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OD REDAKCJI 

"Informator Archeologiczny. Badania 1992" jest kolejnym, dwudziestym 
szóstym rocznikiem informatora. 

W sezonie wykopaliskowym 1992 utrzymała się nadal zmniejszona o 1/3 
w stosunku do lat osiemdziesiątych liczba badanych stanowisk archeologicz
nych (chociaż jest ich nieco więcej niż w 1991 r.). W tym "Informatorze" 
zamieszczono sprawozdania z badań na 214 stanowiskach. Podobne ograni
czenie zauważalne jest też w odniesieniu do badań Archeologicznego Zdjęcia 
Polski, których statystykę dla 1992 r. zamieszczono na końcu rocznika. 

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

Nie udało się zgromadzić sprawozdań ze wszystkich badań przeprowadzo
nych w 1992 r., których odbyło się 501, lecz liczba ta uwzględnia również 
niewielkie badania sondażowe, krótkotrwałe interwencje konserwatorskie 
oraz nadzory archeologiczne. Niemniej wydaje się, iż zamieszczone tu spra
wozdania stanowią tylko około 3/4 wszystkich, regularnych badań wykopali
skowych przeprowadzonych w tym roku. 

W przypadkach badań, dla których nie nadesłano sprawozdań, a wyniki 
których zostały już opublikowane - zamieszczono tu podstawowe informac
je 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 sprawozdań zaległych, które 
zamieszczone będą w formie aneksu w kolejnych rocznikach "Informatora"). 
Sprawozdania nadsyłać należy na adres: 

Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
AL Ujazdowskie 6 

PL 00-461 Warszawa 
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EPOKA KAMIENIA 

PALEOLIT I MEZOLIT 

Dzierżysław, st. I 
gm. Kietrz, woj. opolskie 
AZP 102-37/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Opolu 

Badania prowadził mgr Eugeniusz Fołtyn (autor sprawozdania). Fi
nansowane przez Urząd Miasta i Gminy Kietrz. Szósty sezon badań. 
Górny paleolit. 

W okresie od 3 VIII do 4 IX 1992 r. prowadzone były ratownicze badania wykopalisko
we, do udziału w których zaproszono specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Bada
nia podjęto ze względu na trwające w obrębie Czarnej Góry roboty ziemne, związane 
z budową komunalnego wysypiska śmieci dla gminy Kietrz, grożące w perspektywie całko
witym zniszczeniem stanowiska. 

Zgodnie z porządkiem prac, na południowym stoku Czarnej Góry założono 2 wykopy 
oddalone od siebie o ok. 20 m, o łącznej powierzchni 180 m2

. Eksplorację prowadzono do 
gł. ok. 2 m licząc od powierzchni gruntu. Dla uzyskania informacji o niżej leżących osadach 
i dla potrzeb charakterystyki geomorfologicznej rejonu stanowiska dodatkowo wykonano 
szereg wierceń na gł . ponad 6 m. 

Z obserwacji nawarstwień w wykopach wynika, iż na południowym zboczu Czarnej 
Góry zalegają miąższe osady deluwialno-koluwialne oraz eoliczne. Pomiędzy nimi na 
uwagę zasługuje częściowo zniszczony, ale wyraźnie widoczny poziom glebowy, złożony 
z dwóch odpowiadających sobie gleb - pseudo- i stagnoglejowej , będący pierwotnym zło
żem zabytków. Poziom ten uczestniczył w strukturach i procesach peryglacjalnych -
palsy, inwolucje, kliny mrozowe, kilka typów soliflukcji, co może oznaczać, że jest on od 
nich starszy. Tym samym jego wiek można, z pewnym zastrzeżeniem, oceniać jako przed-? 
ewentualnie wczesnointerpleniglacjalny. 

Odkryto 848 zabytków kamiennych, na które składają się: 22 rdzenie i fragm., 404 
odłupki, 92 wióry/wiórki, 268 fragm. termicznych konkrecji surowych, okruchów i odpad
ków, okruch ze skamieliną oraz 61 narzędzi i odpadków z ich produkcji. Pośród tych 
ostatnich wyróżniono ostrza liściowate , zgrzebła, wiórowce, rylce plus rylczaki, odłupki 
i wióry retuszowane, narzędzia wnękowe i zębate, rakiety, półtylczaki, łuszczenie, nóż-na
cinak, przekłuwacz, drapacze? oraz tłuczki krzemienne. 

Do najbardziej intrygujących, wręcz spektakularnych znalezisk należą 2 ostrza liścio
wate wiórowe typu jerzmanowickiego. Warte odnotowania są: nóż-nacinak łuskany na 
wierzchołku na stronę spodnią, rylec klinowaty połączony ze zgrzebłem i rodzaj wiórowego 
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(wiórowcowego) ostrza. Godny uwagi jest także zestaw zgrzebeł wykonanych na fragrn. 
ostrzy liściowatych szeleckich. 

