbadano prawie całkowicie 
kurhan nr 3, który od strony zachodniej stykał się z kurhanem nr 4, zaś od kurhanu 
nr 2 oddalony był o ok. 8 m. Miał on kształt dość nieregularnego nasypu kamienno-ziem
nego zbliżonego do owalu owym. 14 x 12m. Wysokość ponad otaczający teren wynosiła 
ok. 1,5 m od strony południowej i sięgała 3 m od strony północnej. Warstwę zewnętrzną 
stanowiła ziemia próchnicza z wielką ilością kamieni, które tworzyły rodzaj mało zwartego 
bruku. Pod tą warstwą znajdował się właściwy nasyp kamienny kurhanu, utworzony 
z wyraźnie większych kamieni. Okazało się, że kurhan był silnie zniszczony przez działal
ność istniejącej tutaj w czasach nowożytnych cegielni. Zniszczyła ona kurhan w ten spo
sób, że przez wybieranie gliny dookoła zachował się on w postaci postumentu kształtu 
kwadratowego. Nasyp kamienny zachował się do wys. ok. l m, zaś wyJ;>ierzysko gliny po 
bokach sięgało poziomu 1-1,5 m poniżej dawnego poziomu gruntu. Srednica kurhanu 
ustalona na podstawie rekonstrukcji geometrycznej wynosiła 13,5 m; w odległości 1,2 m od 
brzegujądra kamiennego biegł wieniec kamienny utworzony z wyraźnie większych kamie
ni (40-80 cm), którego śr. wynosiła 16 m. Pod jądrem kamiennym kurhanu wyraźnie 



76 Młodszy okres przedrzymski -okres wpływów rzymskich 

czytelna była warstwa próchnicy pierwotnej. W części północno-zachodniej pod nasypem 
kamiennym znajdowała się niewielka jama (śr. 40 cm, gł. 30 cm), której wypełniska 
stanowiła ziemia próchnicza z dużą ilością kamieni w części górnej i spalenizny w dolnej. 
W jamie znaleziono kilka zbrylonych fragm. kolczugi żelaznej. 

Materiał zabytkowy z kurhanu jest nieliczny. Poza wzmiankowanymi ułamkami kol
czugi stanowi go ręcznie lepiona ceramika kultury przeworskiej, wśród której wystąpiło 
kilka fragm. pochodzących z naczyń wazowatych oraz ułamek naczynia jeżowatego. Całość 
materiału pozwala określić chronologię kurhanu na stadium B2IC1 okresu rzymskiego. 

W odległości ok. l m na południowy zachód od wieńca kamiennego znajdował się duży 
kamień (wym. 0,85 x 0,65 m), który, jak się okazało, był celowo obrabiany. Wydaje się, że 
jest to rodzaj kamiennego ołtarza znajdującego się pierwotnie tuż przy kurhanie, na 
którym odprawiano obrzędy pogrzebowe. Znane są liczne analogie tzw. sydstenar przede 
wszystkim z terenu Gotlandii. Zapewne analogiczny kamień znajdował się także przy 
kurbanie nr 4. Świadczy to o możliwości kontaktów z terenem Skandynawii, a konkretnie 
z bałtycką wyspą Gotlandią. 

Rąty, st. l , gm. Somonino, woj. gdańskie patrz wczesna epoka żelaza 

Skały 
gm. Słupia Nowa, woj. kielec
kie 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Kielcach 

Badania prowadzili prof. dr hab. Kazimierz Bieleniu, mgr Szymon 
Orzechowski, dr Jolanta Drążyk. Finansowane przez Państwową 
Służbę Ochrony Zabytków w Kielcach. Stanowisko osadniczo dymar
skie, wielopiecowiskowe, okres wpływów rzymskich. 

Stanowisko zostało odkryte w 1961 r. na polu S. Osińskiej. W czasie wstępnych badań 
zarejestrowano wtedy w profilu drogi wąwozu szereg małych piecowisk, jam produkcyj
nych z okresu wpływów rzymskich. Obecnie rozpoczęte badania w Skałach są realizacją 
szerszego programu, którego celem jest poznanie zagadnień osadniczych związanych ze 
starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. 

Badania w 1991 r. skoncentrowano na zachodnim odcinku pola, gdzie w ścianie wąwo
zu znajduje się odsłonięte piecowisko dymarskie. W 1961 r. w jamie po stronie północnej 
tego piecowiska znaleziono małą żelazną łopatkę. Wykop badawczy o wymiarach 8 x 50 m 
założono równolegle do drogi, w odległości l m od krawędzi ściany wąwozu, w nawiązaniu 
do występującego w niej piecowiska. W wykopie na gł. 60-80 cm natrafiono na pozostałą 
część piecowiska dymarskiego złożonego z jednego ciągu trójek piecowych oraz ślady pale
nisk, jam z rozproszonymi grąpiami. W północnej części wykopu odkryto prostokątną 
chatę słupową o wymiarach ok. 4 x 3 m. W jej płasko zagłębionym wypełnisku znaleziono 
kamień żarnowy, ułamki naczyń glinianych, drobne żużle oraz kości zwierzęce. 

Stwierdzona tu duża koncentracja malych piecowisk o charakterze nieuporządkowa
nym oraz systemów trójkowych w powiązaniu z warstwą osadniczą pozwala wnioskować 
o istnieniu lokalnego ośrodka dymarskiego. Daje się tu zaobserwować zarówno rozwój 
techniki dymarskiej od małego piecyka Kunów l do powiększonej kotlinki świętokrzyskiej, 
jak również przechodzenie od drobnej produkcji prowadzonej w ramach małych, kilkupie
cowych piecowisk nieuporządkowanych do wytwórczości na większą skalę, organizowanej 
w obrębie warsztatów systemowych, których pozostałością są piecowiska złożone z szere
gów trójek piecowych. Należy tu zaznaczyć, że po drugiej stronie drogi w ogrodzie dwor
skim znaleziono w okresie miedzywojennym srebrny denar rzymski. Niestety nie został on 
zidentyfikowany. 

Badania będą kontynuowane. 
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Sowinki, st. 23A, gm. Mosina, woj. poznańskie patrz wczesna epoka żelaza 

Struga, st. l 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego 

Badania prowadził mgr Norbert Słowik. Finansowane przez Uniwer
sytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ludności kultury 
wieibarskiej. 
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Pierwsze materiały z cmentarzyska w Strudze uzyskano w 1981 r. w czasie budowy 
domu. W wykopie pod fundament o powierzchni ok. l ara odkryto wówczas 7 grobów 
(informacja od gospodarzy), w tymjeden wyposażony w 2 zapinki A-V s. l. Po zakończeniu 
prac budowlanych podwórko wraz z przyległym terenem dokładnie wyrównano. Zdjęta 
w niektórych miejscach warstwa dochodziła do 50 cm grubości i, jak twierdzą gospodarze, 
zawierała drobne kości ludzkie. 

Badania w 1991 r. objęły obszar75m2 bezpośrednio przylegający do budynku mieszkal
nego i skoncentrowały się na rozpoznaniu charakteru cmentarzyska i jego stanie zachowa
nia. Wykopaliska potwierdziły nasze przypuszczenia, że w niektórych miejscach zniszczo
no warstwę zawierającą groby ciałopalne. Ogółem w tym roku odkryto 8 grobów kultury 
wielbarskiej, 6 pochówków szkieletowych i 2 popielnicowe. Popielnicę grobu nr l odkryto 
zaledwie kilka centymetrów pod powierzchnią. Została ona w górnej części zniszczona 
podczas wyrównywania terenu. Naczynie należące do przewodnich form kultury wieibar
skiej gr. III/IV wg Schindlera zawierało wyłącznie małą ilość kości dziecka w wieku infans 
II. Grób 2 popielnicowy został prawie całkowicie zniszczony w czasie kopania piwnicy 
starego domu. Zachowała się jedynie przydenna część naczynia z kilkoma kosteczkami. 
Ten grób również odkryto kilka centymetrów pod powierzchnią. Identyczną prawidłowość 
zaobserwowano podczas odkrywania jam grobów szkieletowych. W żadnym z grobów 
szkieletowych nie odkryto pozostałości szkieletu. Warto zaznaczyć, iż 5 z 6 pochówków 
szkieletowych to najprawdopodobniej groby dziecięce . Wielkość jam w 4 grobach kształto
wała się od 60 do 120 cm oraz 170 cm w grobie następnym . Tylko jeden grób w tej serii 
posiadał wyposażenie w postaci dziecięcej bransoletki brązowej oraz 4 bursztynowych i 2 
szklanych paciorków. Grób 8 szkieletowy prezentował się niezwykle okazale. Jama grobo
wa długością przekraczała 3 m i była na l m szeroka. Niestety również w tym grobie nie 
odkryto żadnego wyposażenia. Badania prowadzone w 1991 r. na tym obiekcie pozwalają 
odnieść go do faz B2-B2iC1 okresu wpływów rzymskich. W porównaniu z najbliższymi 
równoczasowymi nekropoliami tej kultury w Odrach i Leśnie widoczna jest różnica pole
gająca na nie występowaniu konstrukcji kamiennych - z tego względu ważne wydaje się 
dalsze rozpoznanie tej nekropolii i konfrontacja wyników badań z cmentarzyskami 
w Odrach i Leśnie. 

S trumienno, st. 2, gm. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie patrz wczesna epoka żelaza 

Szeligi, st. 2 
gm.. Pawłów, woj. kieleckie 

Wojewódzki Ośrodek Archeologicz
no-Konserwatorski w Kielcach 

Badania prowadził mgr Leszek Wiewióra. Finansowane przez ODGW 
w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Stanowisko dymarskie, wielo-
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piecowiskowe, z późnego okresu wpływów rzymskich; ślady osadnic
twa od epoki brązu po czasy nowożytne . 

Badania miały charakter ratowniczo-weryfikacyjny i były kontynuacją badań powierz
chniowych przeprowadzonych w związku z budową na tym terenie zbiornika wodnego 
"Wióry". 

Stanowisko nr 2 położope jest na północno-wschodnim stoku wysoczyzny wcinającej 
się w doliny dwóch rzek- Swiśliny i Pokrzywianki. W trakcie prac terenowych wytyczono 
i wyeksplorowano 5 wykopów o łącznej powierzchni 116m2

. Pozyskano 253 przedmioty 
zabytkowe, w tym: 149 ułamków naczyń glinianych, przęślik gliniany, 6 półwyrobów 
i wyrobów krzemiennych, 35 fragm. ścianek szybowych pieców dymarskich, 17 destruktów 
kości zwierzęcych, przedmiot metalowy i 44 inne - głównie bryłki polepy i żużla. Odsło
nięto relikty 10 ziemnych pieców dymarskich typu kotlinkowego, tworzących 2 zgrupowa
nia po 5 pieców. Zachowały się jedynie ich partie przydenne w postaci pomarańczowej 
otoczki przepalonego lessu i ułamków węgla drzewnego, bez wypełniska żużlowego. Układ 
przestrzenny pieców nie wykazywał śladów uporządkowania. Pozyskany w ich obrębie 
materiał ceramiczny pozwala stwierdzić, że czas użytkowania piecowisk mieścił się w prze
dziale chronologicznym obejmującym koniec wieku III oraz wiek IV Ponadto odkryto 
2 jamy, z których jedną zidentyfikowano jako jamę odpadkową, użytkowaną w okresie 
późnolateńskim-wczesnorzymskim, drugą natomiast jako jamę-szyb, wykopaną w celu 
poszukiwania rudy żelaznej do produkcji dymarskiej . Zawartość wypełniskajamy wskazu
je, iż istniała ona współcześnie z osadą produkcyjną . Znaleziono w niej m.in. kilka prawie 
kompletnych walcowatych klocków żużla. 

Na powierzchni stanowiska i w warstwach próchniczych wykopów wystąpiły ślady 
(36 fragm. ceramiki i krzemieni) osadnictwa, trwającego - zapewne z przerwami - od 
epoki brązu po czasy nowożytne. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Wojewódzkim Ośrodku Archeologiczno-Kon
serwatorskim w Kielcach. 

Przewiduje się kontynuowanie badań . 

Tarnów, st. 9 
AZP 104-66/9 

Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska w Tarnowie 

Badania ratownicze prowadził mgr Jerzy Okoński. Finansowane 
przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Krakowie. Osada kul
tury łużyckiej , przeworskiej i z wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko zostało odkryte w 1981 r. podczas badań powierzchniowych AZP. Zlokalizo
wane jest na cyplu w dolinie Białej Dunajcowej, na krawędzi Pogórza Ciężkowickiego . 
Budowa południowej obwodnicy Tarnowa spowodowała objęcie stanowiska ochroną kon
serwatorską. Badania pianigraficzne podjęte w 1988 r. wykazały, iż występują tu materiały 
kultury łużyckiej, przeworskiej i z wczesnego średniowiecza. 

W roku 1991 przeprowadzono badania ratownicze obejmujące najbardziej zagrożony 
wschodni rejon stanowiska. Odkryto 6 obiektów archeologicznych. Były to wyłącznie 
niewielkie, owalne lub nieregularne w rzucie jamy, z których większość pozbawiona była 
materiału. W jednym z obiektów znaleziono ceramikę kultury przeworskiej z późnego 
okresu wpływów rzymskich. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 



Informator Archeologiczny 

Toruń, st. 23 
AZP 40-42/-

Muzeum Okręgowe w Toruniu 

Badania prowadziła mgr Romualda Franczuk w l. 1987-1988 oraz 
mgr Ewa Bokiniec (autorka sprawozdania) w l. 1989-1991. Finanso
wane przez Muzeum Okręgowe w Toruniu i Wydział Spraw Społecz
nych Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu. Osada kultury oksywskiej 
i wielbarskiej , młodszy okres przedrzymski i wpływów rzymskich 
oraz wczesna faza wędrówek ludów (A- D) 
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Kontynuacja badań z r. 1986. W następnych latach przebadano940m2 powierzchni 
osady. Za pomocą odwiertów ustalono jej wielkość na 1,5 ha. 

Pod humusem o miąższości od 20 do 70 cm znajdowała się warstwa kulturowa o miąż
szości od 20 do 60 cm, pod nią - calec. W humusie zarejestrowano ceramikę głównie 
z okresu wpływów rzymskich oraz nieliczne fragm. naczyń wczesno- i późnośredniowiecz
nych oraz nowożytnych (100 fragm. ). W warstwie kulturowej i obiektach wystąpiła cera
mika wyłącznie późnolateńska i z okresu wpływów rzymskich - 33 000 fragm. naczyń , 
w tym w obiektach - 7000 fragm. Z zabytków ruchomych do ciekawszych należą : zapinka 
z brązu typu A 171, żelazny grzebień ażurowy, siekierka żelazna, 4 noże, tłoczek żelazny, 
łańcuszek z brązu , 2 fragm. zielonkawego koloru (jeden zdobiony falistą listwą plastyczną, 
profilowany - fragm. bransolety?), a także nieliczne ułamki późnorzymskich naczyń 
toczonych oraz dno naczynia terra sigillata. W stropie warstwy kulturowej natrafiono na 
podkowę i sierp żelazny, prawdopodobnie wczesnośredniowieczne. 

Odsłonięto 155 obiektów, w tym: l cały (380 x 380 cm) oraz 3 obiekty mieszkalne 
wyeksplorowane częściowo . Dwa z nich posiadają wymiary 680 x 360, przy czym nie jest 
jeszcze znana pełna szerokośćjednego z nich. Czwartą chatę uchwycono tylko częściowo
narożnik o wymiarach 240 x 260 cm. Poza tym odkryto nieckę kamienną (300 x 180 cm) 
wypełnioną gliną, a przy dnie popiołem i wapnem, 2 bruki kamienne (200 x 150 cm 
i 100 x 110 cm), 22 paleniska, 5 pochówków psów, 45 jam gospodarczych, w tym 3 wyłożone 
polepą, 44 dołki pasłupowe oraz 32 o nieokreślonej funkcji. Zaobserwowano wyraźny 
podział osady na dwie części : północną- mieszkalną i południową- produkcyjną. W czę
ści północnej znajdowały się obiekty mieszkalne i jamy odpadowe oraz 2 pochówki psów 
odkryte pod chatami. N atomiast w części południowej wystąpiły duże ilości palenisk, jamy 
wyłożone polepą i brukiem kamiennym oraz wspomniana niecka kamienna. Z tej części 
osady uzyskano zdecydowanie mniej ceramiki niż z północnej. 

W odległości ok. 500 m na zachód od omawianego stanowiska znajduje się st. 19 (osada) 
datowane również na okres późnolateński i wpływów rzymskich. Od strony st. 23 prowadzi 
w jego kierunku wąski pas warstwy kulturowej o szer. ok. 20 m. 

Badania powinny być kontynuowane. 

Warszkowo, st. 27 
gm. Sławno, woj. słupskie 
AZP 11-26/54 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadził dr Włodzimierz Rączkowski (autor sprawozdania) 
przy współudziale studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Sławno. Trzeci sezon 
badań. Osada ludności kultury wielbarskiej. 

Ogółem od l do 30 lipca zbadano obszar o powierzchni 325 m2 i zarejestrowano 
124 obiekty. Większość z nich to ślady po słupach. W oparciu o część z nich można wyzna
czyć zarys drewnianego obiektu naziemnego o ścianach w konstrukcji plecionkowej (sto
sunkowo dobrze zachowane ślady) . Odkryto ponadto paleniska (7) i piec. 



BO Młodszy okres prudrzymski- okres wpływów rzymskich 

Wśród ceramiki zdecydowanie dominują fragm. naczyń z okresu wpływów rzymskich. 
Występują też pojedyncze fragm. naczyń neolitycznych (kultura pucharów lejkowatych, 
kultura amfor kulistych) i kultury łużyckiej/pomorskiej. 

Materiały czasowo znajdują się w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Warszkowo, st. 30, gm. Sławno, woj. słupskie patrz wczesna epoka żelaza 

Wilkowa, st. 5 
gm. Lubnice, woj. tarnobrzes
kie 
AZP 94-68/25 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Wojewódzki w Tarnobrzegu 

Badania prowadzili mgr mgr Ewa i Krzysztof Garbaczowie. Finanso
wane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej 
z młodszego okresu przedrzymskiego. 

Kontynuowano badania wykopaliskowe rozpoczęte w 1988 r. W wykopach założonych 
w południowej części stanowiska natrafiono na ślady zniszczonych obiektów, najprawdopo
dobniej grobów. Na uwagę zasługuje grób jamowy zawierający liczne fragm. kilku naczyń, 
a także żelazny nóż i nieliczne, przepalone kości. 

Badania będą kontynuowane. 

Wronowice-Paprzyce, st. 2 
gm. Werbkowice, woj. zamoj
skie 
AZP 89-92/4 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Wydział Archeologiczny w Zamościu 

Badania prowadzili mgr mgr Wiesław Koman i Józef Niedźwiedź. 
Finansowane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków Wydział 
Archeologiczny w Zamościu . Osada z okresu lateńskiego. 

Stanowisko znane jest z badań ratowniczych przeprowadzonych w 1976 i 1977 r. przez 
A. Kokowskiego. Badania terenowe w ramach AZP pozwolily odkryć częściowo zniszczony 
obiekt znajdujący się w promu ściany wybierzyska piasku, tuż obok polnej drogi. W związ
ku z tym przeprowadzono jednodniowe badania interwencyjne. 

Po zdjęciu wierzchniej warstwy piasku, na gł. 35 cm zaobserwowano strop obiektu. 
W rzucie poziomym obiekt miał kształt owalny (zachowało się ok. 60% obiektu) a w profilu 
soczewkowaty. Wypełniska składało się z dużej ilości polepy, kilku przepalonych kamieni, 
dużej ilości węgli drzewnych, wśród których znaleziono 2 nadpalone kawałki drewna, oraz 
kilku "cegiełek" glinianych. Zbioru zabytków dopełniło rozbite naczynie. 

Obiekt oznaczony jako 1/91 jest analogiczny do obiektu 4/77 zaliczonego jako obiekt 
produkcyjny do kultury łużyckiej. O ile z pierwszym członem stwierdzenia można się 
zgodzić, o tyle zaliczenie go do kultury łużyckiej jest chyba błędne, jako że mały fragm. 
ceramiki, który datował obiekt, znajdował się najprawdopodobniej na złożu wtórnym. 
Sądzić tak można na podstawie analogii obu obiektów, tj. 4/77 i 1/91, które mają identyczny 
rozkład materiałów. Odkryte w sezonie 1991 naczynie ze względu na formę i ornament 
można zaliczyć najwcześniej do okresu lateńskiego lub wpływów rzymskich. Forma jest 
długotrwała i mało charakterystyczna, choć występuje niezbyt często . Tym samym cały 
obiekt 1/91 należy datować podobnie jak naczynie. 



Informator Archeologicmy 

Zadowice, st. la 
gm~ Godziesze, woj. kaliskie 
AZP 68-39/73 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Wojciech Siciński przy współudziale mgr. 
Jacka Moszczyńskiego. Finansowane przez Urząd Gminy w Godzie
szach. Czwarty sezon badań. Osada kultury przeworskiej z okresu 
rzymskiego oraz ślady osadnictwa kultury pomorskiej. 
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Prace koncentrowały s~ w części południowo-zachodniej stanowiska. Przebadano ob
szar o powierzchni 320 m . Odkryto łącznie 18 obiektów kultury przeworskiej, w tym: 
3 chaty, 4 jamy, 9 palenisk, l obiekt produkcyjny związany z obróbką żelaza oraz częściowo 
wyeksplorowano studnię. 

Na uwagę zasługuje chata nr 10 o powierzchni ok. 50m2
, z przybudówką, oraz chata 

nr 11 o powierzchni ok. 18 m2
, gdzie odkryto składy gliny do produkcji garncarskiej 

i pochówek prawdopodobnie psa. W chacie nr 12 odkryto brązową fibulę A III. W jednej 
z jam (nr 9) o wymiarach 220 x 176 cm i gł. 94 cm odkryto m.in. fragm. ciężarków tkackich. 
Odkryto także kolejny obiekt związany z obróbką żelaza. Był on niewielkich rozmiarów -
54 x 48 cm i gł. 34 cm. Wypełniska stanowiła czarna, przepalona ziemia oraz polepa i duża 
ilość drobnych fragm. żużla żelaznego. 

Studniajest pierwszym tego typu obiektem odkrytym na stanowisku. W planie płaskim 
miała kształt kolisty o śr. ok. 230 cm. Na gł. 210 cm od powierzchni stwierdzono ślady 
drewnianej cembrowiny kształtu prostokątnego, o wymiarach 108 x 85 cm. W narożnikach 
występowały pionowe kołki. N a tym też poziomie wstrzymano eksplorację, jej dokończenie 
przewiduje się w 1992 r. Wypełniska stanowiła czarnoszara, niżej szarobrunatna ziemia 
or~ duża ilość ułamków ceramiki, polepy, żużla żelaznego i kości zwierzęcych. 

Siady osadnictwa kultury pomorskiej reprezentują jedynie nieliczne fragm. ceramiki. 
Materiały znajdują się w Muzeum Archeologii i Etnografii w Łodzi. 
Badania będą kontynuowane. 

Żukowice, st. 34, gm. loco, woj. legnickie patrz neolit 
Żukowice, st. 35, gm. loco, woj. legnickie patrz środkowa i późna epoka brązu 
Żukowice, st. 48, gm. loco, woj. legnickie patrz neolit 
Żukowice, st. 49, gm. loco, woj. legnickie patrz neolit 

WCZESNEŚREDNIOWIECZE 

Bachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie patrz środkowa i późna epoka brązu 

Bańki, st. 14 i 15 
gm. Bielsk Podlaski, woj. bia
łostockie 
AZP 44-86/78 i 79 

Polska AkademiaNauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Arche
ologii Mazowsza i Podlasia Podlaska 
Ekspedycja Archeologiczna 

Badania prowadził mgr Dariusz Krasnodębski, konsultował dr Zbig
niew Kobyliński. Uczestniczyli studenci Instytutu Archeologii UW 
Finansowane przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Drugi 
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sezon badań. Osada z późnego okresu lateńskiego i wczesnego śred
niowiecza. 

Kontynuowano rozpoczęte w 1990 r. prace na stanowisku 14/15 (z uwagi na ciągłość 
występowania materiału powierzchniowego i zwartość formy terenowej uznano, że stano
wiska 14 i 15 stanowią w zasadzie jedno stanowisko). Badania te prowadzone są w ramach 
programu sondażowego rozpoznawania stanowisk archeologicznych odkrytych podczas 
badań powierzchniowych. Do rozpoznania wykopaliskowego wyznaczono w pierwszym 
rzędzie stanowiska, na których stwierdzono występowanie materiałów datowanych na 
późny okres lateński i okres wpływów rzymskich. 

W 1990 r. wykonano 3 wykopy sondażowe zlokalizowane w północnej części osady, 
w 2 z nich stwierdzono obecność płytkich układów stratygraficznych, w 3 zaś natrafiono 
na układ mało czytelnych warstw o łącznej miąższości ok. l m. Pozyskano wówczas nie
zbyt liczny zespół ceramiki zabytkowej, z kilkunastoma fragm. datowanymi na późny 
okres lateński. 

W 1991 r. wyznaczono do przebadania 6 wykopów o łącznej powierzchni 55m2
, z któ

rych l stanowił poszerzenie wykopu z ubiegłego roku, 2 zlokalizowane zostały w południo
wej części zasięgu osady, zaś 3 pozostałe założono na niszczonych przez orkę obiektach. 
Dwa z niszczonych obiektów okazały się lekko zagłębionymi nieckowatymi paleniskami 
(jedno okrągłe o śr. ok. l m, drugie owalne o wymiarach ok. 3,5 x 1,5 m), trzeci zaś 
(przebadany tylko na obszarze 3 x l m) pozostałością ziemianki. Głębokość jego wynosiła 
60 cm od poziomu spągu humusu. We wszystkich z nich wystąpiła ceramika z XI w. Obok 
materiału wczesnośredniowiecznego we wszystkich wykopach natrafiono na warstwę lub 
niewielkie (0,5 m śr. i 0,5 m gł.) jamy, których barwa była bardzo zbliżona do barwy calca, 
zawierające nieliczne fragm. ceramiki datowanej wstępnie na późny okres lateński. 

W wykopie wykonanym w celu wyjaśnienia sytuacji stratygraficznej rozpoznanej 
wstępnie w 1990 r. natrafiono na gwałtowny spadek miąższości warstw kulturowych. Nie 
udało się jednak (ze względu na zbyt małe rozmiary wykopu i szczupłość pozyskanego 
materiału) ustalić, czy zjawisko to wynika z naturalnych procesów sedymentacyjnych 
związanych z wypełnieniem zagłębienia pobliskiej dolinki rzecznej, czy też natrafiono tu 
na znacznych rozmiarów obiekt wkopany w naturalne podłoże. Wykopy w południowej 
części osady wykazały obecność na gł. ok. 0,5 m czarno zabarwionej warstwy kulturowej, 
w której wystąpił materiał ceramiczny datowany głównie na XI w. Pod nią zalegała war
stwa o barwie jasnoszarej, zawierająca nieliczny materiał zabytkowy datowany wstępnie 
na późny okres lateński. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. 
Kontynuacja badań przewidziana jest tylko w przypadku konieczności badań ratowni

czych. 

Będzin, Góra Zamkowa, st. 2 
gm. loco, woj. katowickie 
AZP 97-48/15 

Muzeum Zagłębia w Będzinie 

Badania prowadziła mgr A. Rogaczewska. Finansowane przez Mu
zeum Zagłębia w Będzinie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne. 

W 1991 r. przeprowadzono badania sondażo'(Ve, w wyniku których, dzięki licz~ej cera
mice i istnieniu niezakłóconych warstw kulturowych, uzyskano potwierdzenie funkcjono
wania na Górze Zamkowej osady ludności kultury łużyckiej z okresu V brązu/HC, oraz 
ustalono lokalizację cmentarzyska wczesnośredniowiecznego, znanego z wcześniejszych 
odkryć przypadkowych. Jest ono usytuowane w miejscu uważanym wcześniej za majdan 
grodu z XI-l pol. XIII w., na wschód od zamku i 100m na północny zachód od kościoła 
Swiętej Trójcy. 



Informator Archeologiczny 

Biśnik, st. l , gm. Wolbrom, woj. katowickie patrz peleolit i mezolit 

Bobin, st. 14 Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
gm. Proszowice, woj. krakow
skie 
AZP 100-61/15 

Badania prowadzili mgr mgr Ryszard Naglik i Tomasz Wichman. 
Finansowane przez Konserwatora Zabytków Archeologicznych woj . 
krakowskiego. Pierwszy sezon badań. Osada kultury przeworskiej 
i osada wczesnośredniowieczna. 
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Stanowisko położone jest na niskiej, lewobrzeżnej terasie Szreniawy, na stoku lekko 
nachylonym w kierunku południowym . Obejmuje obszar ok. l ha. 

Wykonano jeden wykop sondażowy w zachodniej partii stanowiska (o pow. 5 m2). 
Łączna grubość nawarstwień z okresy wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza 
sięgała 90 cm. W warstwie kulturowej znaleziono blisko 200 fragm. naczyń, z których 
zdecydowana większość pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza, natomiast pozostałe 
datowane są na wczesny i późny okres wpływów rzymskich. Ceramika wczesnośrednio
wieczna pochodziła głównie z XII-XIII w., a jedynie pojedyncze fragm. można datować na 
IX- X w. (np. ceramika "biała") . Jedyny znaleziony tam zabytek metalowy stanowi fragm. 
miedzianej zausznicy lub kabłączka . 

Boguszewo, st. l, gm. Grota, woj . toruńskie patrz wczesna epoka żelaza 

Chojno, st. l 
gm. Bobrowo, woj. toruńskie 
AZP 34-50/23 

Muzeum Regionalne w Brodnicy 

Badania prowadził K. Grązawski. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
{XI-XII w.) 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska ... , s. 46-49. 

Czarnorzeki-Korczyna 
gm. Korczyna, woj. krośnień
skie 
AZP 109-74/-

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Krośnie 

Badania prowadził J. Janowski. Wczesnośredniowieczne cmentarzy
sko kurhanowe. 

*Literatura: Materiały i sprawozdania ... , s. 217-224. 

Dobryniów, st. 2, gm. Łopiennik Górny, woj. chełmskie patrz wczesna epoka brązu 
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Drohiczyn, st. 3 
gm. loco, woj. białostockie 
AZP 53-82/3 

Wczesne średniowiecze 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Andrzej Piotrowski (autor sprawozdania) 
przy współpracy mgr Sylwii Małachowskiej. Finansowane przez Kon
serwatora Zabytków Archeologicznych w Białymstoku. Czwarty se
zon badań. Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa (XII-XIII w.) 
ze śladami późniejszego osadnictwa (XIV-XVII w.). 

Prace prowadzono na obszarze stanowiska III, w granicach bazy archeologicznej usy
tuowanej na północny wschód od grodziska, w sąsiedztwie cerkwi. 

Celem badań była kontynuacja prac wznowionych na tym stanowisku w 1990 r. po 
trwającej od 1957 r. przerwie. Zmierzały one do dalszego rozpoznania jego stratygrafii, 
chronologii, stanu zachowania. Wytyczono 2 wykopy o łącznej powierzchni 38m2

. Stwier
dzono znaczne zniszczenie partii stanowiska w granicach bazy archeologicznej, gdzie 
wcześniej istniał Ośrodek Wypoczynkowy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Tury
stycznych w Białymstoku. W trakcie jego budowy zdjęto ze wschodniej części warstwę 
ziemi o miąższości ok. 1,5-2 m. Niwelacje te zniszczyły prawie całkowicie relikty wczesno
średniowiecznego i późniejszego osadnictwa. Natomiast w zachodniej części bazy, gdzie nie 
prowadzono większych prac ziemnych, warstwa kulturowa zachowała się, mimo iż obecnie 
jest zagrożona podmywaniem na stokach przez wody deszczowe. 

We wschodniej, zniwelowanej partii terenu zlokalizowano 2 wykopy. Wykop l o po
wierzchni 25m2 usytuowan~ był w północno-wschodniej części bazy archeologicznej , zaś 
wykop 2 o powierzchni 13 m założono w środkowej partii, w pobliżu sztucznie uformowa
nego uskoku. 

Na obszarze wykopu l stwierdzono występowanie brunatnoszarej warstwy ziemi z pia
szczystymi wtrętami, niekiedy przemieszanej z jasnobrunatno-jasnopomarańczową gliną. 
W części wschodniej i środkowej wykopu poziom calcowy w postaci jasnobrunatno-jasno
pomarańczowej gliny wystąpił na gł . 106-120 cm. W partii zachodniej brunatnoszara, 
szara, a nawet czarna ziemia, często przemieszana z jasnobrunatno-jasnopomarańczową 
gliną zalegała do gł. 340 cm, miejscami nawet do 370 cm. Tak głęboki wkop w twardą glinę 
sugeruje, że pierwotnie znajdowała się tutaj piwnica. · 

W wykopie 2 pod jasnobrunatnoszarą warstwą występowała silnie spiaszczona, jasno
brunatno-jasnożółto-jasnoszara ziemia. Calec w postaci jasnobrunatno-jasnożółtego pia
sku odsłonięto na gł . 30-40 cm. Odkryto tutaj relikty paleniska określone jako obiekt 
1/2/91. Było to wydłużone, zbliżone kształtem do owalu zaciemnienie, zorientowane dłuż
szą osią na kierunku północ-południe, o wymiarach 105 x 208 cm. W przekroju obiekt miał 
kształt nieckowaty. Największa gł. dochodziła do 33 cm. Wypełniska tworzyła ciemnoszara 
i czarna ziemia przemieszana z węglami drzewnymi. Odsłonięto tu niewielkie, niekiedy 
przepalone kamienie. 

Podczas badań znaleziono w obu wykopach następujące zabytki: gwoździe żelazne, 
przęśliki (w tym 3 gliniane, l wykonany z szarego łupku, l z różowego łupku uszkodzony), 
fragm. osełek kamiennych, podkówki żelazne, łyżwę kościaną. Pozyskano również dużą 
ilość ułamków naczyń i fragm. kości zwierzęcych. Wśród ułamków naczyń pochodzących 
z wykopu l przeważały liczebnie fragm. należące do garnków, dzbanów silnie obtaczanych 
i toczonych, wypalanych w atmosferze redukcyjnej, bardzo często zdobionych wyświeca
niem strony zewnętrznej ścianek. Ułamki te można odnieść do XIV-pocz. XVI w. Mniej 
było fragm. pochodzących z XVI-XVII w., toczonych, wypalanych w atmosferze utleniają
cej, pokrytych z jednej lub obu stron polewą szklaną o barwie zielonej, brązowej, pomarań
czowej. Najmniejszą grupę stanowiły ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych, należą
cych do garnków typu drohiczyńskiego, rzadziej -do naczyń z cylindryczną szyjką. 

Z wykopu 2 pozyskano ułamki naczyń pochodzących głównie z okresu wczesnego śred
niowiecza. Były to garnki ręcznie lepione i obtaczane na całej wysokości, wypalane w at
mosferze utleniającej . Obok fragm. należących do naczyń typu drohiczyńskiego wystąpiły 
ułamki garnków o baniastym brzuścu, krótkiej szyjce przechodzącej w wychylony na ze-
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wnątrz wylew, którego krawędź ścięto prawie pionowo, oraz brzuścu zdobionym starannie 
naniesionymi żłobkami dookolnymi, ponad którymi znajdowało się pasmo łamanych linii 
falistych, wyrytych sześciozębnym grzebieniem. Interesujące były ułamki brzuśców na
czyń grubościennych, zdobione listwami plastycznymi o przekroju trójkątnawym, na które 
naniesiono rząd ukośnych nakłuć wykonanych siedmiozębnym grzebieniem. 

Chronologię odkrytego na wykopie l obiektu należy odnieść do XVII w., natomiast 
palenisko z wykopu 2 można datować na podstawie wstępnego przeglądu ułamków naczyń 
na XII-XIII w. 

Materiał i dokumentacja znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie. 

Przewiduje się kontynuowanie badań. 

Dziekanowice, st. 22 
gm. Łubowo, woj. poznańskie 
AZP 50-3.2/104 

Muzeum Pierwszych Piastów na Led
nicy 

Badania prowadzili mgr mgr Anna i Jacek Wrzesińscy (autorzy spra
wozdania) i mgr Janusz Górecki. Cmentarzysko szkieletowe, przy
czółek mostowy, osada. 

Po kilku latach przerwy, w 1991 r. wznowiono prace wykopaliskowe na wczesnośre
dniowiecznym cmentarzysku szkieletowym zlokalizowanym na wschodnim brzegu Jeziora 
Lednickiego (tzw. Mały Skansen). Podstawowym celem badań było ustalenie granicy 
zachodniej i północnej cmentarza. Założono 8 wykopów o łącznej powierzchni 250m2. 

W wyniku dotychczasowych prac należy stwierdzić, iż na omawianym stanowisku 
mamy do czynienia z dwoma cmentarzami. Jeden (we wschodniej części stanowiska) 
obejmował obszar ok. 50 x . 40 m, na którym zlokalizowano dotąd 68 grobów. W sezonie 
1991 r. odsłonięto 18 grobów (17 szkieletowych i jedną obstawę kamienną nie zawierającą 
pochówku). Pięciu grobów nie eksplorowano do końca, zostawiając je na sezon następny. 
Groby sytuowane były na osi wschód-zachód, z odchyleniami zarówno na południe jak 
i północ. Zmarłych chowano kierując głowami zarówno na wschód, jak i zachód (bez 
preferencji dla wieku lub płci) . Zły stan zachowania większości szkieletów pozwolił okre
ślić wiek i płeć jedynie 12 osobników - 8 mężczyzn, 3 kobiety i l dziecko. Wiek ich można 
zamknąć w granicach od 2,3 do 50 lat. Należy dodać, że w 4 grobach osobników dorosłych 
wyodrębniono dodatkowe drobne kości dzieci (w tym jedno zmarłe tuż po porodzie). 

Wyposażenie grobowe było słabo zróżnicowane i wystąpiło w 9 grobach. Najczęściej 
(czterokrotnie) był to nóż żelazny, raz przęślik gliniany, raz okucie żelazne i obrabiana kość 
zwierzęca, raz kabłączek skroniowy i raz nieokreślony przedmiot żelazny. W jednym gro
bie wystąpiły trzy kabłączki skroniowe. W większości grobów wystąpiły kamienie stano
wiące niewątpliwie integralną część grobu. Były to najczęściej obstawy pochówku -
kamienie ustawione w rzędach, tworzące całe lub (częściej) częściowe obwody wokół szkie
letu, a także pojedyncze kamienie ustawiane w pobliżu zmarłego. W jednym z grobów po 
zdjęciu szkieletu, pod klatką piersiową odsłonięto "bruk" kamienny utworzony z kilku 
niewielkich kamieni. W innym dookoła jamy grobowej zaobserwowano 9 negatywów koł
ków drewnianych. Cmentarz ten wstępnie datować można na XI w. Za dłuższym okresem 
jego użytkowania przemawia orientacja szkieletów- zarówno wschodnia, jak i zachodnia, 
a także zaobserwowane zniszczenie kilku grobów przez wkopy następnych. 

Drugi cmentarz odsłonięty w 1991 r. usytuowany jest ok. 30m na północny zachód od 
wyżej omówionego i obejmuje północno-zachodnią partię stanowiska Dziekanawice 22. 
Odsłonięto dotąd 3 szkielety. Jeden (Juv.) ułożony głową na zachód, ze stopami wspartymi 
na kamieniach, nie posiadał wyposażenia. Drugi, skierowany głową na południowy zachód 
(Inf. 1), wyposażony był w kościane szydło-rylec i luźno rozmieszczone pojedyncze kamie
nie. Natomiast trzeci (mężczyzna AD), ułożony głową na północny zachód, złożony został 
na kamieniach tworzących "bruk" pod barkami, miednicą i stopami. Jego dolna lewa 
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kończyna była zgięta i piętą dostawiona do prawego podudzia. W chwili obecnej chronolo
gii tego cmentarza nie da się jednoznacznie określić. 

Badania będą kontynuowane. 