Planuje się kontynuację badań. 

Kostkowice, st. l "Krucza Skała" 
gm. Kroczyce, woj. często
chowskie 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

AZP 91-52/-

Badania prowadził K. Cyrek przy współudziale T. Madeyskiej, M. 
Cyrek i M. Olędzkiego. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi i Państwową Służbę Ochrony Zabytków 
w Częstochowie. Czwarty sezon badań . Ślady osadnictwa z paleolitu 
schyłkowego, późnego okresu rzymskiego i średniowiecza. 

Stanowisko leży w szczytowej partii wzgórza Łysak wchodzącego w skład Skał Kro
czyckich. Pozostałości różnoczasowego osadnictwa odkryto pod nawisem skalnym, 
w schronisku oraz w zawalonej częściowo jaskini. Tegoroczne wykopy, powiększające prze
badany obszar do 94m2, zakończyły wykopaliska na tym stanowisku. 

Pod nawisem skończono eksplorację odkrytych w przypowierzchniowej partii namuli
ska jam kulturowych z późnego średniowiecza oraz późnego okresu rzymskiego. W odróż
nieniu od krótkotrwałych obozowisk średniowiecznych, w późnym okresie rzymskim ist
niała tutaj osada. Świadczy o tym przede wszystkim solidna konstrukcja stałych obiektów 
kulturowych oraz spore ilości fragrn. dużych i grubościennych naczyń zasobowych. Wyko
py odsłoniły, jak się wydaje, tylko fragm. osady położony bezpośrednio u podnóża Kruczej 
Skały, natomiast pozostała jej część znajduje się niżej na stoku doliny. 

W głębszych partiach namuliska odsłonięto kolejne skupisko płytek wapiennych w to
warzystwie słabo zachowanych węgielków drzewnych. Obiekt ten należy do jednego z 3 
poziomów osadnictwa schyłkowopaleolitycznego . Były to krótkotrwałe obozowiska zakła
dane przez grupy o magdaleńskiej tradycji kulturowej w późnym plejstocenie, w stratygra
ficznie uchwytnym następstwie czasowym od Bollingu po Najmłodszy Dryas. 

Badania w Kruczej Skale są elementem interdyscyplinarnego programu dotyczącego 
osadnictwa pradziejowego w Skałach Kroczyckich. 

Kraków, st. Bl/92, ul. Spadzi
sta 
AZP 102-56/-

Uniwersytet Jagielloński Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadził dr Krzysztof Sobczyk. Finansowane przez Uni
wersytet Jagielloński oraz Komitet Badań Naukowych (grant prof. 
dr. hab. Bolesława Gintera). Czternasty sezon badań prowadzonych 
z przerwami od 1968 r. Stanowisko kulturowe górnopaleolityczne 
(kompleks wschodniograwecki, w tym Kostenkien oraz kompleks 
oryniacki). 

Celem badań w sezonie 1992 było odsłonięcie południowo--zachodniej peryferii obozo
wiska łowców mamutów (kontynuacja sezonów 1989, 1991) odkrytego przypadkowo 
w 1967 r. i badanego w L 1968-1971. Przebadano obszar 9m2

, odsłaniając duże nagroma
dzenia kości mamucich, stanowiących południowo--zachodnią peryferię obozowiska sprzed 
20 tys. lat. Kości nie układały się wyraźnie w jakieś kręgi , być może uległy rozproszeniu 
w wyniku silnej soliflukcji, będąc pierwotnie kolejną budowlą mieszkalną lub ogrodzeniem 
strefy mieszkalnej . Mogły również tworzyć rodzaj śmietniska kości mamucich nie nadają
cych się do budowy szałasów lub być ich nagromadzeniem jako rodzaj zapasów w celach 
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budowlanych. Wśród kości znajdowano duże ilości artefaktów, w tym narzędzia w rodzaju 
jednozadziorców - ostrzy typu Kostenk.i, nie odbiegających typalogicznie od odkrytych 
w poprzednich sezonach, oraz liczne ostrza i wióry tylcowe, rylce oraz retuszowane odłup
ki i wióry. Zarówno kości, jak i większość artefaktów krzemiennych wykonanych z miejsco
wego krzemienia jurajskiego, rzadko z innego importowanego czy z radiolarytu, występo
wały w warstwie oznaczonej jako 6 (mułek soliflukcyjny), część w warstwie 7 (jasnożółty 
less). Warstwa 6 wiązana jest z technokompleksem wschodniograweckim - głównie kul
tury kostienkowsko-awdiejewskiej, warstwa 7 z oryniakiem. 

Badania będą kontynuowane. 

Łęg, st. 2, gm. Połaniec, woj. tarnobrzeskie patrz środkowa epoka brązu 

Mściszewo, st. 24 
gm. Murowana Goślina, woj. 
poznańskie 

Przedsiębiorstwo Państwowe Pracow
nie Konserwacji Zabytków Ośrodek 
Naukowo-Konserwatorski w Pozna
niu Pracownia Archeologiczna 

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania) 
przy współpracy mgr. Edwarda Krause i dokumentalisty Wiktora 
Kudry. Finansowane przez Wielkopolskie Kopalnie "Kruszgeo" w Po
znaniu Spółka z o. o. Pierwszy sezon badań. Obozowisko mezolitycz
ne z późnego okresu borealnego?, osada kultury przeworskiej, ślad 
osadniczy z okresu wczesnego i późnego średniowiecza i okresu no
wożytnego . 

Stanowisko jest zagrożone przez usytuowanie kopalni kruszywa mineralnego. Zostało 
odkryte na początku L 80. w ramach programu AZP. Wiosną 1992 r. wykonano na obszarze 
41 arów powierzchniowe badania planigraficzne. Zebrano 222 przedmioty krzemienne 
z okresu mezolitu, 16 fragm. ceramiki kultury przeworskiej, 2 fragm. ceramiki z okresu 
późnego średniowiecza (XVI w.) i 20 fragm. ceramiki z okresu nowożytnego {XVIII-pocz. 
XIX w.) . Uchwycono wówczas centralną strefę koncentracji źródeł z okresu mezolitu oraz 
dobrze zaznaczające się peryferie ich zasięgu . Funkcjonalnie charakter osadnictwa z tego 
horyzontu określono jako obozowisko, względnie sezonową osadę. Przypuszczalna wiel
kość obozowiska z okresu mezolitu wynosiłaby według szacunkmyych obliczeń ok. 80 arów. 

W dniach 6--10 lipca 1992 r. wykonano na powierzchni25m2 badania wykopaliskowe 
o charakterze sondażowym . Wykop założono w centralno-północnej strefie zwiększonej 
frekwencji materiału krzemiennego, zarejestrowanego w czasie badań planigraficznych. 
Prace eksploracyjne wykonano przez ręczne odsypywanie ziemi, stosując do inwentaryza
cji i dokumentacji metodę trójwymiarowej lokalizacji wydobywanych zabytków. W wyniku 
tych badań zanotowano następujący materiał źródłowy: 
l. Obozowisko z okresu mezolitu, które jest reprezentowane przez 40 przedmiotów krze
miennych. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią okazy z grupy debitażu, zaś 
jednostkowo wyróżniono rdzenie (m.in. jednopiętowe w technice wiórowej) i narzędzia 
(kilka drapaczy, tylczaki typu Stawinoga). Wstępnie obozowisko wyrlatowano na okres 
borealny (ok. 6500 lat p. n. e.). 
2. Osadę kultury przeworskiej, którą wyodrębniono na podstawie odkrytych 5 obiektów 
nieruchomych (jama gospodarcza i 4 dołki posłupowe) oraz 42 fragm. ceramiki naczynio
wej . Wydobyty materiał nie upoważnia obecnie do wskazania fazy chronologicznej tej 
kultury. 
3. Ślad osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza, z fazy C-D?, wyodrębniony na pod
stawie zaledwie l fragm. ceramiki; analogiczny charakter osadnictwa określono dla kilku
nastu fragm. ceramiki reprezentującej okres późnego średniowiecza (XVI w.) i okres nowo
żytny {XVIII-pocz. XIX w.) . 
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Dokumentacja i materiały przechowywane są w Pracowni Archeologicznej PP Pracow
nie Konserwacji Zabytków przy Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim w Poznaniu. 

Zamierza się kontynuować badania terenowe. 

Orle, st. 2, gm. Wejherowo, woj. gdańskie patrz neolit 

Podzamcze, "Góra Birów" Zespół Badań Konserwatorskich -
Łódź gm. Ogrodzieniec, woj. kato 

wickie 
AZP94-52/-

Badania prowadził B. Muzalfprzy współpracy T. Madeyskiej i K. Cyr
ka. Finansowane przez Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobra
zowych w Dąbrowie Górniczej. Trzeci sezon badań . Osadnictwo od 
paleolitu środkowego przez paleolit górny, neolit, epokę brązu, okres 
halsztacki, późny okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze 
i średniowieczne grodzisko z elementami murowanymi. 

Badaniami objęto partię szczytową ostańca skalnego oraz sondażowo 2 niewielkie 
jaskinie masywu Góry Birów. Góra Birów jest położona na północny zachód od Podzamcza. 