W trakcie prac prowadzonych na omawianym stanowisku natrafiono na 2 obiekty 
osady (eksplorowane we fragm.). Występująca w nich ceramika pozwala na datowanie obu 
w ramach 2 poł. X-1 poł. XI w. 

Na wschodnim brzegujeziora (rejon mostu wschodniego - gnieźnieńskiego) zlokalizo
wano 2 sondaże nawiązujące do badań z 1990 r. (prowadzący mgr J . Górecki). W sondażu 
A stosunkowo wysoko zalegający gliniasto-ilasty calec może być interpretowany jako 
krawędź pierwotnej terasy. Zalegające na niej warstwy uległy współcześnie transforma
cjom przestrzennym. W sondażu B wystąpiły warstwy utworzone z wiórów, odpadów drew
na oraz spalenizny. Opadają one łagodnie ze wschodu na zachód (w stronę jeziora). War
stwy te można łączyć z najmłodszą i najstarszą fazą mostu zlokalizowanego w namulisku 
dennym jeziora i uchwyconym w rejonie wschodniej części podgrodzia wyspy lednickiej. 
W obu sondażach nie odkryto żadnych pozostałości po drodze, która mogła stanowić 
przedłużenie mostu (trakt w stronę Gniezna). Należy przypuszczać, iż z uwagi na bardzo 
twarde, gliniaste podłoże występujące w tym rejonie, a dochodzące do samego mostu, 
właśnie ono stanowiło naturalny trakt drożny nie moszczony drewnem lub brukowany. 
Chronologię odkrytych elementów ujmować możemy w ramach faz D - E wczesnego 
średniowiecza. 

Dokumentacja, materiał archeologiczny i antropologiczny z całego stanowiska znajdu
je się w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Gniezno, st. 13b 
gm.loco, woj. poznańskie 
AZP 50-34/-

Muzeum Początków Państwa Polskie
go w Gnieźnie 

Badania prowadziła mgr Katarzyna Szurkowska. Finansowane przez 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Pierwszy sezon 
badań powojennych. Teren grodziska wczesnośredniowiecznego 
(III podgrodzie), fragm. założenia zamkowego (XVI w.). 

Stanowisko 13b obejmuje swoim zasięgiem teren III podgrodzia wczesnośredniowiecz
nego grodu gnieźnieńskiego i zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Jelo
nek. 

Pierwsze systematyczne badania wykopaliskowe na tym obszarze prowadzone były 
przez J. Kostrzewskiego oraz W Hensla i W Kockę w l. 1936-1938. W ich wyniku odsłonię
to fragm. drewniano-ziemnych fortyfikacji grodowych, poprzedzające je ostrokoły, pozo
stałości zabudowy wnętrza podgrodzia oraz fragm. murów (uważanych wtedy za ruiny 
XN-wiecznego zamku arcybiskupa Skotnickiego). Określono też hipotetyczny przebieg 
obwarowań podgrodzia. 

Celem prac podjętych w 1991 r. było zbadanie dostępnej w chwili obecnej południo
wo-zachodniej części podgrodzia (fragrn. ogrodu należący do posesji przy ul. Łaskiego 15), 
gdzie spodziewano się odsłonić dalsze fragm. zabudowy jego wnętrza. Założono wykop 
o wymiarach 9 x 11 m, bezpośrednio na wschód od widocznych na powierzchni ruin. Układ 
warstw odtworzony w wyniku eksploracji przedstawiał się następująco: 

warstwa l - (orna) czarna próchnica, domieszka węgla drzewnego, gruzu ceglanego, 
średniospoista, duża ilość materiału ceramicznego (wczesne i późne średniowiecze, nowo
żytność, współczesność) i kości zwierzęcych 

warstwa 2 - brązowoczarnej próchnicy, obecność plam żółtego piasku, domieszka 
węgla drzewnego, duża ilość materiału ceramicznego (wczesne średniowiecze) i kości 
zwierzęcych 
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warstwa 2a -brązowej próchnicy (otoczenie spalonych fragm. belek przy profilu płn . 
i w narożniku płn.-zach . ), spoista, duża ilość materiału ceramicznego (wczesne średnio
wiecze i pojedyncze fragm. późnośredniowieczne?) 

warstwa 3 (3a-3d) - brązowoczarnej próchnicy (spoistej), domieszka węgla drzewne
go, szczątków drewna (pomarańczowe plamki), duża ilość materiału ceramicznego (wczes
ne średniowiecze - faza E) i kości zwierzęcych 

warstwa 4 brunatnej próchnicy, domieszka węgla drzewnego i fragm . drewna 
(płn .-zach . część wykopu), duża ilość materiału ceramicznego (wczesne średniowiecze 
- XI w.) i kości zwierzęcych 

warstwa 5 - gliny + plamy brunatnej próchnicy, piasku, domieszka węgla drzewnego, 
bardzo spoista, nieliczny materiał ceramiczny (wczesne średniowiecze- XI w.) 

warstwa 6 (6a-6b)- ciemnożółta glina (bezpośrednio nad calcem), miejscami domie
szka próchnicy, materiał nieliczny (wczesne średniowiecze) 

warstwa 7 (7a-7b)- soczewki brązowej próchnicy (w środkowej części wykopu) w ob
rębie warstwy gliny, pojedyncze fragm. ceramiki górą obtaczanej. 

Calec - zbita glina lub piasek (występujące na przemian, przewarstwione) w części 
płn . oraz płn.-wsch. wykopu 

- sypki, drobnoziarnisty piasek o różnym zabarwieniu, występujący warstwami -
część płn.-zach i środ. wykopu. Średnia głęb. zalegania calca ok. 2 m p. p. t (najpłycej -
w części płn.-wsch., najgłębiej w części środ.-zach . ) 

Teren stanowiska został w 1936 r. obniżony o ok. 2 m (na zlecenie bpa Laubitza -
przed budową muzeum oraz założeniem parku). Zniszczono wówczas warstwy nowożytne 
oraz większość warstw późnośredniowiecznych. Warstwy kulturowe wykazywały spadek 
w kierunku południowym i zachodnim, tzn. w kierunku hipotetycznego przebiegu wałów 
podgrodzia. 

Podczas eksploracji nie natrafiono na konstrukcje drewniane sensu stricto. W północ
no-zachodniej części wykopu odsłonięto jedynie nieliczne, przypuszczalnie celowo ułożone 
równoległe (na niewielkich odcinkach również prostopadłe) fragm. belek- układy o nieo
kreślonej funkcji; drewno było miejscami spalone. Ponadto w warstwie 3 i 4 wystąpiły 
bardzo liczne drobne fragm. drewna. W warstwach wczesnośredniowiecznych zarejestro
wano obecność obiektów takich, jak paleniska, niewielkie jamki oraz piec (?) - owalny 
obiekt, którego wypełnisko stanowiła zbita glina z licznymi drobnymi kamieniami. 

Wewnątrz widocznego na powierzchni czworoboku (fragm. założenia zamkowego) wy
tyczono 2 niewielkie sondaże. Odsłonięty w nich kamienny fundament muru jest od 
wewnątrz licowaną warstwą cegieł (pomieszczenie-piwnica?). Najniższe, 30-35 cm, stano
wi występ zbudowany z kamieni i fragm. cegieł łączonych zaprawą. Fundament posado
wiony jest w warstwie wczesnośredniowiecznej. Calec wystąpił na gł. ok. 75 cm poniżej 
stopy muru. Chronologię muru określono na XVI w. - pozostałości zamku arcybiskupa 
Laskiego(?). 

W wyniku badań przeprowadzonych w 1991 r. uzyskano bardzo liczny materiał wyko
paliskowy. Stanowi go przede wszystkim ceramika oraz zwierzęce szczątki kostne. Ponadto 
wydobyto przedmioty z kości i poroża (igła, płoza, hetka, skuwka, rylce), gliny (przęśliki) 
oraz z metali (fragm. ołowianej oprawki witraża, klucz żelazny, fragm. podkowy). 

Eksploracja w południowej części wykopu w sezonie 1991 nie została doprowadzona do 
końca. 

Materiał i dokumentacja znajdują się w Muzeum Początków Państwa Folskiego 
w Gnieźnie (nr inw. ceramiki 1991:13) 

Badania będą kontynuowane. 
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Gniezno ul. Kolegiaty 4/4a, st. 
15d 
gm.loco, woj. poznańskie 
AZP 50-34/-

Wczesne średniowiecze 

Muzeum Początków Państwa Polskie
go w Gnieźnie 

Badaniami kierował mgr Tomasz Sawicki. Finansowane przez Mu
zeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Trzeci sezon badań. 
Wzgórze Lecha - grodzisko wczesnośredniowieczne, a także późne 
średniowiecze i okres nowożytny. 

Badania były kontynuacją prac z lat 1984 i 1990. Odkryto wówczas m.in. część połu
dniową i wschodnią fundamentu kamiennego, zlokalizowanego w narożniku północ
no-wschodnim Wzgórza (grodziska) na gł. 1,6-2,2 m. Fundament z racji swego łukowatego 
ułożenia (wycinek okręgu) może być pozostałością baszty zamku (XIII w.?). Zrekonstruo
wana średnica fundamentu domniemanej baszty wyniosła 10-11 m. 

Obecny wykop o wymiarach 1,5 x 2 m usytuowano na osi wschód-zachód, tak aby objął 
swym zasięgiem odcinek zachodniej strony fundamentu (zgodnie z odtworzoną średnicą 
obiektu). Wykop znajdował się w zachodniej części przesmyku między domami na ul. Ko
legiaty nr 4 i 4a (ar 96). Eksplorację zakończono na gł . 2,3 m, osiągając warstwę wczesno
średniowieczną (2 poł. XI w.) oraz strop nasypu wału obronnego. Powyżej znajdowały się 
warstwy przemieszane - niwelacyjne z ceramiką od XI do ok. XVII w. Jedynie na gł. ok. 
1,5 m wystąpiły luźno ułożone 1-3 warstwy cegieł "palcówek", nie miały one jednak 
żadnego bezpośredniego związku z jakimikolwiek reliktami architektury. Tak więc pozo
stałej części interesującego nas obiektu nie odnaleziono. Dalsze rozpoznanie w kierunku 
zachodnim uniemożliwiły przeszkody terenowe. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie. 

Badania zakończono. 

Grodzisko, st. l 
gm. Zator, woj. bielskie 
AZP 104-52/24 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Bielsko-Biała 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Badania prowadziła mgr Anna Tyniec (Zakład Archeologii Małopolski 
Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, Kraków). Prace zlecone 
i fmansowane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków O. Biel
sko-Biała, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Trzeci sezon ba
dań. 

Badania prowadzono nadal w części stanowiska leżącej na północ od ewentualnego 
wału grodziska, w strefie bezpośrednio zagrożonej budową obiektów szkolnych. Łącznie 
przebadano obszar o powierzchni 33 m2

. Założono 4 wykopy archeologiczne (I-IV/91). 
W wykopie I/91 wyeksplorowano i zadokumentowano wschodnie części obiektów l i 2, 
których eksplorację rozpoczęto w 1990 r. Uzyskano informacje potwierdzające prawidło
wość wcześniejszych ustaleń. Obiekt l to pozostałości paleniska, które można łączyć 
z III fazą wczesnego średniowiecza (na podstawie wstępnej analizy materiałów ceramicz
nych). Obiekt 2 to pozostałości przypuszczalnego budynku mieszkalnego, w którego wy
pełnisku znaleziono sporą ilość fragm. ceramicznych (w tym tzw. placków glinianych) oraz 
fragm. osełki kamiennej . Ceramikę z tego obiektu należy łączyć z formami wytwarzanymi 
w końcowym okresie trwania kultury łużyckiej. W południowej części wykopu I/91 oraz 
w wykopie II/91 wyeksplorowano owalną jamę o ścianach łagodnie zwężających się ku 
dołowi i prawie płaskim dnie- obiekt 3. W bardzo jednorodnym wypełnisku natrafiono na 
kilka fragm. ceramiki kultury łużyckiej. Obiekt ten można uznać za jamę wybierzyskową, 
wykorzystywaną do wybierania plastycznej gliny, której lokalny, naturalny pokład znajdu
je się w tym miejscu (pokład o powierzchni ok. 6m2

, miąższości do 30 cm). Jama została 
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zasypana jednorazowo, co musiało nastąpić bezpośrednio po wybraniu gliny. W pozosta
łych wykopach natrafiono tylko na pojedyncze fragm. naczyń ceramicznych, stwierdzono 
w nich naturalny dla stanowiska układ warstw. 

Badania będą kontynuowane. 

Haćki, st. l, lB, lC, lD, 2 
gm. Bielsk Podlaski, woj. bia
łostockie 
AZP 43-87/107 

Polska Akademia Nauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Arche
ologii Mazowsza i Podlasia Podlaska 
Ekspedycja Archeologiczna 

Badania prowadzili dr Zbigniew Kobyliński i mgr Dariusz Krasno
dębski . Uczestniczyli studenci Instytutu Prahistorii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Archeologii Uniwer
sytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczniowie 
szkół średnich z Bielska Podlaskiego. Finansowane przez Konserwa
tora Zabytków Archeologicznych w Białymstoku oraz Instytut Histo
rii Kultury Materialnej PAN w Warszawie. Piąty sezon badań grodzi
ska (po wznowieniu), trzeci osad i pierwszy kurhanu. Zespół osadni
czy składający się z grodziska (st. 1), otaczających go osad otwartych 
(st. lA, lB, l C i lD) oraz kurhanu (st. 2) znajdującego się w odległości 
ok. l km. 

Stanowisko l (grodzisko). Kontynuowano prace w północnej części stanowiska, eks
plorując kolejne układy stratygraficzne w wykopie 5C, niedokończonym (ze względów 
finansowych) w 1989 r. Pod przebadanymi wówczas olbrzymimi paleniskami datowanymi 
na wczesne średniowiecze, w roku bieżącym przebadano ponad dwumetrowej miąższości 
układy stratygraficzne (osiągając łączną gł. ponad 4 m od powierzchni ziemi) zbudowane 
z warstw osadniczych, palenisk, jam i dołów posłupowych, zawierających materiał zaby
tkowy datowany na wczesny i środkowy okres lateński . Prace wykazały istnienie najinten
sywniejszego osadnictwa starożytnego w tej właśnie części grodziska. 

Badania zakończone. 

Osada lB. Zlokalizowana na północny wschód od grodziska. W 1989 r. przebadano na 
niej ratowniczo położone na północnym obrzeżu kotliny 2 obiekty pochodzące z XI w. 
W 1991 r. zbadano 30m2 w miejscu największego obniżenia dna kotliny, na terenie bardzo 
podmokłym. W założonych wykopach natrafiono na warstwę kulturową, niewielkie obiek
ty zagłębione i doły pasłupowe stanowiące pozostałości naziemnych budowli, datowane na 
XI w. Część z nich wystąpiła poniżej poziomu wody gruntowej . 

Osada lC. Zlokalizowana na południowym stoku kotliny otaczającej grodzisko oraz 
garbie terenowym stanowiącym najdalej na wschód wysunięty cypel wysoczyzny. W 1989 r. 
przeprowadzono badania ratownicze, w czasie których odsłonięto kilkanaście m2 warstwy 
kulturowej z okresu wczesnego średniowiecza i okresu wpływów rzymskich. W 1990 r. 
przebadano ratowniczo 8 obiektów osadniczych, z których 7 było paleniskami pochodzący
mi z wczesnego średniowiecza (XI w.), jeden zaś jamą zasobową zawierającą stosunkowo 
liczne fragm. ceramiki, datowane wstępnie na późny okres lateński, oraz rozpoznano 
sondażowo 38m2 w zachodniej części osady, odsłaniając bardzo interesujące układy straty
graficzne, których miąższość dochodziła do 2 m, datowane od okresu lateńskiego do XI w. 
W 1991 r. rozpoznano wykopaliskowo25m2 w najwyższej partii stanowiska oraz13m2 na 
podmokłym dnie kotliny otaczającej grodzisko. W pierwszym z wykopów pod warstwą 
pochodzącą z wczesnego średniowiecza i warstwą starożytną, mającymi miąższość ok. l m, 
natrafiono na jamę zasobową o śr. ok. 2,5 m i gł. dochodzącej do 3m od powierzchni ziemi 
(jej dna ze względu na napływającą wodę gruntową nie udało się do końca wyeksplorować) , 
w której na jednym z poziomów użytkowych natrafiono na 9 dość dobrze zachowanych 
naczyń. Ceramika ta może być datowana na przełom okresu lateńskiego i wczesnego 
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okresu wpływów rzymskich i przynajmniej częściowo wiązać ją należy z kulturą zarobi
niecką. 

W wykopie 2 przebadano warstwę i obiekty (fragm. rowu) pochodzące z XI w. Porlobnie 
jak na osadzie lB wystąpiły one poniżej poziomu wody gruntowej. 

Osada ID. Zlokalizowana jest na dnie kotliny otaczającej grodzisko. W 1990 r. prze
prowadzone zostały badania sondażowe, które wykazały istnienie bezpośrednio u podnóża 
grodziska, od jego strony zachodniej , nawarstwień kulturowych o miąższości do 2m. Wios
ną 1991 r. wykonano badania geofizyczne, które wykazały istnienie dużych różnic w opor
ności ziemi. Kierując się wynikami tych badań oraz obserwacją morfologii terenu założono 
8 wykopów o łącznej powierzchni ok. 130m2

. W wykopach zlokalizowanych od zachodniej 
strony grodziska, pod warstwami osuwiskowymi pochodzącymi z jego stoku, natrafiono na 
dobrze zachowane warstwy wczesnośredniowieczne (z XI w.) oraz warstwy starożytne, 
datowane wstępnie na środkowy okres lateński . W dolnych partiach nawarstwień wyod
rębniono kilka obiektów osadniczych, z których, jak się wydaje, przynajmniej 2 to pozosta
łości głębokich półziemianek. Ponadto we wszystkich wykopach założonych u podnóża 
grodziska, bezpośrednio na calcu, na gł. ok. 2 m, natrafiono na rowek o szer. ok. 0,3 m 
i podobnej głębokości, przebiegający półkoliście, równolegle do stoku wzgórka grodzisko
wego. W górnej części jego wypełniska natrafiono na liczne kamienie, w tym kilka fragm. 
kamieni żarnowych. W pozostałych wykopach, rozmieszczonych od wschodu i południa 
grodziska, wystąpiła warstwa kulturowa z materiałem pochodzącym z XI w., pod którym 
w większości przypadków znajdowała się cienka warstewka z ceramiką z okresu lateńskie
go. W jednym wykopie, założonym pod samą skarpą wysoczyzny, wyeksplorowano także 
2 niewielkie owalne obiekty (o śr. ok. l m), zawierające materiał ze starszych faz wczesne
go średniowiecza. 

Badania na osadach pokazały, że stosunki wodne w kotlinie otaczającej grodzisko 
uległy znacznym zmianom i zabagnienie jej nastąpiło po okresie wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko 2 (kurhan). Znajduje się w odległości ok. l km na południe od grodziska. 
Jest to kopiec o śr. ok. 12 m i wys. ok. 2 m od powierzchni otaczającej go ziemi. Według 
informacji miejscowej ludności w o~olicy istniały jeszcze przynajmniej 2 podobne obiekty, 
dzisiaj całkowicie już zniwelowane. Srodkowa część kopca zniszczona została dochodzącym 

_. do jego podstawy wkopem rabunkowym. Wykop archeologiczny o wymiarach 3 x 9 m, 
obejmujący środkową część nasypu, przyniósł jedynie nieliczne fragm. bardzo drobnych 
przepalonych kości, znalezionych głównie w jego górnych partiach, kilkadziesiąt zabytków 
krzemiennych oraz kilkanaście bardzo zniszczonych fragm. ceramiki starożytnej. Na 
samym dnie odsłonięto słabo zachowane ślady konstrukcji drewnianej. Uzyskane dane nie 
pozwalają jednoznacznie określić chronologii kurhanu ani przynależności kulturowej. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. 
Przewiduje się kontynuację badań na osadzie l C. 

Hrebenne, st. 17 
gm. Horodło, woj. zamojskie 
AZP 85-95/49 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Wydział Archeologiczny w Zamościu 

Badania prowadziła mgr Ewa Banasiewicz. Finansowane przez Pań
stwową Służbę Ochrony Zabytków w Zamościu. Osada wczesnośre
dniowieczna. 

Stanowisko leży na rozległym cyplu w dolinie zmeliorowanego cieku, ma znaczną 
ekspozycję północną sięgającą ok. 8 m, odkryte zostało już podczas badań powierzchnio
wych AZP w 1984 r. przez S. Jastrzębskiego. Znaleziony wówczas materiał zabytkowy 
w postaci fragm. ceramiki XII-XIII-wiecznej, rozproszonej na powierzchni ok. 2 ha, po
zwolił je uznać za osadę wczesnośredniowieczną, należącą do całego ciągu w tym rejonie. 

Wiosną 1991 r. społeczny opiekun nad zabytkami archeologicznymi A. Gusiewski za
niepokoił się znaczną ilością dużych fragm. polepy występujących w kilku miejscach na 
osadzie. Zostało to spowodowane uszkodzeniem obiektów przez intensywną orkę. W wyni-
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ku interwencji Konserwatora Zabytków Archeologicznychjesienią 1991 r. na jednym z czę
ściowo zniszczonych obiektów założono wykop o wymiarach 2,5 x 2 m. Na gł. 30 cm 
w centralnej części wykopu pojawiło się owalne, nieckowate zagłębienie śr. 120-130 cm, 
wylepione gliną. Pod dwucentymetrową warstwą gliny znajdowały się duże fragm. naczyń 
ułożone miejscami w 2 warstwach (410 fragm. pochodzi z kilkunastu rozbitych naczyń) . 
Odkryty obiekt można zinterpretować jako dno pieca kopułkowego, którego kopuła została 
zniszczona i rozproszona na powierzchni. Około l m na północny zachód od odkrytego 
pieca, na gł. 50 cm znajdował się drugi, identycznie zbudowany piec, który w części tylko 
został wyeksplorowany. Obydwa piece piekarnicze towarzyszyły niewątpliwie obiektowi 
mieszkalnemu, uchwyconemu w wykopie w małym fragm.; poniżej ziemianki wystąpiła 
jama - "piwniczka". 

Piece kopułkowe o podobnej konstrukcji, tzn. wyłożone dużymi fragm. naczyń, wystą
piły na osadzie w Gródku nad Bugiem (jama 78) oraz w Strzyżowie ("palenisko" 13,14), 
towarzysząc obiektom mieszkalnym. Piec w Gródku datowano na X/XI w. , znane ze Strzy
żowa mają nieco starszą chronologię - IX- X w. 

Obiekty odkryte w Hrebennem pochodzą prawdopodobnie z dwóch faz użytkowania 
wXw. 

Imielno, st. 33, gm. Łubowo, woj. poznańskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 
Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. bydgoskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

Janiszewo, st. l 
gm. Lubraniec, woj. włocław
skie 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadziła mgr Aldona Andrzejewska. Pierwszy sezon ba
dań. Osada wczesnośredniowieczna. 

Janiszewo leży ok. 1,6 km w prostej linii na poludnie od wsi Zgłowiączki. Na prawym 
brzegu rzeki Zgłowiączki, na którym ulokowane są obie wsie, znajduje się teren występo
wania źródeł solanki. Jedno z nich, zlokalizowane w Janiszewie, stało się wraz z najbliżej 
występującymi śladami osadnictwa przedmiotem badań sondażowych. Działania te mie
szczą się w ramach archeologicznej próby identyfikacji osadnictwa wczesnośredniowiecz
nego związanego z warzelnictwem soli rejonu wsi Zgłowiączki. 

W pobliżu źródła odnotowano w wyniku badań powierzchniowych ślady osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego . W celu uchwycenia zasięgu osady i stwierdzenia zalegania war
stwy kulturowej wykonano serię odwiertów, które dały wynik negatywny. W miejscach 
największej koncentracji na powierzchni ceramiki naczyniowej założono 3 wykopy sonda
żowe o łącznej powierzchni 60 m2

. Nie stwierdzono występowania warstwy średniowiecz
nej, a jedynie nikłe ślady zniszczonej orką warstwy przeworskiej z występującą w niej 
niewielką ilością ceramiki. Ceramika średniowieczna może zalegać na terenie pól upraw
nych w najbliższej okolicy wsi Zgłowiączki, co jednak nie jest śladem funkcjonowania 
innych wsi w tych miejscach. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Jankowo Dolne, st. 20 i 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie patrz późne średniowiecze 
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J aworze 
gm. Jasienica, woj . bielskie 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Bielsku-Białej 

Badania prywatne przeprowadzone za zgodą Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków Archeologicznych województwa bielskiego przez 
mgr. Bogusława Chorążego. Pierwszy sezon badań. Kompleks kopców 
kamiennych, chronologia nieokreślona. 

Stanowisko zlokalizowane na górze Palenica (688,2 m n. p. m.), położonej w północnej 
części Beskidu Śląskiego, znane było dotychczas z nie rozpoznanego bliżej założenia gro
dowego, obejmującego szczytową partię góry. Wiosną 1991 r. rozpoznano dalszą część 
stanowiska, obejmującą kompleks kopców kamiennych zlokalizowany w przyległej do za
łożenia grodowego części góry, o powierzchni ok. l ha. Kopce o zróżnicowanej wielkości (od 
4 x 4 do l x l m i do 0,5 m wys.) są zbudowane z luźno usypanych kamieni pochodzenia 
miejscowego. 

Badania przeprowadzone w lipcu 1991 r. miały charakter sondażowy i objęły jeden 
z kopców wraz z jego najbliższym otoczeniem. Ujawniły pod trójwarstwową częścią na
ziemną nasypu warstwę drobnych kamieni, która stanowiła prawdopodobnie rodzaj bruku 
niwelacyjnego pod budowę części naziemnej, oraz znajdujący się poniżej prostokątny 
obiekt o wymiarach 150 x 50 cm, wypełniony w całości kamieniami. Obiekt ten ciągnął się 
niżej jedynie częściowo w postaci owalnego przegłębienia wypełnionego kamieniami do gł. 
40 cm poniżej powierzchni gruntu. Zarówno w części naziemnej, jak i podziemnej nie 
stwierdzono zabytków ruchomych. Pobrano jedynie liczne próbki substancji organicznych, 
które jednak muszą być poddane specjalistycznym analizom. Brak zabytków ruchomych, 
jak i wieloznaczna możliwość interpretacyjna konstrukcji podziemnych kopca, nie pozwala 
na określenie chronologii i funkcji obiektu. 

Dokumentacja złożona u Konserwatora Zabytków Archeologicznych województwa 
bielskiego. 

Obiekt wymaga dalszych badań . 

Jegliniec, st. l, gm. Szypliszki, woj. suwalskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

Jeżowe, st. 38 
gm. loco, woj. tarnobrzeskie 
AZP 96-78/9 

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Halina Wróbel przy współudziale mgr. Mar
ka Florka z Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe wczesnośrednio
wieczne. 

Stanowisko położonejest na północ od wschodniego krańca wsi Jeżowe. Cmentarzysko 
liczy 20 kopców zgrupowanych w 3 skupiskach. Badaniami objęto kopiec nr 2 w skupisku 
"a" i kopiec nr 9 w skupisku "b". 

Pod piaszczystymi nasypami zarejestrowano warstwę próchnicy pierwotnej ze śladami 
płytkiej orki, wychodzącej daleko poza obręb kopców (pole uprawne). W przypadku kurha
nu nr 2 warstwa ta została uszkodzona od strony północnej w trakcie budowy nasypu. 
W dolnych warstwach nasypu tego kopca oraz w próchnicy pierwotnej pod nasypem wystą
piły niewielkie ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej i fragm. skorodowanego, nieokre
ślonego przedmiotu żelaznego. W kopcu nr 9 nie natrafiono na materiał archeologiczny. 
Nie stwierdzono szczątków ludzkich. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 
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Kalisz-Zawodzie, grodzisko Polska AkademiaNauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej w Warszawie 

Badania prowadzili dr Tadeusz Baranowski, mgr Leszek Gajewski, 
mgr Adam Kędzierski, dr Jolanta Wrońska, Bogdan Kowalczyk; opie
kę naukową sprawował prof. dr hab. Stanisław Tabaczyński; uczest
niczyli: geolog- prof. dr hab. Ewa Stupnicka, historycy architektu
ry: mgr Teresa Rodzińska-Chorąży, dr Tomasz Węcławowicz, a także 
młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy. Finansowane przez Instytut 
Historii Kultury Materialnej PAN oraz Muzeum Okręgowe Ziemi 
Kaliskiej (ze środków Urzędu Wojewódzkiego). Dziewiąty sezon ba
dań. Grodzisko wczesnośredniowieczne . 
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Prace w terenie prowadzono od czerwca do sierpnia 1991 r. Objęły one dwa odcinki 
części północno-wschodniej grodziska, w sektorze V i XI odcinek północny zamknięty był 
przestrzenią ławy fundamentowej "kolegiaty p. w. św. Pawła". 

Na podkreślenie zasługuje zlokalizowanie jedynego dobrze zachowanego na terenie 
Zawodzia fundamentu z kamieni łączonych zaprawą. Przebiega on w poprzek najwięk
szych założeń kamiennych "kolegiaty p. w. św. Pawła", pod rumowiskiem kamieni i zlaso
wanej zaprawy. Wiązał się on pierwotnie z dostawioną emporą zachodnią, a w ostatniej 
fazie architektury murowanej spełniał zapewne rolę fundamentu wieży "obronno-mie
szkalnej". 

Wykop, mający na celu uchwycenie styku fundamentów "kolegiaty" w narożniku pół
nocnej ściany obwodowej i absydy, ujawnił konstrukcję złożoną z łamanego piaskowca 
łączonego zaprawą wapienną, przykrywającą wąską, zewnętrzną część dużego fundamentu . 

Przed licem zewnętrznym północnej ławy fundamentowej "kolegiaty" odsłonięto 2 gro
by bez wyposażenia. W przestrzeni między fundamentem "empory" a licem zewnętrznym 
części północnej zachodniej ściany nawy kościoła "A" (drewniano-glinianego) ujawniono 
4 groby. Analiza ich rozplanowania przestrzennego wskazuje, iż wszystkie uszkodziło od 
strony zachodniej cięcie wkopu fundamentowego "empory". Nie stwierdzono natomiast 
uszkodzeń przez wkop fundamentowy kościoła "A". Wyposażenia w grobach nie znalezio
no. Pochówki złożono w rodzaju trumien (głową na zachód, z pewnym odchyleniem na 
południe) . 

W 1991 r. stwierdzono, że część północna ściany zachodniej nawy kościoła "A" wznie
siona została na krawędzi nasypów z piasków, kamieni narzutowych i drewna (drągowina, 
bale dębowe) o ekspozycji wschodniej, w miejscu dawnego zagłębienia często zalewanego, 
z glebą torfowo-mułową, z płatami gytii, kory i gałęzi drzew liściastych (m.in. brzozy, 
dębu). Można sugerować (ze względu na liczne występowanie, w szczególnym układzie 
w tym zagłębieniu, nasion zbóż i innych roślin, kości zwierzęcych oraz zachowanych we 
fragm. i w calości naczyń ceramicznych o wyglądzie wyrobów gaurcarskich z różnych okresów 
średniowiecza), że mogło ono służyć w czasach pogańskich do odbywania obrzędów. Po 
wprowadzeniu chrześcijaństwa zrównano teren, zakładając na nim kościół i cmentarz. 

W odcinku drugim, położonym w środkowo-wschodniej części grodziska, zakończono 
w 1991 r. badania. Ostatni sezon pozwolił wyjaśnić zagadnienia konstrukcji i stratygrafii 
nasypu kamiennego na skraju cieku wodnego, rozgraniczającego dwie pierwotnie występu
jące tu wyspy. Ze względu na charakter tego nasypu oraz towarzyszących mu znalezisk, 
należy uznać go za kurhan związany z cmentarzyskiem wczesnych faz wczesnego średnio
wiecza. Nasyp kamienny miał formę zbliżoną do owalu (śr. niespełna 1,5 m) o wys. ok. 
0,6 m. Podczas zdejmowania kamieni znaleziono przedmiot z brązu- niewielką, zwiniętą 
w kółko blaszkę. W warstwach spalenizny pokrywającej i podścielającej nasyp nie stwier
dzono występowania kości ludzkich. Na spalone szczątki ludzkie natrafiono zapewne 
w sąsiedztwie obiektu. Wokół nasypu kamiennego przebadano w 1991 r., jak i w sezonach 
poprzednich, kilka skupisk fragm. naczyń glinianych, pochodzących z pojedynczych na
czyń, a zalegających w warstwach popiołu i "gytii". Można sugerować, że były to pozosta-
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łości wczesnośredniowiecznych grobów ciałopalnych. W warstwach związanych z tą fazą 
chronologiczną znaleziono niewielkie kółko z cienkiego, zapewne srebrnego drutu. 

Prace będą kontynuowane. 

Kalsk, st. l 
gm. Sulechów, woj. zielonogór
skie 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

AZP 58-15/14 

Badania prowadził mgr Jarosław Lewczuk. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne Srodkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Inter
wencja konserwatorska. Osada wczesnośredniowieczna, faza A, poło
wa VI w. 

W trakcie terenowej inspekcji konserwatorskiej w dniu 06.11.1991 odkryto 2 silnie 
zniszczone jamy, usytuowane na północnej krawędzi piaśnicy-wysypiska śmieci w Kalsku. 
Stanowisko to znane było już z badań wcześniejszych i datowane na późny okres wpływów 
rzymskich oraz wczesne średniowiecze . Jama nr l , zachowana w połowie, dostarczyła 
ponad 100 fragm. ceramiki. Jama nr 2, zachowana w stanie szczątkowym, dostarczyła 
50 fragm. ceramiki. 

Materiał ceramiczny: bardzo prymitywny - naczynia wykonane całkowicie ręcznie 
(wyjątek stanowi jedno naczynie obtaczane przykrawężnie do wys. ok. 4 cm). Kolor
w różnych odcieniach brązu. Przymieszki na ogół grube i bardzo grube - mineralne 
i organiczne. Powierzchnie schropowacone i szorstkie. Ślady obmazywania poziomego 
w górnej części naczyń . Wypał różny- od słabego po dość dobry i doskonały. Jeden fragm. 
zdobiony delikatną linią falistą. Typy naczyń - workowate, jajowate, wazowate, szeroko
otworowe zasobowe, miniaturowe. 

Porównując ten materiał ceramiczny do materiałów z pobliskiego Bukowa, st. nr 5 oraz 
Smolna Wielkiego, st. nr l, należy go wiązać z fazą A wczesnego średniowiecza i datować 
na połowę VI w. 

Kleczanów, st. 6 Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Wojewódzki w Tarnobrzegu 
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow
skiej w Lublinie 

gm. Obrazów, woj. tarnobrzes
kie 
AZP 88-72/22 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu 

Badania prowadzili mgr mgr M. Florek, J . Ścibor i B. Bargieł . Finan
sowane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu 
i Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kurhanowe IX-X w. 

W sezonie 1991 przebadano 2 kopce całkowicie i 2 częściowo, ale w stopniu umożliwia
jącym określenie ich wielkości, budowy wewnętrznej, rodzaju pochówków oraz datowanie. 
Wszystkie przebadane kopce usypane były z jasnego lessu. W większości przypadków 
w wyniku zachodzących procesów glebowych w obrębie dolnej części nasypów doszło do 
wytworzenia się tzw. poziomu przejściowego AlB, charakteryzującego się ciemnożółtą lub 
żółtobrunatną barwą i występowaniem tzw. osypki krzemionkowej, typowego dla profili 
gleb brunatnych. Pod nasypami 3 kopców (nr 19, 34, 35) zachował się pierwotny poziom 
próchniczy, natomiast w przyparlku kopca nr 32 stwierdzono, że pierwotny poziom próch
niczy pod nim został usunięty przed jego usypaniem. Przy kopcach nr 19, 34, 35 zaobser
wowano płytkie, półksiężycowate zagłębienia szer. 2-3 m i gł . od 20 do 60 cm, które można 
określić jako rowy przykurhanowe. We wszystkich przypadkach usytuowane one były po 
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południowej stronie kopców, z niewielkimi odchyleniami na wschód i zachód. W żadnym 
z badanych kopców nie stwierdzono śladów wewnętrznych bądź nakurhanowych kon
strukcji drewnianych lub kamiennych. Kopce zbudowane były na planie koła (nr 19 i 32) 
bądź zbliżonym do elipsy (nr 34 i 35). Pierwotne średnice wyniosły od ok. 360 cm do ok. 
670 cm, zaś wysokości można rekonstruować na 120 do 220 cm. We wszystkich kopcach 
znaleziono drobne fragm. przepalonych kości, które należy interpretowaćjako pozostałości 
ciałopalnych pochówków nakurhanowych (nr 32, 34, 35) bądź nasypowych (nr 19). Ze 
względu na znikomą ilość ceramiki, w dodatku pochodzącej z różnych naczyń i bardzo 
silnie rozdrobnionej, należy raczej wykluczyć używanie do pochówków nakurhanowych 
popielnic ceramicznych. Poza ceramiką w kopcach znaleziono 2 żelazne klamry do pasa, 
nóż i dzwonek (?). Kopce na podstawie znalezionych w nich materiałów można datować na 
pol. IX-X w. 

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, dokumentacja 
w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu. 

Badania ·zakończono . 

Kraków-Stare Miasto, Brama 
Floriańska 
AZP 102-56/-

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz, kierownictwo naukowe doc. 
dr hab. Kazimierz Radwański (autorzy sprawozdania). Finansowane 
przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Piąty sezon badań. Osad
nictwo wczesnośredniowieczne, późnośredniowieczne i nowożytne, 
średniowieczna brama miejska. 

W 1991 r. przeprowadzono kolejny cykl badań w głównej bramie obronnej Krakowa
Bramie Floriańskiej. Dokonano również obserwacji stanu zachowania podziemnych partii 
bramy oraz jej podłoża, stwierdzając, że jest on zadawalający. 

W obrębie wykopu V, zlokalizowanego w północno-wschodniej części przejazdu bram
nego, uchwycono relikty wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej z okresu poprzedza
jącego wzniesienie fortyfikacji kamiennych. Na jej stropie zalegały kolejne poziomy budow
lane, poziomy użytkowe i warstwy kulturowe wytworzone w okresie funkcjonowania 
Bramy Floriańskiej . 

Jeśli chodzi o mury budowli stwierdzono, że w najstarszej fazie bramy łęki przejazdu 
bramnego wykonane były, podobnie jak cała wieża, z łamanego wapienia. Wysunięto je do 
wnętrza bramy ok. 20 cm. Z tym obiektem wiązał się poziom budowlany i użytkowy 
w postaci bruku kamiennego, zalegający na gł. 220-240 cm, na poziomie odsadzki funda
mentowej murów. Bruk nakrywała warstwa kulturowa wytworzona w trakciejego użytko
wania we wnętrzu przejazdu bramnego. W oparciu o uzyskany materiał zabytkowy można 
przyjąć, że omawiany poziom użytkowy powstał w 2 pol. XIII w. i istniał w wieku XN. 

W XN w. miała miejsce pierwsza większa przebudowa bramy. Wiązała się ona z wyko
naniem nowych arkad bramnych i dobudową przedbramia po stronie północnej. Nowy łęk 
bramny o szer. 130 cm wykonano z płyt piaskowcowych. U podstawy uformowany był 
w postaci niskiego profilowanego cokołu. Posadowiono go na fundamencie dostawionym do 
istniejących murów bramy. Równocześnie w przejeździe bramnym wykonano nowy poziom 
użytkowy z kamieni wapiennych (bruk) ułożonych na podsypce piasku o gr. 30-40 cm. 
Bruk zalegał na gł. ok. 170 cm i opadał w kierunku południowym, w stronę miasta, do gł. 
ok. 200 cm. W okresie funkcjonowania obiektu na bruk nałożono warstwę drobnego 
tłucznia o miąższości dochodzącej do 30 cm. Na jej stropie wytworzyła się warstwa kultu
rowa o gr. do 28 cm. Uzyskany z niej materiał ceramiczny wskazuje, że omawiany poziom 
użytkowy datować można na XN i XV w. 