Z pierwszej jaskini wydobyto wstępnie materiały górnopaleolityczne w postaci fragm. 
poroży renifera i innych zwierząt oraz krzemienne i kościane artefakty, wśród nich m.in. 
fragm. kościanego gładzonego ostrza. W wykopie przed drugą jaskinią sięgnięto poprzez 
archeologicznie jałowe warstwowane piaski do utworu próchnicznego z gruzem skalnym. 
Wydobyto z niego znaczną liczbę silnie rozdrobnionych kości dużych zwierząt. Wśród nich 
na uwagę zasługują kły i połowa dolnej szczęki niedźwiedzia jaskiniowego. Niektóre fragm. 
kości robią wrażenie, iż mogły służyć jako gładziki. Brak inwentarza krzemiennego unie
możliwia przypisanie kulturowe tego ewentualnego osadnictwa środkowopaleolitycznego. 

Z warstw eksplorowanych na szczycie ostańca wydobyto znaczną ilość odpadów po 
produkcji krzemieniarskiej . Z jednej z krzemienic wydobyto m.in. grociki sercowate. Mate
riały odpadowe z innych krzemienic wskazują, że produkowano tutaj także siekiery. Przy
pisanie tych materiałów do odpowiednich kultur jest utrudnione ze względu na brak 
towarzyszących materiałów ceramicznych. Jako że na osadzie u podstawy Góry Birów 
wydobyto materiały kultury pucharów lejkowatych oraz kultury ceramiki sznurowej, 
materiały krzemienne z Góry wiążemy także z inwentarzami tych dwóch kultur. 

Najliczniejszy materiał kulturowy pochodzi z V okresu brązu i okresu halsztackiego. 
Istniała wtedy na ostańcu o silnych walorach obronnych osada kultury łużyckiej. Jej 
obszar na szczycie wynosił ok. 1000 m2 i był silnie zabudowany domami słupowymi . 
Wydobyto znaczne ilości materiału ceramicznego: czerpaki, czarki, talerze (placki), garnki 
i wazy. Występujący ornament to m.in. dołki palcowe i paznokciowe, ornament tzw. naszyj
nika, układy ryte, plastyczne motywy wyciskanych żłobków, karbowanych krawędzi oraz 
występów na krawędziach (np. mis). Na uwagę zasługuje fragm. naczynia? zoomorficznego 
lub antropomorficznego w postaci nóżki ze stopką. Wyroby metalowe reprezentowane są 
przez kilka szpil brązowych i żelaznych, m.in. brązowy, duży okaz szpili z potrójnymi, 
łabędziowato wygiętymi szyjkami zakończonymi makówkami, z główką o spiralnie skręco
nej tarczce w formie uszka. Wydobyto także brązową bransoletę wykonaną ze szpili 
z uszkiem, brązowy grocik trójgraniasty w typie "scytyjskim", żelazną siekierkę z tulejką 
oraz być może żelazne fragm. bransolet. Hipotetycznie stwierdzamy obecność pewnych 
elementów ogłowia końskiego, także w typie wschodnim-scytyjskim. Wydobyto też wiele 
rozcieraczy i tłuków kamiennych, jak i kilka fragm. oraz jedno całe żarno nieckowate wraz 
z rozcieraczami płaskimi. 

Po zaniku osady łużyckiej, co nastąpiło w okresie halsztackim D, na obecnym etapie 
badań możemy powiedzieć, że następna jest osada z późnego okresu wpływów rzymskich. 
Kulturę przeworską reprezentują 3 fibule typu VI nr 158 - 2 żelazne i jedna brązowa, 
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zdobiona na kabłąku i stopce. Bardzo liczny jest zespół ceramiki toczonej siwej w postaci 
jednouchych dzbanów z cylindryczną szyjką, garnków i naczyń wazowatych o kryzowatej 
krawędzi. Dużą grupę stanowią fragm. zasobowców w odmianach: pomarańczowej , siwej 
i czernionej. Uzupełnieniem tych materiałów są przęśliki, ciężarki tkackie oraz fragm. 
żaren rotacyjnych (jeden biegun w ok. 3/4 obwodu). Być może także do późnego okresu 
wpływów rzymskich należą 2 rynienkowate trzewiki pochew mieczy. 

Materiały wczesnośredniowieczne odkryte na Górze Birów są, jak dotąd, najstarszymi 
z obszaru Wyżyny Częstochowskiej (może z wyjątkiem Złotego Potoku) i odnoszą się eonaj
mniej do VIII w. Elementami datującymi są: nożyk z wolutowymi zakończeniami rękojeści, 
sierpy, groty strzał z zadziorami oraz zbiór naczyń glinianych ręcznie lepionych i lekko 
obtaczanych. Najpewniej w XIII w. (bliżej jego 2 pol.) szczyt ostańca został obwarowany 
wałami odcinkowymi w konstrukcji kamienno-drewniano-glinianej. Na jednym odcinku 
zastosowano mur kamienny na zaprawie wapienno-piaskowej. Wszystko uległo zniszcze
niu w wyniku gwałtownego pożaru. 