Obecna forma łęków bramnych uformowana została w trakcie drugiej przebudowy 
bramy w XV w. Modernizacja łęków polegała na poszerzeniu arkad do ok. 170 cm szer. 
i otaflowaniu ich płytami wapiennymi. Dolną część łęków tworzą wysokie cokoły o sko-
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śnych spływach. Nowe łęki posadowiono na fundamencie i cokole wcześniejszych arkad 
bramnych z piaskowca (ich partie naziemne, ponad cokołem, rozebrano) oraz na dostawio
nym do nich nowym fundamencie. Z południowej strony bramy w tym czasie dostawione 
zostały potężne filary, które, poza przypisywaną im funkcją podstaw pod ganek straży, 
pełniły rolę przypór wzmacniających bramę od strony południowej. W czasie omawianej 
przebudowy wytworzył się we wnętrzu bramy wyraźny poziom budowlany (warstwa 
zaprawy wapiennej o miąższości do 20 cm). Poziom ten, którego strop zalegał na gł . 
140-160 cm, pełnił funkcję poziomu użytkowego wnętrza przejazdu bramnego. Na jego 
powierzchni wytworzyła się warstwa kulturowa o miąższości do 20 cm, zawierająca mate
riał zabytkowy z późnego średniowiecza i z czasów nowożytnych. 

Okres istnienia Bramy Floriańskiej między XVI a XIX w. uwidoczniony został reliktami 
trzech kolejnych poziomów użytkowych. Zachowały się one najczęściej w formie szczątko
wej - kolejnych podsypek piasku i zalegających na złożu wtórnym startych kamieni 
z bruków. W 2 pol. XIX w. we wnętrzu bramy wykonano bruk (z kostki kamiennej), który 
przetrwał w zasadzie do dnia dzisiejszego. Na nim kładzione są już współczesne wylewki 
asfaltu. 

W trakcie badań w wykopie V zaobserwowano również ślady po pionowych słupach 
usytuowanych przy murze bramy. Można je próbować łączyć z funkcjonowaniem prowizo
rycznych furtek lub bram zamykających wnętrze obiektu od strony miasta. Chronologicz
nie wiążą się one z pierwszą (wkop 4) oraz drugą (wkop 3) przebudową bramy. 

Materiał i dokumentacja przechowywane są w Dziale Krakowa Przedlokacyjnego Mu
zeum Archeologicznego w Krakowie. 

Kraków-Stare Miasto 
AZP 102-56/-

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie. Osadnictwo wczesnośredniowieczne, 
późnośredniowieczne i nowożytne. 

Badania w 1991 r. prowadzono głównie w północnej części Starego Miasta, na obszarze 
średniowiecznego miasta lokacyjnego. W południowej jego części, na terenie wchodzącym 
w obręb wczesnośredniowiecznego podgrodzia Okół, prace ratownicze przeprowadzono 
tylko we wnętrzu budynku przy ul. Kanoniczej 18 (wykop VIII). Stwierdzono nawarstwie
nia późnośredniowieczne i nowożytne oraz relikty gotyckiej zabudowy (fundament z łama
nych kamieni wapiennych i partia naziemna z cegieł palcówek o wymiarach 9-9,5 x 
13-13,5 x 26,5-27 cm). Nie uchwycono natomiast warstw wczesnośredniowiecznych. Na 
podstawie układu stratygraficznego nawarstwień i uzyskanego materiału zabytkowego 
można sądzić, że we wnętrzu budynku, po południowej stronie wspomnianego muru 
gotyckiego, przeprowadzono w późnym średniowieczu prace ziemne, być może związane 
z podpiwniczaniero obiektu. Zniszczono wówczas poziomy wczesnośredniowieczne . Praw
dopodobnie w XV lub w pocz. XVI w. obiekt ten zlikwidowano, zasypując go sypkim utwo
rem piaszczystym, zawierającym oprócz ceramiki z XV-XVI w. także materiały starsze, 
z wczesnego średniowiecza (IX-XIII w.). 

Na obszarze średniowiecznego miasta lokacyjnego badania prowadzono w następują
cych punktach: 
ul. Grodzka 7 -wnętrze budynku (wykop l) i podwórze (wykop II). W trakcie prac 
budowlanych odkryto ponad 70 kafli (zachowanych w całości lub we fragm.) datowanych 
na koniec XV i pocz. XVI w. Większość z nich to kafle miskowe pozbawione motywów 
zdobniczych. Około 1/4 stanowią kafle płytowe zdobione ornamentem plastycznym, głów
nie roślinnym 
pl. Szczepański 4- Planty, wykop I. W czasie prac budowlanych związanych z osusza
niem budynku rozpoznano nawarstwienia nowożytne o charakterze nasypowym, pocho
dzące z okresu zakładania Plant w XIX w. 
pl. Szczepański 9- wykop I-III. Prace prowadzono w szybikach geotechnicznych zloka-
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lizowanych na dziedzińcu Muzeum Narodowego (zbiory Szołayskich) oraz na chodniku 
przy pl. Szczepańskim, wzdłuż zachodniej ściany gmachu Muzeum. W wykopie l usytuo
wanym na podwórzu odkryto i częściowo rozpoznano obiekt zagłębiony w piasek calcowy. 
W jego wypełnisku stwierdzono warstwę zwęglonego drewna (o miąższości 30-40 cm), 
warstwę gliny z okruchami słabo wypalonej cegły, polepą i węglem drzewnym (miąższość 
ok. 30 cm) oraz serię sypkich utworów piaszczystych o charakterze nasypowym. Wydaje 
się, że jest to relikt obiektu związanego z produkcją cegły. Datowanie go nie jest możliwe 
z uwagi na brak ceramiki i innych zabytków. W wykopach II i lll zlokalizowanych na 
chodniku przy pl. Szczepańskim stwierdzono nawarstwienia wczesnośredniowieczne 
(XII-XIII w.), późnośredniowieczne i nowożytne (w tym relikty 2 bruków z kamienia wa
piennego), rozpozn,ano fragmentarycznie 5 grobów szkieletowych należących do cmenta
rza przy kościele Sw. Szczepana oraz mur fundamentowy bliżej nieokreślonej budowli 
przykościelnej, pochodzącej z czasów nowożytnych (XVII w.?). Groby należy zapewne wią
zać z okresem późnego średniowiecza. Jamy grobowe były wypełnione szarym i żółtym 
piaskiem, na ich dnie stwierdzono pozostałości zbutwiałego drewna z trumien . Na podsta
wie rozpoznanych części szkieletów można sądzić, że zmarłych ułożono na osi wschód-za
chód, z głową skierowaną ku wschodowi (3 pochówki) lub ku zachodowi (3 groby). W są
siedztwie szkieletów nie stwierdzono zabytków, które należałoby uznać za dary grobowe. 
Nad wypełniskiem wkopów grobowych zalegała warstwa kulturowa z ceramiką późnośre
dnio,wieczną i nowożytną (XIV-XVI w.) 
ul. Sw. Marka 15- jezdnia, wykop I. W wykopie instalacyjnym usytuowanym najezdni 
odkryto nawarstwienia późnośredniowieczne i nowożytne, w tym 3 poziomy utwardzonej 
nawierzchni ulicy oraz podsypki z żółtego piasku, związane prawdopodobnie z kolejnymi 
3 poziomami bruków (?). Z warstw kulturowych przedzielających owe poziomy nie uzyska
no materiału zabytkowego, w związku z czym ich bliższe datowanie nie jest możliwe. 
W wykopie o gł. 30 m nie osiągnięto piasku caleowego 
ul. Floriańska 20 - podwórze, wykop L W wykopie budowlanym odkryto pozostałości 
dołu chłonnego (kloacznego). W jego wypełnisku wystąpiły naczynia gliniane z XV-XVII w. 

Materiał i dokumentacja przechowywane są w Dziale Krakowa Przedlokacyjnego Mu
zeum Archeologicznego w Krakowie. 

Kraków-Wawel, Rejony IV, 
VnB, VI/C-VIII, VII, IX, XI,~ 
AZP 102-56/-

Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu 

Badania terenowe i nadzory prac instalacyjnych prowadził Dział Ar
cheologii Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, kierowany przez 
dr. Zbigniewa Pianowskiego (autora sprawozdania). Finansowane 
przez Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Czterdziesty drugi sezon 
badań. Grodzisko, głównie IX-XIII w., zamek gotycki i nowożytny. 

Rejon IV, katedra (mgr Janusz Firlet, dr Zbigniew Pianowski). Wznowiono eksplorac
je w 2 kryptach pod kaplicą św. Małgorzaty (zakrystią). Odgruzowano sondaże. 
z l. 1981-1983. W sondzie 5/81-91, w krypcie wschodniej, przebadano nawarstwienia 
wczesnośredniowieczne do poziomu piasku calcowego. Odsłonięto powtórnie fragm. muro
wanego grobowca (najpewniej z 2 poł. XI w.) i stwierdzono, że wkop grobowy przeciął 
starszy mur z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Mur ten należy najprawdopo
dobniej do budowli przedromańskiej. 

W krypcie zachodniej badania prowadzone były w 2 etapach. Na początku wybrano 
2 jamy (sondy 12 i 13) we wschodniej partii krypty zawierające mnóstwo szczątków ludz
kich, złożonych tam przypuszczalnie w okresie restauracji katedry na przełomie XIX 
i XX w. W profilach prowadzono obserwacje stratygrafii nawarstwień. Następnie odgruzo
wano sondę 7 przy północnej ścianie krypty i niewielkimi podkopami badano zasięg glinia
nej ławy fundamentowej ze śladami licznych belek drewnianych (stwierdzonej w 1981 r.). 
Fragmentarycznie odsłonięto północno-wschodni narożnik tej konstrukcji. Na tejże glinia-
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nej ławie w południowo-zachodnim narożu krypty zachował się kawałek fundamentu 
wykonanego z warstw kamieni spojonych słabą zaprawą wapienną i przesypanych war
stewkami gliny. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że budowla ta może być najstarszą 
na omawianym obszarze. Nie wykluczone jest jej datowanie nawet na X w. Po zasypaniu 
wykopów wybrano większą część wypełniska negatywu apsydy w centralnej i zachodniej 
części krypty, łącząc dawne sondy 3, 8, 9, 11 i poszerzając sondę 10. Odczyszczono resztki 
muru zalegające na dnie negatywu, głównie w zagłębieniach skały. Jest on wykonany 
w większości z płytowych kamieni wapiennych. Krawędź zewnętrzna tworzy zarys o bar
dzo nietypowym kształcie, z kilkoma uskokami. Być może ten fragm. budowli ma związek 
z negatywami i resztkami murów czterech "przypór", odkrytymi na dziedzińczyku po 
północnej stronie katedry w 1988/89 r., uznanymi wówczas jako prawdopodobnie przedro
mańskie. Jednakże w obu miejscach w najniższych partiach wystąpiły ciosy piaskowcowe 
i wapienne, być może użyte wtórnie. Zatem i chronologia obiektu może się okazać stosun
kowo późna. Został on rozebrany niewątpliwie przed przystąpieniem do budowy katedry 
gotyckiej w 1320 r. 

Rejon V/B, przedromański kościół "B" pod południowym ryzalitem budynku 
nr 5 (mgr Stanisław Kozieł, Mieczysław Fraś). Badania uzupełniające rozpoczęto w sezo
nie zimowym 1990/91. Eksploracje prowadzono głównie w południowej partii kościoła. Po 
pełniejszym odsłonięciu murów stwierdzono, iż duży blok, uważany poprzednio za fragm. 
południowo-wschodniej apsydy świątyni (I fazy, tj. domniemanego tetrakonchosa) stanowi 
część ściany obsuniętej w momencie destrukcji budowli. Pozwala to zinterpretować kościół 
"B" jako wzniesiony od początku w formie rotundy dwuapsydowej. Rozpoznano także 
kolejny grób należący do cmentarza przykościelnego. Badania są kontynuowane. 

Rejon VI/C- Vlll, dziedziniec zewnętrzny (mgr Andrzej Kukliński). Nadzór i badania 
ratownicze w wykopach instalacji energetycznej i wodociągowej. Odsłonięto fragm. murów 
austriackiego budynku szpitalnego, studni, kolektora oraz murów ogrodzeniowych. Bada
no liczne poziomy użytkowe terenu, m.in. 4 poziomy bruków kamiennych (wykopy l i 2). 

Rejon Vll, dziedziniec zewnętrzny (Mieczysław Fraś). Wykop 1/87-91 pod kanał 
centralnego ogrzewania. W pobliżu Wikarówki odsłonięto negatywy i fragm. fundamentów 
nowożytnego budynku z "wieżą", wyburzonego ok. poł. XIX w., oraz odcinek sklepienia 
ceglanego kolektora sanitarnego z czasów Wolnego Miasta Krakowa. 

Rejon IX, międzymurze (mgr Andrzej Kukliński) . Nadzór oraz badania archeologiczne 
na trasie ciągu energetycznego wzdłuż drogi dojazdowej. W wykopie lA systematycznie 
badano nawarstwienia wczesnośredniowiecznego wału obronnego, tzw. "wiślańskiego", 
z zachowanymi śladami konstrukcji w postaci zwęglonej palisady oraz skrzyń drewnia
nych. Pomiędzy palisadą a ścianą skrzyni wystąpiła warstwa kamieni zalanych częściowo 
(od góry?) zaprawą wapienną. Może ona stanowić element konstrukcji wspomnianego 
wału, w rodzaju prymitywnego "muru" ograniczającego umocnienia od strony wewnętrz
nej. 

Rejon XI, rezerwat św. Gereona (mgr Janusz Firlet, dr Zbigniew Pianowski). Konty
nuacja badań archeologiczno-architektornicznych z 1990 r. Prace prowadzono w północ
nym i południowym ramieniu transeptu oraz w środkowej części rezerwatu, na obszarze 
zagruzowanej piwnicy z XVI w. W północnym ramieniu transeptu odgruzowano sondaże 
Z. Hendla i A. Szyszko-Buhusza, odsłaniając fragm. fundamentów świątyni romańskiej, 
m.in. 2 filarów empory (?) oraz stopień ołtarza znajdującego się w apsydzie, posadowiony 
na murze starszej, przedromańskiej budowli. Mur ten, o orientacji północ-południe, jest 
zachowany stosunkowo dobrze. Posiada płytki kamienno-ziemny fundament, zaś partia 
naziemna jest wykonana z płytowego wapienia i piaskowca spojonego zaprawą gipsową. 
Rozrzut reliktów przedromańskich oraz wtórne użycie w fundamentach romańskiego 
kościoła olbrzymiej ilości płytowych kamieni świadczą, iż budowla poprzedzająca bazylikę 
romańską miała znaczne rozmiary. Na obecnym etapie trudno rekonstruować jej szczegó
łowe rozplanowanie. Na osi północnej odczyszczono płytę nagrobną wykonaną z dużego 
bloku piaskowca (bez ornamentu na powierzchni górnej), zaś poniżej - część komory 
grobowej o murowanej obstawie, pokrytej podłużnymi ciosami piaskowca. Wydaje się, że 
grobowiec nie został wyrabowany ani też naruszony podczas dawniejszych prac budowla
nych i badawczych. Może pochodzić (najpóźniej) z ok. poł. XIII w. Jego zbadanie będzie 
możliwe po zakonserwowaniu i podniesieniu płyty nagrobnej. 
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Pod poziomem użytkowym XVI-wiecznej piwnicy w środkowej części rezerwatu odsło
nięto spod gruzu północno-zachodni narożnik fundamentu krypty romańskiej wchodzącej 
w kierunku zachodnim w głąb transeptu. W połączeniu z poprzednimi rozpoznaniami uzy
skano podstawę do poprawnego zrekonstruowania rozmiarów i podziału wewnętrznego 
krypty. 

W południowym ramieniu transeptu odsłonięto częściowo fundament o orientacji za
chód-wschód, wykonany w najniższej oraz najwyższej partii z kamieni spojonych zaprawą 
wapienną, zaś w części środkowej - z kamieni o układzie opus spicatum, zasypanych 
ziemią. Zasięg i przeznaczenie tego muru będą przedmiotem dalszych badań. 

Rejon XIV przed północną elewacją pałacu (mgr Janusz Firlet, dr Zbigniew Piano
wski). Końcowy etap badań weryfikacyjnych, konserwacja i zabezpieczanie murów. W naj
pełniejszym zakresie odsłonięto północno-zachodni narożnik "sali o 24 słupach" i w pobli
żu badano układ warstw wczesnośredniowiecznych ocalałych w czasie akcji w 1921 r. 
Wydaje się, iż stanowią one pozostałość trzech kolejnych umocnień wzgórza: najstarszego 
wału obronnego (2 poł. IX w.?), wału tzw. "wiślańskiego " (zapewne l pol. X w.) oraz 
umocnienia poprzedzającego budowę romańskiego kościoła Św. Gereona i "sali o 24 słu
pach" (schyłek X-pocz. XI w.?) . Z wałem "wiślańskim" związana jest warstwa zaprawy 
wapiennej z okruchami polepy oraz kamieniami, odpowiadająca- być może - zaprawie 
odkrytej w rejonie IX, na zachodniej krawędzi Wawelu. 

Krzywośni ty, st. I , gm. Huszlew, woj. bialskopodlaskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres 
wpływów rzymskich 

Lubiń, st. l 
gm. Krzywoń, woj. leszczyń
skie 

FolskaAkademia Nauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Arche
ologii Wielkopolski w Poznaniu 

AZP 62-27/56 

Badania prowadzili prof. dr hab. Zofia Kurnatowska i doc. dr hab. 
Stanisław Kurnatowski. Finansowane przez Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej Wydziału Kultury, Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków w Lesznie. Kolejny sezon badań rozpoczętych w 1975 r. 
Zabudowa klasztoru oo. benedyktynów z końca XI-XVII w. 

Badania koncentrowały się w sektorze VIII, usytuowanym na zachód od fasady kościo
ła, oraz częściowo w sektorach XII i XV, na południe od muru otaczającego klasztor. 

Na południowy zachód od pozostałości kościoła z I fazy romańskiej (koniec XI w.) 
stwierdzono istnienie rowów fundamentowych zniszczonych przez wkopy nowożytne oraz 
warstwy destrukcji zawierającej grudy zaprawy i odpadki kamienne na wtórnym złożu. 
W tych samych wykopach natrafiono na nawarstwienia z II fazy romańskiej (pierwsze 
dekady XII w.), silnie naruszone przez późniejsze budowle. 

Daleko lepiej zachowane resztki osadnictwa z II fazy romańskiej odsłonięto w wykopie 
usytuowanym na północny zachód od fasady kościoła. Odkryto tu ściany budynku drew
nianego, zbudowanego w konstrukcji wieńcowej, zaopatrzonego w przedsionek. W pobliżu 
belko podwaliny natrafiono na wkopany garnek gliniany, niewątpliwie pozostałość ofiary 
zakładzinowej . W budynku odkryto znaczny skład kamienia budowlanego, zaś w przed
sionku warstwy okrzesków. Można zatem przypuszczać, że odkryto tu warsztat obróbki 
kamienia, związany z budową opactwa. W pobliżu odkryto pozostałości pieca zbudowane
go z kamieni, wypełnionego warstwą intensywnej spalenizny; w jego sąsiedztwie grudki 
stopionego brązu lub mosiądzu. Na pozostałości drugiego obiektu o podobnym charakte
rze, zbudowanego na warstwie niwelacyjnej ponad rozebranym budynkiem, natrafiono 
w sąsiedztwie. Zarówno budynki, jak i funkcjonujące nieco później urządzenia produkcyj
ne można odnieść do XII i pocz. XIII w., zatem powstały one w czasie intensywnej akcji 
budowlanej opactwa fazy romańskiej . 
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W początku fazy późnoromańskiej-wczesno gotyckiej, po połowie XIII i XIV w., budynki 
i obiekty produkcyjne zlikwidowano i zasypano je warstwą niwelacyjną, na której położono 
bruk. W części południowo-zachodniej sektora VIII mamy w tym okresie do czynienia 
z pozostałościami dość intensywnej działalności, której pozostałością są głębokie wkopy 
(resztki piwnic?) zawierające materiał z 2 pol. XIII, XIV i XV w., mocno zniszczone przez 
późniejszą działalność budowlaną. Z XVI w. pochodzi pozostałość muru ceglanego otacza
jącego klasztor od południa. Brama wjazdowa w tym murze, prowadząca na dziedziniec 
kościelny, znajdowała się ok. 10m na wschód od obecnej bramy. W części położonej dalej na 
zachód, wzdłuż muru otaczającego klasztor istniały budowle drewniano-gliniane. Po ich 
zniszczeniu w wyniku gwałtownego pożaru, może w czasie wojen szwedzkich, przystąpio
no w tej partii wzgórza do prac budowlanych zmieniających uprzedni jego charakter. 
Zlikwidowano mur otaczający klasztor i na jego miejscu wzniesiono nowe skrzydło kla
sztorne, wykorzystując w części wschodniej resztki dawnego budynku gotyckiego, a w czę
ści zachodniej fundamenty rozebranego muru ogrodzenia. W wykopach usytuowanych na 
zewnątrz owego skrzydła uchwycono zewnętrzne lico muru oraz fragm. przypór. Badania 
tego skrzydła klasztornego, dotąd zupełnie nieznanego, które mogło zostać zbudowane 
najwcześniej w końcu XVII w., będą kontynuowane w następnych sezonach. 

Badania w 1991 r. dostarczyły licznych pozostałości ruchomych. Obok znacznych ułam
ków naczyń , zarówno z wcześniejszego, jak i z późniejszego średniowiecza oraz z czasów 
nowożytnych, znaleziono 5 monet, w tym 2 Władysława J agiełly, liczne przedmioty żelazne 
i z metali kolorowych, fragm. szkła. okiennego i resztki naczyń od średniowiecznych po 
nowożytne, fragm. różnych kafli. Ten sezon badawczy przyniósł wiele nowych elementów 
do dziejów klasztoru, jego organizacji przestr zennej, zwłaszcza w okresie wczesnego śred
niowiecza, oraz architektury, zwłaszcza barokowej. Jednocześnie wyłonił się szereg pytań, 
na które odpowiedź. mogą przynieść jedynie dalsze prace wykopaliskowe na tym stanowi
sku. 

Lublin-J a1mbowice Murowa
ne, st. 5 
gm. loco, woj. lubelskie 
AZP 77-82/-

Uniwersytet im . Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadzili U. Kurzątkowska i A Rozwałka. Osada wczesno
średniowieczna (XIII-XV w.) 

*Literatura: Sprawozdania z badań terenowych ... , s. 39-41. 

Łopiennik Dolny, st. 3, gm. Łopiennik Górny, woj. chełmskie patrz neolit 

Napole, st. l 
gm. Kowalewo Pomorskie, woj. 
toruńskie 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii i Etnologii w To
runiu 

AZP 37-47/17 

Badania prowadzili J. Bojarski, W Chudziak, M. Grupa, P. Gurtowski, 
D. Poliński. Grodzisko wczesnośredniowieczne {X-XIV w.). 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska ... , s. 115-124. 
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Napole, st. 6 
gm. Kowalewo Pomorskie, woj. 
toruńskie 
AZP 37-47/16 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii i Etnologii w To
runiu 

Badania prowadził W Chudziak. Osada wczesnośredniowieczna 
MINIII-XII wiek). 

*Literatura: Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego ... , s. 133-137. 

Napole, st. 6 
gm. Kowalewo Pomorskie, woj. 
toruńskie 
AZP 37-47/16 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii i Etnologii w To
runiu 

Badania prowadziła V. Stawska. Cmentarzysko wczesnośredniowiecz
ne (XII/XIII wiek). 

*Literatura: Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego ... , s. 139-144. 

Osłonki, st. l, gm. Osięciny, woj. włocławskie patrz neolit 

Płutowo, st. l 
gm. Kijewo Królewskie, woj. 
toruńskie 
AZP 34-41/44 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii i Etnologii w To
runiu 

Badania prowadzili W Chudziak i P. Gurtowski. Grodzisko wczesno
średniowieczne (XII wiek). 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska ... , s. 131-135. 

Podebłocie, st. 2 
gm. Trojanów, woj. siedleckie 
AZP 69-73/-

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadził Piotr Topór z udziałem mgr Ewy Marczak (auto
rka sprawozdania), pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssow
skiego. W pracach wzięli udział studenci Instytutu Archeologii UW 
oraz wolontariusze z Polski. Finansowane przez Instytut Archeologii 
UW Pierwszy sezon badań. Osada przygrodowa, IX-poł. XI w. 
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Stanowisko 2 położone jest na wschód od grodziska (st. 1). Zajmuje obszar ok. 1,5 ha 
w bezpośrednim sąsiedztwie umocnień obronnych (wału III) dawnego grodu. Osada zosta
ła odkryta w 1984 r. w wyniku przeprowadzonych badań powierzchniowych. Celem podję
tych prac wykopaliskowych było poznanie rozplanowania i charakteru zabudowy stanowi
ska. Badania w 1991 r. koncentrowały się w południowo-zachodniej części osady. 
Wytyczono 3 wykopy (1, II, III) o łącznej powierzchni 76 m2

, w których zarejestrowano 
4 obiekty przestrzenne: półziemiankę o charakterze gospodarczym wybudowaną na planie 
prostokąta, 2 otwarte paleniska oraz fragment jamy odpadkowej. W obiektach tych znale-
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ziono ok. 630 fragm. glinianych naczyń, ok. 70 fragm. kości zwierzęcych, 2 żelazne noże, 
przepalone kamienie oraz fragm. polepy. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii UW. 
Badania będą kontynuowane. 

Podebłocie, st. 3 Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii gm. Trojanów, woj. siedleckie 

AZP 69-73/-

Badania prowadziła mgr Ewa Marczak (autorka sprawozdania) pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego . W pracach wzięli 
udział: mgr Rafał Maciszewski, studenci Instytutu Archeologii UW, 
Uniwersytetu w Sidney oraz młodzi milośnicy archeologii z Polski. 
Finansowane przez Instytut Archeologii UW. Siódmy sezon badań. 
Osada przygrodowa: VIII-XI w. 

Badania wykopaliskowe w 1991 r. skoncentrowane były w północno-wschodniej części 
stanowiska 3. Głównym celem prac było zbadanie rozplanowania przestrzennego obiektów 
archeologicznych w słabo dot!ld przebadanej północnej części osady. Wytyczono wykop 
CX:X:XVII) o powierzchni 25 m2 na obszarze rozciągającym się pomiędzy wykopami sonda
żowymi z 1984 r. a terenem przebadanym w L 1984-1990. Zarejestrowano 15 warstw kul
turowych, odkryto 2 obiekty przestrzenne: fragment ziemianki ze śladami konstrukcji 
drewnianych i obiekt o nie ustalonej funkcji, znaleziono 4 77 fragm. glinianych naczyń, 
żelazny nóż, szczątki zwierzęce oraz fragm. polepy. Znaleziony materiał w całości pochodzi 
z okresu wczesnego średniowiecza. Podczas prac wykonano również sondaże geologiczne 
(4 odwierty) na obszarze położonym na północ od wytyczonego wykopu. W jednym z nich 
(nr 4) natrafiono na warstwę kulturową pochodzącą prawdopodobnie z obiektu archeolo
gicznego, który zlokalizowano w odległości ok. 4 m na północ od odkrytej ziemianki. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii UW. 
Badania będą kontynuowane. 

Podzamcze, Góra Birów, gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie patrz środkowa i późna epoka brązu 

Pokrzywno, st. l 
gm. Gruta, woj. toruńskie 
AZP 31-46/3 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii i Etnologii w To
runiu. 

Badania prowadzili W. Chudziak i P. Gurtowski. Grodzisko wczesno
średniowieczne (XII-XIII wiek) 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska ... , s. 140-143. 

Puck 
gm. loco, woj. gdańskie AZP 
04-42/-

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii i Etnologii w To
runiu. 

Badania prowadzili W. Szulta. Relikty portu wczesnośredniowieczne
go. 

*Literatura: Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego ... , s. 163-168. 
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Robertowo, st. 21 
gm. Brudzeń Duży, woj. płoc
kie 

Muzeum Mazowieckie w Płocku 

Badania prowadził mgr Tomasz Kordala. Finansowane przez Mu
zeum Mazowieckie w Płocku. Czwarty sezon badań. Cmentarzysko 
rzędowe z XII-pocz. XIII w. 
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W 1991 r. przebadano obszar o powierzchni 100m2
, przylegający od pólnocy i od połu

dnia do żwirowni, która w l. 80. zniszczyła dużą część stanowiska. Odkryto 6 grobów 
szkieletowych (nr 21- 26). Groby nr 22-26 tworzyły jednolity rząd pochówków usytuowany 
na osi północny wschód-południowy zachód, przy czym odległość między nimi była bardzo 
zróżnicowana : od kilku centymetrów do l metra. W 4 grobach tego rzędu zmarli złożeni 
byli głowami na północny zachód i na zachód, w piątym - na południowy wschód. Grób 
nr 21, będący częścią zupełnie innego rzędu, był usytuowany dłuższą osią na kierunku 
zachód-wschód (czaszka była zwrócona na zachód). Szkielety leżały w warstwie gruboziar
nistego żwiru polodowcowego, zabarwionej przez związki żelaza na kolor brunatnocegla
sty, na niewielkiej gł . 45--70 cm. Dane te nie oddają pierwotnego stanu z racji znacznego 
zniwelowania przez orkę wzniesienia, na którym znajduje się cmentarzysko. Stan zacho
wania materiału kostnego był stosunkowo zły i ograniczał się do zdeformowanych czaszek, 
kości długich i niekiedy ułamków żeber, kręgów, kości miednicy. Wszyscy zmarli spoczywali 
w pozycji na wznak, z rękami wyprostowanymi wzdłuż tułowia, natomiast czaszki tylko 
w dwóch przypadkach leżały na boku. Ze względu na rodzaj gruntu zarysy jam grobowych 
były bardzo słabo lub zupełnie niewidoczne. Groby odkryte w 1991 r. , podobnie jak w la
tach poprzednich, były pozbawione konstrukcj i kamiennych w postaci obudów bądź bru
ków. W żadnym nie stwierdzono też reliktów trumien drewnianych. 

Inwentarze grobowe były jak na późną metrykę cmentarzyska dość bogate. Cztery 
groby (21, 22, 25, 26) zawierały wyposażenie. Najbogatsze wystąpiło w grobie nr 26: 
5 kabłączków skroniowych, w tym 2 srebrne z uszkiem żłobkowanym, 2 posrebrzane 
i l ołowiany(?), nożyk żelazny oraz stojące w rejonie stóp zmarłego, w całości zachowane 
naczynie gliniane o wys. 9,5 cm, zdobione na prawie całej wysokości ukośnymi nacięciami 
i dookolnymi żłobkami. W innych grobach wystąpiły: 2 kabłączki skroniowe srebrne lub 
posrebrzane, 2 kabłączki ołowiane(?) oraz masywny pierścionek taśmowaty o końcach 
głęboko zachodzących na siebie, najgrubszy i najszerszy w części środkowej. 

Material i dokumentację złożono w Muzeum Mazowieckim w Płocku. 
Badania zakończono. 

Rogoźnik, st. 2, gm. Bobrowniki, woj. katowickie patrz środkowa i późna epoka brązu 

Sandomierz, kościół Św. Jaku
ba, st. 7 
woj. tarnobrzeskie 
AZP 89-73/2 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Wojewódzki w Tarnobrzegu 

Badania prowadził mgr Marek Florek. Finansowane przez ks. Rek
tora kościoła Św. Jakuba. Drugi sezon badań (po przerwie od 1983 r.) . 
Kościół i klasztor z 2 ćw. XIII w. 

Badania w 1991 r. miały zasięg ograniczony do wnętrza kościoła. Na zewnątrz prowa
dzono jedynie nadzory nad pracami ziemnymi przy podbijaniu fundamentów. W związku 
z planowaną wymianą posadzki w kościele wykonano 5 odkrywek w nawie południowej 
i przekop w poprzek tej nawy oraz 4 odkrywki w nawie północnej, o ogólnej powierzchni 
25m2. Mimo niewielkiej skali prac, uzyskano szereg cennych informacji nt. sposobu 
budowy fundamentów i głębokości ich posadowienia, poziomów użytkowych wewnątrz 
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kościoła, różnic chronologicznych między poszczególnymi jego częściami i skali przebudów 
dokonywanych w XVII, XIX i pocz. XX w.: 
l. Uzyskano kolejny dowód, że obecny kościół wzniesiony został na miejscu starszej 
świątyni. Jest nim wtórnie użyty do budowy fundamentu jednego z fllarów międzynawo
wych nagrobek kamienny i wyobrażeniem miecza i bliżej nieokreślony detal architekto
niczny. 
2. Różnice w sposobie fundamentowania filarów naw północnej i południowej oraz ścian . 
obwodowych kościoła wskazują na istnienie więcej niż jednej (jak dotychczas przyjmowa
no) przerwy czasowej i towarzyszącej jej zmiany warsztatu wykonawczego w trakcie wzno
szenia korpusu nawowego. 
3. Stwierdzono istnienie 3 poziomów posadzek wewnątrz kościoła : późnoromańskiej zbu
dowanej z cegieł, fragmentarycznie zachowanej in situ w nawie północnej; barokowej 
kamienno-ceglanej; XIX-wiecznej z płyt piaskowcowych. 
4. Stwierdzono, że prowadzone w l. 1907-1909 prace konserwatorskie, których celem było 
przywrócenie kościołowi XIII-wiecznego romańskiego wyglądu, doprowadziły w rzeczywi
stości do takich przekształceń i zniszczeń oryginalnej substancji, że wyciąganie obecnie 
jakichkolwiek wniosków odnośnie do pierwotnego kościoła na podstawie jego obecnego 
wyglądu, w tym zwłaszcza wątków murów i wymiarów cegieł, jest wysoce problematyczne. 

Skoszewy Stare, st. l 
gm. Nowosolna, woj. łódzkie 
AZP 64-53/-

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadzili dr Aldona Chmielowska (autorka sprawozdania), 
mgr Mieczysław Góra, mgr Bogusław Tassarek. Trzeci sezon badań . 
Grodzisko średniowieczne. 

W 1991 r. kontynuowano jedynie badania wału grodziska w Skoszewach Starych, które 
położone jest na wysokiej terasie nad prawym brzegiem Moszczenicy, ustalenie chronologii 
i konstrukcji wału jest bowiem najważniejsze dla całości problematyki tego obiektu. 

WykopI-o rozmiarach 5 x 17 m- wytyczony został w części północnej wału, którego 
obecna wys. wynosi ok. 4 m. W trakcie jego eksploracji (w części szczytowej do gł. 150 cm 
od powierzchni) odsłonięto zarówno spalone, jak i zbutwiałe resztki konstrukcji drewnia
nych, zalegających na kulminacji wału. Ich układ wskazuje, iż była to konstrukcja ruszto
wa, wzmacniana przed rozsuwaniem się kamieniami. Na wewnętrznym zboczu wału 
zaobserwowano ślady drewnianych, długich dyli, zabezpieczających stoki wału przed obsy
pywaniem, jego podnóża umacniała gruba warstwa gliny. Między resztkami konstrukcji 
wału znalezione zostały ułamki ceramiki ręcznie lepionej, niektóre fragm. zdobione ze 
śladami słabego obtaczania przykrawężnego. Wstępnie datować można tę ceramikę na 
VII-IX/X w. U podnóża wału odkryto naczynie nowożytne na gł . ok. 30 cm od powierzchni. 

Wyniki badań w 1991 r. skłaniają do ostrożnych- na razie- przypuszczeń, iż założe
nie obronne w Skoszewach to brakujące ogniwo w sieci dotychczas poznanych wczesnośre
dniowiecznych grodów, zabezpieczających obszar środkowopolski od północnego wschodu. 

Zabytki znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi . 
Badania będą kontynuowane. 
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Słaboszewo, st. I 
~· Dąbrowa, woj. bydgoskie 
AZP 44-37/albo 45-37/-

Polska AkademiaNauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej w Poznaniu 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Bydgoszczy 

Badania prowadziły E. Dygaszewi~z i J. Sawicka. Cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne i fundamenty kościoła. 

*Literatura: Badania archeologiczne ... 

Sławków, st. 3 Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Katowicach gm. Dąbrowa Górnicza, woj. 

katowickie 
AZP 97-51/3 

Badania prowadził mgr J. Pietrzak. Finansowane przez Konserwato
ra Zabytków Archeologicznych w Katowicach. Drugi sezon badań. 
Kościół Św. Krzyża - 2 pol. XIII-XV w. , cmentarzysko wczesnośre
dniowieczne- XII-XIII w., cmentarz przykościelny- XVII w. 
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Cmentarzysko wczesnośredniowieczne odkryte zostało w 1988 r. w trakcie prac wyko
paliskowych przy kościele Św. Krzyża w Sławkowie, mających na celu ustalenie chronolo
gii obiektu ijego poszczególnych faz rozwojowych. 

Kościół Sw. Krzyża, datowany na 2 pol. XIII w. , posiada 3 człony- prezbiterium, nawę 
i wieżę. Wykop założony przy prezbiterium doprowadził do odkrycia w 1988 r. 8 grobów 
szkieletowych, orientowanych wzdłuż linii wschód-zachód. Pochówki zalegały w 3 pozio
mach. Wyposażenie w postaci srebrnych brakteatów datowanych na XIIIXIII w., kabłącz
ków skroniowych wykonanych z brązowego drutu oraz pierścionka pozwala datować od
kryte pochówki na XII-XIII w. Mur fundamentowy prezbiterium przecinał groby 6 i 7, co 
jasno dowodzi, iż cmentarzysko jest starsze od kościoła. 

Prace badawcze kontynuowane w r. 1991 również przy wschodniej ścianie prezbiterium 
dostarczyły kolejnych 10 grobów wczesnośredniowiecznych, zalegających analogicznie 
w trzech poziomach. Tylko 2 groby posiadały WYPQsażenie- nr 22 i 28. Numeracja grobów 
w drugim sezonie obejmuje również pochówki z XVII w., stąd ilość grobów wczesnośrednio
wiecznych nie odpowiada ich numeracji, nadano im bowiem kolejne numery w miarę odkrywa
nia w wykopach archeologicznych. W grobie nr 22 odkryto obrączkę z taśmy miedzianej zdo
bionej ornamentem w postaci rombów wykonanych nakłuciami, a w grobie nr 28- obrączkę 
ze srebrnej taśmy zdobionej podobnym ornamentem oraz pierścionek z brązowego drutu. 

W czasie 2 sezonów badawczych odkryto łącznie 18 grobów wczesnośredniowiecznych, 
w tym 5 z wyposażeniem. Na podstawie dotychczasowych danych cmentarzysko wstępnie 
datować można na 2 poł. XII-XIII w. W związku z tym, że Sławków lokacyjny powstal na 
tzw. surowym korzeniu, cmentarzysko to wiązać należy z osadą w starym Sławkowie, 
zlokalizowaną po drugiej stronie Białej Przemszy. Możliwe, że , było to cmentarzysko 
przykościelne związane z budowlą sakralną poprzedzającą kościół Sw. Krzyża, której relik
ty tkwią być może pod fundamentami obecnego kościoła. 

Materiały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Sławkowie. 

Smarklice, st. 2 
gm. Drohiczyn, woj. białostockie 
AZP 50-82/5 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska-Puszkarska. Finanso
wane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku . 
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Drugi sezon badań. Cmentarzysko z grobami w obudowach kamien
nych, XII-XIII w. 

W 1991 r. wytyczono 4 wykopy o powierzchni 100m2
, obejmujące: ar 2. ćw. A i D, ar 3. 

ćw. A, ar 4. ćw. A i B. Kontynuowano eksplorację obiektów zadokumentowanych w 1990 r. 
w arze l. ćw. D Uchwycono zasięg cmentarzyska na odcinku południowym i południo
wo-wschodnim. Układ kamieni wykazuje, że jest to zasięg zachowany obecnie, a nie 
pierwotny. W arach 3. ćw. A i 4. ćw. A i B prace przerwano po zadokumentowaniu pier
wszego poziomu bruków. Szczegółowe rozwarstwienie obiektów nastąpi w 1992 r. 

W przebadanych do calca obudowach nr 3, 4, 5, 8 i 9 stwierdzono występowanie 2-3 
warstw bruków wykonanych z kamieni małej i średniej wielkości. Bruki były ułożone 
nieregularnie i wypełniały wnętrza obstaw z bardzo dużych głazów. W obudowie nr 4, pod 
drugim poziomem kamiennym zadokumentowano jamę grobową z pochówkiem ciałopal
nym (prawdopodobnie kobiety). Ślady pochówków ciałopalnych (kobiet?) stwierdzono 
również w obiektach nr 3 i 8. 

Uzyskany materiał zabytkowy- ceramika, paciorki i kabłączki skroniowe- potwier
dza datowanie cmentarzyska na XII-XIII w. 

Badania będą kontynuowane. 

Sowinki, st. 23A, gm. M osina, woj. poznańskie patrz wczesna epoka żelaza 
S trumienno, st. 2, gm. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie patrz wczesna epoka żelaza 

Szczecin-Stare Miasto, Pod
zamcze 

Folska AkademiaNauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Arche
ologii Nadodrza w Szczecinie. AZP 30-05/77 

Badania prowadził mgr Marian Rulewicz (autor sprawozdania) przy 
współpracy mgr. Andrzeja Pankowskiego. Finansowane przez Pań
stwową Służbę Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Szczecinie 
oraz Instytut Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie. Piąty 
sezon wykopaliskowy. Wczesnośredniowieczne podgrodzie w rejonie 
najstarszego portu. 

W 1991 r. kontynuowano prace wykopaliskowe na kwartale 6 Starego Miasta. Względy 
merytoryczne dyktowały poszerzenie ubiegłorocznych wykopów w sposób następujący: 
wykopu zwanego głównym o przeszło 37,5 m2 (bliżej ulicy Bursztynowej), natomiast 
wykopu piwnicznego o 25 m2 (od strony nie istniejącej już ul. Małej Odrzańskiej) . Tym 
samym oba wykopy podzielone zostały na ćwiartki : A, B, C, D, E, F, G, L. Każda z nich ma 
5 x 5 m. Działki oznaczone zostały cyframi arabskimi: 1-32 i 42-43, a ich powierzchnia 
wynosi 2,5 x 2,5 m. Łączna przestrzeń przebadanych aktualnie wykopów ma 162,5 m2. 

W wydłużonej na osi północ-południe części wykopu głównego rozpoczęto na powierz
chni 7,5 x 5 m eksplorację nawarstwień. Odsłonięto kilka poziomów konstrukcji drewnia
nych, korespondujących z wcześniej odsłoniętymi elementami średniowiecznej zabudowy. 
Łącznie w sezonie 1991 przeprowadzono eksplorację (ćwiartki A, F) na gł. l m, tj. od 4-3 m 
n . p. m. 

W promu ściany zacbodniej na 5-metrowym odcinku wyróżniono II-VIII warstw osad
niczych, na które składa się 13-14 poziomów konstrukcji drewnianych, a zatem prawie 
tyle co w wykopie przebadanym w 1990 r. Najogólniej można stwierdzić pozostałości drew
nianych ulic budynków o konstrukcji ramowej z dobrze zachowanymi podkładami pod 
drewniane podłogi. W dwóch przypadkach odkryte zostały szczątki drewnianych drzwi. 
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Średnia gł. zachowanych konstrukcji budynków, a zwłaszcza drewnianych podłóg z najniż
szych nawarstwień tegorocznych wynosi ca 2, 7 m n. p. m. 

Do najciekawszych zabytków ruchomych z tego wykopu można zaliczyć wytwory ko
ściane (zawieszkę z ornamentem plecionkowym, igłę, grzebień tkacki, 2 kostki do gry), 
skórzane (pochewkę z nitami, podeszwę rybackiego buta z wycięciami na osadzenie żela
znego raka do chodzenia po lodzie, sakiewkę, liczne szczątki obuwia), drewniane (fragm. 
opływaka od sieci rybackiej, szczątki talerzy toczonych, liczne naczynia klepkowe, koryto), 
gliniane przęśliki tkackie, kamienne osełki, tkaniny, szklane fragm. naczyń, bryłki bur
sztynu, metalowe gwoździe, klucz, łańcuch, brązowy krążek z nie odczytanym napisem, 
brązowy pierścionek oraz cynową płytkę pielgrzymią w stylu romańskim. Z 13-14 pozio
mów konstrukcji drewnianych pochodzi bardzo dobrze zachowane narzędzie ciesielskie 
lub szkutnicze. Jest to żelazny świder z drewnianą rękojeścią, której przeciwległe końce 
wyrzeźbione zostały na kształt główek zwierzęcych. Narzędzie datujemy roboczo na l pol. 
XIII w. 

Warstwy osadnicze w nowo otwartym wykopie (ćwiartki A, F) można wstępnie datować 
na pol. XIII-XVIII w. Podstawę dla chronologicznych ustaleń stanowią wytwory ceramicz
ne i niektóre pojedyncze zabytki wydzielone (np. cynowa płytka pielgrzymia 
z XIII/XIV w.). 

Na szczególną uwagę zasługuje wykop piwniczny, głębszy od głównego o l m. Za 
najciekawsze odkrycie w 1991 r. uznaliśmy drewniane konstrukcje z 6 i 7 poziomu, zalega
jące średnio na gł. 1,5 m n. p. m. Przypominają one układ prostokątnych konstrukcji 
łączonych w kilku miejscach węgłami. Zalegają one nawarstwienia wczesnośredniowiecz
ne, skąd pochodzą znaczne ilości ułamków naczyń glinianych. Są to czyste, zwarte zespoły 
ceramiczne, datowane najogólniej na XII w. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z na
brzeżem portowym. 

Fostulujemy kontynuowanie badań. 

Tarnów, st. 9, patrz młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 
Trzemeszno, st. l, gm. loco, woj. bydgoskie patrz późne średniowiecze 

Wieldząc, st. 21 
gm. Płużnica, woj. toruńskie 
AZP 33-45/89 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski przy współpracy dr. Jana 
Grześkowiaka. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków w Toruniu. Drugi sezon badań. Osada otwarta (poł. 
XI-XI/XII w.), osada podgrodowa (2 pol. XIII-XIII/XIV w.). 

Badania w 1991 r. miały charakter ratowniczy i były kontynuacją badań z r. 1990. 
Wykopy badawcze zostały wytyczone na północnym skłonie osady, interpretowanym na 
podstawie konfiguracji terenu jako ślad fosy grodu. Celem badań było określenie chrono· 
logii występującego tu osadnictwa i wytyczenie granicy pomiędzy osadą podgrodową a gro· 
dem. 

Wytyczono 3 wykopy sondażowe o rozmiarach 4,5 x 4,5 m w obrębie następujących 
arów: 1/970-960, ćw. B; 2/970-970, ćw. B; 3/980-960, ćw. D. Wyróżniono 6 warstw o łącznej 
miąższości 3,6 m, występujących we wszystkich wykopach, chociaż nie na całych ich 
powierzchniach. Materiał ruchomy, głównie fragm. naczyń ceramicznych, wystąpił, za 
wyjątkiem warstwy V, z różnym natężeniem. Największe nasycenie materiałem ruchomym 
wystąpiło w warstwie II, III. Oprócz masowego inwentarza ceramicznego i kości zwierzę
cych na uwagę zasługują narzędzia i wyroby z kości i poroży (szydła, igły), półwytwory 
i odpady produkcyjne z tego surowca oraz przedmioty metalowe (na szczególną uwagę 
zasługują 2 siekiery). 
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Stwierdzić można, iż warstwy II-IV to warstwy osadnicze, natomiast warstwy V-VI 
pochodzą z wypełniska fosy. Wydzielono następujące fazy osadnicze: l) osada otwarta·
faza I, datowana materiałem ceramicznym z warstw IV-V na pol. X-XI/XII w.; 2) osada 
podgrodowa - faza II, datowana materiałem ceramicznym z warstw II, III na XIII 
i XIIIlXIV w. 

Materiały i dokumentację złożono w Muzeum w Grudziądzu. 
Badania zakończono. 

Wierzchowiny, st. 11 Muzeum Okręgowe w Chełmie 
gm. Siennica Różana, woj. 
chełmskie 
AZP 82-89/64 

Badania prowadził mgr S. Gołub. Finansowane przez Muzeum Okrę
gowe w Chełmie. Sondaż ratowniczy. Fazostałości osady wczesnośre
dniowiecznej - do X w. i ślady osadnictwa z epoki kamienia. 

Stanowisko odkryto 22 IV 1986 r. w trakcie badań AZP. Ze względu na duże zagrożenie 
postulowano niezbędną interwencję konserwatorską . Jest to piaszczysto-gliniaste wzgó
rze przecięte drogą polną, od południa i zachodu ograniczone małym bezimiennym cie
kiem, od strony południowego wschodu porośnięte trawą. Po północno-zachodniej stronie 
drogi wybierany był piach. Od północy znajdują się ogrodzenia chlewni RSP Zagroda. 

Na obrzeżach piaśnicy zachowały się pozostałości obiektów archeologicznych i w ich 
miejscu założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 40,28 m2

. 
Wykop l założono w miejscu widocznego w profilu, zniszczonego częściowo obiektu, 

oznaczonego nr l. Wymiary: maksymalna szer. 2,5 m, zachowana uchwycona dł. 5 m, 
miąższość ok. 50 cm, profll w przybliżeniu nieckowaty. Wypełniska stanowi intensywnie 
czarna, piaszczysta ziemia. Mogła to być jama lub dolna część obiektu mieszkalnego. 

Około 50 m na północny wschód od wykopu l w profllu widoczne były zaciemnienia. 
Założono w tym miejscu wykop 2. Zarejestrowano obiekty 2-4. Z planów i profllów części 
zachowanych wynika, że była to jama oraz pozostałości jakiegoś obiektu mieszkalnego. 
Brakjest śladów konstrukcji. Wypełnisko obiektów 3-4 to czarna, zbita, piaszczysta ziemia 
z dużą ilością przepalonych kamieni. 

Szczególne znaczenie ze względu na znalezione zabytki ma obiekt 2 - głęboka jama, 
być może odpadowa, o wypełnisku brązowej, zbitej, piaszczystej ziemi. Znaleziono tam 
dużą ilość kości zwierzęcych, 2 częściowo zachowane ozdoby z żelaza (?), obrobioną kość 
ramienną krowy (rodzaj szufelki ?), przęślik lub ciężarek z opoki, fragm. ceramiki, które 
zrekonstruowano w małe naczynie z wywiniętym wylewem (wys. 12 cm, śr. wylewu 117 
mm, śr. dna 66 mm) oraz prawie całą (uszkodzone uszko ?) igłę żelazną (dł. 41 mm). 

Większość materiału zabytkowego stanowiła ceramika, głównie nieornamentowana 
(udało się zrekonstruować 2 naczynia w całości oraz l duże częściowo), polepa i kości 
zwierzęce. Z analizy dr hab. A. Lasoty-Moskalewskiej wynika, że 77,~% stanowiły kości 
bydła, 14,7% owcy/krowy, a tylko 7,8% świni-osobników młodych. Swiadczy to o rolni
czym charakterze osady i większym zasięgu. 

Z innych ciekawych zabytków wymienić można 2 przęśliki z opoki, nóż żelazny 
i gwóźdź żelazny. Znaleziono także kilka zabytków krzemiennych - odłupki i wióry. Są to 
ślady osadnictwa z epoki kamienia, trudne do bliższego wydatowania. 

Materiały przechowywane są w Dziale Archeologii Muzeum Okręgowego w Chełmie. 
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Wola Siennicka, st. 9 
gm. Siennica Różana, woj. 
chełmskie 

Muzeum Okręgowe w Chełmie 

Badania prowadzili Andrzej Bronicki i Wojciech Mazurek (autor spra
wozdania) . Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Chełmie. Drugi 
sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna. 
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Pierwszy sezon badań w 1987 r. miał charakter sondażowy i objął zachodnią część 
osady. Badania w 1991 r. miłły charakter systematyczny i objęły jej część wschodnią. 
Łącznie przebadano 232,25 m w 3 wykopach wytyczonych równolegle do siebie wzdłuż osi 
północ-południe, o wymiarach 65 x l m, uzupełnionych o poszerzenia. 

Efektem badlffi było odkrycie 19 nowych obiektów, w tym 13 datowanych na wczesne 
średniowiecze (VIII-XI w.), jeden datowany na epokę brązu oraz 5 o nieznanej chronologii 
ze względu na brak zabytków w ich wypełniskach. 

Nowo odkryte obiekty wczesnośredniowieczne, datowane ogólnie na VIII-XI wiek, 
można podzielić na kilka typów. Obiekty nr 4, 6, 12 i 15 stanowią pozostałości domostw. Ich 
plany płaskie zbliżone są do czworokątnych z zaokrąglonymi rogami, profile natomiast są 
nieckowate. Powierzchnia użytkowa obiektów 4, 6, 12 waha się od 6,5 do 8,5 m2

, natomiast 
obiektu 15 osiąga ok. 16m2

. Głębokość obiektów 4, 6, 12 sięga ok. 60 cm, zaś obiektu 15 
ok. l m. Wypełniska wszystkich obiektów są do siebie zbliżone, intensywnie czarne, 
szczególnie w warstwie stropowej, i zawierają liczne fragm. ceramiki, kości zwierzęcych 
oraz często przepalonych kamieni. Brakjest wśród tych zabytków takich, które umożliwi
łyby bliższe datowanie poszczególnych obiektów mieszkalnych. 

Pozostałości palenisk stanowią obiekty nr 5, 7, 14, 20 i 21. Ich kształt zbliżony jest do 
owalnego o wymiarach ok. 1,6+2,5 x 1,0+ 1,5 m. Profil podłużny zbliżony był do nieckowa
tego, poprzeczny do trapezowatego. Głębokości wahają się ok. 70-80 cm od obecnego 
poziomu powierzchni ziemi. Wypełniska stanowi czarny, miejscami jak smoła piasek, 
z licznymi węglami drzewnymi i pojedynczymi fragm. ceramiki, fragm. kości zwierzęcych 
i kamieni. Wymienione zabytki pozwalają datować wszystkie tego typu obiekty na 
VIII-XI w. 

Obiekt nr 19 określono jako jamę odpadową, w której czarnym, silnie przepalonym, 
o zbitej konsystencji wypełnisku piaszczystym znaleziono bardzo dużo fragm. ceramiki, 
kamieni, ~ości zwierzęcych oraz jeden zabytek żelazny- sprzączkę podkowiastą (typ IIa 
- wg A. Zakiego). Plan płaski tego obiektu zbliżony był do wannowatego, o wymiarach 
4,2 x 1,5 m, profil podłużny nieckowaty, poprzeczny trapezowaty, maksymalna gł. ok. 
l m. Chronologia również szeroka: VIII-XI w. 

Obiekt 11 reprezentuje typ małego budynku gospodarczego lub mieszkalnego, nie
znacznie wkopanego w ziemię. Zarys zbliżony do kwadratu o zaokrąglonych rogach, o bo
ku ok. 2,5 m. Profile nieckowate, maksymalna gł . ok. 50-60 cm od obecnej powierzchni 
ziemi. Wypełniska stanowił czarny piasek z licznymi fragm. ceramiki, kości zwierzęcych 
i kamieni. Obiekt ten jest najprawdopodobniej naruszony przez obiekt nr 15, co daje 
podstawę do datowania go nieco wcześniej od tegoż obiektu. Jednak zbliżony charakter 
ceramiki znalezionej w obu obiektach sugeruje niewielką różnicę czasową. 

Obiekty 8, 9, 10, 13, 16, 17 i 18 stanowią najprawdopodobniej pozostałości dołków 
posłupowych, powiązanych być może z niektórymi obiektami (11 i 12). W ich ciemnosza
rych i szarych, piaszczystych wypełniskach znajdowano pojedyncze fragm. ceramiki, dato
wane na VIII-XI w. 

Warstwa kulturowa była raczej uboga w zabytki, co przemawia za małym zniszczeniem 
tej partii osady. Znaleziono w niej oprócz zabytków wczesnośredniowiecznych pojedyncze 
fragm. ceramiki pradziejowej (kultura pucharów lejkowatych i kultura łużycka) oraz kilka 
zabytków krzemiennych, głównie odłupki i niewielkie okruchy. Również okres średniowie
cza i nowożytny repr~zentują pojedyncze fragm. ceramiki. 

Należy odnotować brak materiałów datowanych na VI-VII wiek, które odkryto w części 
zachodniej osady. Sugeruje to późniejszą chronologię wschodniej części stanowiska. 

Badania powinny być kontynuowane. 
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Zajączki, st. l Polska AkademiaNauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Arche
ologii Mazowsza i Podlasia Podlaska 
Ekspedycja Archeologiczna 

gm. Juchnowiec Dolny, woj. 
białostockie 
AZP 42-87/2 

Badania prowadzili mgr mgr Paul Barford i Dariusz Krasnodębski. 
Konsultował dr Zbigniew Kobyliński. Uczestniczyli studenci Instytu
tu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Finansowane przez 
Konserwatora Zabytków Archeologicznych na woj. białostockie oraz 
Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Drugi sezon badań . Gro
dzisko wczesnośredniowieczne. 

Obiekt zlokalizowany na rozległej wydmie w dolinie Narwi, ok. l km na północ od jej 
obecnego nurtu, 1,5 km na południe od wsi Wojszki . Ma śr. ok. 40 m i wys. l m w stosunku 
do otaczających go łąk. Miejscami widoczne są pozostałości wału i otaczającej go fosy. 

Kontynuowano rozpoznanie funkcji i chronologii grodziska oraz otaczających go osad 
otwartych. Na grodzisku przebadano ok. 84m2 (w jego południowej części) . Podczas dwóch 
sezonów badawczych nie stwierdzono występowania jakiejkolwiek konstrukcji obronnej 
w postaci palisady lub płotu. O istnieniu wału ziemnego świadczy jedynie zachowany 
w bardzo niewielkim stopniu nasyp. Obiegająca grodzisko fosa miała ok. l m gł . i szer. ok. 
2 m. Powierzchnię stanowiska pokrywały 2 warstwy oraz związane z nimi niewielkie 
obiekty zagłębione w postaci dołów posłupowych, jam i palenisk, tylko częściowo zawiera
jących materiał zabytkowy. Warstwa pierwsza zawierała ceramikę wczesnośredniowieczną 
datowaną na XI-XII w. , w drugiej zaś wystąpił materiał starożytny, którego chronologia 
i określenie przynależności kulturowej są w świetle naszej wiedzy o przeszłości Podlasia 
niemożliwe. Zabytki krzemienne z tej warstwy przypisane zostały kulturze niemeńskiej . 
Oprócz opisanych jednostek stratygraficznych w 1990 r. przebadano pozostałości studni. 
Miała ona konstrukcję drewnianą sumikowo-łątkową. Nieliczne fragm. ceramiki znalezio
ne podczas eksploracji wiążą ten obiekt z wczesnośredniowieczną fazą użytkowania gro
dziska. 

Sondażowe rozpoznanie pozostałej części wydmy wykazało istnienie bardzo zniszczonej 
osady z wczesnego średniowiecza. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. 
Badania zostały zakończone. 

Zgłowiączka, st. 2 
gm. Lubraniec, woj. włocław
skie 
AZP 50-45/104 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadziła mgr Aldona Andrzejewska. Piąty sezon badań. 
Gród wczesnośredniowieczny i dwór-folwark z końca XV i XVI w. 
posadowiony na grodzisku. 

W sezonie 1991 badania skupiały się na rozpoznaniu stratygrafil północnej i południo
wej partii grodu. Przebadano 3 wykopy o łącznej powierzchni 72 m2

. Zarejestrowano 
w partii południowej grodu przebieg i konstrukcję drewniano-ziemnego wału, który w ba
danej części nie odbiegał od zarejestrowanych w poprzednich sezonach badawczych roz
wiązań konstrukcyjnych. W piaszczysto-gliniastym trzonie nasypu znajdowały się formu
jące stok zewnętrzny i wewnętrzny wału 2 linie belek ułożone rusztowo na całej wysokości 
nasypu. Na koronie badanego wycinka wału zarejestrowano relikt bramy prowadzącej na 
obiekt funkcjonujący w XV-XVI w. W części północnej grodu stwierdzono 2 fazy użytkowa
nia obiektu, obie zniszczone pożarem, mieszczące się w ramach chronologicznych od pocz. 
do końca XIII w. Z pierwszą fazą łączy się relikt spalonej chałupy ulokowanej swą północną 
ścianą ok. 0,5 m od wału, z drugą - poziom również spalenizny. 
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Odsłonięto także relikt prawdopodobnie szachulcowego budynku dworu-folwarku, być 
może kanoników lateraneńskich z Lubrańca, powstałego pod koniec XV w. Zarejestrowano 
fundament ściany północnej i południowej wykonany z rumoszu ceglanego, zaprawy wa
piennej i gliny. We wnętrzu obiektu natrafiono na ułamki glinianej warstwy wyrównującej 
wewnętrzne ściany, pokryte cienką warstwą wapiennego tynku i prawdopodobnie malowa
ne czerwoną farbą. Budynek ten odsłonięto częściowo, tak że niewiele można powiedzieć 
o jego rzucie. 

Badania grodu zostały w tym sezonie zakończone, dalsze prace koncentrować się będą 
na rozpoznaniu pełnym fazy późnośredniowiecznej. 

Zgłowiączka, st. 3 
gm. Lubraniec, woj. włocław
skie 
AZP 50-45/105 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadziła mgr Aldona Andrzejewska. Pierwszy sezon ba
dań . Wieś średniowieczna z XIII i XIV w., związana z odnotowaną 
w źródłach warzelnią soli. 

Badania prowadzone w rejonie wsi Zgłowiączki stanowią kolejny etap prac związanych 
z rekonstrukcją średniowiecznego zespołu osadniczego Zgłowiączki. Prace w sezonie 1991 
koncentrowały się nad rozpoznaniem zasięgu wsi średniowiecznej. W tym celu przeprowa
dzono badania powierzchniowe i następnie wykonano serię odwiertów oraz jeden wykop 
sondażowy. W miejscu największej koncentracji ceramiki naczyniowej na powierzchni pól 
uprawnych wyznaczono 30 arów, które pokryto siatką odwiertów. Uchwycono północny 
i zachodni skraj wsi, która od południa dochodziła do krawędzi drogi-wąwozu. Stwierdzo
no występowanie warstw kulturowych o łącznej miąższości ok. 1,6 m. W wykopie sondażo
wym o wymiarach l x 25 m, zlokalizowanym w partii centralnej badanej wsi, stwierdzono 
3 poziomy osadnicze: pierwszy trzciniecki, drugi XIII-wieczny i trzeci późnośrednio
wieczny. 

Badania będą kontynuowane. 

Żukowice, st. 35, gm. loco, woj. legnickie patrz środkowa i późna epoka brązu 
Żukowice, st. 36, gm. loco, woj. legnickie patrz środkowa i późna epoka brązu; wczesna epoka żelaza 
Żukowice, st. 48, gm. loco, woj. legnickie patrz neolit 

Żygląd, st. l 
gm. Papowo Biskupie, woj. to
ruńskie 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii i Etnologii w To
runiu 

AZP 35-43/35 

Badania prowadzili W. Chudziak, P. Gurtowski. Grodzisko wczesno
średniowieczne (X/XI w.) 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska ... , s. 200-203. 
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PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE 

Bardo, st. 3 
gm. loco, woj. wałbrzyskie 
AZP 93-26/3 

Muzeum Archeologiczne we Wrocła
wiu 

Pracami kierował mgr Czesław Francke. Finansowane przez Konser
watora Zabytków Archeologicznych w Wałbrzychu. Jedenasty sezon 
badań. Zamek średniowieczny {XIV-XV w.) . 

Kontynuowano zabezpieczanie zamku. Przemurowano pozostałości wieży, furty i we
wnętrznego lica muru obwodowego. Zakończono także prace w jednej z piwnic, uzupełnia
jąc i wzmacniając relikty sklepienia. 

Przy okazji odsłaniania muru obwodowego natrafiono na resztki nieokreślonego co do 
funkcji pieca, zajmującego obszar o powierzchni ok. 2m2

. Kamienie, z których był zbudo
wany, łączone były zaprawą wapienną. W jego zasypisku i otoczeniu znaleziono fragm. 
ceramiki, gwoździe i groty. Inne zabytki - dużych rozmiarów młot, łańcuch ze skoblem 
i fragm. naczyń uzyskano z odkrywki zlokalizowanej przy furcie. 

Prace wykopaliskowe i zabezpieczające zakończono porządkami: rozplantowano hałdy 
ziemi, zasypano piaskownicę, z której czerpano piasek do zaprawy, uporządkowano otocze
nie zamku. W rejonie furty ustawiono tablicę informacyjną, a na drodze prowadzącej do 
zamku drogowskazy. 

Prace wykopaliskowe i zabezpieczające zakończono. 

Bartoszyce 
gm. loco, woj. olsztyńskie 
AZP 14-64/-

Badania prowadziła mgr H. Mackiewicz. Finansowane przez BSS 
"Społem" w Bartoszycach. Stare miasto, XIV-XV w. 

Wykop miał kształt czworokąta o wymiarach 13,5 x 14,5 m. Prace archeologiczne 
prowadzono do stropu zalegania calca, tj. do gł. ok. 3m od powierzchni. Uzyskano ogromne 
bogactwo materiału zabytkowego, z którego na szczególną uwagę zasługują drewniane 
elementy konstrukcji budynku, doskonale zachowane dzięki wilgotnemu podłożu, w któ
rym zalegały. Zarejestrowano także drewnianą podwalinę stanowiącą rodzaj fundamentu 
pod budynek. Był to rodzaj rusztu, który z architektonicznego punktu widzenia umożli
wiał równomierne rozłożenie ciężaru posadowionego na nim budynku, co byłoby niemoż
liwe w przypadku kamiennych lub ceglanych ław fundamentowych. Poza elementami 
zabudowy średniowiecznej w obrębie wykopu zarejestrowano studzienkę odwadniającą (?) 
zbudowaną z klepek drewnianych (na kształt beczki) związanych obejmkarni leszczynowy
mi. Ponadto wystąpiły tu liczne zabytki ruchome zarówno w postaci naczyń ceramicznych, 
jak i przedmioty z surowców organicznych (drewno, skóra). Poza licznymi fragm. naczyń 
siwaków, niemal w 100% wypalanych w atmosferze redukcyjnej (fragm. wypalone w atmo
sferze utleniającej wystąpiły jedynie w pojedynczych egzemplarzach), wydobyto kilka du
żych fragm. toczonych talerzy drewnianych, fragm. naczyń klepkowych oraz fragm. łyżki , 
liczne fragm. przedmiotów skórzanych, między innymi podeszwy obuwia, fragm. kaftanów 
oraz całą sakiewkę. 
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Materiał i dokumentacja znajdują się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zaby
tków w Olsztynie oraz w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 

Będziemyśl, st. l 
gm. Sędziszów Małopolski, 
woj. rzeszowskie 
AZP 103-74/1 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Antoni Lubelczyk. Finansowane przez Mu
zeum Okręgowe w Rzeszowie. Drugi sezon badań. Dwór z okresu 
średniowiecza i czasów nowożytnych (XV-XVII w.). 

W sezonie 1991 badania koncentrowały się na uchwyceniu zarysu dworu obronnego, 
którego fragm. odkryto w 1990 r. Założono 7 wykopów archeologicznych i 2 odkrywki 
architektoniczne, o łącznej powierzchni85m2 i kubaturze 220m3. 

Zarejestrowano istnienie licznych pozostałości murów kamiennych i kamienno-cegla
nych o różnej strukturze, chronologii i niejasnych relacjach między sobą. Ze średniowiecz
nym dworem rycerskim, o którym wspomina Długosz, łączyć można, jak się wydaje, mur 
narożnikowy z wykopu 10/91 i 16/91 oraz mur z wykopu 1/90 i 6/90. Stanowiłyby one 
północną ścianę dworu o dł. ponad 20 m. Niejasna jest natomiast rola solidnego muru 
kamiennego z wykopu 9/91 i 12/91. Pozostałe mury są skromniejsze i bardzo zniszczone, 
wzniesiono je zapewne w późniejszym okresie, niszcząc mury dworu średniowiecznego. 

Na stanowisku stwierdzono wyjątkowo duży stopień zniszczenia pierwotnego układu 
warstw kulturowych, co utrudnia datowanie obiektu. Wystąpił liczny materiał średnio
wieczny, lecz niestety na złożu wtórnym, oraz ceramika nowożytna. Na uwagę zasługuje 
również istnienie w północno-wschodniej części stanowiska śladów po nieokreślonym 
obiekcie (wyrobisku?, ścianie?), uwidaczniającym się jako skośnie układająca się warstwa 
wypełniona brunatną ziemią, o wys. ponad 200 i szer. 20 cm. 

Badania, o ile pozwolą na to środki finansowe, będą kontynuowane. 

Bogusławice, st. l 
gm. Wolbórz, woj. piotrkow
skie 
AZP 71-55/7 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadzili dr Aldona Chmielowska (autorka sprawozdania) 
i mgr Mieczysław Góra. Czwarty sezon badań. Osada średniowieczna. 

Badania objęły obszar 350 m2
• Osada położona jest na wysokiej terasie nad rzeką 

Wolbórką . 
Odsłonięto 8 kolejnych jam (nr 17-24). Wielkością, budową i zawartością zabytków 

ruchomych wyróżniają się 2 jamy, nieckowato zagłębione w ziemię, o rzucie poziomym 
zbliżonym do owalu i gł. 50-90 cm od powierzchni, ze ścianami wylepionymi grubą war
stwą gliny, co uzasadnione było tym, iż podłoże stanowił przede wszystkim żwirowaty 
piasek. Wypełniska tych jam stanowiła czarnlł, miejscami mocno przepalona ziemia, nasy
cona węglami drzewnymi. W jamie nr 19 oosłonięto fragm. glinianej ścianki pieca, być 
może kowalskiego, oraz duże ilości polepy. W dnie jamy 22, 50 cm od powierzchni zaobser
wowano warstwę z płasko łupanych kamieni. 

Zabytki ruchome znalezione w jamach to głównie ułamki ceramiki z XII-XIV w., a tak
że noże żelazne, klucz żelazny, przęśliki gliniane, gładzik kamienny, osełki kamienne, żużle 
żelazne, kości zwierzęce i polepa. W jamie 21, największej (3,5 x 5 m) i najgłębszej (90 cm), 
znaleziono ponad 7000 ułamków ceramiki, duże bryły polepy, przedmioty żelazne, a wśród 
nich na gł. 75 cm od powierzchni puginał z XIV/XV w. 
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Przypuszczać można, że wymienione 4 jamy są pozostałościami obiektów mieszkal
nych. Inne, mniejsze jamy miały zapewne charakter gospodarczy. 

Zabytki znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Badania będą kontynuowane. 

Brześć Kujawski-Zamek, gm. loco, woj. włocławskie patrz okres nowożytny 

Bytom, ul. Wałowa Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 
gm. loco, woj. katowickie 

Badania prowadziły I. Wójcik i D. Podyma. Nadzór archeologiczny, 
budynek z XIIIJXN w. 

*Literatura: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku ... , s. 93-96. 

Drohiczyn, st. 3, gm. loco, woj. białostockie patrz wczesne średniowiecze 

Elbląg-Stare Miasto 
AZP 15-51/23 

Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Gdańsku Sp. z o. o. Pracownia Ar
cheologii Miast 

Badania prowadzili mgr mgr Grażyna Nawrolska, Andrzej Gołębiew
ski, Mirosław Marcinkowski, pod kierunkiem Tadeusza Nawrolskie
go (autor sprawozdania). Finansowane przez Urząd Miejski w Elblą
gu. Dwunasty sezon badań. Miasto średniowieczne i nowożytne 
(1237-1945). 

W sezonie 1991 kontynuowano badania w obrębie kwartału między ulicami: Rybacka
Stary Rynek - Ścieżka Kościelna. Pracami objęto wschodnią część bloku o powierzchni 
595m2

. Ogólna dotychczas przebadana powierzchnia wynosi ok. 4600 m2, tj. 3% Starego 
Miasta. 

Prowadzone w 1991 r. badania archeologiczne zakończyły 3-letnie prace obejmujące 
całe wnętrze bloku. Dzięki nim uzyskano obraz powstawania najstarszej zabudowy i par
celacji terenu oraz kolejnych zmian. Ustalono, że pierwszy poziom odzwierciedla niepełną 
jeszcze zabudowę bloku, powiązaną w niektórych miejscach komunikacją wewnętrzną. 
Kolejne poziomy konstrukcyjne (oczywiście w obrębie podwórek działek) utrzymywane są 
w wyznaczonych granicach posesji. Jedynie budynki szkieletowe sytuowane są w różnych 
partiach podwórka: najczęściej po zachodniej lub wschodniej stronie, bądź przy tylnej 
granicy. W przypadku działek wąskich, 1-1,5 prętowych, spotkać można wydłużoną, trzy
traktową zabudowę drewnianą. 

Wprowadzenie w XN w. murowanej zabudowy odbywało się z poszanowaniem istnieją
cych granic działek. Ważnym elementem było określenie relacji między działkami usytuo
wanymi przy głównej ulicy Stary Rynek a działkami w ulicach bocznych. Po raz pierwszy 
stwierdzono głębokie (do 6 prętów) parcele od strony ul. Stary Rynek. W XV w. nastąpił 
podział ich powierzchni przez wyznaczenie w tylnych partiach tzw. bud, czyli mniejszych 
własności. Istotne było także określenie sposobu zabudowy narożnika bloku, gdzie odkryto 
4 budy. Generalnie parcelacja bloku pokrywa się ze strukturą zabudowy określoną w księ
dze _gruntowej w 1417 r. 

Srodkową część bloku po obu stronach tylnego muru granicznego zajmuje ciąg latryn. 
W obrębie tego bloku odkryto i wyeksplorowano 51 tego rodzaju obiektów, uzyskując 
kapitalne materiały z zakresu życia codziennego mieszkańców Elbląga od 2 pol. XN do 
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XIX w. włącznie. Jedną z latryn na przełomie XVIII/XIX w. wykorzystano na śmietnik, 
w którym znalazły się naczynia i przedmioty związane z ówczesną apteką. 

Badania będą kontynuowane. 

Gdańsk, Kościół Św. Piotra 
i Pawła 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadził Henryk Paner przy współpracy Arkadiusza Stani
szewskiego. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
i Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Drogbud". Pierwszy se
zon badań. Kościół Św. Piotra i Pawła z 2 pol. XN w. 

Prace ratownicze prowadzono w czerwcu i lipcu 1991 r. w związku z odbudową kościo
ła. Eksplorowano 4 wykopy we wschodniej części prezbiterium. Celem badań było rozpo· 
znanie partii fundamentowych, określenie stratygrafii wnętrza obiektu, weryfikacja chro
nologii świątyni oraz ustalenie początków zasiedlenia tego terenu. 

Gdańsk-Stare Miasto, ul. Na 
Piaskach 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

AZP 12-44/-

Badania prowadzili mgr mgr Mirosław Fudziński i Marian Kocha
nowski (autor sprawozdania) przy współpracy mgr. Henryka Panera. 
Finansowali Jerzy Hall i Piotr Szymański - inwestorzy terenu ba
dań. Ślady osadnictwa późnośredniowiecznego w obrębie zaplecza 
gospodarczego Starego Miasta w Gdańsku. 

Badania ratownicze przeprowadzono w październiku-grudniu 1991 r. w związku z pla
nowaną budową prywatnego obiektu gastronomicznego. Z uwagi na interesującą z punktu 
widzenia historyczno-architektonicznego lokalizację (naturalny cypel na zapleczu Wiel
kiego Młyna z tradycjami sięgającymi czasów krzyżackich), niezbędne były prace mające 
na celu pełne rozpoznanie stratygrafii i zadokumentowanie odkrytych obiektów nierucho
mych, z ewentualnym potwierdzeniem istnienia osadnictwa przedkrzyżackiego w tym 
miejscu. 

Nadzorem archeologicznym objęto ok. 50m2 powierzchni, gł . wykopów dochodziła do 
450 cm. Odsłonięto fragm. konstrukcji drewnianych traktu komunikacyjnego na solidnych 
legarach (uchwycono kilka faz użytkowania) oraz narożnik drewnianej konstrukcji domo
stwa. Na podstawie materiału ceramicznego oraz w oparciu o wyniki analiz dendrologicz
nych (wykonał je dr Tomasz Ważny) najstarsze warstwy są datowane na przełom 
XIII/XN w. Odkryto ponadto interesujący zestaw kości zwierzęcych, wyrobów i odpadów 
skórzanych, przedmiotów metalowych i drewnianych. 

Materiał i dokumentację złożono w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
W trakcie wykonywania prac ziemnych w związku z inwestycją nadzór archeologiczny 

będzie kontynuowany. 

Gdańsk-Śródmieście Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadzili Zbigniew Borcowski i Elżbieta Kłosowaka z Pra
cowni Archeologii Gdańska Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. 
Finansowane przez "Orbis" Spółkę Akcyjną oraz Muzeum Archeolo-
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giczne w Gdańsku. Badania ratownicze. Miasto średniowieczne i no
wożytne. 

Badania ratownicze podjęto na skutek zawiadomienia o natrafieniu na drewnianą 
beczkę oraz wątki fundamentów kamiennych podczas prowadzenia wykopu pod szyb 
windy towarowej w piwnicy domu przy ul. Chlebnickiej l w Gdańsku. Ze względu na to, że 
wykop budowlany w momencie zgłoszenia sięgnął już warstw caleowych do poziomu ok. 
2 m p. p. m., ograniczono się jedynie do eksploracji wypełniska beczki i dokumentacji 
odkrytych obiektów i warstw w profilach wykopu. Stwierdzono, że beczka o rozmiarach: 
wys. 1,5 m i maksymalna śr. 1,15 m, umieszczona została w prostokątnym, oszalowanym 
deskami wykopie o bokach 1,5 x 1,7 m, zlokalizowanym w narożniku fundamentów bieg
nących wzdłuż północnej i wschodniej granicy wykopu budowlanego. Dno tego wykopu 
znajdowało się głęboko w calcu, na poziomie 2, 75 m p. p. m. Miąższość oryginalnego 
wypełniska beczki sięgała 0,6 m. Z tej warstwy pozyskano cały materiał archeologiczny 
pochodzący ze stanowiska, głównie fragm . naczyń ceramicznych. Wyklejono z nich niemal 
w całości 2 misy i mały dzban kamionkowy oraz misę i 2 dzbany o większym stopniu 
ubytków. Cały zespół był jednorodny chronologicznie i datowany na przełom XVI i XVII w. 
Ponadto udało się zrekonstruować ze znalezionych fragm. szkła podobnie datowane, duże 
fragm. szklanicy i pucharka z rozwiniętą czaszą - oba ze stopkami zdobionymi dekoracją 
brodawkową. Wyniki badań dendrologicznych i dendrochronologicznych wszystkich 
16 klepek beczki wykazały, że wykonano ją z drewna dębowego pochodzącego z lasów 
z terenu Niemiec, ściętego w przedziale 1580-1585. 

Fundamenty tworzące narożnik udało się odsłonić jedynie częściowo od strony ich lica 
zewnętrznego . Ich grubość nie została określona, gdyż nie można było poszerzyć wykopu 
kamieni polnych ze względu na obecność istniejących wyżej konstrukcji. Oba fundamenty 
wzniesione z kamieni polnych spoczywały w wąskoprzestrzennych wykopach oszalowa
nych deskami sosnowymi. Ich chronologia bezwzględna nie mogła zostać ustalona metoda
mi archeologicznymi, gdyż nie znaleziono w wypelnisku tych wykopów żadnego materiału 
archeologicznego, a stratygrafia została zakłócona późniejszymi pracami budowlanymi. 
Analiza konstrukcji urządzenia sanitarnego - szamba przylegającego do narożnika fun
damentów, pozwoliła stwierdzić jedynie, że jego wkopanie nastąpiło już w ramach istnieją
cej zabudowy. Ponieważ datę tę określa w sposób bezwzględny zarówno materiał z najniż
szych warstw wypełniska, jak i wynik badań dendrochronologicznych, omawiane założenie 
murowane musiało powstać przed wiekiem XVII. Jedynym takim założeniem w tym miej
scu była budowla Dworu Artusa. Porównanie wyników prowadzonych w piwnicach Dworu 
wcześniejszych badań , szczególnie z l. 1987/88, wykazało z dużym prawdopodobieństwem, 
że odkryte fundamenty należą do założenia tzw. Dużego Dworu z 1379 r., czyli budowli 
poprzedzającej dzisiejszy Dwór Artusa. Badania zdają się również potwierdzać hipotezę 
J. Tarnackiego o dwunawowym charakterze budowli z XIV w. oraz określają jej długość 
przez uchwycenie części fundamentu jej ściany północnej. 