Nawarstwienia średniowieczne dostarczyły olbrzymiej ilości wyrobów żelaznych i in
nych. Wydobyto kilkadziesiąt fragm. ostróg z gwiaździstym kółkiem (także całe), okucia 
pochew noży, noże, klucze, kłódki cylindryczne, kilkadziesiąt fragm. sierpów, kilka zgrze
beł, wiele grotów strzał i bełtów, groty oszczepów i fragm. kolczugi, strzemiona i podkowy, 
nożyce i inne okucia. Z innych wyrobów na uwagę zasługuje toczona rogowa bierka szacho
wa ozdobiona rozetką oraz pięknie zachowany egzemplarz grosza praskiego Wacława II 
(zm. 1305). Upadek grodu nastąpił najpewniej ok. poł. XIV w. 

Badania będą kontynuowane. 

Strzegowa, Skała Biśnik 
gm. Wolbrom, woj. katowickie 
AZP94-54/-

Zespół Badań Konserwatorskich -
Łódź 

Badaniami kierował K. Cyrek przy współudziale T. Madeyskiej 
i M. Cyrek. Finansowane przez Zarząd Jurajskich Parków Krajobra
zowych w Dąbrowie Górniczej. Drugi sezon badań. Osadnictwo z pa
leolitu środkowego, górnego, neolitu, epoki brązu i średniowiecza. 

Tegoroczne wykopy zlokalizowano pod nawisem skalnY.m i w schronisku stanowiącym 
wejście do jaskini. Wykop pod nawisem o powierzchni25m2 nawiązywał do ubiegłoroczne
go sondażu. Na gł. ok. 1,5 m, w dolnej partii warstwy lessu pochodzącej ze starszego 
plenivistulianu, odkryto pozostałości interesującego obiektu kulturowego o powierzchni 
ok. 12m2. Granice tego półkolistego obiektu wyznaczał wieniec z kamieni, tworzący rodzaj 
murku o półmetrowej wys., w obrębie którego zaobserwowano 2 skupienia kamieni, będą
ce prawdopodobnie obstawą wbitych w podłoże żerdzi. Konstrukcja ta oraz obecność 
wewnątrz obiektu paleniska z przepalonym gruzem kostnym oraz krzemiennych i kościa
nych artefaktów świadczą o tym, że jest to ślad obiektu mieszkalnego w rodzaju szałasu 
lub zasłony od wiatru. Przemawia za tym również charakter wypełniska różny od otocze
nia. W skład inwentarza krzemiennego obok lewalraskich rdzeni wchodziły również zróż
nicowane typalogicznie zgrzebła oraz formy pośrednie między zgrzebłem a ostrzem liścio
watym. Ten w przewadze odłupkowy inwentarz uzupełniają nieliczne wióry. Ich obecność, 
przy jednoczesnym braku górnopaleolitycznych form narzędziowych, sugeruje przejściową 
tradycję technologiczną między paleolitem górnym a środkowym. O chronologii tego ze
społu rozstrzygnie analiza sedymentologiezna i datowanie radiowęglowe. Wśród licznego 
materiału kostnego wstępnie wyróżniono m.in. niedźwiedzia jaskiniowego i renifera. Na 
niektórych kościach i rogach zaobserwowano ślady nacięć. Wyjątkowym znaleziskiem jest 
rogowa zawieszka z dwoma wywierconymi otworkami. Stratygrafia, morfologia, technika 
i stylistyka opisanych wyrobów wskazują na ich związek z tradycją kulturową ostrzy 
liściowatych. 

Głębiej, pod jałowymi archeologicznie piaskami warstwowanymi, w zróżnicowanym 
kolorystycznie utworze pylastym z gruzem, wydzielono 4 kolejne środkowopaleolityczne 
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poziomy kulturowe. Tworzą je wybitnie odłupkowe inwentarze krzemienne, w obrębie 
których dominują zróżnicowane morfologicznie, drobne i bardzo drobne zgrzebła (m.in. 
groszaki) oraz jednostronne, miniaturowe ostrza. Wśród kości zwierzęcych zwracają uwa
gę silnie zgładzone, regularne fragm. kości długich, pełniące, jak się wydaje, funkcję 
gładzików. Inwentarze te mieszczą się w roikocko-prądnickiej tradycji kulturowej i pocho
dzą z cieplejszych faz wczesnego vistulianu. 