Materiały są przechowywane w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania zakończono . 

Gniewoszów, Zamek "Szczerba" 
woj. wałbrzyskie 

Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu 

AZP 99-24/3 

Badania prowadził mgr Czesław Francke. Finansowane przez Kon
serwatora Zabytków Archeologicznych w Wałbrzychu. Siódmy sezon 
badań . Zamek średniowieczny (XIV w.-1428 r.) . 

W 1991 r. badania prowadzono w obrębie piwnicy B, w pomieszczeniu znajdującym się 
nad nią oraz w rejonie furty. 

Prace w piwnicy B zakończono. W sumie usunięto z niej zasypisko o miąższości docho
dzącej do 5,5 m, przy czym jego górne warstwy wiązały się z pomieszczeniem znajdującym 
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się na parterze i ewentualnie na pierwszej kondygnacji. W ścianie piwnicy przeciwległej do 
wejścia odsłonięto dwupoziomową wnękę. Jej dolna część przypominała szafę ścienną, 
a górna wnękę w kształcie łupiny zwieńczonej pierwotnie małym otworem pełniącym 
funkcję świetlika, otworu wentylacyjnego i alternatywnie obserwacyjnego. Analogiczną 
wnękę z zachowanym otworem odkryto w jednej z innych piwnic. W ścianie z wnękami 
znajdowała się także odsadzka podtrzymująca ostrołukowe sklepienie, które zachowało się 
szczątkowo . Ustalono, że piwnica miała 8m dł., ok. 4 m szer., a więc32m2 powierzchni 
przy wysokości do 3 m. 

Nad piwnicą zachowały się ściany związane z pomieszczeniem na parterze. W jednej 
z nich odczyszczono dolną część otworu okiennego (?). Obok niego w murze tkwił blok 
piaskowca z otworem- kanalikiem odpływowym. Jego drugą część znaleziono w gruzie. 
Była to misa. Jej funkcja nie jest jasna. 

Zasypiska pomieszczeń eksplorowano warstwami mechanicznymi, przy czym część 
zabytków wydzielono wiążąc je z warstwami naturalnymi. W sumie wydzielono 9 warstw. 
Najczęściej były to poziomy gruzu i zaprawy. Najmniej problemów przysporzyło wydziele
nie warstwy nr 3 o miąższości dochodzącej do 2,6 m, którą stanowiła zielonkawa glinka 
przykrywająca sklepienie. Z gliny pozyskano zabytki o tyle cenne, że niewątpliwie pocho
dzące z okresu budowy zamku. Wyższe warstwy (nr 2 i l) wiązały się już z pomieszczeniem 
na parterze. W partii spągowej była to spalenizna wymieszana z gruzem i drobinami 
przepalonej gliny z zaprawy, a w stropowej humus leśny z kamieniami. 

Kontynuowano rozpoczęte już wcześniej prace w rejonie furty, na styku z kompleksem 
mieszkalnym. Z poczynionych obserwacji wynika, że przy furcie zalegają poziomy gruzu 
i zaprawy o kilkumetrowej miąższości . Do t ej pory usunięto już warstwę o grubości 
2-3 m. Grunt i zaprawa pochodzą z muru obwodowego i wschodniej ściany części mie
szkalnej. W wyniku prac na tym odcinku odkryto zewnętrzną stronę otworu związanego 
z wnęką znajdującą się w piwnicy C. Otwór wykonano z 2 ceowników z piaskowca nałożo
nych jeden na drugi. Otwór miał prześwit o wymiarach 0,4 x 0,2 m. Na styku obu części 
otworu znajdowały się gniazda na osadzenie pręta, który w znacznym stopniu zmniejszał 
jego rzeczywisty prześwit. 

Przed rozpoczęciem sezonu poszukiwacze-amatorzy odkopali częściowo piwnicę A 
Ustalono, że w ścianie z wejściem znajduje się wnęka podobna do ukrytej w piwnicy 
B (także ściana w wejściem) . Stwierdzono także, że piwnicę przykrywa jeszcze niemal 
nienaruszone sklepienie ostrołukowe. 

W 1991 r. znaleziono: 974 fragm. ceramiki, 119 ułamków kości, 122 gwoździe , 4 skoble, 
3 groty, klucz, ramię sprzączki, fragm. ostrogi (?), fragm. noża, płytkę zbroi, fragm. kul 
kamiennych i detali architektonicznych. 

Badania powinny być kontynuowane. 

Gniezno, st. 13b, woj. poznańskie patrz wczesne średniowiecze 
Gniezno, st. 15d, woj. poznańskie patrz wczesne średniowiecze 
Góra, gm. Jaraczewo, woj. kaliskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

Hrubieszów-miasto, kościół 
Św. Stanisława Kostki 
gm. loco, woj. zamojskie 
AZP86-94/-

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Wydział Archeologiczny w Zamościu 

Badania prowadziła mgr Ewa Prusicka. Finansowane przez Towarzy
stwo Regionalne Hrubieszowskie w Hrubieszowie. Cmentarz przyko
ścielny, ślady osadnictwa pradziejowego. 

Badania wykopaliskowe w 1991 r. są pierwszymi tego typu pracami w obrębie staro
miejskiej zabudowy Hrubieszowa. Wykonane zostały w ramach zaplanowanych na kilka 
sezonów badań, mających na celu: 
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l. Prześledzenie charakte-ru przemian zabudowy Starego Miasta w kolejnych fazach jego 
użytkowania, uchwycenie śladów dawnej zabudowy, w tym reliktów zamku istniejącego od 
ok. XIV w. do 1648 r., którego lokalizacji nie podają żadne źródła . 
2. Określenie charakteru i funkcji osady w późnym średniowieczu, przede wszystkim 
znalezienie argumentów, które mogłyby potwierdzić tezę historyka ukraińskiego Mikołaja 
Kotlara, że w czasach księstwa halicko-włodzimierskiego Hrubieszów był osadą miejską. 
3. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy lokalizacja przestrzenna miasta, która nastąpiła 
po lokalizacji prawnej w 1400 r. , objęła swoim zasięgiem najstarszą osadę istniejącą tu co 
najmniej od XIII w. 
4. Uzyskanie danych na temat rozwoju, charakteru i funkcji miasta na tle innych ośrod
ków w dorzeczu środkowego Bugu oraz stosunków panujących na tym terenie w kolejnych 
stuleciach. 
, Prace wykopaliskowe przeprowadzone 5--29 VIII 1991 r. objęły teren przy kościele 
Sw. Stanisława Kostki, położony na wysokiej skarpie otoczonej od północy korytem rzeki 
Huczwy, od zachodu przeciętej głębokim wąwozem lessowym. Głównym celem było zloka
lizowanie i zbadanie pozostałości cerkwi istniejącej tu przed 1620 r., wzmiankowanej jako 
drewniana w 1693 r., w miejscu której w l. 1795--1828 wzniesiono murowaną cerkiew 
unicką, zamienioną przed 1870 r. na prawosławną, a po rekoncyliacji w 1918 r. funkcjonu
jącą do dziś jako kościół katolicki. 

W czasie tegorocznychłrac wykopaliskowych zrealizowano 5 wykopów badawczych 
o łącznej powierzchni 40 m . Wykopy usytuowane obok prezbiterium (I i II), na przedłuże
niu osi poprzecznej kościoła (III) oraz na północnym skraju skarpy (V) ujawniły przemie
szany; silnie zniszczony materiał kostny oraz 11 dobrze zachowanych grobów, co należy 
interpretowaćjako relikty cmentarza przykościelnego . Liczne fragm. kości ludzkich zare
jestrowano już pod warstwą humusu, której miąższość wynosiła 20-30 cm. Spąg warstwy 
grobowej znajdował się na gł . 2-2,5 m. 

Z poczynionych obserwacji wynika, że zmarłych składano do grobów usytuowanych 
dłuższą osią w kierunku wschód-zachód, w pozycj i na wznak, z nogami wyprostowanymi 
i głową skierowaną na zachód. Ręce zmarłych układano w dwu pozycjach: zgięte w łokciu 
pod kątem rozwartym, z dłońmi w okolicach kości krzyżowej oraz zgięte w łokciu z dłoń
mi złożonymi na piersiach. W kilku przypadkach stwierdzono, iż zmarli znajdowali się 
w trumnach, z których pozostały nikłe ślady drewna bądź jedynie gwoździe ~elazne. 

Największą miąższość warstwy grobowej, dochodzącej do 2,3 m, zarejestrowano w wy
kopach I i II. W obu wykopach zauważono też poważnie zakłócony układ grobów w górnej 
partii cmentarza, co wynika zapewne z działań budowlanych przy wznoszeniu obecnego 
kościoła. 

Najniżej położony grób w wykopie V został wyrlatowany na podstawie miedzianego 
szeląga (tzw. boratynki) na 2 poł. XVII w. Identyczną monetę znaleziono w wykopie 
I w przedostatnim poziomie cmentarza. W trakcie badań natrafiono także na liczny, prze
mieszany z kośćmi materiał ruchomy w postaci fragm. ceramiki, kafli i wyrobów metalo
wych. Obok zabytków datowanych na XIV-XV w., których zebrano największą ilość, zare
jestrowano także materiały pradziejowe w postaci 2 fragm . ceramiki neolitycznej 
i 20 fragm. ceramiki okresu wpływów rzymskich, także sporą ilość ceramiki wczesnośre
dniowiecznej oraz materiałów nowożytnych. 

Można sądzić, że cmentarz przykościelny; którego relikty odsłonięto w czasie badań, 
założony został co najmniej w l poł. XVII w. Stopniowo rozrastał się w kierunku północne
go skraju skarpy, a jego południowy zasięg był pierwotnie większy. W badanym miejscu 
istniało starsze osadnictwo, szczególnie rozwinięte w okresie średniowiecza, zniszczone 
w okresie funkcjonowania cmentarza. Nienaruszony pierwotny układ stratyfikacyjny za
rejestrowano jedynie w wykopie rv, gdzie odsłonięto także zarys obiektu (pieca?) datowa
nego na podstawie ceramiki na młodszą fazę wczesnego średniowiecza. Cmentarz został 
założony w okresie istnienia pierwszej świątyni, którą najprawdopodobniej należy lokali
zować w południowej części skarpy, w miejscu obecnie istniejącego kościoła. Jej północnego 
zasięgu nie udało się ustalić, gdyż przebiega on zapewne w miejscu obecnie istniejącej 
świątyni, zaś południowy zasięg zostanie przypuszczalnie wyznaczony po wykonaniu 
badań przy kruchcie i obok dzwonnicy. 

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane. 
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Hrubieszów, st. 2, gm. loco, woj. zamojskie patrz okres nowożytny 
Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. bydgoskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

Jankowo Dolne, st. 21 i 20 
gm. Gniezno, woj. poznańskie 
AZP 49-35/146 i 145 

Muzeum Początków Państwa Folskie
go w Gnieźnie 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski. Finansowane przez 
Urząd Gminy i Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie . 
Drugi sezon badań. Zespół dworsko-parafialny z późnego średniowie
cza i czasów nowożytnych, osadnictwo kultury pomorskiej i z wczes
nego średniowiecza. 

Na terenie zabudowy dworskiej (st. 21) założono 2 wykopy o powierzchni 95,4 m2
. 

W jednym z nich wyeksplorowano do końca glinianą podłogę izby dworskiej z XV w., szer. 
4,4--4,5 m i łącznej dł. 8,6 m (północny zachód -południowy wschód). Znaleziono na niej 
w resztkach rumowiska pieca l jeszcze 20 ułamków kafli płytowych, które należy jednak 
datować na lata przed 1450 r. i fragm. podobnego kafla pochodzącego z naprawy tego pieca 
po tym roku. Na północny zachód od izby odkryto jamę po słupie z ułamkami cegieł 
gotyckich, a za nią odsłonięto zarys konstrukcji ceglanej dł. 4,6 m i szer. 1,4-1,5 m, 
z pustym wnętrzem . Wyeksplorowano do końca tylko jej część południową. Między cegłami 
znaleziono denarek z 2 pol. X.V w. Po wschodniej stronie tego muru wystąpiła podłużna 
jama z ceramiką z XII w. oraz zarys słupa drewnianego i pozioma belka. Po zachodniej 
stronie izby dworskiej odkryto wkop oraz rumowisko gliny i kafli z XVII w. Natomiast 
w części północno-zachodniej wykopu odsłonięto narożnik wkopu z materiałem z XVII w. 
Jest to fragm. budowli wkopanej w część wypełniska dworu z XV w., gdzie stał zapewne 
w kolejnej izbie piec 2, zniszczony podczas stawiania nowego dworu. W wykopie 4 założo
nym kilka metrów na wschód od wykopu dotychczasowego stwierdzono występowanie 
warstwy gruzowiska ze zwalonych ścian pobliskiego dworu z poł. XVIII w. Poniżej wystą
piło na złożu wtórnym rumowisko gotyckich kafli z pieca 2. 

Łącznie znaleziono ok. 7570 fragm. naczyń, w tym ok. 50 ułamków ceramiki 
z XII-XIV w. , dużą ilość skorup późnośredniowiecznych i nowożytnych oraz kilkanaście 
fragm. naczyń kultury pomorskiej . Odkryto 781 części kafli garnkowych i płytowych 
z pieca 2, datowanych na 2 pol. XV w. Te ostatnie okazy były zdobione scenami religijnymi, 
dworskimi, fantastycznymi i herbami (Wieniawa, Leliwa, Korzbok, Łabędź, Przosna, Od
rowąż, Śreniawa, Wadwicz). Są wśród nich kafle gzymsowe. Odkryto też kafle renesansowe 
z XVII i XVIII w. Znaleziono dużą ilość przedmiotów żelaznych, w tym grociki strzał, noże, 
klamry, gwoździe, ćwieki i okucia oraz ułamki szyb i naczyń szklanych, płytek posadzko
wych, dachówek (w tym gąsior z XV w.), osełki, kulę kamienną, fragm. okucia brązowego 
księgi i 4 monety - denary, ćwierćtalar Jerzego Rudolfa z 1623 r. oraz szalągi Jana 
Kazimierza. 

Przeprowadzono również kilkudniowe prace rozpoznawcze na sąsiednim wzgórzu 
z cmentarzem parafialnym, gdzie założono 4 wykopy o powierzchni 23,1 m2 celem zlokali
zowania pozostałości po kościele, którego ruiny były widoczne jeszcze w końcu XIX w. 
Odkryto tam gruzowisko ze zniszczonej budowli z XIXlXX w., zapewne usypane w wybie
rzysku po rozebranym kościele, oraz fragm. (badania sondażowe) szkieletów i trumien, 
których nie eksplorowano z uwagi na brak takich możliwości. Znaleziono ułamki naczyń, 
płytek posadzkowych, cegieł (w tym gotyckich), szkła okiennego, ćwiek, gwoździe długie 
i trumienne z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego oraz fragm. kafli z XVII w. 

Materiał znajduje się w Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie . 
Badania wykopaliskowe będą kontynuowane. 
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Jawor, fortyfikacje miejskie w re
jonie klasztoru pofranciszkań
skiego 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 81-20/-

Późne średniowiecze 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Legnicy. 

Badania prowadzili dr Jerzy Romanow i mgr Romuald Piwko. Finan
sowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy. 
Średniowiecze, renesans XIII-XIV w. Zamknięty sezon badań. 

W okresie od marca do maja 1991 r. przeprowadzono badania archeologiczno-architek
toniczne odcinka fortyfikacji miejskich zespołu pofranciszkańskiego, tj. w południo
wo-wschodniej części miasta. W tym miejscu najłatwiej prześledzić rozwój umocnień, 
przede wszystkim ze względu na ich dobry stan zachowania. Pierwszą fazę stanowił 
kamienny mur obronny o szer. 2,2 m i wys. ok. 6,5 m. Powstał on w poł. XIII w. , kiedy to 
całe miasto zostało obwiedzione murami. Wzniesiono go z łamanego kamienia, głównie 
bazaltu, w układzie warstwowym -wys. poszczególnych warstw sięgała 0,8-0,9 m. Przed 
murem dość silnie obniżał się w stronę rzeki Nysy Szalonej i jej rozlewisk. Na badanym 
odcinku w drugiej fazie budowlanej, lecz jeszcze w okresie średniowiecza, dostawiono do 
muru po jego stronie zewnętrznej 2 baszty, odległe od siebie o ok. 33m. Baszta l, mniejsza, 
wybudowana została na planie czworoboku o rozmiarach 6,6 x 4,9 m, gr. jej murów, 
wykonanych również z kamienia, wynosiła od 0,85 do 1,2 m dla ściany czołowej . Wymiary 
baszty 2 były następujące: 5,4 x 7,5 m, gr. ścian sięgała l m. 

W okresie renesansu baszta l została wprzęgnięta w zespół klasztorny i pełniła funkcję 
danskeru na drugiej linii obrony. Natomiast baszta 2 wchłoniętajest przez powstałą na jej 
miejscu silnie wydłużoną basteję, której dł. sięga 33 m. W tym samym czasie przedpole 
muru gotyckiego zostało zmienione, powstała fosa i wal, na którym zbudowano drugi mur 
obronny. Szerokość powstałego w ten sposób międzymurza wynosi ok. 25 m. W dnie fosy 
stwierdzono istnienie kamiennego kolektora, prowadzącego od danskeru w kierunku za
chodnim, tj. w stronę płynącej wówczas przed murami Młynówki. Podobny kolektor odkry
to pod basztą 2. Prowadził on z terenu miasta i łączył się z kolektorem w dnie fosy. 

Dokumentacja znajduje się u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy. 

Karlino, st. 49 
gm. loco, woj. koszalińskie 
AZP 18-18/45 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Dział Archeologiczny Muzeum Okrę
gowego w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr inż . Krystyna Bastowska, mgr Henryk Jano
cha i mgr Fanciszek Lachowicz. Finansowane przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Koszalinie. Sezon badań 1990 i 1991 r. 
Kościół parafialny Św. Michała z początków XVI w. 

·w związku z generalnym remontem i regotyzacją kościoła parafialnego zostały prze
prowadzone niezbędne badania archeologiczno-architektoniczne. Wewnątrz kościoła zało
żono 6 wykopów o różnej skali wielkości, w tym 4 w prezbiterium i 2 przy styku nawy 
głównej z prezbiterium. W wykopach założonych w prezbiterium odsłonięto głównie reszt
ki pochówków szkieletowych, w znacznej mierze przemieszczonych z innych partii kościo
ła, resztki okuć trumiennych oraz dużą , granitową płytę nagrobną bez napisów, pochodzą
cą prawdopodobnie z pomnika-nagrobka biskupa ewangelickiego Marcina Weihera 
zm. w 1556 r. Według przekazów źródłowych pomnik-nagrobek miał się znajdować w prez
biterium omawianego kościoła. 

Następne 2 wykopy założone w nawie głównej przy prezbiterium odsłoniły resztki 
fundamentowe dwóch skarp (południowej i północnej) starszego kościoła, zburzonego 
w 1409 r. przez księcia Bogusława VIII podczas walk prowadzonych z biskupami kamień
skimi. 
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Na zewnątrz kościoła szczegółowo nadzorowano wykop założony wzdłuż północ~ej 
nawy. W wykopie tym odkryto kilka fragm. płyt epitafijnych z mocno zatartymi napisami 
oraz bardzo ciekawy okaz chrzcielnicy kamiennej. Chrzcielnica wykonana jest z litego 
kamienia granitowego, grubo ciosana, o kształcie zbliżonym do graniastosłupa czworo
bocznego. Tego typu chrzcielnice występujące w kilku kościołach Pomorza Środkowego 
datowane są na XIII w., stąd też okaz z Karlina można odnieść do tego czasu. Chrzcielnica 
ta może się wiązać z pierwszym drewnianym kościołem, jaki mógł być wzniesiony pod 
koniec XIII w. Z kolei pierwszy murowany gotycki kościół został prawdopodobnie wznie
siony w poł . XIV w. Z kościołem tym wiążą się odkryte fundamenty kamienne dwóch skarp 
w nawie głównej obecnego kościoła . Dane te wskazują, że kościół z połowy XIV w. swą 
wielkością ograniczał się do rozmiarów prezbiterium obecnego kościoła Św. Michała. 
Kościół z XIV w. został, jak już wspomniano, zburzony w 1409 r., stąd brak jest o nim 
danych źródłowych. 

Nowy kościół gotycki został wzniesiony w 1510 r. na polecenie biskupa Martina Carit
ha. W obręb tej budowli, jak wykazały przeprowadzone badania, zostały włączone resztki 
murów kościoła z XIV w. - głównie w jego prezbiterium. 

Krajkowo, st. 4 
gm. Mosina, woj. poznańskie 
AZP 56-28/3 

Pracownie Konserwacji Zabytków Sp. 
z o. o. Pracownia Naukowo-Badawcza 
w Poznaniu 

Badaniami kierował mgr Piotr Śniady. Prace wykonano na zlecenie 
Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu. Drugi se
zon badań. Pozostałości po dworze na kopcu z fosą <XV-poł. XVIII w.). 

Kontynuowano prace związane z wyjaśnieniem przebiegu oraz konstrukcji fosy i nasa
dy kopca. Obszar badań objął teren 54 m2 i 122m3 nawarstwień kulturowych. Układ 
stratygraficzny nie uległ zmianie, a został uzupełniony przez uwarstwienia dna fosy (calec 
ok. 3 m poniżej poziomu gruntu). 

Uzyskano całkowity przekrój poprzeczny fosy wraz z nasadą kopca i konstrukcją stabi
lizująco-oporową, odsłonięto także pozostałości mostu prowadzącego na stożek - szero
kość fosy ok. 5-6 m, a mostu ok. 2-2,5 m. Wyjaśniono przeznaczenie konstrukcji odkrytej 
w nieznacznym zakresie w trakcie poprzedniego sezonu. Była to ściana oporowa podtrzy
mująca na zasadzie terasy narzuconą na kopiec ziemię uzyskaną podczas kopania fosy. 
Nadal, tak w materiale ruchomym, jak i w samych uwarstwieniach fosy, widoczne są 2 fazy. 
Faza l związana z okresem budowy fosy i konstrukcją kopca datowana jest generalnie na 
XV w., faza 2 jest nowożytna, sięgajednak nie później niż do połowy XVIII w. Przerwa może 
być wynikiem oczyszczania (odmulania) fosy, którą to czynność zarzucono w pocz. XVII w. 
Być może jednak istotnie nastąpił okres przerwy pomiędzy istnieniem średniowiecznej , 
zapewne jeszcze drewnianej siedziby rycerskiej, a powstaniem murowanego już dworu 
szlacheckiego. 

Dotychczasowe obserwacje skłaniają do wysnucia hipotezy, iż kopiec utworzono z koń
ca naturalnego cypla, przekopując go w poprzek fos'l u szczytu. Ziemię wrzucono na stok 
kopca, umacniając go konstrukcją terasową, a br·Leg fosy ustabilizowano dranicami i pala
mi, chroniąc stożek przed rozmyciem. W trakcie eksploracji uzyskano znaczną liczbę 
ruchomego materiału źródłowego (łącznie w obu sezonach ok. 40 tys. fragm.), spośród 
którego warto wymienić 7 monet, tzw. boratynek. 

Badania będą kontynuowane. 
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Kraków-Kazimierz 
ul. Meiselsa-pl. Nowy, ul. Józe
fa 25-33 
AZP 102-56/-

Późne średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie. Drugi sezon badań. Teren średniowiecz
nego miasta Kazimierz . 

W 1991 r. kontynuowano badania ratownicze w wykopach budowlanych we wschodniej 
części Kazimierza. Prace archeologiczne prowadzono na terenie Domu Modlitwy "Bene 
Amuna", zlokalizowanego na rogu ul. Meiselsa i pi. Nowego, oraz w sąsiedztwie odbudo
wywanych kamienic przy ul. Józefa 25-33. 

W wykopie zlokalizowanym we wnętrzu Domu Modlitwy "Bene Amuna" zadokumen
towano warstwę kulturową o gr. 55-60 cm, zawierającą ceramikę późnośredniowieczną 
i nowożytną. Zalegała ona bezpośrednio na stropie calca, który w tym miejscu tworzyła 
szarożółta, spiaszczona glina. Na stropie wspomnianej warstwy kulturowej wystąpił po
ziom gruzu ceglanego i kamiennego przemieszanego z zaprawą murarską, a także utwory 
o charakterze nasypowym. Miąższość ich dochodziła do ok. 210 cm. Utwory te powstały 
prawdopodobnie w wyniku celowego nadsypania terenu we wnętrzu Domu Modlitwy i po
chodzą z XIX w. 

Badania archeologiczne przy ul. Józefa 25-33 prowadzono w wykopach budowlanych 
usytuowanych wzdłuż jezdni, po zewnętrznej (północnej) stronie fundamentów frontowej 
elewacji dawnych kamienic. W wykopach tych rozpoznano na dł. blisko 50 m warstwę 
kulturową o miąższości 20-40 cm. Stwierdzono w niej pojedyncze ułamki naczyń późno
średniowiecznych i nowożytnych oraz drobne okruchy cegieł. Warstwa ta zalegała na 
stropie piasku calcowego, miejscami drobnoziarnistego i dość mocno zglinionego. Ponad 
omawianą warstwą kulturową zadokumentowano serię utworów o łącznej miąższości do
chodzącej do 210 cm, których interpretacja niejest jasna. Tworzyły ją 3 warstewki (każda 
o miąższości 10-20 cm) piasku, gliny lub drobnego gruzu z okruchami cegieł i zaprawą 
murarską, przedzielone warstwami brunatnego i szarego utworu piaszczystego o miąższo
ści 40-60 cm, zawierającymi duże ilości zbutwiałych szczątków organicznych oraz ułamki 
cegieł i kamienie wapienne. Z warstw tych nie uzyskano materiału zabytkowego. W górnej 
części nawarstwień WYfÓŻniono 2 poziomy bruków kamiennych pochodzących z XIX 
i XX w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Dziale Krakowa Przedlokacyjnego Mu
zeum Archeologicznego w Krakowie. 

Kraków-Kleparz 
ul. Św. Filipa 7, ul. Zacisze 8 
AZP 102-56/-

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie. Osadnictwo późnośredniowieczne i no
wożytne . 

Średniowieczne miasto Kleparz, noszące w dokumencie lokacyjnym z 1366 r. nazwę 
Florencji, rozlokowane było po północnej stronie Krakowa, bezpośrednio na przedpolu 
średniowiecznych umocnień miejskich. Badania archeologiczne prowadzone w 1965 
i 1974 r. wykazały obecność na tym terenie wc,zesnośredniowiecznej warstwy kulturowej 
z ceramiką z XII i XIII w. (plac Matejki, ul. Sw. Filipa 18). Zdaniem K. Radwańskiego 
rozpoznana warstwa kulturowa jest reliktem wczesnośredniowiecznej osady otwartej , 
zlokalizowanej w sąsiedztwie kościoła Św. Floriana (fundowanego w 1185 r.), na trakcie 
handlowym prowadzącym do Krakowa od północy. 
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W 1991 r. przeprowadzono prace archeologiczne w 2 punktach położonych na obrzeżu 
średniowiecznego Kleparza. We wschodniej części miasta, przy ul. Zacisze 8, badania 
prowadzono w wykopie budowlanym usytuowanym na podwórzu posesji. Stwierdzono, że 
na stropie piasku caleowego zalegała tu warstwa kulturowa o miąższości 30-40 cm, zawie
rająca ceramikę późnośredniowieczną i pojedyncze ułamki naczyń nowożytnych z XVI w. 
Nakrywałają warstwa o podobnej miąższości, z bardzo dużą ilością zbutwiałych szczątków 
organicznych oraz ułamkami cegieł, grudkami zaprawy wapiennej , bryłkami żużla i ułam
kami naczyń nowożytnych z XVI-XIX w. Nad nią rozpoznano przemieszane utwory o cha
rakterze nasypowym, związane zapewne z zabudową tego terenu w XIX i XX w. 

Podobną sytuację stwierdzono także w 2 wykopach badawczych zlokalizowanych na 
podwórzu posesji przy ul. Św. Filipa 7 (wykop I i II), w północnej części Kleparza. Również 
i tu na stropie piasku caleowego zalegała warstwa kulturowa o miąższości 70-90 cm, 
zawierająca ceramikę późnośredniowieczną z XIV i XV w. oraz ceramikę nowożytną 
z XVI-XIX w. W obrębie tego utworu stwierdzono także drobne okruchy cegieł, grudki 
zaprawy wapiennej, ułamki kości zwierzęcych i drobne węgielki drzewne. Warstwę tę 
nakrywały utwory nasypowe wytworzone w czasach współczesnych w związku z obecną 
zabudową ul. Św. Filipa. 

Prace archeologiczne przy ul. Zacisze 8 i Św. Filipa 7 nie dostarczyły materiałów 
odnoszących się do wczesnego średniowiecza, można więc przypuszczać, że osada przedlo
kacyjna obejmowała tylko centralną część Kleparza, rejon obecnego pl. Matejki i pl. Kle
parskiego. Tereny, na których prowadzono prace archeologiczne w 1991 r. zostały włączone 
w obręb osady dopiero po jej lokalizacji w 1366 r. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Dziale Krakowa Przedlokacyjnego Mu
zeum Archeologicznego w Krakowie. 

Kraków-Stare Miasto patrz wczesne średniowiecze 
Kraków-Stare Miasto, Brama Floriańska patrz wczesne średniowiecze 
Kraków-Wawel, rejony IV, V/B, VI/C-VIII, VII, IX, XI, XIV patrz wczesne średniowiecze 

Koźle, ul. Piramowicza 11 
gm.loco, woj. opolskie 
AZP 96-39/-

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Opolu. 

Badania prowadzili pracownicy Państwowej Służby Ochrony Zaby
tków w Opolu: Krzysztof Matusiak, Mirosława i Klemens Macewicz 
(autor sprawozdania). Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków. Drugi sezon badań . Nawarstwienia miasta średnio
wiecznego. 

Badaniami ratowniczymi objęto część posesji przewidzianej pod zabudowę. Odsłonięto 
i udokumentowano 7 poziomów konstrukcji drewnianych i nawarstwienia kulturowe się
gające gł. 3 m poniżej współczesnego poziomu gruntu. Wśród szczątków drewna wyróżnio
no m.in. pozostałości podłogi i ścian plecionkowych. W licznym materiale ruchomym domi
nowały ułamki naczyń glinianych, kości zwierzęce i skrawki skóry. Z rzadkich 
przedmiotów na szczególną uwagę zasługuje żelazny nóż ze śladami powleczenia metalem 
kolorowym. Stwierdzono, że nawarstwienia średniowieczne w tej części starego miasta 
w Koźlu mają miąższość 2-2,1 m i że zalegają pod nowożytnym zasypiskiem gruzu o gr. l m. 

Legnickie Pole, gm. loco, woj. legnickie patrz okres nowożytny 
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Leśno, st. 20 
gm. Brusy, woj. bydgoskie 
AZP 20-35/6 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadzili mgr Aleksander Andrzejewski (autor sprawozda
nia) i dr KrzysztofWalenta, przy udziale studentów Katedry Arche
ologii UŁ. Finansowane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków 
i Katedrę Archeologii UŁ. Trzeci sezon badań. Grodzisko średnio
wieczne i dwór nowożytny. 

Celem badań przeprowadzonych w 1991 r. było ustalenie stratygrafii obiektu. Przeba
dano 5 wykopów o wymiarach 5 x 2m, wytyczonych w linii prostej, o łącznej powierzchni 
70 m2

. Odkrywki usytuowano prostopadle do istniejącego obecnie dworu rodziny Sikor
skich. Usytuowanie takie pozwoliło na otrzymanie profilu obiektu na linii północny 
wschód-południowy zachód. W wykopach IV i V odkryto mur zbudowany z kamieni łączo
nych gliną, o dł. ok. 7 m. Mur był zachowany dobrze w części południowej, w części 
północnej zniszczony wkopem, którego wypełniskiero była czarna, "tłusta" próchnica 
z gruzem ceglanym. W wykopie IV odkryto dobrze zachowane palenisko. W pozostałej 
części wykopu pod ok. 20-30 cm warstwą próchnicy zalegała glina zwałowa. Uzyskano 
ruchomy materiał zabytkowy, głównie ceramikę naczyniową, który mieści się w ramach 
chronologicznych od XIV do XVIII w. 

Badania będą kontynuowane. 

Lewin Brzeski, st. 10 
gm. loco, woj. opolskie 
AZP 87-34 lub 88-34 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Opolu 

Badania prowadził mgr Mariusz Krawc. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Relikt średniowieczne
go pomostu drewnianego. 

W kwietniu 1991 r. na terenie kopalni żwiru w Lewinie Brzeskim odkryto łódź-dłuban
kę. Bezpośrednio obok niej zaobserwowano wystające ponad lustro wody pale, stanowiące 
pozostałość drewnianego pomostu. 

W maju 1991 r. podjęto ratownicze badania wykopaliskowe przy relikcie drewnianego 
pomostu, których celem było przebadanie zagrożonego odcinka, oraz uzyskanie materiału 
do badań dendrochronologicznych, co pomogłoby w datowaniu znalezionej łodzi. 

Wykop o wymiarach 8 x 10m założono przy brzegu wybierzyska-jeziora, na przedłuże
niu osi, jaką tworzyło 6 odsłoniętych w trakcie eksploracji żwiru pali. Podczas eksploracji 
natrafiono na bardzo dużą ilość szczątków organicznych: pni, kłód, drzazg drewnianych, 
gałęzi, fragm. kory. Niektóre z nich nosiły ślady intencjonalnej obróbki. 

Ogółem zlokalizowano 25 pali pomostu, w tym 21 nadal tkwiących pionowo w podłożu . 
Wystąpiły one na całej długości wykopu, mniej więcej wzdłuż linii północ-południe, przy 
czym odsłonięto jedynie fragm. całego pomostu, gdyż jego północna część została zniszczo
na na odcinku ok. 10-15 m podczas eksploracji żwiru, a południowy jego kraniec nie został 
odsłonięty. Wszystkie pale wykonane były z drewna dębowego, nieokorowane, zaciosane od 
ok. 1/3 swej dł. czworokątnie w szpic. Zrekonstruowano istnienie 4 rzędów pali o różnym 
stopniu zachowania, .co sugeruje bądź to istnienie w tym miejscu rozbudowanej konstruk
cji jednofazowej, bądź , co bardziej prawdopodobne, niejednoczesne funkcjonowanie 2 po
mostów. 

Dokładne określenie chronologiczne badanego zespołu będzie możliwe po uzyskaniu 
wyników badań dendrochronologicznych. Wstępnie można go datować na XIII-XV w. 

Lubiń, st. l, gm. Krzywiń, woj. leszczyńskie patrz wczesne średniowiecze 
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Nowy Wiśnicz, Zamek, st. l 
gm. loco, woj. tarnowskie 
AZP 105-61/1 

Pracownie Konserwacji Zabytków 
Sp. z o. o. Pracownia Archeologicz
no-Konserwatorska w Tarnowie 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Cetera, Eligiusz Dworaczyński 
(autor sprawozdania), Jerzy Okoński. Finansowane przez Zarząd 
Odbudowy Zamku w Wiśniczu. Jedenasty sezon badań. Okres późno
średniowieczny i nowożytny. 
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W 1991 r. kontynuowano badania ratownicze poprzedzające prace ziemne, instalacyj
ne, na terenie dziedzińca zewnętrznego i w najbliższym otoczeniu bastionu północnego. 

Uchwycono kolejne odcinki głównego wału ziemnego w południowo-zachodniej partii 
dziedzińca zewnętrznego, fragm. pierwotnej drogi prowadzącej na zamek do bramy, zwanej 
w dotychczasowych opracowaniach "budowlą bramną A". Odkryte relikty wału, drogi 
i podzamcza datowane są na wiek XV. Odsłonięto także pozostałości kamiennego lica 
głównego wału na styku z Kmitówką, należącego do fazy z XVI w. 

Podczas prac w kurtynie zachodniej przeprowadzono inwentaryzację kanałów odpro
wadzających wodę z dziedzińca, pochodzących z XVII w. Ponadto w licznych wykopach 
instalacyjnych zadokumentowano warstwy archeologiczne i relikty murów z XV i XVI w., 
jak również ustalono poziomy niwelacji terenu dla potrzeb projektantów. 

Petrykozy, st. l Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Wojewódzki w Piotrkowie 
Trybunalskim 

gm. Białaczów, woj. piotrkow
skie 
AZP 76-60/1 

Badania prowadziła mgr Wiktoria Długoszewska przy współudziale 
mgr. Jerzego Matysiaka. Konsultował doc. dr hab. Leszek Kajzer. 
Finansowane przez wojewodę piotrkowskiego. Drugi sezon badań. 
Tzw. "grodzisko stożkowate", 2 pol. XIV-pocz. XV w. 

Badania prowadzone w lipcu 1991 r. były kontynuacją prac z roku poprzedniego. Ich 
celem było zlokalizowanie i określenie formy budynku, którego pozostałości odsłonięto 
częściowo w poprzednim sezonie badawczym w wykopie l oraz dalsze rozpoznanie straty
grafii kopca. 

Założono 2 wykopy o łącznej powierzchni 18 m oraz kontynuowano eksplorację wykopu 
l , przerwaną z powodu zbyt krótkiego czasu trwania badań w ubiegłym sezonie. 

W wykopie l odsłonięto pod pozostałościami budynku oraz warstwą nadsypanego 
piasku stabilizującą kopiec faszynę, złożoną z dość dużych fragm. drewna. 

Wykop 3 zlokalizowano na plateau kopca, na przedłużeniu krawędzi południowo-za
chodniej i południowo-wschodniej wykopu l. Odsłonięto w nim na gł. ok. l m, pod warstwą 
humusu, gliny ze śladami spalenizny i gliny przepalonej w czasie pożaru , relikty kamien
nego fundamentu . Był on wykonany z dość dużych, regularnych bloków piaskowca, spojo
nych zbitą, ilastą gliną. Fundament ten znajdował się w północno-wschodniej części wyko
pu i ciągnął się pod kątem ostrym w stosunku do jego krawędzi. Nie uchwycono 
narożników ściany, niemożliwe więc było określenie wielkości i kształtu częściowo odsło
niętego obiektu. Jego posadowienie znajduje się ok. 1,5 m poniżej obecnej powierzchni 
kopca. W południowo-zachodniej części wykopu zaobserwowano piaszczysty wał otaczają
cy budynek, a następnie "podchodzący" pod jego fundament. Eksplorację zakończono 
0,5 m poniżej poziomu posadowienia obiektu. 

Wykop 4 usytuowano na wschodnim stoku kopca, co pozwoliło obserwowaćjego straty
grafię. Stanowiły ją warstwy gliny przemieszanej kolejno z próchnicą i piaskiem, a następ
nie warstwa samego piasku. 

We wszystkich wykopach dość licznie występował ruchomy materiał zabytkowy. Pozy
skano 1020 ułamków ceramiki naczyniowej, wykonanej w większości w słabo zaawansowa-
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nej technice redukcyjnej, 42 fragm. przedmiotów żelaznych (gwoździ, grotów bełtów i sier
pa) i 2 zdobione przedmioty kościane (okładzina rękojeści noża i stempel?). 

Dokumentacja i zabytki znajdują się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zaby
tków w Piotrkowie Trybunalskim. 

Badania będą kontynuowane. 