Badania będą kontynuowane. 

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

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadziły mgr Elżbieta Chochorowska i dr Anna Dag
nan-Ginter. Konsultacja gleboznawcza doc. dr hab. Stefan Skiba 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego . Finansowane przez Muzeum Arche
ologiczne i Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Krakowie. 
Czwarty sezon badań ratowniczych. Obozowisko mezolityczne. · 

Stanowisko l (stan. a wg. B. Czapkiewicza - badania w okresie międzywojennym) 
położone jest na polu E. Sobesto, na zachód od wzniesienia zwanego "Skałka" . 

Badania 1992 r. były kontynuacj~ prac wykopaliskowych prowadzonych 
w l. 1989-1991. Przebadano obszar 60 m (poszerzenie wykopów 11/89-91), z którego 
uzyskano ok. 3000 wyrobów krzemiennych. Były one wykonane przeważnie z krzemienia 
jurajskiego podkrakowskiego, pojedyncze okazy - z krzemienia czekoladowego i radiola
rytu. Materiał krzemienny zalegał do gł. l m od powierzchni współczesnej, głównie 
w spągu dolnego poziomu glebowego i w obrębie ciemnego piasku występującego bezpo
średnio pod nim (najliczniej na gł. 50-70 cm). Materiał ceramiczny w postaci okruchowej 
występował w przewadze w warstwach przypowierzchniowych. 

Wśród wyrobów krzemiennych wyróżniono m.in. 87 rdzeni i 148 narzędzi (b. liczne 
zbrojniki zróżnicowane typologicznie) . Inwentarz zalegał w układzie bezkrzemienicowym. 
Reprezentuje on stanowisko podornowe z przydomową pracownią. Uzyskany materiał nie 
odbiega pod względem typologiczno-technicznym od wydobytego w ubiegłych sezonach, 
tworząc, jak się wydaje, stosunkowo zwarty zespół mezolityczny pod względem chronolo
giczno-kulturowym. 

Badania będą kontynuowane. 

Trzebnica, st. 2 
gm. loco, woj. wrocławskie 
AZP 75-29/130 

Uniwersytet Wrocławski Katedra Ar
cheologii. 

Badania prowadzili J. M. Burdukiewicz, J. Goździk, L. Seitl, Z. Śnie
szko i J. Winnicki. Osadnictwo dolno- i Środkowopaleoli tyczne. 

W cegielni na Winnej Górze w Trzebnicy (st. 2) w 1992 r. kontynuowane były badania 
ratownicze, które objęły ścianę południową zbudowaną z osadów pyłowych o miąższości 
ok. 7 m, stale podlegającą degradacji. Podczas oczyszczania spągowej części pseudomorfozy 
po klinie lodowym wykrytych zostało kilkadziesiąt artefaktów i bryłek surowca, które 
mogły być podniesione w wyniku procesów mrozowych z osadów nad rezyduum osadów 
glacjalnych lub obsunęły się ze ścian bocznych klina. Ponieważ kliny lodowe tego rodzaju 
uważane są za formy, które wykształciły się w osadach pylastych podczas ostatniego 
zlodowacenia, można sądzić, że zarówno surowiec, jak i artefakty krzemienne są pozosta
łością po pobycie grupy łowców i zbieraczy, którzy przybyli na Winną Górę przed sedymen
tacją pyłów, zapewne podczas paleolitu środkowego. 
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W spągu rezyduum osadów zlodowacenia południowopolskiego przeprowadzono 2 wy
kopy na krańcu wschodnim i zachodnim dużego skupienia, odsłoniętego częściowo w po
przednim sezonie. Znaleziono w nim kilka ułamków fauny (Esox sp.), nieco ponad 200 
artefaktów wykonanych z małych odłupków, głównie różnych zgrzebeł, narzędzi zębatych 
i wnękowych oraz pojedynczych przekłuwaczy i rylców. Należą one najprawdopodobniej do 
dolnopaleolitycznego kompleksu mikrolitycznego. 

Badania będą kontynuowane. 

Wiele, st. 33 
gm. Mrocza, woj. bydgoskie 
AZP 34-34/91 

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy 

Badania prowadzili W Mroczyński i P. Olszewski. Obozowisko mezo
lityczne. 

*Literatura: Komunikaty ... , s. 47-59. 

Annowo, st. 7 
gm. Gruta, woj. toruńskie 
AZP 30-47/144 

NEOLIT 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadził R. Kirkowski. Osada kultury ceramiki wstęgowej 
rytej. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 10, 37-46. 

Białośliwie, st. 32 
gm. loco, woj. pilskie 
AZP 37-30/40 

Muzeum Okręgowe w Pile 

Badania prowadził mgr Jarosław Rola. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Pile. Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa z ele
mentami osadnictwa od neolitu do wczesnego średniowiecza . 