Podzamcze, Góra Birów, gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie patrz środkowa i późna epoka brązu 

Poznań-Stare Miasto Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Poznaniu Sp. z o. o. Pracownia Na
ukowo-Badawcza 

Badania prowadzili mgr mgr Edward Krause i Piotr Wawrzyniak 
(autor sprawozdania) przy udziale mgr. Zbigniewa Karolczaka z Mu
zeum Archeologicznego w Poznaniu. Finansowane przez Wojewódzki 
Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu. Czwarty sezon badań. 
Miasto średniowieczne i nowożytne wraz z przedmieściami. 

Kontynuowano całoroczny nadzór archeologiczny prac ziemnych związanych z remon
tem sieci gazowej i wymianą rur w rejonie Starego Miasta i przyległych dzielnic. 

W wykopach na ul. Wrocławskiej i Wielkiej zarejestrowano dobrze zachowane partie 
fundamentowe murów miejskich- bram. Udało się- w ograniczonym oczywiście roz
miarami wykopów zakresie - prześledzić poszczególne fazy rozwojowe tych budowli od 
momentu ich powstania w l. 80. XTII w. po ich ostatnią rozbiórkę na przełomie XVIII 
i XIX w. Niestety, w trakcie robót ziemnych uległy zniszczeniu znaczne połacie murów, 
zwłaszcza na ul. Wrocławskiej. W wykopie biegnącym przez całą długość ul. Wrocławskiej 
natrafiono w kilkunastu punktach na nawarstwienia kulturowe datowane od początków 
miasta lokacyjnego (1253 r.) po dzień dzisiejszy. Stwierdzono m.in. pozostałośc,i moszczeń 
drewnianych (XIII-XV w.?), szczątki wodociągowych rur drewnianych (głównie 
XIX-wiecznych - fundacja Edwarda Raczyńskiego) . Podobnych znalezisk (m.in. relikty 
rur drewnianych) dostarczyły wykopy na ul. Wielkiej. 

W wykopach na ul. Św. Marcina obserwowano warstwy kulturowe związane z funkcjo
nującą na tym obszarze osadą. Stwierdzono m.in. pozostałości konstrukcji drewnianej -
chaty? (pol. XVI w.?). 

W wykopach biegnących obok północnej ściany kościoła Św. Marcina zanotowano na gł . 
zaledwie 0,2-0,5 m szczątki bardzo zniszczonych pochówków ludzkich pojedynczych i zbio
rowych, związanych z założonym jeszcze w wiekach średnich i zamkniętym w końcu 
XVIII w. cmentarzem przykościelnym. 

Dokumentacja i materiały przechowywane są w Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ 
Sp. z o. o. w Poznaniu. 

Nadzór będzie kontynuowany. 

Puck-Zamek 
gm. loco, woj. gdańskie 

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadzili J. Kruppe, M. Milewska. Relikty zamku. 

*Literatura: Sprawozdania z badań ... , s. 26. 
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Ryczów, st. l 
gm. Ogrodzieniec, woj. kato
wickie 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Katowicach 

AZP 94-53/4 

Badania prowadzili mgr mgr J. Pietrzak i D. Romus. Finansowane 
przez Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Katowicach. Dru
gi sezon badań. Zamek średniowieczny z XIV-XV w. 

127 

W lipcu 1991 r. kontynuowano archeologiczne badania wykopaliskowe na zamku w Ry
czowie. Założono 3 dalsze wykopy badawcze z zastosowaniem ciągłości numeracji z sezonu 
poprzedniego. Największy z nich (4/91) miał wymiary 16 x l m i przecinał dziedziniec 
zamku dolnego. W wykopie tym stwierdzono obecność warstwy szarego piachu, datowanej 
materiałem ceramicznym na XIV w., na której zalegał na znacznej przestrzeni bruk z drob
nych otoczaków wapiennych, wyznaczający zasięg dziedzińca . N a bruku stwierdzono obec
ność warstwy spalenizny z materiałem datowanym na XIV/XV-XV w. Bruk nie dochodził 
do samego ostańca, na którym wzniesiono kamienną wieżę mieszkalno-obronną. Pomię
dzy pionową ścianą skalną a brukiem wystąpiło podwyższenie terenu tworzące rodzaj 
platformy o szer. 6,5 m, wyższej od poziomu dziedzińca o ok. 40 cm. Tworzyła ją warstwa 
zwietrzeliny skalnej. Odkryta na niej warstwa spalenizny pozwala uznać, iż na tej właśnie 
platformie znajdowały się drewniane zabudowania gospodarcze, dostawione do pionowej 
ściany ostańca, na którym stała wieża. 

Po stronie przeciwnej dziedzińca zamku dolnego (od północy) stwierdzono pozostałości 
palisady poprzedzającej wał o szer. 2,1 i wys. 0,5 m. Wał, prawie niewidoczny na powierz
chni ziemi, ukazał się dopiero w profilach wykopu. Wał wewnętrzny okalający dziedziniec 
poprzedzony był fosą oraz wałem zewnętrznym , otaczającym całość założenia. W trakcie 
prac w pozostałych wykopach (5/91 i 6/91) prześledzono konstrukcję wału wewnętrznego 
otaczającego dziedziniec od strony północno-zachodniej . 

Jak wykazały badania archeologiczne, zamek w Ryczowie miał stosunkowo dobrze 
rozbudowany system obronny. Odkryty w trakcie prac materiał zabytkowy to fragm. 
ceramiki, groty bełtów kusz, fragm. ostrogi, sprzączki pasa, kościana kostka do gry. 
Datować go należy na XIV-XV w. 

Materiały złożono w Dziale Archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
Badania winny być kontynuowane. 

Sandomierz, st. 7, gm. loco, woj. tarnobrzeskie patrz wczesne średniowiecze 
Sowinki, st. 23A, gm. Mosina, woj. poznańskie patrz wczesna epoka żelaza 

Starogard Gdański-Stare Mia
sto 
gm. loco, woj. gdańskie 
AZP20-43/-

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Olgierd Felczak i Marian Kochanowski 
(autor sprawozdania). Finansowane przez PSS "Społem". Ślady osad
nictwa z okresu późnośredniowiecznego (XIV-XV w.). 

W czerwcu-lipcu 1991 r. archeolodzy wykonywali nadzór w trakcie prac ziemnych 
w obrębie posesji przy ul. Kilińskiego 18, była to parcela adaptacyjno-budowlana PSS 
"Społem" w Starogardzie Gdańskim. 

Badania miały na celu uchwycenie stratygrafii i zadokumentowanie substancji archeo
logiczno-architektonicznej. Wykonano szczegółową dokumentację fotograficzną i rysun
kową w obrębie wykopów o ogólnej powierzchni ponad 350m2

, o miąższości warstw zale
gających do 350 cm w głąb, do calca. Wśród materiału ruchomego wymienić można liczny 
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zestaw skór (ścianki, odpady, półprodukty), ułamki ceramiki, kości zwierzęce pokonsum
pcyjne, ułamki kafli i płyt posadzkowych. 

Prace ratownicze pozwoliły na rozpoznanie stratygrafii tego odcinka północnej pierzei 
rynku Starego Miasta i skorelowanie wyników badań z dotychczas istniejącymi planami 
architektonicznymi z uwagi na fakt, iż był to jeden z nielicznych zachowanych średnio
wiecznych układów rozplanowania domostwa z późniejszą przebudową (budynek główny, 
podwórko na zapleczu i oficyna od ul. Kilińskiego). 

Po zakończeniu badań w obrębie tej parceli materiał i dokumentację złożono w Mu
zeum Archeologicznym w Gdańsku, a teren zwolniono do dalszych prac inwestycyjnych. 

Tczew, st. 34a, Stare Miasto 
gm.loco, woj . gdańskie 
AZP 17-45/-

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Zdzisława Ratajczyk i Marian Kocha
nowski (autor sprawozdania). Finansowane przez Okręgową Dyrek
cję Gospodarki Wodnej w Gdańsku Inspektorat w Tczewie. Siady 
osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego. 

W lipcu 1991 r. przeprowadzono rozpoznanie archeologiczne w obrębie planowanej 
inwestycji budowlanej . Założenia badawcze to ustalenie stratygrafii i zadokumentowanie 
substancji zabytkowej oraz porównanie wyników z przeprowadzonymi w listopadzie 
1989 r. badaniami geologicznymi podłoża gruntu i wykorzystanie tych danych dla interpre
tacji archeologicznej. 

Wykopy badawcze o ogólnej powierzchni 20 m2 zlokalizowano tuż przy planowanej 
zabudowie, na stoku terasy nadzalewowej otaczającej to wyniesienie i opadającej w kierun
ku koryta Wisły. Wykonano szczegółową dokumentację fotograficzną oraz rysunkową, 
nawiązując do reperów stałych n. p. m. W czasie eksploracji odkryto materiał ruchomy 
datowany na XV w. i okres młodszy; znajdował się on w warstwach rozsypiskowo-wyrów
nawczych, na złożu wtórnym. Fotwierdza to ustalenia z badań w 1990 r. w pobliżu obec
nych wykopów, że dominuje tu układ warstw niwelacyjnych powstałych w XVI-XIX w. 
w związku z rozbudową miasta w części nadwiślanej. 

Materiał zabytkowy i dokumentację złożono w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku 
a teren zwolniono dla dalszych prac inwestycyjnych. 

Trzebnica, ul. Kościelna 
gm. loco, woj. wrocławskie 
AZP 76-29/-

Muzeum Archeologiczne we Wrocła
wiu 

Badania prowadził mgr Leszek Berduła (autor sprawozdania). Finan
sowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Trzebnicy. Średniowiecze 
i okres nowożytny (XIV-XVI w.). 

Wykop budowlany przy ul. Kościelnej znajdował się w południowej części miasta w ob- . 
rębie murów miejskich. Nawarstwienia średniowieczne i wczesnonowożytne odsłonięto na 
obszarze 6 arów (wykop I/91). Odkryto 12 obiektów zwartych, w tym 2 budynki o ko:rł" 
strukcji ryglowej, 2 piece, rynsztok i odstojnik wody oraz rozległe wybierzyska gliny, 
zajmujące ok. 1/4 powierzchni wykopu. Produkcyjny charakter obiektów i sposób użytko
wania terenu wskazują, że w XIII-XVI w. ta część miasta była gospodarczym zapleczem 
rynku. Najciekawszym i jednocześnie najstarszym obiektem był budynek o konstrukcji 
ryglowej, ze ścianami wylepionymi gliną i obłożonymi z jednej strony deskami (obiekt 9). 
Uległ on całkowitemu spaleniu w czasie użytkowania. Eksplorowano jego przyziemie do gł. 
ok. l m, odkrywając wejście do piwniczki i pozostałości kamienno-glinianego pieca, który 
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spadł z piętra. Pozyskane w jego jednorodnym zasypisku 444 fragm. naczyń glinianych są 
zespołem zdeponowanym w jednym czasie i stanowią przykład funkcjonowania obok siebie 
naczyń różnych pod względem zaawansowania technicznego, a jednocześnie o wielu wspól
nych cechach formalnych. 

Trzemeszno, st. l 
gm.loco, woj. bydgoskie 
AZP 49-36/294 

Uniwersytet i~. Mikołaja Kopernika 
Zespół Badań Sredniowiecznej Archi
tektury Kujaw i Wschodniej Wielko
polski w Toruniu 

Kierownik badań prof. dr hab. J. Chudziakowa. Współudział w bada
niach mgr Marcin Wiewióra (autor sprawozdania). Finansowane 
przez Wojewodę Bydgoskiego, Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie i Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Piąty 
sezon badań. Zespół poklasztorny kanoników regularnych. 

Kontynuowano rozpoznanie przestrzennej zabudowy klasztornej oraz faz jej rozwoju, 
jak również ponownie analizowano odkryte w l. 1949-1950 relikty romańskiego kościoła 
w kontekście odkryć architektury romańskiej w l. 1987-1990. Dokonano korekt w dotych
czasowej chronologii całego zespołu klasztornego. 

Badania 1991 przyniosły zasadnicze rozstrzygnięcia dotyczące w szczególności zabudo
wy klasztornej. Założono ogółem 17 wykopów (nr LXLII-CIX), na arach 58, 77, 93-97, 112, 
114,204,205,223,224,243-263. 

Na północny zachód od kościoła odkryto bardzo dobrze zachowane relikty dużego 
założenia architektonicznego (ary 94-97, 112, 114). Bogaty i w znacznej mierze nie naru
szony układ stratygraficzny pozwala na ustalenie nie tylko chronologii funkcjonowania 
założenia, ale również czasu jego likwidacji oraz określenie z dużym prawdopodobień
stwem jego funkcji. Odsłonięte relikty należą do budynku o wymiarach ok. 33 m dł. 
i 8 m. szer. W części północno-wschodniej tego obiektu odsłonięto kamienny fundament 
wraz z ceglaną nadbudową zachowaną do wys. 1,2 m, usytuowany poprzecznie do dł . 
budynku, przez co powstato mniejsze, prostokątne pomieszczenie owym. 6,4 x 7,45 m. W mu
rze działowym odkryto dobrze zachowane wejście do tego pomieszczenia, a jego eksplora
cja pozwoliła ustalić poziom użytkowy oraz określić czas zasypania obiektu na pocz. 
XVI w., co potwierdziły również odkryte w wypełnisku monety. 

Na podstawie analizy układu strątygraficznego w kontekście odkrytych reliktów archi
tektonicznych czas budowy i funkcjonowania budynku należy zamknąć w ramach 
XIII-XV w. Taką chronologię potwierdza również analiza architektoniczna. Odsłonięty 
budynek należy niewątpliwie do kompleksu zabudowy klasztornej. Usytuowanie budynku, 
jak również odkrycie w ubiegłych sezonach zasadniczej bryły klasztoru średniowiecznego 
wraz z krużgankami i dziedzińcem, pozwala określićjego charakter jako obiektu należące
go do_ zabudowy typu gospodarczego. 

Ciekawe wyniki uzyskano również podczas prac prowadzonych na zachód od kościoła, 
na: · arach 204-205, 222-224. W wykopie CVIII oraz CVII odsłonięto relikty zabudowy 
klasztornej, przypusżczalnie również o charakterze gospodarczym, które można datować 
na średniowieczne z wyraźnymi śladami późniejszej zabudowy, oraz dobudowane do nich 
nowożytne mury. Zbyt mała przestrzeń odsłoniętych w tym miejscu fundamentów nie 
pozwala jednak na dokładniejsze określenie chronologii oraz reliktów zabudowy. 

Do niespodziewanych odkryć należy odsłonięcie dobrze zachowanych fundamentów 
i murów nowożytnych w wykopie CVI. Potężna konstrukcja ceglanych murów, wsparta na 
kamiennym fundamencie, wzmocniona palami, przypomina nowożytne bastiony. Również 
w tym przypadku określenie funkcji, chronologii i układu przestrzennego wymaga dal
szych badań wykopaliskowych, architektonicznych i archiwalnych. 

Dokonano analizy odkrytych w l. 1989-1990 reliktów architektury kościoła. Wyniki 
tych prac pozwoliły na rekonstrukcję rzutu przyziemia westwerku I fazy kościoła. Pierwo
tny, zachodni masyw świątyni, kształtuje się jako jednowieżowy. Przestrzeń wieżowa jest 
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wzmeswna na planie prostokąta, wzdłuż głównej osi kościoła. Odkrycie to należy do 
zasadniczych ustaleń przy określeniu chronologii kościoła . 

Analiza układu przestrzennego I i II fazy oraz kontekst stratygraficzny pozwalają 
okres budowy pierwotnego kościoła odnieść do czasu pomiędzy XI/XII a poł. XII w. Wydaje 
się, że utrzymanie dotychczasowej chronologii I fazy na koniec X w. nie ma podstaw 
źródłowych. 

Wleń-Zamek 
gm. loco, woj. jeleniogórskie 
AZP 81-15/-

Muzeum Archeologiczne we Wrocła
wiu 
Uniwersytet Wrocławski 

Badania prowadzili Cezary Buśko, Katarzyna Dymek i Jerzy Piekal
ski. Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Wleń. Kolejny sezon 
prac archeologiczno-architektonicznych na zamku wleńskim . Wczes
ne i późne średniowiecze. 

W wyniku badań w 1991 r. uzyskano istotne informacje, stawiające w innym świetle 
dotychczasowe ustalenia dotyczące najstarszych założeń obronnych i zabudowy wewnętrz
nej średniowiecznego zamku. Nadrzędnym celem prac prowadzonych w wykopie VI było 
ustalenie relacji stratygraficznych zachodzących pomiędzy kaplicą a murem obwodowym, 
mających umożliwić ściślejsze określenie chronologii względnej kaplicy w stosunku do 
pozostałych elementów średniowiecznej zabudowy. 

Badania będą kontynuowane. 

Włocławek-Zamek, patrz okres nowożytny 
Zawiercie-Bzów, Skała Rzędowa, gm. loco, woj. katowickie patrz wczesna epoka żelaza 
Zgłowiączka, st. 2, gm. Lubraniec, woj. włocławskie patrz wczesne średniowiecze 
Zgłowiączka, st. 3, gm. Lubraniec, woj. włocławskie patrz wczesne średniowiecze 
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Będziemyśl, st. l, Sędziszów Małopolski, woj. rzeszowskie patrz późne średniowiecze 

Brześć Kujawski 
gm. loco, woj. włocławskie 
AZP 49-46/43 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadził prof. dr hab. Leszek Kajzer z grupą studentów 
archeologii z Łodzi i Warszawy. Finansowane przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Włocławku. Trzeci sezon badań. Zamek 
królewski. 
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Kontynuowano badania rozpoczęte w 1989 r. Wytyczono i wyeksplorowano 12 wyko
pów badawczych (IX-XX) o łącznej powierzchni 100,25 m2 i orientacyjnej kubaturze 
180m3. Zgromadzono (ujęty w 160 numerów inwentarzowych) spory zbiór zabytków 
ruchomych (9756), na który składa się 8544 fragm. ceramiki późnośredniowiecznej 
i wczesnonowożytnej, 798 destruktów kości zwierzęcych oraz niewielkie zbiory kafli pieco
wych, szkła, amorficznych i silnie skorodowanych przedmiotów żelaznych itp. Korzystając 
z wykopu budowlanego pozyskano także 299 fragm. ceramiki z terenu miasta. 

Wykopy zlokalizowano na zewnętrznym obwodzie zamku i najego dziedzińcu . Wykopy 
IX, X i XI ulokowano na zewnętrznym obwodzie murów obwodowych zamku w celu prze
śledzenia relacji między rozebranymi murami gotyckimi i murowanymi na ich dolne partie 
murami wzniesionymi ok. 1800 r. W narożniku północno-zachodnim zamku znaleziono 
relikt przypory-ławy z eratyków. Wykopy XII, XIII, XIv, XVI i XVIII ulokowano we 
wschodniej partii dziedzińca. Zbadano w nich stan zniszczenia nawarstwień kulturowych 
i odkryto 2 przypory, dopierające południowo-wschodni narożnik domu zamkowego. 
W wykopach XV i XX prześledzono przebieg nieznanego muru gotyckiego, odchodzącego 
od zachodniego muru ku środkowi dziedzińca. W wykopie XIX odkryto relikty gotyckiego 
budynku bramnego, opartego o narożnik północno-wschodni murów obwodowych. Na 
poziomie fundamentów izdebka bramna miała wymiary 1,8 x 1,8 m. 

Do czasu zakończenia prac terenowych i opracowania ich wyników dokumentacja 
i materiały przechowywane będą w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Dobrzyca, 
gm. loco, woj. kaliskie 
AZP64-34/-

Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Poznaniu Sp. z o. o. Pracownia Na
ukowo-Badawcza 

Badania prowadzili mgr mgr Janusz Pietrzak i Piotr Wawrzyniak 
(autor sprawozdania). Finansowane przez Muzeum Narodowe w Po
znaniu. Trzeci sezon badań . Dwór, później pałac- 2 pol. XV-XX w. 

Badania prowadzono w piwnicach północnego skrzydła pałacu i na zewnątrz przy 
ścianach obwodowych budynku. Łącznie wyeksplorowano ok. 65m3 ziemi z 14 wykopów 
(nr I-X.IV/91) o łącznej powierzchni ok. 45,3 m2 i gł. dochodzącej do 2,5 m. 

W wykopach piwnicznych I, III i Xl/91, a także III/90 zlokalizowano doskonale zacho
wane relikty drewnianego budynku o konstrukcji sumikowo-łątkowej i wymiarach 
w przybliżeniu 10 x 4,1 m. Budowlę wyrlatowano wstępnie na 2 pol. XV w. i określonojako 
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pozostałości dworu - siedziby rodu Dobrzyskich, ówczesnych właścicieli miasta i najbliż
szej okolicy. Prawdopodobnie dwór otaczał wał drewniano-ziemny, którego zachowane 
fragm. stwierdzono w wykopach VIII/90 i 11/91. Wał ten funkcjonował również po wybudo
waniu budynku murowanego w 2 pol. XVI w., być może do poł. XVIII w. 

Pierwotne założenie murowane (16,5 x 14m) z dobudowanym nieco później od strony 
wschodniej, na miejscu dworu drewl}janego (12 x 8 m) aneksem było w ciągu następnych 
250 lat kilkakrotnie przebudowane. Siady tych przebudów i reperacji uchwycono w trakcie 
badań; pozwoliły one m.in. na określenie rozplanowania wewnętrznego budynku w XVI 
i XVII w. Ostateczny wygląd nadał pałacowijako letniej rezydencji Augustyna Gorzeńskie
go Stanisław Zawadzki w końcu XVIII w. 

Podczas eksploracji wykopów natrafiono na znaczną ilość ułamków naczyń gliruanych, 
kafli, szkła, głównie XVI/XVII-XIX-wiecznych. Wydobyto m.in. fragm. kafla ozdobionego 
postacią młodzieńca podtrzymującego tarczę herbową z 2 poł. XVI w. 

Materiały znajdują się w Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ Sp. z o. o. w Poznaniu. 
Badania winny być kontynuowane. 

Elbląg-Stare Miasto, patrz późne średniowiecze 
Gdańsk-Śródmieście, patrz późne średniowiecze 
Gniezno, st. 13b, woj. poznańskie patrz wczesne średniowiecze 
Gniezno, st. 15d, woj. poznańskie patrz wczesne średniowiecze 
Hrubieszów-miasto, koścół św. Stanisława Kostki, gm. loco, woj. zamojskie patrz późne średnio
wiecze 

Hrubieszów, st. 2 
gm.loco, woj. zamojskie 
AZP 86-94/-

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Zamościu 

Badania prowadziła mgr Ewa Prusicka. Finansowane przez Towarzy
stwo Regionalne Hrubieszowskie w Hrubieszowie. Pierwszy sezon 
badań. Późne średniowiecze i okres nowożytny. 

Badania wykopaliskowe przy kościele Św. Stanisława Kostki są pierwszymj tego typu 
pracami w obrębie staromiejskiej zabudowy Hrubieszowa. Wykonane zostały w ramach 
zaplanowanych na kilka sezonów badań. 

Kościół Sw. Stanisława Kostki położony jest na wysokiej skarpie otoczonej od północy 
korytem rzeki Huczwy, od zachodu przeciętej głębokim wąwozem lessowym. Głównym 
celem badań było zlokalizowanie i zbadanie pozostałości cerkwi istniejącej tu przed 
1620 r., wzmiankowanej w 1693 r., w miejscu której w l. 1795-1828 wzniesiono murowaną 
cerkiew unicką, zamienioną przed 1870 r. na prawosławną, a po rekoncyliacji w 1918 r. do 
dziś funkcjonującą jako kościół katolicki. Celem badań była również lokalizacja ewentual
nych reliktów obronnych jako pozostałości zamku, o istnieniu którego wiadomo z przeka
zów pisanych. Zamek istniał od co najmniej pocz. XN w. i został zniszczony w 1648 r. przez 
Kozaków i Tatarów. Jego lokalizacja nie jest znana. 

Zrealizowano 5 wykopów badawczych o łącznej pawierzebru 40m2
. Wykopy badawcze 

usytuowane obok prezbiterium obecnego kościoła (l i II), na przedłużeniu osi poprzecznej 
kościoła (III) oraz na północnym skraju skarpy (V) nie zarejestrowały żadnych reliktów 
architektury. Odsłoniły natomiast przemieszany, silnie zniszczony materiał kostny oraz 
11 dobrze zachowanych grobów, co należy interpretować jako relikty cmentarza przyko
ścielnego. Liczne fragm. kości ludzkich zarejestrowano już pod warstwą humusu, której 
miąższość wynosiła 20-30 cm. Spąg warstwy grobowej znajdował się na gł. 2-2,5 m poniżej 
poziomu gruntu. Z poczynionych obserwacji wynika, że zmarłych składano do grobów 
usytuowanych dłuższą osią w kierunku wschód-zachód, w pozycji na wznak, z nogami 
wyprostowanymi i głową skierowaną na zachód. Ręce zmarłych układano w dwu pozy
cjach: zgięte w łokciu pod kątem rozwartym, z dłońmi w okolicach kości krzyżowej oraz 
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zgięte w łokciu z dłońmi złożonymi na piersiach. W kilku przypadkach stwierdzono, iż 
zmarli znajdowali się w trumnach, z których pozostały nikłe ślady drewna bądź jedynie 
gwoździe żelazne. 

Największą miąższość warstwy grobowej, dochodzącej do 2,3 m, zarejestrowano w wy
kopach I i II. W obu zauważono również poważnie zakłócony układ grobów w górnej partii 
cmentarza, co wynika zapewne z działań budowlanych przy wznoszeniu obecnego kościoła. 

Najniżej położony grób w wykopie V wydatowany został na podstawie miedzianego 
szeląga (tzw. boratynki) na 2 poł. XVII w. Identyczną monetę znaleziono w wykopie 
I w przedostatnim poziomie cmentarza. W trakcie badań natrafiono także na liczny, prze
mieszany z kośćmi materiał ruchomy w postaci fragm. ceramiki, kafli i wyrobów metalo
wych. Obok zabytków datowanych na XIV-XV w., których zebrano największą ilość, zare
jestrowano także materiały pradziejowe w postaci 2 fragm. ceramiki neolitycznej 
i 20 fragm. ceramiki okresu wpływów rzymskich, także sporą ilość ceramiki wczesnośre
dniowiecznej oraz materiałów nowożytnych. 

Można sądzić, że cmentarz przykościelny, którego relikty odsłonięto w czasie badań, 
założony został co najmniej w l poł. XVII w. Stopniowo rozrastał się w kierunku północne
go skraju skarpy, a jego południowy zasięg był pierwotnie większy. W badanym miejscu 
istniało starsze osadnictwo, szczególnie rozwinięte w okresie średniowiecza, zniszczone 
w okresie funkcjonowania cmentarza. Nienaruszony, pierwotny układ stratyfikacyjny za
rejestrowano jedynie w wykopie rv, gdzie odsłonięto także zarys obiektu (pieca?) datowa
nego na podstawie ceramiki na młodszą fazę wczesnego średniowiecza. Cmentarz został 
założony w okresie istnienia pierwszej świątyni, którą najprawdopodobniej należy lokali
zować w południowej części skarpy, w miejscu obecnie istniejącego kościoła oraz na terenie 
przyległym do kruchty świątyni. 

W południowej części skarpy należy w związku z tym kontynuować badania wykopaliskowe. 

Jankowo Dolne, st. 20 i 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie patrz późne średniowiecze 
Jawor, gm.loco, woj. legnickie patrz późne średniowiecze 
KrĄjkowo, st. 4, gm. Mosina, woj . poznańskie patrz późne średniowiecze 
Kraków-Kazimierz, ul. Meiselsa-pl. Nowy, ul. Józefa 25-33 patrz późne średniowiecze 
Kraków-Kleparz, ul. Św. Filipa 7, ul. Zacisze 8 patrz późne średniowiecze 
Kraków-Stare Miasto patrz wczesne średniowiecze 
Kraków-Stare Miasto, Brama Floriańska patrz wczesne średniowiecze 
Kraków-Wawel, rejony IV, V/B, VI/C-VIII, VII, IX, XI, XIV patrz wczesne średniowiecze 

Legnickie Pole 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 79-21/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Legnicy 

Badania prowadzili dr Jerzy Romanow i mgr Romuald Piwko. Finan
sowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy. 
Kościół z l poł . XIV w. , zespół krypt renesansowych i barokowych. 

Na przełomie stycznia i lutego 1991 r. przeprowadzono badania archeologiczno-archi
tektoniczne w obrębie średniowiecznego kościoła z l poł. XIV w. Badania podjęto w związ
ku z realizowanym remontem kościoła. Program badań przewidywał rozpoznanie ewentu
alnego założenia, mianowicie wzmiankowanego w przekazach kościoła wotywnego, 
wzniesionego dla uczczenia poległych w bitwie z Tatarami w 1241 r. 

Obecny kościół jest budowlą murowaną, trójprzestrzenną, zbudowaną z łamanego 
kamienia, spojonego zaprawą wapienną . Na założenie kościoła składa się prostokątne 
prezbiterium, jednonawowy, prostokątny korpus z przyległą od strony zachodniej wieżą 
oraz kaplicą od strony południowej. Stwierdzono, że prezbiterium, korpus i wieża stanowią 
konstrukcyjnie związaną budowlę jednofazową. Kaplica wydaje się zrealizowanym skrzy
dłem południowym planowanego transeptu. Wyjaśnienie tej kwestii wymaga badań od 
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strony północnej kościoła. Nie stwierdzono żadnych śladów mogących być pozostałością po 
wcześniejszej murowanej fazie obecnego kościoła . Nie wyklucza to jednakże istnienia 
w tym miejscu kościoła drewnianego. 

W obrębie prezbiterium i korpusu odkryto 2 typy grobowców: szybowe jedno i wielopo
chówkowe oraz kryptę komorowo-szybową. Groby szybowe przykryte były pierwotnie 
piaskowcowymi płytami inskrypcyjnymi. 

Odkryte obiekty pochodzą najpewniej z okresu późnego renesansu i z okresu baroku. 
Wnosząc z istnienia licznego zespołu grobowców w obrębie kościoła, w tym także gro

bów dziecięcych, sądzimy, że średniowieczny kościół w okresie renesansu przestał pełnić 
funkcje liturgiczne i zamieniony został na mauzoleum rodzinne ówczesnego właściciela 
dóbr ziemskich. 

Dokumentacja znajduje się u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Leśno, st. 20, gm. Brusy, woj. bydgoskie patrz późne średniowiecze 
Lubiń, st. l, gm. Krzywiń, woj. leszczyńskie patrz wczesne średniowiecze 

Łańcut, st. 6, Zamek 
gm. loco, woj. rzeszowskie 
AZP 102-78/9 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
Muzeum-Zamek w Łańcucie 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Gruszczyńska. Finansowane 
przez Muzeum-Zamek w Łańcucie. Pierwszy sezon badań. Fortyfi
kacje z XVII-XX w. 

Prace wykopaliskowe w Łańcucie w 1991 r. prowadzone były przy fortyfikacjach zam
ku - na bastionie południowo-zachodnim oraz w fosie i wiązały się z planowaną odbudo
wą zniszczonej w tej części górnej partii muru "przedpiersia" południowego wału bastionu. 
Założono 3 wykopy. 

W wykopie I odsłonięto relikty profilu wału oraz odkryto żebro wzmacniające omuro
wany stok fosy. Uchwycono nasyp wału z czasów budowy fortyfikacji przez Stanisława 
Lubomirskiego przed 1641 r. oraz uchwycono ślady wału związane z modernizacją fortyfi
kacji w 2 poł. XVII w. przez Sebastiana Lubomirskiego. Odkryte przy profilu wschodnim 
żebro wzmacniające usytuowane prostopadle do czoła bastionu było dwustopniowe. 

W wykopie III usytuowanym na zachód od wykopu I odkryto główny zarys żebra 
wzmacniającego nr 2. Wystąpiło ono w odległości 3,5 m od żebra nr l. 

Wykop II przebiegał przez fosę od omurowanego jej stoku do trawiastego przeciwstoku. 
Odkryto poziom posadowienia muru, który wystąpił na gł. 180 cm od obecnego poziomu -
fosy. W profilu uchwycono pierwotny, XVII-wieczny poziom fosy, w środkowej jej części 
odkryto ślad rowka odwadniającego "kinety". Powyżej występowały warstwy od XVIII do 
XX w. 

Materiał zabytkowy występował bardzo nielicznie i był mało charakterystyczny. Od
kryto fragm. naczyń, kafli oraz przedmiotów szklanych, datowane na XVII-XX w. 

Badania będą kontynuowane. 

Nowy Wiśnicz, st. l, gm. loco, woj. tarnowskie patrz późne średniowiecze 
Poznań-Stare Miasto, patrz późne średniowiecze 
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Rościn, st. l Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp. 
gm. Myślibórz, woj. gorzow
skie 
AZP 41-07/-

Badania prowadziła mgr Teresa Witkowska z udziałem Stanisława 
Sinkowskiego. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków w Gorzowie Wlkp. Drugi sezon badań. Manufaktura fajek 
glinianych (2 pol. XVIII-XIX w.). 
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Badania ukierunkowano na wyznaczenie zasięgu i rozpoznanie terenu działalności 
manufaktury. W tym celu posłużono się metodą sondażową. Badaniami objęto obszar 
sąsiadujący z pałacem współczesnym manufakturze - wykopy V-X, teren przed zabudo
waniami mieszkalnymi (dawniejsze czworaki)- wykop IV oraz dziedziniec tzw. klasztoru, 
który podobniejak XIII-wieczny kościół przekształcony został w XVIII w. na zabudowania 
gospodarcze - wykop XI. W trakcie badań założono 8 wykopów o łącznej powierzchni 
124m2

. 
Wykop IV wytyczono od strony południowej budynku mieszkalnego nr 20. Pod brukiem 

kamiennym natrafiono na warstwy kulturowe z okresu działalności manufaktury. Zawie
rały one liczne ułamki fajek glinianych oraz ceramikę naczyniową, reprezentowaną tak 
bogato jedynie w tym wykopie. Spągiero była tu warstewka spalenizny na gł. 0,6 m. 

Zasięg manufaktury od strony południowo-zachodniej i zachodniej wyznaczono wyko
parni V-VII. 

Wykop V założono na linii przebiegu warstwy wysypiskowej, w odległości 10 m w kie
runku zachodnim od wykopu III/89. Nie stwierdzono tu występowania tej warstwy, lecz 
zaobserwowano większe nasycenie ułamkarni fajek we wschodniej części wykopu, szczegól
nie na gł. 1,2-1,4 m, tj. na głębokości wystąpienia warstwy wysypiskowej w wykopie III. 

Wykop VI wytyczono na linii przebiegu drogi odsłoniętej w wykopie III, w możliwie 
minimalnej odległości ze względu na warunki terenowe, tj. ok. 50 m na południowy zachód. 
Na głębokości 1,5 m odsłonięto konstrukcję kamienną o przebiegu analogicznym do drogi 
z wykopu III, lecz o innej budowie. Droga ułożona została z małych polnych kamieni, 
natomiast konstrukcję z wykopu VI tworzyły duże karnienie o śr. od 0,3 do 0,6 m. Mogła to 
być także droga, lecz występujące różnice wskazują na odmienną strukturę i chronologię. 

Po przeciwległej, południowo-wschodniej stronie pałacu, w wykopie VIII natrafiono na 
mur kamienny biegnący półkoliście i wchodzący w fundamenty południowej ściany skrzy
dła. Przebadano ćwiartkę wnętrza muru o promieniu 8 m oraz założono sondaż nr l dla 
sprawdzenia, czy mur ten tworzy półkole. W sondażu wystąpiły głazy kamienne o podo
bnej wielkości do tworzących mur, tj. od ok. 0,3 do l m dł., leżące na podobnej gł., tj. ok. 
0,6 m. Po zachodniej stronie muru, czyli we wnętrzu, natrafiono na gł. O, 7 m na skamielinę 
o powierzchni wapiennej. Miała ona kształt owalny o wymiarach O, 7 x 0,8 m i mogła 
powstać pod wpływem wysokiej temperatury. W części północnej wnętrza muru odsłonięto 
skupisko dużej ilości fragm. pojemników do wypalania fajek, wykonanych z tej samej 
glinki, z której wytwarzano fajki. Miały one kształt prostokątny (?) o wysokości ścianek 
bocznych od 13,5 do 15 cm i grubości od 2 do 4 cm. 

W sąsiedztwie zaobserwowano występowanie dużego zagęszczenia fragm. fajek na 
powierzchni. Z założonego w tym miejscu wykopu IX pochodzi 3/4 materiału zabytkowego 
pozyskanego w sezonie 1991, w tym moneta z 1706 r. - 6 pf. brandenburskich. 

Po stronie północno-zachodniej pałacu, poza fundamentami obiektu nr l badanego 
w 1989 r., wytyczono wykop X, w którym największe nasycenie ułamkami fajek wystąpiło 
na gł. O, 7-0,9 m w warstwach szarej i białej surowej gliny. Poniżej, podobnie jak w wykopie 
IY, zalegała warstwa spalenizny zawierająca ceramikę. 

Wykop IV został wytyczony w odległości ok. 178 m na północny wschód od pałacu, na 
dziedzińcu domniemanego dawnego "klasztoru", znajdującego się w szeregu innych, do 
niedawna istniejących jeszcze zabudowań gospodarczych. Pod warstwą bruku kamiennego 
natrafiono częściowo na wkop wypełniony mieszaniną gliny i piasku, w którym osadzono 
studnię o śr. 3 m. Jedynie w północnej części zachowały się naturalne warstwy kulturowe, 
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w tym 2 jamy z zawartością kości zwierzęcych. Mniejsza z jam (nr l) zawierała cały szkie
let konia i nakryta była warstwą małych, polnych kamieni. Materiał zabytkowy reprezen
towany był tu bardzo ubogo. Fragm. fajek były obecne w ilościach śladowych, co wskazy
wałoby, że teren ten nie został objęty działalnością manufaktury. 

Przeprowadzone dodatkowo badania powierzchniowe na terenach ogródków działko
wych i polach przyległych od strony północnej do wsi dostarczyły 566 zabytków, w tym 
ułamków fajek. 

Ogółem w 1991 r. pozyskano materiał ruchomy w liczbie ok. 52 tys., z czego ok. 49 tys. 
stanowiły fragm. fajek. Ponadto były to fragm. pojemników do wypalania fajek, surowiec 
gliniany, próbki wypałowe, ceramika, wyroby szklane i metalowe. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Gorzowie Wlkp. 

Sandomierz, st. 7, woj. tarnobrzeskie patrz wczesne średniowiecze 

Sarbia, st. 17 
gm. Krosno Odrzańskie, woj. 
zielonogórskie 
AZP 59-09/33 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Jarosław Lewczuk. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Pier
wszy i ostatni sezon badań. Wojskowy obóz warowny z okresu nowo
żytnego. 

W trakcie badań wykopaliskowych na st. 2 w Strumiennie, gm. Krosno Odrzańskie, 
przeprowadzono jednodniowe badania sondażowe na domniemanym grodzisku późnośre
dniowiecznym w Sarbii. Stanowisko to było znane z Archiwum Muzeum w Poczdamie 
i nosiło nr 2 w miejscowości. 

Obiekt położony jest na zalesionej i silnie spłaszczonej wydmie, w odległości ok. 900 m 
od wschodniego krańca wsi. Obok znajduje się stara grobla drożna, przecinająca po osi 
północ-południe silnie zabagnioną dolinę, stanowiącą część pradoliny Odry. Obóz ma 
kształt prostokąta o wymiarach 44 x 48 m, z bokiem krótszym zorientowanym po osi 
północ-południe. Wał ziemny- silnie zniszczony, rozorany i rozwleczony głęboką orką 
leśną, ma wys. od 0,6--0,8 m w części południowej, do ok. 0,5 m w części wschodniej 
i zachodniej, aż do całkowitego zaniku w części północnej. Szerokość wału u podstawy -
od 4-5 m w części wschodniej i zachodniej do maksimum 9 m w części południowej. 

Założone 2 wykopy - na majdanie i wale - nie dostarczyły śladów jakiegokolwiek 
osadnictwa. Bezpośrednio pod warstwą ściółki leśnej wystąpił żółty piasek calcowy. Obiekt 
nie pełnił funkcji grodziska, lecz krótkotrwałego obozu wojskowego. Brak jest danych do 
jego dokładniejszego datowania. 

Stęgosz, st. 17, gm. Żerków, woj. kaliskie patrz środkowa i późna epoka brązu 

Szczebrzeszyn 
gm. loco, woj. zamojskie 
AZP 89-85/2 

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadził Andrzej Rozwałka. Nadzór archeologiczny nad 
odgruzowywaniem krypt cerkwi pounickiej. 

*Literatura: Sprawozdania z badań terenowych ... , s. 42-51. 
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Tczew, st. 34a, gm. loco, woj. gdańskie patrz późne średniowiecze 
Trzebnica, ul. Kościelna, woj. włocławskie patrz późne średniowiecze 

Włocławek-Zamek 
AZP 47-48/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeolo
gii 

Badania prowadził dr Leszek Wojda. Opiekę naukową sprawował 
prof. dr L. Kajzer. Finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. 
Zamek, XN-XVIII w. 
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Celem prac w 1991 r. było uchwycenie wewnętrznej strony zlokalizowanego metodą 
odwiertów muru obwodowego zamku. Łącznie przebadano powierzchnię 12m2 i wyeksplo
rowano4m3 gruzu i ziemi. 

Znaleziono 634 fragm. ceramiki naczyniowej, 27 fragm. kafli piecowych, 22 fragm. 
szkła naczyniowego i okiennego, 11 fragm. przedmiotów metalowych i nieliczne kości. 

W wykopie odsłonięto relikt muru obwodowego zamku o dł. 6 m, opasujący obiekt od 
strony zachodu. Przebiega on na linii północ-poludnie i ma szer. ok. 1,2 m w partii 
ceglanej. Odkryty fragm. muru nosi liczne ślady prac rozbiórkowych, a w części północnej 
jest uszkodzony przez instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Wysokość zachowanej 
partii ceglanej wynosi ok. 80 cm, a wysokość całkowita reliktu- ok. 2,6 m. Poniżej partii 
ceglanej mur zbudowano z eratyków bez warstwowania. W dolnej części partii ceglanej 
cegłę ułożono na rolkę, poniżej występuje warstwa zaprawy piaskowo-wapiennej tworząca 
wraz z nielicznymi eratykami odsadzkę . Układ cegieł jest nieregularny, nawiązujący do 
wątku wendyjskiego. Dolną część fundamentu zbudowano z eratyków wrzuconych w za
prawę znajdującą się w wąskoprzestrzennym wykopie fundamentowym. W środkowej czę
ści muru zaobserwowano wyreźne pęknięcie, zaś w części południowej obiektu - odchyle
nie od pionu sięgające ok. 10 . Analiza metryczna cegieł wykazuje analogiczny materiał, 
na jaki natrafiono przy odsłanianiu części zewnętrznej obiektu (1990). Poziom użytkowy 
po wewnętrznej stronie muru znajduje się ok. 1,5 m od obecnej powierzchni terenu. 
Analiza materiału budowlanego i sposób budowy muru zdają się wskazywać, że powstał on 
w przedziale XV/XVI- XVII w. 

Wstępna analiza materiału ceramicznego pozwala zaliczyć pozyskaną ceramikę do 
II i III etapu rozwoju garncarstwa wg J . Kruppego. 

Zamek we Włocławku powstał w XN w., a jego fundatorami byli biskupi Maciej iZby
lut z Gołańczy. Kolejne przebudowy i rozbudowy obiektu notowane są na przełomie 
XV i XVI w. oraz w XVI i XVII w. 

Materiał znajduje się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, sprawozdanie 
u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku. 

Badania będą kontynuowane. 

Wrocław, pl. J. Bema Muzeum Archeologiczne we Wrocła
wiu 

Badania prowadził mgr Leszek Berduła (autor sprawozdania) przy 
współpracy dr. Jerzego Romanowa i mgr. Romana Piwki. Finansowa
ne przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Biskupin" we Wrocławiu. Ok
res nowożytny (XVI- XVIII w.). 

Badania wykopaliskowe poprzedzone nadzorem przeprowadzono na pogłębionym me
chanicznie do gł . ok. 3,5 m wykopie budowlanym, zlokalizowanym w obrębie dawnego 
koryta rzeki. Odsłonięto pozostałości nowożytnyc~ umocnień brzegów dawnego koryta 
Odry, biegnącego pomiędzy tzw. Ołbinem a wyspą Sw. Klary. Zadokumentowano 7 odręb
nych, funkcjonalnych konstrukcji: 5 na brzegu północnym (konstr. 1-5) i 2 na południa-
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wym (konstr. 6 i 7). Były to: umocnienia naturalnej krawędzi koryta rzeki składające się 
z warstw faszyny wzmacnianej kołkami (konstr. l i 6), podstawa niewielkiego pomostu 
(konstr. 2), luźno leżąca faszyna i plecionka o nierozpoznawalnym przeznaczeniu (konstr. 
3), pojedyncze rzędy masywnych pali szalowanych deskami (konstr. 4 i 7) oraz fundament 
palowy pod budynek stojący bezpośrednio na nabrzeżu (konstr. 5). Pobrano próbki prze
krojów pali do badań dendrochronologicznych. Wyniki badań potwierdzają typy nowożyt
nych umocnień nadbrzeży przedstawiane na rycinach, począwszy od planu Bartłomieja 
Weinera z 1562 r. 

Zielona Góra, st. 17 
AZP 62-14/30 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Jarosław Lewczuk. Prace przeprowadzono 
w ramach obowiązków służbowych Konserwatora Zabytków Archeo
logicznych. 

Jesienią 1991 r. w trakcie prac ziemnych związanych z wymianą instalacji wodociągo
wej na pl. Słowiańskim w Zielonej Górze (d. Nowy Rynek} robotnicy firmy KAPROL 
natrafili na pochówki z dawnego cmentarza pod wezwaniem Swiętej Trójcy. Wydobyto ok. 
30 szkieletów pochowanych w trumnach, zalegających na gł. od zera do ok. 1,5-1,6 m 
w trzech warstwach. Wg źródeł pisanych cmentarz ten związany ze szpitalem i kaplicą, 
znajdującymi się zawsze poza murami miejskimi Zielonej Góry, używany był od XVI do 
pocz. XIX w. Po tym okresie uległ likwidacji, a teren po nim zniwelowano i częściowo 
zabudowano, na pozostałej powierzchni urządzając plac targowy. 

Znaleziska archeologiczne w pełni potwierdziły dane historyczne. Znaleziono ok. 1500 
fragm. ceramiki - głównie nowożytnej, silnie skorodowane przedmioty żelazne (np. 
kłódka), fragm. kafli, butli szklanych, fajek porcelanowych i glinianych. W jednym z gro
bów obok czaszki znaleziono silnie skorodowaną tulejkę metalową z kilkunastoma mone
tami (jakoby było ich 14). Większość z nich ro~grabili robotnicy. Uratować udało się tylko 
5- trafiły one do Muzeum Archeologicznego Srodkowego Nadodrza w Świnicy k. Zielonej 
Góry. Są to: greszel (3 halerze) z 1624 r., l krajcar z 1626 r., 3 krajcary z 1628 r., 3 krajcary 
z 1629 r., Dreier z 1623 r. Zespół należy datować monetą Alberta von Wallenstein po 
1639 r. 

Żdanów, st. l 
gm. Zamość, woj. zamojskie 
AZP 89-88/-

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Zamościu 

Badania prowadziła mgr Ewa Prusicka. Finansowane przez Woje
wódzką Dyrekcję Inwestycji w Zamościu . Pierwszy sezon badań. Re
likty architektury nowożytnej. 

Stanowisko położone jest na okazałym wyniesieniu, które od północy i zachodu otacza 
koryto .rzeki Topornicy, zaś od południa i wschodu podmokłe łąki, ok. 200 m na zachód od 
szosy Zdanów-Mokre. Zostało zlokalizowane w czasie badań powierzchniowych AZP 
w 1984 r., podczas których zarejestrowano na jego powierzchni materiały średniowieczne 
i nowożytne. Badania wykopaliskowe na stanowisku podjęto po otrzymaniu w 1991 r. 
informacji o odsłonięciu w czasie budowy studni głębinowej reliktów murów. Celem badań 
było zarejestrowanie kontynuacji murów odsłoniętych w czasie prac budowlanych, okre
ślenie zasięgu oraz charakteru wyniesienia. 

W czasie prac wykopaliskowych wykonano 5 wykopów badawczych o łącznej powierz
chni 142m2

. We wszystkich stwierdzono relikty architektury- są to fundamentowe mury 
punktowe (system arkadowy) o sz~r. 1-1,3 m. Ich lica pokryte zaprawą świadczą o wyko-
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naniu fundamentów w wykopach wąskoprzestrzennych . Mury zbudowano z kamienia wa
piennego łamanego na zaprawie wapienno-piaskowej. Grubość łuków fundamentowych 
wykonanych z cegieł na zaprawie wapienno-piaskowej wynosi 45-50 cm. Stopy murów 
znajdują się w calcu, a zarejestrowanie ich na różnych poziomach niwelacji bezwzględnej 
jest wynikiem uzależnienia budowy fundamentów od konfiguracji terenu. Partie naziemne 
nie zachowały się , jedynie w kilku przypadkach odkryto fragm. warstwy wyrównawczej 
wykonanej z połówek cegieł spojonych zaprawą wapienno-piaskową. Interpretacja chrono
logiczna reliktów murów przemawia za ich jednoczesnym powstaniem, o czym świadczy 
przewiązanie wszystkich odsłoniętych węzłów architektonicznych. Z analizy metrycznej 
cegły wynika, że materiał użyty do budowy pochodzi z XVIII w. 

Na podstawie powyższych spostrzeżeń można stwierdzić, iż odsłonięte relikty są mura
mi fundamentowymi jednego założenia architektonicznego. Udało się w przybliżeniu wy
znaczyć przebieg jego ścian zewnętrznych - północno-wschodniej i południowo-zachod
niej - narożniki południowy i wschodni oraz określić dł. ściany południowo-wschodniej , 
która wynosi ok. 70 m. Wyznaczono także przebieg niektórych ścian działowych. Do 
zarejestrowania pozostaje m.in. przebieg zewnętrznej ściany północno-zachodniej , co jed
nocześnie da podstawy do określenia namiarów obiektu. 

Zarejestrowano również materiał ruchomy w warstwie humusu oraz rozbiórkowej, 
powstałej z destrukcji naziemnych partii budynku oraz górnych częścijego fundamentów. 
Na obu poziomach znajdowały się fragm . ceramiki datowanej na XIV-XV w. oraz 
XVII-XIX w., szkła z XVII-XVIII w. oraz kafli z XVIII-XIX w. 

Ustalenia powyższe, jak również analiza dostępnych źródeł pisanych i przekazów kar
tograficznych pozwalają sądzić, że odsłonięte fragm. architektury są najprawdopodobniej 
reliktami murów fundamentowych budynku browaru Ordynacji Zamojskiej, który był 
"w kwadrat murowany", powstałego w l. 1775-1791. Stwierdzenie to nie wykluczajednak 
możliwości odsłonięcia na stanowisku starszej zabudowy. 

Do wyjaśnienia pozostaje problem występowania materiałów z XIV-XV w. tylko w war
stwach powstałych po założeniu obiektu. Jest to związane być może z pracami mającymi 
na celu przygotowanie terenu pod budowę browaru, w czasie których zniwelowano starsze 
poziomy użytkowe. Danych na ten temat dostarczą przypuszczalnie prace wykopaliskowe 
na skraju wzniesienia, w miejscu jego obniżania się w kierunku koryta rzeki i łąk, gdzie 
mógł zostać zsunięty średniowieczny poziom użytkowy, a także badania w centralnej czę
ści stanowiska, które mogą również dać odpowiedź na pytanie o rozmiary dziedzińca 
browaru, o istnieniu którego wiadomo z przekazów kartograficznych. Badania na dziedzi
ńcu, a więc w części nie naruszonej w czasie budowy browaru, mogą również odsłonić 
zachowane starsze obiekty. 

Dotychczasowe badania na stanowisku nie przyniosły odpowiedzi na pytanie o lokali
zację rodowej siedziby Zamoyskich Skokówki, chociaż sugestie co do lokalizacji w tym 
miejscu reliktów tego obiektu istnieją już ąd dawna. Wyjaśnienie problemu nastąpi po 
ustaleniu przebiegu granicy między wsiami Zdanów i Skokówka w XVI w. i po wykonaniu 
dalszych prac wykopaliskowych na stanowisku. 

Badania będą kontynuowane. 
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Bielsko-Biała, st. 36 
gm. Stare Bielsko, woj. biel
skie 
AZP 107-47/-

Muzeum w Cieszynie 

Badania prowadził mgr Wiesław Kuś. Finansowane przez Wojewódz
kiego Ko~serwatora Zabytków w ,Bielsku Białej. Kontynuacja badań 
z 1978 r. Sredniowieczny kościół Sw. Stanisława. 

Kościół Św. Stanisława w Starym Bielsku jest jednym z najstarszych murowanych 
kościołów w woj. bielskim -czas jego powstania określono na podstawie badań historycz
no-architektonicznych na 2 pol. XIV w. Na miejscu obecnego kościoła murowanego mógł 
jednak istnieć wcześniej kościół drewniany, o czym zresztą wspomina miejscowa legenda. 

Pierwsze archeologiczne badania sondażowe przeprowadzone zostały w 1978 r. Ich 
ograniczony zakres pozwolił jedynie na określenie głębokości posadowienia fundamentu 
nawy oraz prezbiterium, która wynosiła odpowiednio 1,2 i 1,3 m. W wykopie natrafiono 
także na szczątki kostne pochodzące ze starego, prawdopodobnie średniowiecznego cmen
tarza rzędowego, którego kontynuacjąjest dzisiejszy cmentarz. 

Dopiero badania rozpoczęte wiosną 1990 r. , związane z budową instalacji c. o., pozwo
liły na założenie 5 wykopów rozmieszczonych w nawie, prezbiterium oraz przybudówce 
wieży. Wykopy w nawie wzdłuż ścian pozwoliły na zbadanie głębokości posadowienia 
fundamentu na całej długości nawy, która jak się okazało była zmienna i wynosiła przy 
prezbiterium 1,2, zaś w rejonie wieży 0,6 m. Bardzo istotne było odkrycie wewnątrz nawy 
kamiennego fundamentu, wyznaczającego swym przebiegiem zarys starszej, mniejszej 
nawy, prawdopodobnie o drewnianej konstrukcji ścian , przy zachowaniu murowanego 
prezbiterium. Ważnym miejscem badań okazało się przejście prezbiterium w nawę, gdzie 
odkryta została płytka posadzkowa wyznaczająca jeden z wcześniejszych poziomów po
sadzki (XVI w.), wiążących się z przebudowami wnętrza. Wykop założony wewnątrz przy
budówki wieży potwierdził resztkami pochówków w drewnianych trumnach przyleganie 
średniowiecznego cmentarza bezpośrednio do ścian kościoła. 

W trakcie badań uzyskano tylko kilka zabytków ruchomych: 3 fragm. naczyń datowane 
na XVI w., mosiężny naparstek, fragm. szkła oraz krojcer Marii Teresy z 1761 r. i halerz 
z 1899 r. 

Można przypuszczać, że ewentualne prace w rejonie ołtarza pozwolą na dalsze uzupeł
nienie materiału badawczego pomocnego w poznaniu początków tej budowli. 

Materiały przechowywane są w Muzeum w Cieszynie. 
Dalsze badania uzależnione są od prac remontowych w rejonie prezbiterium. 

Borucino, st. l 
gm. Stężyca, woj. gdańskie 
AZP 14-37/-

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Janusz Podgórski. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Trzeci sezon badań. 
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Cmentarzysko płaskie kultury wschodniopomorskiej ze starszego 
okresu przedrzymskiego. 
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W sierpniu 1990 r. przebadano powierzchnię ok. 2 arów. Wykopy założono po wschod
niej i po zachodniej stronie terenu badanego w sezonach 1988 i 1989. Uchwycono przypu
szczalnie wschodni skraj cmentarzyska. Odkryto 6 obiektów (nr 24-29): 2 groby skrzynko
we, 3 jamy i skupisko ceramiki. Zlokalizowano również grób skrzynkowy nr l odkryty 
w 1972 r. i wydobyto resztki materiału ceramicznego i kostnego. Wśród odkrytych grobów 
jeden był całkowicie zniszczony i zawierał ułamki 2 popielnic i 2 pokryw. Drugi grób 
natomiast był całkowicie zachowany, nakryty płytą pokrywy i mieścił tylko jedną popielni
cę z pokrywą. 

Pozyskano materiał zabytkowy, na który składała się ceramika (naczynia, fragm. 
naczyń, pokrywy), przepalone kości ludzkie oraz węgiel drzewny. 

Materiał zabytkowy i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdań
sku. 

Badania będą kontynuowane. 

Brzezowa, st. l 
gm. Nowy Żmigród, woj. kro· 
śnieński e 
AZP 113-71/-

Muzeum Okręgowe w Krośnie 

Badania prowadzili mgr mgr Anna Muzyczuk i Jerzy Ginalski. Finan
sowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie. 
Czwarty sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
(VIII-IX w.), osada z późnego okresu rzymskiego. 

Badania prowadzone w 1990 r. były kontynuacją wykopalisk z l. 1986-1988 i miały na 
celu rozpoznanie śladów osadnictwa w południowo-zachodniej części majdanu grodziska. 
Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 140 m2

, 2 z nich objęły swym zasięgiem część 
nasypu wału wewnętrznego . W wykopach pod cienką warstwą ziemi ornej zalegała war
stwa podglebia, pod nią zaś twarda glina caleowa z wychodniami piaskowców. 

W calcu uchwycono zarysy 36 dołków pasłupowych o śr. od 10 do 70 cm, zróżnicowa
nych profilach (trapezowatych, trójkątnych, nieckowatych), z dnami na gl. od 50 do 70 cm. 
W bezpośrednim sąsiedztwie nasypu wału natrafiono pod warstwą podglebia na ciemno
szarą, zbitą ziemię- pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego, koncentrującego 
się przypuszczalnie w tej strefie. W wyeksplorowanej części nasypu wału wewnętrznego 
znalazła potwierdzenie, rozpoznana w poprzednich latach, jego ziemno-kamienno-drew
niana konstrukcja. Istotną różnicę zaobserwowano w sposobie zabezpieczenia wału przed 
osuwaniem. Odkryto bowiem ślady po palach wbijanych parami co 20-40 cm, między które 
wpuszczane były belki. 

Niezbyt liczny materiał zabytkowy pochodził w zdecydowanej większości ze strefy 
przywałowej i spod podstawy wału. Były to przede wszystkim fragm. obtaczanych garnków 
esowatych zdobionych ornamentem wielokrotnych linii falistych i dookolnych żłobków, 
datowane na VIII-pocz. IX w. W wykopach wystąpiły także ułamki naczyń z późnego 
okresu rzymskiego (m.in. ceramika siwa), drobne kości zwierzęce, polepa. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Krośnie. 
Nie przewiduje się kontynuacji badań. 
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Dudka, st. l 
gm. Wydminy, woj. suwalskie 
AZP 20-75/-

Folska Akademia Nauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Epoki 
Kamienia w Warszawie 

Badania prowadził dr Witold Gumiński przy współudziale mgr. Jana 
Fiedorczuka. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków w Suwałkach i Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. 
Szósty sezon badań. Osadnictwo: mezolit, paraneolityczna kultura 
Zedmar, późny neolit. 

Badaniami objęto obszar 45m2
, poszerzając wykop III od strony południowej i zachod

niej . W części obejmującej wypłaszczenie wyspy przeważały ślady osadnictwa późnoneoli
tycznego. W górnej warstwie torfu czarnego, spiaszczonego, z występującymi tu kamienia
mi i pakietami gliny, znajdowano kości zwierzęce, ceramikę z domieszką kamiennego 
tłucznia, często ornamentowaną sznurem, a z krzemieni charakterystyczne były łuszcznie 
i grociki powierzchniowo retuszowane. W przebadanej połowie niewielkiej, nieckowatej 
jamy znaleziono jedynie fragm. kości, ceramiki i krzemienne odłupki. 

W samej brzeżnej partii wyspy, pod czarnym torfem, w silnie spiaszczonym czarnosza
rym torfie znaleziono kilka ludzkich kości długich i kalotę czaszki, pochodzące od różnych 
osobników. Przeważa tam ceramika typu Zedmar z domieszkami organicznymi lub ka
mienno-roślinnymi, a znaczną część szczątków kostnych stanowią kości ryb. Znaleziono 
też fragm. ozdoby bursztynowej oraz parę wyrobów kościanych, wśród których na uwagę 
zasługuje siekierka z poroża jelenia. Niżej , pod niemal jałowym piaskiem, zaczynają się 
przewarstwienia żwirów, piasków i brunatnych torfów, będące sedymentami późnoboreal
nych lagun. W nich znaleziono dużą kość zwierzęcą i krzemienny odłupek. 

W dolnej części wykopu, obejmującej litoral jeziorzyska, eksplorowano warstwy w na
stępującym układzie stratygraficznym: pod darnią, w torfie czarnym, a następnie w torfie 
brunatnym, sypkim występowała ceramika późnoneolityczna. Niżej, w torfie czarnobru
natnym, gruzełkowatym znajdowano ceramikę typu Zedmar, a z krzemieni uwagę zwraca 
mikrolityczny półtylczak Ceramikę z domieszką organiczną znaleziono również w następ
nej warstwie- torfie brunatnym, słabo rozłożonym , datowanym na późny okres atlantyc
ki. Niżej leżący torf sapropelowy zawierał dużo drewien - gałęzi i patyków, a jedynymi 
zabytkami były 2 odłupki, mikrolityczny wiór, duża kość zwierzęca i kij z opalonym koń
cem. W kolejnej warstwie - torfie detrytusowym prócz drewien występowało dużo węgli 
drzewnych i łupin orzechów laskowych. Odkryto tu kilka szczególnych zabytków: z poroża 
- odcięte ostrze toporka i wąską siekierkę, a z drewna- pierścieniowaty pławik do sieci, 
harpun z jednym zadziorem oraz pręt z opalonym ostrzem i podłużną szczeliną. Pod detry
tusem, w warstwie piasku ze żwirem znaleziono masywną kość długą i krzemienny 
odłupek . 

Gawłowice, st. l 
gm. Radzyń Chełmiński, woj. 
toruńskie 
AZP 32-46/1 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii i Etnologii w To
runiu 

Badania prowadzili W Chudziak, P. Gurtowski, M. Grupa. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne (XI-XII w.). 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska .. . , s. 49-53. 



Informator Archeologiczny 

Gwieździn, st. 9 
gm. Rzeczenica, woj. słupskie 

AZP 24-30/79 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

Badania prowadził mgr Ignacy Skrzypek. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Słupsku. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury pomorskiej ze schyłkowej 
fazy okresu halsztackiego. 
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Kontynuowano rozpoczęte w 1988 r. badania wykopaliskowe na południowym skłonie 
fałdy terenowej, na styku wykopów z pierwszego sezonu. Wynikiem prac, które trwały od 
16 do 24 sierpnia 1990 r., było przebadanie ok. 100m2 powierzchni terenu i odsłonięcie 
7 grobów skrzynkowych w obwarowaniu kamiennym, paleniska i 3 skupisk kamieni. 

Groby skrzynkowe, w 4 przypadkach jednostkowe, w 2 dwupopielnicowe i tylko w jed
nym trójpopielnicowy, wykazują nadzwyczaj staranną budowę skrzyni i mocno rozbudowa
ne, zwłaszcza od południa, obwarowania kamienne. W sumie pozyskano 11 popielnic, 
z których wyróżnić można dzbanek z utrąconym uchem barwy czarnej, spełniający rolę 
popielnicy dziecka (grób nr 7) , oraz popielnicę twarzową z plastycznie uformowanym 
nosem i uszami trzykrotnie przekłutymi, zdobioną ornamentem jodełkowym. Popielnica 
ta wystąpiła w grobie razem z mniejszą, podobnie zdobioną, zawierającą szczątki dziecka 
i żelazną szpilę z łabędzią szyjką i prawdopodobnie kulistą główką z brązu. Pozostałe 
naczynia prezentują formy baniaste ze stożkowatymi szyjkami, posiadające w dwóch przy
padkach plastyczne guzy, a w jednym 2 uszka za załomie brzuśca . Naczynia przykryte były 
płaskimi i czapkowatymi pokrywami z wpuszczonymi zakładkami oraz misami. W jednym 
przypadku (grób 11) pokrywa czapkowata miała na szczycie zaczopowany stożkowaty 
uchwyt. Wśród przepalonych kości spotykano fragm. żelaznych kółek i stopione paciorki 
szklane barwy niebieskiej. 

Odkryte na cmentarzysku palenisko kamienne spełniało rolę obiektu pomocniczego 
w rytuale pogrzebowym. Skupiska kamieni znalezione zazwyczaj przy obiektach są chyba 
niczym innym jak zgromadzonym materiałem budowlanym. 

Materiał zabytkowy przekazano Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Słupsku. 
Badania zakończono. 

Haćki 
gm. Bielsk Podlaski, woj. bia
łostockie 

Polska Akademia Nauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej Zakład Epoki 
Metali Podlaska Ekspedycja Archeolo
giczna 

Badania prowadził mgr Dariusz Krasnodębski. Finansowane przez 
Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Okres rzymski. 

Celem badań sondażowych było wstępne rozpoznanie osadnictwa z okresu rzymskiego 
w najbliższym sąsiedztwie badanego od kilku sezonów kompleksu osadniczego w Haćkach. 
Za podstawę w typowaniu stanowisk do prac wykopaliskowych przyjęto wyniki badań AZP 
na obszarach 43-86, 44-86, 43-87, 44-87. Za interesujące z punktu widzenia chronologii 
uznano 19 stanowisk, na których wystąpił materiał datowany na okres rzymski lub 
późnolateński, z określoną w kilku przypadkach przynależnością kulturową (kultura za
rubiniecka, wielbarska, przeworska). Z grupy tej wybrano 8 stanowisk, których rozpozna
nie było możliwe na wiosnę 1990 r. (są one zlokalizowane z reguły na terenach nie użytko
wanych rolniczo): 
z obszaru 43-86- Rajsk, st. 19 (na obsz. 46), Rajsk, st. 20 (47), Rajsk, st. 26 (53), Rajsk, 
st. 31 (67) 
z obszaru 44-86- Bańki, st. 2 (37), Bańki, st. 15 (79) 
z obszaru 43-87- Rzepniewo, st. 9 (19), Hryniewicze Małe, st. 9 (96)- co prawda zasięg 
tego stanowiska zaznaczony na mapie AZP nie obejmuje miejsca, w którym zaplanowano 
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założenie wykopu, jednakże z uwagi na zwartość formy terenu oraz podobny materiał 
zabytkowy uznać należy, ze jest to jedno stanowisko. Z uwagi na wielkość środków, jakie 
zostały przeznaczone na badania, możliwe było przeprowadzenie wstępnego rozpoznania 
sondażowego tylko na 5 stanowiskach. 

Rajsk, st. 19 
W wykopie o szer. l m i dł. 8 m, założonym z sadzie w pobliżu opuszczonych zabudo

wań, możliwe było wyróżnienie pod humusem 3 poziomów stratygraficznych. Warstwa 
oznaczona symbolem O, sięgająca do gł. ok. 40-50 cm od powierzchni ziemi, zawierała 
materiał ceramiczny przemieszany, zarówno z okresu średniowiecza, jak i nowożytny Pod 
nią, do gł. ok. l m wystąpiła warstwa kulturowa o barwie intensywnie ciemnej, z ceramiką 
datowaną wstępnie na VIII-X w. Duża liczba fragm. oraz stosunkowo dobre ich zachowa
nie wskazują na użytkowy charakter tej warstwy. Ostatni poziom, do gł. o. 1,2 m stanowiła 
warstwa zawierająca niewielką ilość ceramiki pochodzącej przypuszczalnie także z wczes
nych faz wczesnego średniowiecza . 

Bańki, st. 15 
Na stanowisku tym postanowiono wytyczyć 3 wykopy o wymiarach 2 x l m. Odległość 

pomiędzy skrajnymi wykopami wynosiła ok. 30 m. Wszystkie zlokalizowane zostały na 
podwórzu całkowicie zniszczonego gospodarstwa. W 2 z nich, zlokalizowanych w części 
północnej badanego terenu, nie natrafiono na warstwę kulturową. Pod humusem wystąpi
ła w nich słabo nasycona zabytkami (bardzo drobne fragm., które datować można na okres 
późnego średniowiecza) warstwa jasnoszarego piasku. W wykopie trzecim, położonym 
najniżej, tuż koło kępy rosnących na podmokłym gruncie drzew, możliwe było wyróżnienie 
pod warstwą humusu 4 poziomów różniących się rodzajem ziemi i barwą. We wszystkich 
wystąpiła minimalna liczba bardzo zniszczonych fragm. ceramiki pochodzącej z okresu 
przed wczesnym średniowieczem. 

Stołowacz, st. 6 
Wykonano 2 wykopy o rozmiarach 2 x i 4 x l m, zlokalizowane na wschodnim i połu

dniowym skraju występowania ceramiki na powierzchni. W obydwu pod humusem wystą
piła warstwa o barwie ciemnoszarobrunatnej, z niewielką ilością drobnych i bardzo zni
szczonych fragm . ceramiki pochodzącej ze średniowiecza (?) oraz okresu nowożytnego. 
(Uwaga. Lokalizacja stanowiska na mapie AZP jest błędna. Znajduje się ono ok. 300 m na 
wschód). 

Bańki, st. 2 
Wyeksplorowano 2 wykopy o rozmiarach 2 x l m, zlokalizowane na północnym skraju 

obszaru, na którym wystąpiła ceramika (AZP), tuż nad znajdującym się tutaj ciekiem. 
W obydwu natrafiono na układ warstw związanych raczej z naturalnym odkładaniem się 
materiału wzdłuż brzegów strumienia, niż z użytkowaniem tego stanowiska. Znaleziono 
pojedyncze fragm. ceramiki trudne do określenia chronologicznego. 

Rzepniewo, st. 9 
Na stanowisku tym wytyczono wykop sondażowy o wymiarach 4 x l m, zlokalizowany 

w odległości ok. 2m od południowej ściany opuszczonego budynku mieszkalnego. Natra
fiono w nim na bardzo ciekawy układ warstw, wśród których przeważały poziomy oraz 
wkopy z dużą ilością ceramiki nowożytnej. W dolnej części wykopu natrafiono jednak na 
warstwę o miąższości ok. 20-30 cm, w której wystąpiła niewielka ilość materiału starszego 
(chronologia nie została jeszcze dokładnie opracowana, być może pochodzi on z okresu 
rzymskiego). Ogólna miąższość wszystkich warstw wynosiła ok. l m. 

Efekt badań sondażowych na opisanych wyżej stanowiskach jest dwojakiego rodzaju. 
Po pierwsze rozpoznano wykopaliskowo (co prawda na bardzo niewielką skalę) kilka 
stanowisk z najbliższej okolicy Haciek (wszystkie one znajdują się w promieniu nie więk
szym niż 5 km od grodziska). Po drugie zobaczyć można jak dalece różni się rozpoznanie 
stanowiska na podstawie badań powierzchniowych od tego, co mogą nam pokazać niewiel
kie nawet sondaże . Niestety tylko w dwóch stanowiskach natrafiono na warstwy zawiera
jące materiał starszy niż z wczesnego średniowiecza (Bańki, st. 15 i Rzepniewo, st. 9). 
I tylko, jak się wydaje, na jednym z nich można datować materiał na okres rzymski 
(Rzepniewo, st. 9). Mimo tej wydawałoby się poważnej porażki w stosunku do założeń 
przyjętych przed rozpoczęciem badań, wydaje się, że celowe byłoby rozpoznanie dalszych 
kilku obiektów z przyjętej wcześniej listy stanowisk. 
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Kichary Nowe, st. 2, "Pole Bo
lenia" 
gm. Dwikozy, woj. tarnobrzes
kie 
AZP 88-73/18 

Polska AkademiaNauk Instytut Histo
rii Kultury Materialnej w Warszawie. 
Zakład Metodologii Badań Archeolo
gicznych 

Badania prowadziła mgr Hanna Kowalewska-Marszałek przy udziale 
mgr Doroty Cyngot. Finansowane przezy BBiDZ w Tarnobrzegu oraz 
Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Czwarty sezon badań . 
Cmentarzysko neolityczne i z wczesnego okresu epoki brązu. 
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Celem badań była szczegółowa eksploracja kolejnych partii grobowca o konstrukcji 
megalitycznej i rozpoznaniejego najbliższego otoczenia, wyjaśnienie szczegółów konstruk
cyjnych i funkcjonalnych, weryfikacja dotychczasowych ustaleń na temat przynależności 
kulturowej. Pracami objęto cały obszar ubiegłoroczny (z niewielkimi zmianami); łącznie 
powierzchnia wykopu wynosiła 250m2

. 

Ze względu na duże rozmiary grobowca (ok. 19 x 5 m) i jego złożony charakter, podzie
lono go prof.tłami na 10 części, które eksploruje się kolejno. W 1990 r. zakończono kopanie 
4 spośród nich, a 3 dalsze przebadano częściowo . Ogółem przebadano ponad połowę całego 
obiektu, wyeksplorowano 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. Pochowa
ni w tych grobach zmarli ułożeni byli na wznak, głowami na południowy zachód; pochówki 
te nie zawierały wyposażenia. Analogiczne konstrukcje kamienne wystąpiły również 
w części grobowca. 

Wśród pozostałych 5 grobów eksplorowanych w obrębie grobowca 3 były grobami 
ziemnymi, niekiedy z pojedynczymi okruchami kamienia w wypełnisku ; w 2 z nich wystą
piły regularne konstrukcje z płytek kamiennych. Prawie wszystkie (poza jednym - gro
bem 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 pochówkami wtórnymi- cząstkowymi . Bruk kamienny w central
nej części grobowca, a także warstwy nasypu nie różniły się charakterem od eksplorowa
nych w roku ubiegłym. Natrafiono również na dalsze ślady orki pradziejowej . 

Tegoroczne prace wykopaliskowe 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 przesądzić tej sprawy definitywnie. Natomiast pozostałe groby, 
znajdujące się na obrzeżach nasypu, 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 
mierzanowickiej Gamowy, pochówek wtórny, wyposażony w naczynie i paciorki) oraz pły
tkąjamę o nieokreślonej przynależności kulturowej . Natrafiono też na dość rozległe zacie
mnienie, którego charakteru nie ustalono. 

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

Sezon wykopaliskowy 1990 pozwolił zweryfikować i uściślić chronologię badanego 
obiektu, dostarczył też wielu interesujących szczegółów co do sposobu jego konstrukcji. 
Pozyskano bogaty i ciekawy materiał antropologiczny i materiał zabytkowy, odnoszący się 
przede wszystkim do wczesnego okresu epoki brązu . Dokonano też szczegółowych pomia
rów orientacji grobowca i poszczególnych grobów pozwalających na interpretację archeoa
stronomiczną. Jednocześnie potwierdziła się znaczna wartość naukowa obiektu dla badań 
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nad neolitem i wczesnym okresem epoki brązu na Wyżynie Sandomierskiej, a zwłaszcza 
znajomości obrządku pogrzebowego tych okresów. 

Materiały są przechowywane w Zakładzie Metodologii i Badań Archeologicznych Insty
tutu Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 

Ladzin, st. 12 
gm. Rymanów, woj. krośnień
skie 
AZP 112-75/29 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Krośnie 

Badania prowadził mgr Jerzy Ginalski. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie. Pierwszy sezon ba
dań . Osada kultury łużyckiej z epoki brązu. 

Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań poszukiwawczych AZP wiosną 1990 r. 
Położone jest we wschodniej części wsi, w dolinie niewielkiego cieku wodnego, na kulmina
cji będącej odgałęzieniem rozległego wzniesienia. Na powierzchni zaobserwowano rozległe 
zaciemnienia; z jednego z nich pozyskano fragm. naczynia lepionego, nawiązujące do cera
miki kultury łużyckiej . W miejscu tym założono niewielki wykop sondażowy w celu wyeks
plorowania zniszczonego obiektu. Pod warstwą humusu, na gł . ok. 30 cm odsłonięto zarysy 
prawie kolistej jamy o średnicy 120 cm, w przekroju trapezowatej, z płaskim dnem na gł . 
45 cm. Jej wypełnisko stanowiła ciemnobrunatna ziemia przemieszana z węgielkami 
drzewnymi, grudkami polepy oraz kamieniami piaskowcowymi (niektóre przepalone). 
Z jamy wydobyto ponad 200 fragm. naczyń lepionych ręcznie, podłużny kamień ze śladami 
gładzenia i ułamki kości zwierzęcych. Większość skorup pochodziła z garnków esowatych 
o gładkich powierzchniach i prosto ściętych krawędziach. Oprócz nich odkryto czarkę 
profilowaną, zdobioną stożkowatymi guzami i pionowymi żłobkami, część kubka z taśmo
watym uchem, kilka ułamków naczyń wazowatych. 

Wyeksplorowany obiekt o charakterze gospodarczym należy łączyć z osadnictwem 
wczesnej fazy kultury łużyckiej {XIII-XI w. p. n. e.). 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Krośnie. 
Ze względu na zagrożenie stanowiska i dużą wartość poznawczą prace ratownicze będą 

kontynuowane. 

Łańcut, st. 3 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
gm.loco, woj. rzeszowskie 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Gruszczyńska. Finansowane 
przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Dziesiąty sezon badań. Osada 
kultury ceramiki wstęgowej rytej. 

Wykopaliska w 1990 r. miały charakter ratowniczy (budowa osiedla mieszkaniowego). 
Badany teren stanowi część rozległej osady usytuowanej na lessowym wzgórzu, nad 
rzeczką Mikośką, w północnej części miasta. 

Przebadano obszar o powierzchni 2,25 ara. Odkryto 5 jam (77-80), 2 obiekty przebada
no w całości, pozostałe częściowo, ponieważ dalsza ich część wchodziła w teren nie objęty 
badaniami. Wyeksplorowano 31 dołków po słupach, których układ wskazuje, iż stanowią 
one ślady 2 chat naziemnych. Słupy rozmieszczone były w dość nieregularnych odstępach, 
wynoszących od 0,5 do 5 m. Zapewne było ich więcej, tylko ślady ich nie zachowały się. 
W wyniku dotychczasowych badań można wyróżnić na osadzie w Łańcucie ślady 14 do
mów. Szerokość ich wynosiła od 3,5 do 4,5 m, przypuszczalna długość 2 obiektów 
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ok. 14m. Długość pozostałych trudnajest do określenia. Wszystkie budynki zorientowane 
są w kierunku północ-południe. 

Materiał zabytkowy stanowią fragm. naczyń, zabytki krzemienne, obsydian. Ceramika 
reprezentuje typowe formy kultury ceramiki wstęgowej rytej. 

Badania będą kontynuowane. 

Rzucewo, st. l 
gm. Puck, woj. gdańskie 
AZP 04-42/1 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Danuta Król. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Kontynuacja badań z l. 
1927-1929, 1983-1989. Osada kultury rzucewskiej. 

Osada polożona jest na krawędzi Kępy Puckiej, ok. l km na pólnocny wschód od 
centrum wsi Rzucewo. Przebadano obszar ok. 120m2

• Jeden z wykopów założono w za
chodniej części osady, pozostałe w środkowej części. Wyróżniono silnie rozmyte stopnie 
terasowe w zachodniej części osady. Wydzielono: fragm. chaty słupowej, ślady slupów, 
paleniska (prostokątne i owalne).. 

W materiale zabytkowym wydzielono: 11 siekier kamiennych, fragm. topora, płyty 
szlifierskie, 4 siekiery krzemienne, drapacze, groty, rylce, wiertniki, wiórowce, trapezy, 
wyroby bursztynowe (bryłki bursztynu, fragm. paciorka rurkowatego), fragm. topora 
glinianego, fragm. ceramiki (puchary, misy, naczynia miniaturowe, naczynia rynienkowa
te). 