Stanowisko zlokalizowane jest na skraju wysoczyzny i na krawędzi doliny Noteci (na 
jej prawym brzegu), na polu ornym na wschód od zabudowań RSP Otylin. 

W 5 wykopach o łącznej powierzchni 125 m2 zarejestrowano jednolitą warstwę kultu
rową o miąższości ok. 20 cm, a w jej części spągowej 23 obiekty - w tym 19 dołków 
posłupowych, fragm. prawdopodobnie 2 zagłębionych obiektów mieszkalnych, jamę gospo
darczą i rowek o nieokreślonej funkcji. 

W obrębie 3 podstawowych warstw (humus, II warstwa naturalna, warstwa kulturo
wa) oraz w obiektach zarejestrowano materiały następujących kultur archeologicznych 
lub okresów chronologicznych: mezolitu?, kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury póź
nej ceramiki wstęgowej?, kultury pucharów lejkowatych, kultury amfor kulistych, kultury 
ceramiki leśnej?, kultury ceramiki sznurowej, późnego neolitu- wczesnego brązu, kultu-
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ry łużyckiej - kultury pomorskiej, okresu lateńskiego D, kultury wielbarskiej, późnego 
okresu wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza. 

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

Borowa, st. 11 
gm. loco, woj. rzeszowskie 
AZP 96-70/17 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Piotr Mitura. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko położone jest na niewielkim garbie bezpośrednio przylegającym do doliny 
bezimiennego cieku. Badania o charakterze sondażowym miały za cel rozpoznanie zasięgu 
i rodzaju osadnictwa kultury pucharów lejkowatych. Stanowiły przygotowanie do badań 
w następnym sezonie. Założono wykop o powierzchni 20 m2

, w którym odkryto obiekt 
zawierający nieliczne fragm. ceramiki kultury pucharów lejkowatych. 

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

Brody Pomorskie, st. 20 
gm. Gniew, woj. gdańskie 
AZP 22-45/52 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Olgierd Felczak. Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku. Siódmy sezon badań . Osada wielokultu
rowa: kultura ceramiki wstęgowej rytej , kultura pucharów lejkowa
tych i wczesna epoka żelaza. 

Badania prowadzone były w centralnej i północnej części osady kultury pucharów 
lejkowatych. Założono ogółem 6 wykopów (od 45 do 50) o łącznej powierzchni wynoszącej 
ok. 540m2

. 
Prace kontynuowane w centralnej części osady kultury pucharów lejkowatych potwier

dziły wcześniejsze dane i ustalenia dotyczące układu stratygraficznego, powstałego w wy
niku nałożenia się pozostałości po osadzie z wczesnej epoki żelaza na relikty osadnictwa 
neolitycznego. Wydzielono 3 zasadnicze warstwy, z których warstwę nr 2 należy łączyć 
z wczesną epoką żelaza, a warstwy nr 4 i 13 z kulturami neolitycznymi. Negatywnym 
efektem charakterystycznym dla omawianego stanowiska jest dosyć duża destrukcja nie
kt,órych starszych obiektów przez młodsze osadnictwo. Odkryto łącznie 15 obiektów nie
ruchomych, którymi były jamy typu gospodarczego bądź odpadowego. Powierzchnia ich 
wynosiła od l do 5m2

, miąższość zaś wahała się w granicach od 30 do 80 cm. Jedenaście 
jam należy wiązać z kulturą pucharów lejkowatych. Materiał archeologiczny stanowiła 
w przeważającej części ceramika wyżej wymienionej kultury (ok. 700 fragm.), w niewiel
kim stopniu kultury ceramiki wstęgowej rytej (narzędzia i półwytwory krzemienne oraz 
polepa). N a szczególną uwagę zasługują 2 całkowicie zachowane gliniane główki baranków 
pochodzące z naczyń kultury pucharów lejkowatych, odkryte w warstwie 13 (wykop 45 c). 
Należy podkreślić, iż jest to pierwsze tego typu znalezisko w Polsce północnej. Niewątpli
wie można je interpretować jako dzieło sztuki neolitycznej, być może jest ono przejawem 
praktyk kultowych stosowanych przez ludność kultury pucharów lejkowatych. 