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

Szklarska Poręba 
Jakuszyce-Orle, st. 2 
woj. jeleniogórskie 
AZP86-13/-

Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Jeleniej Górze. 

Badania prowadził Wojciech Grabowski na zlecenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze. XVIII-wieczna huta szkła. 

Celem badań w sezonie 1990 była dalsza eksploatacja stanowiska pod kątem uchwyce
nia ścisłej lokalizacji huty (zabudowa, miejsca wytopu- piece oraz urządzenia pomocni
cze). Prace dostarczyły wiele materiału zabytkowego. 

Badania będą kontynuowane. 

Szuminka, st. 7 
gm. Włodawa, woj. chełmskie 
AZP 70-90/-

Muzeum Okręgowe w Chełmie 

Badania prowadził: Wojciech Mazurek. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Chełmie. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo z epoki 
brązu. 

Stanowisko jest położone na krawędzi doliny bezimiennego cieku okresowego, której 
dno zostało po II wojnie światowej wykorzystane do budowy tzw. Kanału Partyzantów. 
Ekspozycja jest skierowana na północny zachód. Obiekt leży w pobliżu szosy łączącej 
Włodawę z Terespolem, oddalony ok. 150 m na zachód od niej. 
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Łącznie przebadano 69m2, wytyczając 3 wykopy niemal zgodnie z kierunkami świata, 
powiększone o poszerzenia wyznaczone dla przebadania całych obiektów. W sumie odkryto 
17 obiektów, w większości o niewielkich rozmiarach i niezbyt regularnych zarysach; 
10 spośród nich można na podstawie znalezionych w nich fragmentów ceramiki datować 
na epokę brązu i łączyć z kulturą łużycką , jeden należy datować na wczesną epokę brązu, 
natomiast pozostałe nie posiadają ustalonej chronologii. Funkcja ich jest bardzo trudna do 
ustalenia, jedynie w przypadku obiektu 12 można z dużym prawdopodobieństwem stwier
dzić, że było to palenisko z wczesnej epoki brązu . Obiekty l, 2, 3, 4 i 9 mogą stanowić ślad 
po dołkach posłupowych, które trudno jednak powiązać z innymi obiektami. W warstwie 
kulturowej znaleziono liczne fragm. ceramiki kultury łużyckiej , z wczesnej epoki brązu 
i nowożytnej oraz mniej liczne zabytki krzemienne, w tym 4 wkładki sierpowe wykonane 
wczesnobrązową techniką rdzeniowania (identyczną, w jakiej wykonano sierpy krzemien
ne m.in. kultury strzyżowskiej). Trzy spośród nich odkryto blisko siebie, czwartą w odda
leniu ok. 3m. Na powierzchni stanowiska znaleziono poza tym pojedynczy grocik sercowa
ty, który należy łączyć raczej z kulturą ceramiki sznurowej. 

Ze względu na możliwość zniszczenia stanowiska przez planowaną piaskownicę należy 
badania kontynuować. 

Wleń-Zamek, st. Łupki l 
gm. loco, woj. jeleniogórskie 
AZP 81-15/-

Muzeum Archeologiczne we Wrocła
WIU 

Uniwersytet Wrocławski 

Badania prowadzili Cezary Buśko, Katarzyna Dymek i Jerzy Piekal
ski. Finansowane przez Konserwatora Zabytków na woj. jeleniogór
skie. Badania archeologiczno-architektoniczne. Zamek, wczesne 
i późne średniowiecze. 

Celem prac było rozpoznanie rozplanowania i rozwoju przestrzennego zamku murowa
nego oraz dokładne zlokalizowanie i zidentyfikowanie reliktów najstarszego osadnictwa 
związanego z grodem kasztelańskim . Prace w wykopie II miały na celu rozpoznanie na 
szerszej płaszczyźnie stratygrafii związanej z zamkiem murowanym. Prowadzono również 
prace wokół kaplicy romańskiej, mające uściślić jej pozycję chronologiczną. 

Badania będą kontynuowane. 

Wola Siennicka, 
gm. Siennica Różana, woj. 
chełmskie 

Muzeum Okręgowe w Chełmie 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Branicki (autor sprawozdania) 
i Wojciech Mazurek. Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Cheł
mie. Pierwszy i ostatni sezon badań. Skarb monet nowożytnych. 

Badania podjęto po otrzymaniu informacji od Janiny Mazurek, że na podwórku gospo
darstwa, którego jest właścicielką, deszcz w pobliżu spichrza wypłukuje niewielkie, spaty
nowane, stare monety. Numizmaty znajdowano w miejscu, gdzie 2 lata wcześniej wykopa
no rów na instalację kanalizacyjną. 

Gospodarstwo znajdowało się na południowym stoku doliny rzeki Siennicy - dopływu 
Wieprza, tuż przy drodze z Siennicy Różanej do Woli Siennickiej, na wschód od niej. 

W miejscu występowania monet założono wykop badawczy o wymiarach 2 x 2 m, 
zorientowany w kierunkach geograficznych. Ziemię wydobywaną z wykopu przesiewano 
sitami "na mokro". 

Monety w liczbie 255 odkryto w zachodniej części wykopu, głównie w zasypisku rowu 
na instalację kanalizacyjną. Skarb uległ przemieszczeniom. Monety wYStąpiły w promie-
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niu ok. O, 7 m na gł. do 70-80 cm. Pierwotnie znajdowały się w płóciennym woreczku, 
o czym świadczą resztki lnianego (?) materiału przyklejonego do jednej z nich. Monetom 
towarzyszyły fragm. ceramiki nowożytnej (siwej i szkliwionej). 

Skarb zawierał monety z dość wąskiego przedziału czasowego - 2 dekada XVII w. do 
1661 r. Są to Zygmunta III Wazy: szelągi koronne, litewskie i ryskie, grosze koronne, 
litewskie, gdańskie, półtoraki koronne, trzeciak łobżenicki; Jana Kazimierza: szelągi ko
ronne, litewskie, dwugrosze koronne i gdańskie; lenne szelągi pruskie Jerzego Wilhelma 
i Fryderyka Wilhelma; cieszyńskie obole Elżbiety Lukrecji i Ferdynanda IV; Gustawa 
Adolfa: szelągi ryskie i elbląskie oraz półtoraki ryskie; Krystyny szwedzkiej: szelągi inflan
ckie i ryskie; półtoraki inflanckie i szwedzkie; Karola Gustawa: szelągi ryskie i inflanckie; 
cesarskie monety Ferdynanda III; szkockie dwupensówki Karola I oraz klepacze. 

W czasie badań wykopaliskowych pozyskano ponadto 14 monet od wcześniejszych 
znalazców, tak że łącznie jest ich 269 sztuk. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Chełmie. 
Badania zakończono. 

Żarnowiec, st. l 
gm. Jedlicze, woj. krośnień
skie 
AZP 110-73/9 

Muzeum Okręgowe w Krośnie 

Badania prowadziła mgr Anna Muzyczuk. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie. Pierwszy sezon ba
dań. Osada z późnego okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko l , odkryte w 1960 r. podczas gazyfikacji wsi, zweryfikowano w trakcie 
badań poszukiwawczych AZP w 1986 r. Położone jest na lewobrzeżnej nadzalewowej tera
sie Jasiołki, na południowym krańcu wsi, po obu stronach szosy Zręcin-Jedlicze. Z powodu 
rozprzestrzeniającej się zabudowy, w 1990 r. konieczne stało się przeprowadzenie badań 
ratowniczych. 

2 Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 37 m . Wykop l usytuowano po prawej 
stronie szosy do Jedlicza obok wznoszonego budynku gospodarczego. Pod warstwą ziemi 
ornej, na gł. 40 cm odsłonięto część obiektu (wyro. 4,5 x 2,1 m) o ciemnoszarym, miejscami 
czarnym wypełnisku . W jego obrębie zlokalizowano palenisko - kolistą jamę o śr. 
65-70 cm, z płaskim dnem na gł. 80-90 cm. W wypełnisku obiektu znaleziono topór 
żelazny zbliżony do typu VI wg Nadolskiego, kilka ułamków bliżej nieokreślonych przed
miotów żelaznych, kilkadziesiąt fragm. naczyń, kości zwierzęce, kamienie ze śladami 
gładzenia. Wśród ceramiki przeważały fragm. garnków esowatych, obtaczanych na kole, 
zdobionych ornamentem pojedynczych i wielokrotnych linii falistych oraz dookolnych 
żłobków. Wydobyty materiał pozwala datować obiekt na IX-pocz. X w. Wykopy 2 i 3 wyty
czono po drugiej stronie szosy. Odkryto w nich ślady dwóch dołków pasłupowych oraz 
owalnąjamę owym. 2,4 x 1,5 m, w przekroju nieckowatą, z dnem na gł. 60 cm. Z wykopów 
pochodzi kilkanaście fragm. naczyń z późnego okresu rzymskiego i wczesnego średnio
wiecza. 

Materiał i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Krośnie . 
Ze względu na zagrożenie stanowiska i jego wartość poznawczą prace ratownicze będą 

kontynuowane. 
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Żukowice, st. 40 Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie gm. loco, woj. legnickie 

AZP 67-19/50 

Badania prowadził mgr Aleksander Dobrowolski. Konsultował prof 
doc. dr hab. Bogusław Gediga. Finansowane przez Wojewódzki Dział 
Inwestycji w Legnicy Oddział w Głogowie . Drugi i trzeci sezon badań. 
Osada wielokulturowa: neolit - wczesne średniowiecze. 

Stanowisko Żukowice nr 40 położone jest w odległości ok. 1,5 km na zachód od wsi 
l?iechów, w bezpośredniej styczności z linią kolejową biegnącą z Głogowa w kierunku wsi 
Zukowice, po południowej stronie torów. 

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku w 1989-1990 r. 
wykazały, że istniała tam osada wielokulturowa. Osadnictwo neolityczne reprezentuje 
7 odkrytych obiektów. O osadnictwie z wczesnego okresu epoki brązu zaświadczają 4 od
kryte jamy. W 17 obiektach wystąpiła ceramika kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu 
i okresu halsztackiego. Na okres wpływów rzymskich datowany został materiał, który 
wystąpił w 5 jamach. Najliczniej występują obiekty archeologiczne zawierające zabytki 
z wczesnego średniowiecza i to zarówno ze starszych faz, jak i z młodszych . Wystąpiło ich 
łącznie 35. Nie udało się określić chronologii dla 22 obiektów z powodu braku występowa
nia materiałów zabytkowych. 

Funkcji większości obiektów nie jesteśmy w stanie określić z powodu dużego stopnia 
zniszczenia i braku zachowania śladów pokonstrukcyjnych, a forma i treść wypełniska 
związana jest z reguły z fazą zasypiskową. 

W wyniku budowy wysypiska śmieci omawiany obszar zniwelowano, a nakład ziemi 
został zebrany i wywieziony. W związku z tym osada przestała istnieć . 

Dokumentacja i zabytki znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Gło
gowie. 



BADANIA AZP W 1991 ROKU 

Województwo Liczba Numery obszarów obszarów 

BIAŁA PODLASKA 11 65-84,57-86,58-87,59-82,59-83, 
59-84,59-85,59-86,60-82,62-89,71-84 

BIAŁYSTOK 5 25-89,33-89,40-86,46-89,47-83 

BIELSKO-BIAŁA lO 110-53, 110-54, 112-48, 112-49, 112-50, 
112-51, 113-48, 113-49, 113-50, 113-51 

BYDGOSZCZ 2 41-40,47-39 

CHEŁM 3 74-87, 74-91, 77-91 

CIECHANÓW 3 35-54,38-54,42-61 

CZĘSTOCHOWA 2 82-46,83-42 

ELBLĄG l 26-50 

GDAŃSK 4 04-36,05-36,25-44,26-44 

GORZÓW WLKP. 
39-13,41-09,41-10,41-15,48-13, 

12 48-14,49-13,49-14,49-16,50-16, 
51-17,52-18 

JELENIA GÓRA l 88-19 

KALISZ 4 60-36,61-36,69-35,72-37 

KATOWICE 4 93-49, 93-50,101-48,101-49 

KIELCE 5 93-66,94-65,94-66,94-67,97-60 

KONIN 2 56-38,58-40 

16-27, 17-25, 17-27, 18-25, 18-26, 

KOSZALIN 17 19-17,19-18,19-25,19-26,20-26, 
21-26,22-26,22-27,23-27,23-28, 
25-24,25-25 

KRAKÓW 5 98-55,98-57,99-55,99-56,105-59 

KROSNO 3 107-70, 109-74, 112-73 

LEGNICA zakończono badania AZP 
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LESZNO l 62-21 

LUBLIN 6 72- 77,72-79,82-80,82-81, 83-81,84-81 

ŁOMŻA 13 
24-82,26-80,28-83,32-81,33-81, 
33-82,34-75, 34-76,34-82, 37-77, 
40-78,41-78,41-79 

ŁÓDŹ zakończono badania AZP 

NOWYSĄCZ brak danych 

OLSZTYN 2 23-55, 35-59 

OPOLE nie realizowano 

OSTROŁĘKA 11 29-70,32-68, 34-64, 35-67,38-68, 
41-70,43-69,45-69,50-69,50-70,51-69 

29-30, 29-31,29-32,30-31,30-32, 
PIŁA 13 34-20, 34-23,34-24,37-24,39-26, 

41- 27, 44-25,45-25 

PIOTRKÓW TRYB. 15 
69- 53, 71-50, 71-54, 72-60, 73-48, 
73-57, 73-58, 74-52, 75-56, 76-52, 
77- 59,77-60, 81-50,82-53, 82-54 

PŁOCK 6 45-56,54-49, 55-53,58-52, 59-50, 59-51 

POZNAŃ 4 48-31,49-26, 49- 27, 53-25 

PRZEMYŚL 4 104-85, 106-85, 107-78, 107-85 

RADOM 4 74-64, 74-65, 75-65, 79-70 

RZESZÓW 4 97-81,98-81,107- 73, 108-74 

SIEDLCE 3 55-76, 61-71,62-73 

SIERADZ l 63-48 

SKIERNIEWICE l 58-62 

SŁUPSK 3 04-36, 05-36, 13-?9 

SUWAŁKI 6 12-77,13-77, 24-82,26-80,28-75,29-70 

SZCZECIN 6 18-10, 20-10,21-10, 24-10, 26-08, 31-08 

TARNOBRZEG 6 85-80,86-80, 88-72,89-71,89-73, 90-73 

TARNÓW 5 99-68, 101-63, 105-64, 106-66, 107-62 

TORUŃ 5 39-43, 41-43,41-44,42-43,42-44 

WAŁBRzyCH nie realizowano 
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WARSZAWA 6 50-65,50-66, 54-67,61-64, 62-67,63-67 

WŁOCŁAWEK l 39-49 

WROCŁAW 9 75-26,76-26, 76-27, 77-27,81-31, 
86-25,86-26,87-25,87-26 

ZAMOŚĆ 9 86-92,86-93,87-92,87-93,88-93, 
89-92, 89-93, 90-89, 90-91 

52-09,52-10,53-09,53-10, 53-11, 

ZIELONA GÓRA 
53-18,53-19,54-08,54-09,54-10, 

24 54-11,54-18,54-19,55-07,69-13, 
70-13, 71-07, 71-08, 71-09, 71-12, 
71-13, 72-09, 72-12, 72-13 

Razem 262 obszary 
/ 

Opracowały: Danuta Jaskanis, Halina Lygan 



LITERATURA 

Archeologiczne badania. .. 
-Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa 
toruńskiego w latach 1992-1993, Toruń 1993. 

Badania archeologiczne ... 
-Badania archeologiczne na terenie woj. bydgoskiego (sezon 1992), Bydgoszcz 1992. 

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku ... 
-Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1991-1992, Katowi
ce 1994. 

Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego ... 
-Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego w latach 1989-1992, Toruń 1993. 

Komunikaty. .. 
-Komunikaty archeologiczne, T. VII, Bydgoszcz 1995. 

Materiały i sprawozdania ... 
- Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, Rze
szów-Krosno-Tarnobrzeg 1993. 

Materiały Zachod.niopomorskie ... 
-Materiały Zachodniopomorskie, T. XXXVIII, Szczecin 1992. 

Sprawozdania z badań ... 
-Sprawozdania z badań Instytutu Archeologii UW w roku akademickim 1993/1994, Warszawa 1994. 

Sprawozdania z badań terenowych ... 
-Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1991, Lublin 1991. 

Wczesnośredniowieczne grodziska. .. 
-Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej, Toruń 1994. 



INDEKS 

Zamieszczone dane: miejscowość, numer stanowiska w obrębie miejscowości, gmina, 
województwo, okes, strona. "1990 r." oznacza uzupełnienie z tegoż roku (tu w osobnym 
rozdziale). 

Oznaczenia okresów: 
PM - paleolit i mezolit 
NL 
WEB 
ŚPEB 

-:-neolit 
- wczesna epoka brązu 
- środkowa i późna epoka brązu 

WEŻ - wczesna epoka żelaza 
MOPR- OR -młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 
WŚ - wczesne średniowiecze 
PŚ - późne średniowiecze 
NŻ - okres nowożytny 

A 
Aleksandrów, st. l , gm. loco, woj. łódzkie - PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

B 
Bachórz, st. 16, gm. Dynów, woj . przemyskie- ŚPEB (WEŻ, MOPR-OR, WŚ) ... .. . 40 
Bańki, st. 14 i 15, gm. Bielsk Podlaski, woj . białostockie - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Bardo, st. 3, gm. loco, woj. wałbrzyskie- PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Barnisław, st. 32, gm. Kołbaskowo, woj. szczecińskie -WEB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Bartoszyce, gm. loco, woj. olsztyńskie - PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Będziemyśl, st. l , gm. Sędziszów Małopolski, woj. rzeszowskie - PŚ (NŻ) . . . . . . . . . 113 
Będzin "Góra Zamkowa", st. 2, gm. loco, woj . katowickie - WŚ (ŚPEB) . . . . . . . . . . . 82 
Biechów, st. 6, gm. Głogów, woj. legnickie- NL (ŚPEB) .... . ..... . .............. 11 
Bielsko-Biała, st. 3, gm. Stare Bielsko, woj . bielskie (1990 r. ) - PŚ . . . . . . . . . . . . . . 140 
Bieniec, st. 3, gm. Pątnów, woj. sieradzkie - MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Biśnik, st. l , gm. Wolbrom, woj. katowickie- PM (NL, WEB, MOPR- OR, WŚ) . . . . . . 2 
Bobin, st. 5, gm. Proszowice, woj. krakowskie- MOPR- OR (WEB, ŚPEB) . . . . . . . . . 64 
Bobin, st. 14, gm. Proszowice, woj. krakowskie - WŚ (MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Bogusławice, st. l , gin. Wolbórz, woj . piotrkowskie- PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Boguszewo, st. l , gm. Gruta, woj . toruńskie- WEŻ (WŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Borowica, st. 4, gm. Łopiennik Górny, woj . chełmskie- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Borowica, st. 24, gm. Łopiennik Górny, woj. chełmskie- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Borowo, st. 12, gm. Dobre, woj . włocławskie- NL (WEB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Borucino, st. l, gm. Stężyca, woj. gdańskie (1990 r.) - WEŻ . .... .. . ........... . 141 
Brzeski, st. 2, gm. Klwów, woj. radomskie- MOPR-OR (NL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Brześć Kujawski-Zamek, gm. loco, woj. włocławskie- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
Brzezie, st. 29, gm. Pleszew, woj. kaliskie - ŚPEB (MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Brzezowa, st. l , gm. Nowy Żmigród, woj. krośnieńskie (1990 r.) WŚ (MOPR- OR) . . . 141 
Bytom, ul. Wałowa, gm. loco, woj. katowickie- PŚ . . . . . . .... ..... .. .. . .. .. . ... 114 



156 Indeks 

c 
Charłupia Mała, st. 8, gm. Sieradz, woj . sieradzkie - MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Chojno, st. l, gm. Bobrowo, woj. toruńskie- WŚ . . . .. .... ..... . ... . . .. .. .. ... . 83 
Ciebłowice Duże, st. l, gm. Tomaszów Mazowiecki, woj . piotrkowskie- MOPR-OR . 65 
Cieplewo, st. l, gm. Pruszcz Gdański, woj. gdańskie- WEŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Czarnorzeki-Korczyna, gm. Korczyna, woj. krośnieńskie ... ... . . ... . .. . . . .. . . . .. 83 

D 
Dąbrowa Biskupia, st. 21, gm. loco, woj. bydgoskie- NL .. . ...... ...... . .. . . . ... 13 
Dęby, st. 29A, gm. Dobre, woj. włocławskie- NL (WEB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Dobryniów, st. 2, gm. Łopiennik Górny, woj . chełmskie -WEB (WŚ) . . . . . . . . . . . . . . 32 
Dobrzyca, gm loco, woj. kaliskie - NZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
Drohiczyn, st. 3, gm. loco, woj . białostockie- WŚ (PŚ) .. ... ... .... . . .. ... . . . .. .. 84 
Dudka, st. l, gm. Wydminy, woj. suwalskie(również 1990 r.)- PM (NL) ..... . . . 3, 142 
Dziekanowice, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

E 
Elbląg-Stare Miasto- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 

G 
Gawłowice, st. l, gm. Radzyń Chełmiński, woj. toruńskie (1990 r.) - WŚ .. . . . . .. .. 142 
Gdańsk, kościół Św. Piotra i Pawła - PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Gdańsk-Stare Miasto, ul. Na Fiaskach- PŚ . ... . ..... . ... .. ..... .. . . . . .. .... 115 
Gdańsk-śródmieście - PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Gliśnica, st. l , gm. Odolanów, woj. kaliskie- WEB .... . .... . . . .... . . . . .. .. . . ... 32 
Gniewoszów, Zamek "Szczerba", gm. loco, woj . wałbrzyskie- PŚ. . . . . . . . . . . . . . . . 116 
Gniezno, st. 13b, gm. loco, woj. poznańskie - WŚ (PŚ, NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Gniezno, ul. Kolegiaty 4/4a, st. 15d, gm. loco, woj. poznańskie - WŚ (PŚ, NŻ) . . . . . . 88 
Góra, gm. Jaraczewo, woj . kaliskie- MOPR-OR (ŚPEB, PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Grochy Stare, st. l, gm. Poświętne, woj. białostockie - MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Grodzisko, st. l , gm. Zator, woj . bielskie-WŚ (ŚPEB) . ...... . . . . . .. . .. .. .. ..... 88 
Grójec Wielki, st. l, gm. Złoczew, woj. sieradzkie - NL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Gwieździn, gm. Rzeczenica, woj . słupskie (1990 r.) - WEŻ ..... .... . .. . .. . . . .. . . 143 
Gwoździec, st. 9, gm. Zakliczyn, woj. tarnowskie- WEŻ .. . ..... . .... . .. . . . . ... . 55 

H 
Haćki, gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie (1990 r.) - MOPR-OR. . . . . . . . . . . . . . 143 
Haćki, st. l, lB, !C, ID, 2, gm. Bielsk Podlaski, woj . białostockie- WŚ . ......... .. 89 
Hrebenne, st. 17, gm. Horodło, woj. zamojskie-WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Hrebenne, st. 31, gm. Horodło, woj. zamojskie- WEB .. . ... . .. . .. .. .... .. .... . . 33 
Hrubieszów, st. 2, gm. loco, woj. zamojskie- NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Hru~iesz!lw-rniasto, kościół Św. Stanisława Kostki, gm. loco, woj . zamojskie 
-PS (NZ) . . . . ... .. ....... .. .. . . .... . . ..... . . . .... . . .. . . . .. .. .. . . .. . ... 117 

I 

Imielno, st. 33, gm. Łubowe, woj. poznańskie- MOPR-OR (WŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. bydgoskie- MOPR-OR (NL, ŚPEB, WŚ, PŚ) . . . . 68 

J 
Janiszewo, st. l, gm. Lubraniec, woj. włocławskie- WŚ ... . .. .. . . ... . ... . .. ... .. 91 
Jankowo Dolne, st. 20 i 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie - PŚ (WEŻ, WŚ, NŻ). . . . 119 
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Jawor, fortyfikacje ,miej~kie w rejonie klasztoru pofranciszkańskiego, gm. loco, 
woj . legnickie- PS (NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Jaworze, gm. J asienica, woj . bielskie- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Jaworze, st. 8, gm. Jasienica, woj . bielskie -PM . ... ... . . .... . . ................. 4 
Jegliniec, st. l, gm. Szypliszki, woj . suwalskie - MOPR-OR CWŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Jeżowe, st. 38, gm.loco, woj. tarnobrzeskie- WŚ .... . .... . . ..... ... . . .. ....... 92 

K 
Kalisz-Zawodzie - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Kalsk, st. l , gm. Sulechów, woj . zielonogórskie- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Kamienica Szlachecka, st. 3, gm. Stężyca, woj. gdańskie- MOPR-OR. . . . . . . . . . . . . 69 
Kar lino, st. 49, gm. loco, woj. koszlińskie - PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Karłowice, st. l, gm. Popielów, woj. opolskie- ŚPEB ... .. ..... ... .... . ..... ... . 41 
Kichary Nowe, st. 2 "Pole Bolenia", gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie 
(również 1990 r.)- NL CWEB) ........ . . .. ..... . . . ...... .. ...... . ....... 15, 145 
Kleczanów, st. 6, gm. Obrazów, woj. tarnobrzeskie - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Klonowice, st. 5, gm. Czersk, woj. bydgoskie - ŚPEB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Kłanino , st. l, gm. Manowo, woj . koszalińskie- ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Kolonia Wola Branicka, st. 2, gm. Zgierz, woj . łódzkie- MOPR-OR . .. . ... . .... ... 70 
Komarów, st. 9, gm. loco, woj . zamojskie- SPEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Kostkowice, st. l "Krucza Skała", gm. Kroczyce, woj . częstochowskie 
- PM (MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Kostkowice, st. 3 "Góra Słupsko", gm. Kroczyce, woj. częstochowskie- PM (NL) .. . . 6 
Koźle, ul. Piramowicza 11, gm. loco, woj . opolskie - PŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Krajkowo, st. 4, gm. Mosina, woj. poznańskie- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Kraków- Kazimierz,- ul. Meiselsa- pl. Nowy, ul. Józefa 25-33- PŚ (NŻ) . . . . . . . 122 
Kraków-Kleparz, ul. Św. Filipa 7, ul. Zacisze 8 -PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Kraków-Stare Miasto - WŚ CPŚ, NŻ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Kraków-Stare Miasto, Brama Floriańska - WŚ (PŚ, NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Kraków-śródmieście-Prądnik Czerwony- NL ... . .... . . . ... . .... . ... .. . ...... 16 
Kraków- Wawel, Rejony rv, V/B, VI/C-VIII, VII, IX, XI, XIV- WŚ (PŚ, NŻ) . . . . . . . . 97 
Krzemionki, gm. Bodzechów, woj . kieleckie- NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Krzywośnity, st. I, gm. Huszlew, woj. bialskopodlaskie - MOPR- OR 
CPM, NL, WEB, WS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Kutno, st. 6, gm. loco, woj. płockie - MOPR-OR (ŚPEB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

L 
Ladzin, st. 12, gm. Rymanów, woj . krośnieńskie (1990 r.) - ŚPEB .... ... ....... . 146 
Legnickie Pole, gm. loco, woj. legnickie - NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
Leśno, st. 20, gm. Brusy, woj. bydgoskie- PŚ (NŻ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Lewin Brzeski, st. 10, gm. loco, woj . opolskie- PŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Linowo, st. 6, gm. Świecie nad Osą, woj. toruńskie- NL (MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . 18 
Linowo, st. 25, gm. Świecie nad Osą, woj. toruńskie- NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Lisięcice, st. "Z" Żwirownia, gm. Głubczyce, woj . opols~ie-:- PM (NL). . . . . . . . . . . . . . 6 
Lubiń, st. l, gm. Krzywoń, woj. leszczyńskie- WS (PS, NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Lublin-Jakubowice Murowane, st. 5-WŚ ..... . ... ... .. . . .. ...... . ........ . 100 

Ł 

Łańcut, st. 3, gm. loco, woj . rzeszowskie (1990 r.)- NL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 
Łańcut, st. 6, Zamek, gm. loco, woj . rzeszowskie- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
Łęg, st. 2, gm. Połaniec, woj. tarnobrzeskie -WEB (PM, NL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Łękawa, st. 15, gm. Kazimierza Wielka, woj . kieleckie- NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
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Łopiennik Dolny, st. 3, gm. Łopiennik Górny; woj. chełmskie- NL (WEB, WŚ) ..... 20 
Łódź-Józefów, st. 5, ul. Kolumny 36a- ŚPEB ..... . . ... ........... . ........... 43 
Łubcze, st. l, gm. Jarczów, woj. zamojskie- NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Łubcze, st. 16, gm. Jarczów, woj. zamojskie - NL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

M 
Maciejowice, st. l i 2, gm. loco, woj. siedleckie- ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Malec, st. 2, gm. Kęty, woj. bielskie- ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Mąkolice, st. 3, gm. Wola Krzysztoporska, woj. piotrkowskie- WEŻ . . . . . . . . . . . . . . 56 
Mołtajny, st. l, gm. Barciany, woj. olsztyńskie - WEŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Mydłów, st. 37 i 38, gm. lwaniska, woj. tarnobrzeskie - NL (WEB) . . . . . . . . . . . . . . . 23 

N 
N apole, st. l, gm. Kowalewo Pomorskie, woj. toruńskie- WŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
N apole, st. 6, gm. Kowalewo Pomorskie, woj. toruńskie- WŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Namysłów, st. 27, gm. loco, woj . opolskie- ŚPEB .............................. 45 
Nowy Kraków, st. l, gm. Darłowo, woj. koszalińskie- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Nowy Łowicz (obecnie Borowo), st. 2, gm. Kalisz Pomorski, woj. koszalińskie 
- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Nowy Wiśnicz, Zamek, st. l, gm.loco, woj . tarnowskie- PŚ (NŻ) .. .. ... .. .. . . . .. 125 

o 
Oblin, st. 5, gm. Maciejowice, woj. siedleckie- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Odry, st. 3, gm. Czersk, woj . bydgoskie- WEŻ .. ... ...... .. ... ........ ..... ... 57 
Opatkowice, st. 2, gm. Proszowice, woj . krakowskie- WEB .... ... ......... . .... 34 
Opatowice, st. l, gm. Radziejów, woj. włocławskie- NL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Opatowice, st. 36, gm. Radziejów, woj. włocławskie - NL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Osłonki, st. l, gm. Osięciny; woj. włocławskie- NL (MOPR-OR, WŚ) . . . . . . . . . . . . . 25 

p 

Paprotki Kolonia, st. l, Miłki, woj . suwalskie- MOPR-OR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Pasieka Otfinowska, st. l, gm. Żabno, woj. tarnowskie- MOPR-OR. . . . . . . . . . . . . . 74 
Petrykozy; st. l, gm. Białaczów, woj . piotrkowskie- PŚ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Pikule, st. 2, gm. Janów Lubelski, woj . tarnobrzeskie - MOPR-OR. . . . . . . . . . . . . . . 75 
Płonia-Szczecin, st. 30, gm. Szczecin, woj. szczecińskie- NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Płutowo, st. l, gm. Kijewo Królewskie, woj. toruńskie- WŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Pniówek, st. l, gm. Zamość, woj . zamojskie- ŚPEB ............................ 46 
Podebłocie, st. 2, gm. Trojanów, woj. siedleckie- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Podebłocie, st. 3, gm. Trojanów, woj. siedleckie- WŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Poqzamcze "Góra Birów", gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie 
- SPEB (NL, MOPR-OR, WŚ, PS) ..... .. ..... ..... . ... ...... .... .. .. ..... .. 47 
Pokrzywno, st. l, gm. Gruta, woj . toruńskie- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Poręba, st. 3, gm. Jaraczewo, woj. kaliskie- WEŻ (MOPR-OR) .................. 57 
Poznań-Stare Miasto - PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Przeginia Narodowa, st. l, gm. Czernichów, woj. krakowskie- PM . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Psary, st. 40, gm. Jemielno, woj. leszczyńskie - MOPR-OR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Puck, gm. loco, woj. gdańskie -WŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Puck-Zamek, gm. loco, woj. gdańskie - PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Pysznica, st. l, gm. loco, woj. tarnobrzeskie- ŚPEB (WEŻ) . ........ .. . .. . .. . .. . 47 

R 
Rąty; st. l, gm. Somonino, woj. gdańskie- WEŻ (MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
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Robertowo, st. 21, gm. Brudzeń Duży, woj. płockie- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Rogoźnik, st. 2, gm. Bobrowniki, woj . katowickie - ŚPEB (WŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Rościn, st. l , gm. Myślibórz , woj. gorzowskie- NŻ ... . .. . ... . . . ..... .. .... . . . . 135 
Rybiny, st. 17, gm. Topólka, woj. włocławskie- WEB . .. . . . .. .. . .... . . . ...... . .. 35 
Ryczów, st. l , gm. Ogrodzieniec, woj . katowickie- PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Rzucewo, st. l, gm. Puck, woj. gdańskie (1990 r. ) - NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7 

s 
Sandomierz, kościół Św. Jakuba, st. 7, gm.loco, woj. tarnobrzeskie- WŚ (PŚ, NŻ) . 103 
Sanok, st. 56, gm. loco, woj . krośnieńskie - ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Sarbia, st. 17, gm. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie - NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Siedleczko, st. 4, gm. Wągrowiec, woj. pilskie - ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Sierpów, st. l , gm. Ozorków, woj . łódzkie- WEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Skały, gm. Słupia Nowa, woj . siedleckie, - MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Skarżysko Kamienna, st. "Rydno", gm. loco, woj. kieleckie- PM. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Skoszewy Stare, st. l , gm. Nowosolna, woj . płockie - WŚ ..... . . .. ... . ....... . . 104 
Słaboszewo, st. I, gm. Dąbrowa, woj. bydgoskie-WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Sławków, st. 3, gm. Dąbrowa Górnicza, woj. katowickie- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Słonowice, st. "G", gm. Kazimierza Wielka, woj . kieleckie - WEB (NL) . . . . . . . . . . . . 37 
Smarklice, st . 2, gm. Drohiczyn, woj. białostockie- WŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Sowinki, st . 23A, gm. Mo_!)ina~ woj. poznańskie - WEŻ 
(PM, NL, MOPR- OR, WS, PS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Starogard Gdański - Stare Miasto, gm. loco, woj. gdańskie - PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Stęgosz , st. 17, gm. Żerków, woj. kaliskie - ŚPEB (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Struga, st. l , gm. Czersk, woj. bydgoskie - MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Strzegowa, st . l "J askinia J asna", gm. Wolbrom, woj. katowickie- PM (NL) ....... 9 
Strumienno, st. 2, g~Jl . Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie - WEŻ 
(NL, MOPR- OR, WŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Szczebrzeszyn, gm. loco, woj . zamojskie- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Szczecin-Stare Miasto, Podzamcze - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Szeligi, st. 2, gm. Pawłów, woj. kieleckie - MOPR- OR ............. . .. : . . . . . . . . . 77 
Szklarska Poręba (1990 r.), Jakuszyce-Orle, st. 2, woj. jeleniogórskie - NZ ... . .... 147 
Szuminka, st . 7 i 2, gm. Włodawa, woj. chełmskie (również 1990 r. ) 
- ŚPEB (PM) .. . . ... . .... .. .... . . . . . . . . . . ... ..... . . . .. .. ... . ...... .. 50, 147 

ś 
Ściejowice, st. l , gm. Liszki, woj. krakowskie - PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Świbie, st. 16, gm. Wielowieś, woj. katowickie - WEŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

T 
Tanowo, st. 3, gm. Police, woj . szczecińskie - PM (NL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Tarnów, st. 9- MOPR-OR (ŚPEB, WŚ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Tczew, st. 34a, Stare Miasto, gm. loco, woj. gdańskie- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Toruń, st. 23- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Toruń-Katarzynka, st. 29 - NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Toruń-Grębocin- WEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Trzebnica, ul. Kościelna, gm. loco, woj. wrocławskie- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Trzebule, st. l , gm. Dąbie, woj. zielonogórskie- WEŻ . . ...... .. .. . . . . . ..... . ... 61 
Trzemeszno, st. l , gm. loco, woj. bydgoskie - PŚ (WŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 

u 
Ulatowo-Dąbrówka, gm. Jednorożec, woj. ostrołęckie- WEB . .. . . . .. .... . .... . .. 38 
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w 
Warszkowo, st. 27, gm. Sławno, woj. słupskie- MOPR-OR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Warszkowo, st. 30, gm. Sławno, woj. słupskie- WEŻ (NL, MOPR- OR) . . . . . . . . . . . . 62 
Wicina, st. l , gm. Jasień, woj. zielonogórskie- WEŻ ........ . ....... .... .. .. ... 62 
Wieldządz, st. 21, gm. Płużnica, woj. toruńskie- WŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Wierzbowa, st. l, gm. Wartkowice, woj . sieradzkie -WEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Wierzchowiny, st. 11, gm. Siennica Różana, woj. chełmskie - WŚ. . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Wilkowa, st. 5, gm. Lubnice, woj . tarnobrzeskie - MOPR-OR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Wleń-Zamek, gm. loco, woj. jeleniogórskie (również 1990 r.)- PŚ . . . . . . . . . . . 130,149 
Włocławek-Zamek - NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Wojnow~Chwalim, gm. Kargowa, woj. zielonogórskie- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Wola-Siennicka, gm. Siennica Różana, woj. chełmskie (1990 r.) - NŻ . . . . . . . . . . . . 148 
Wola-Siennicka, st. 9, gm. Siennica Różana, woj. chełmskie- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Wrocław, pl. J . Bema- NŻ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Wronowice-Paprzyce, st. 2, gm. Werbkowice, woj. zamojskie - MOPR-OR . . . . . . . . . 80 

z 
Zadowice, st. la, gm. Godziesze, woj . kaliskie - MOPR-OR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Zagaje Stradowskie, st. "Mogiła Stradowska", gm. Czarnocin, woj . kieleckie 
- NL (WEB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Zajączki, st. l, gm. Juchnowiec Dolny, woj . białostockie - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Zakrzewo, st. l , gm. Babiak, woj . konińskie- ŚPEB (NL) ..... .. ...... ....... . .. 51 
Zalesie, st. 5, gm. Jeżowe, woj. tarnobrzeskie -WEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Zawiercie-Bzów (Skała Rzędowa), gm. loco, woj . katowickie - WEŻ (NL, PŚ). . . . . . . 63 
Zgłowiączka, st. 2, gm. Lubraniec, woj. włocławskie - WŚ(PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Zgłowiączka, st. 3, gm. Lubraniec, woj. włocławskie- WŚ (WEB, PŚ) . . . . . . . . . . . . 111 
Zielona Góra, st. 17, gm. loco, woj . zielonogórskie- NŻ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 

ż 
Żarnowiec, st. l, gm. Jedlicze, woj. krośnieńskie (1990 r.) - WŚ(MOPR-OR) ...... 149 
Żdanów, st. l , gm. Zamość, woj. zamojskie- NŻ .... ........ . ... .. ..... . ...... 138 
Żukowice, st. 34, gm.loco, woj . legnickie- NL (WEB, ŚPEB, MOPR-OR) .......... 27 
Żukowice, st. 35, gm. loco, woj . legnickie- ŚPEB (NL, MOPR-OR, WŚ) . . . . . . . . . . . 52 
Żukowice, st. 36, gm. loco, woj . legnickie- ŚPEB (NL, WEŻ, WŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Żukowice, st. 40, gm. loco, woj. legnickie- WŚ (NL, ŚPEB, WEŻ, MOPR-OR) . . . . . 150 
Żukowice, st. 48, gm. loco, woj. legnickie - NL (ŚPEB, MOPR-OR, WŚ) . . . . . . . . . . . 28 
Żukowice, st. 49, gm. loco, woj. legnickie- NL (MOPR-OR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Żygląd , st. l, gm. Papowo Biskupie, woj . toruńskie- WŚ ...... . ..... ... . . ... ... 111 