Badania będą kontynuowane. 
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Broniszowice, st. V 
gm. Bodzechów, woj. kieleckie 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził dr Jerzy T. Bąbel. Finansowane przez Państwowe 
Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko kultury pucharów lejkowatych. 
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Wykopy objęły przestrzeń 387,5 m2
. Ich gł . wynosiła 20-40 cm, a w miejscach rowów 

sondażowych ok. l m. Na powierzchni stanowiska oraz w warstwie ornej znaleziono zaby
tki ceramiczne, krzemienne, kości ludzkie i zwierzęce oraz liczne, różnej wielkości kamie
nie, z których część pochodzi z obstawy kamiennej, systematycznie niszczonej podczas 
prac rolniczych. Największe kamienie (granit, wapień, piaskowiec, kwarcyt itp) odkryte 
w badanej części stanowiska leżały in situ i układały się w 2 ciągi stanowiące konstrukcję 
grobowca. Miała ona zapewne, sądząc po ukierunkowaniu kamieni oraz rzeźbie terenu, 
kształt wydłużonego trójkąta o zaokrąglonym krótszym boku. Maksymalna jej szerokość 
wynosiła 9 m, zaś dł. prawdopodobnie ok. 37 m (wykop objął zaledwie połowę grobowca). 
Część konstrukcji grobowej została zniszczona przez okop z I wojny światowej oraz przez 
właściciela pola. Grobowiec miał oś usytuowaną na północny zachód-południowy wschód. 
Spiczasty? wierzchołek konstrukcji kamiennej ukierunkowany był na północny zachód. 

W części wschodniej grobowca odkryto silnie rozwleczony szkielet ludzki, który leżał 
na konstrukcji kamiennej, częściowo w warstwie ornej. Z zachowanych w układzie anato
micznym kości wynika, że ułożony był pierwotnie wzdłuż osi zachód-wschód, na plecach, 
w pozycji wyprostowanej, głową na zachód. Fragmenty kości ludzkich odkryto również 
w innych częściach (np. zachodnich) wykopu. 

Na przedłużeniu osi grobowca, w części wschodniej ,był ślad śr. ok. 1,5 m po ognisku 
(popiół, węgle drzewne, polepa). Drugie ognisko o identycznej śr. było w części południowej 
wykopu. W części północno-zachodniej ukazał się natomiast zarys obiektu (jamy?) o śr. ok. 
70cm. 

Pod oraniną znajduje się warstwa kulturowa (ciemna gleba) o miąższości 40-60 cm. 
Występują w niej m.in. różnej wielkości grudy polepy. 

W trakcie wykopalisk uzyskano 2110 fragm. naczyń glinianych kultury pucharów 
lejkowatych (flasz z kryzą, pucharów, amfor, małych naczynek itp) oraz 2 fragm. ceramiki 
z XI-XII w. 

W eksplorowanych warstwach odkryto 4 71 artefaktów krzemiennych (surowiec czeko
ladowy, wołyński, jurajski, narzutowy, pasiasty, świeciechowski) i z czertu: 8 drapaczy, 
pazur, 6 zgrzebeł , rylec, 2 półtylczaki, 2 wiórowce, 21 wiórów łuskanych i ich fragm., 
15 odłupków łuskanych, 42 łuszcznie, 2 obłupy, rdzeń, świeżak, 233 odłupki, 60 łuszczek, 
43 wióry, wiórki i ich fragm. , 29 okruchów. 78,13 % artefaktów jest z krzemienia czekola
dowego, 6,37 % z wołyńskiego, 15,5 % z pozostałych surowców. Najwięcej , bo aż 49,47 % 
jest odłupków i ich fragm. , a 12,74 % łuszczek. W grupie narzędziowej aż 41,18 % stanowią 
łuszcznie, 20,59 % wióry łuskane i ich fragm. Odkryto również 6 tłuków kamiennych, 
fragm. płyty szlifierskiej z piaskowca, rozcieracz? z piaskowca, 2 fragm. narzędzi kościa
nych, gliniany cylindryczny wałek, muszle małży rzecznych oraz kości zwierząt (m.in. 
konia, krowy, owcy-kozy, świni, jelenia). 

W odległości 72 m od centrum wykopów w kierunku północno-zachodnim znajduje się 
wierzchołek sąsiedniego kopca-nasypu. Na jego powierzchni występują drobne kamienie 
ze zniszczonej obudowy (kolejnego grobowca?). Między obydwoma obiektami ciągnie się 
grzbiet lekkiego wzniesienia. Najego powierzchni, bliżej st. V, leżą fragm. ceramiki kultury 
pucharów lejkowatych. 

Badania będą kontynuowane. 
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Chaławy, st. 15 
gm. Brodnica, woj. poznańskie 
AZP 58-27/34 

Neolit 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr D. Prinke i dr f.. Prinke. Finansowane przez 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Osmy sezon badań. Osada z fa
zy lubońskiej kultury pucharów lejkowatych. 

Prace były skoncentrowane na dalszym rozpoznaniu układu konstrukcji słupowych 
kultury pucharów lejkowatych, na których ślady natrafiono w minionym sezonie. W wyni
ku przeprowadzonych badań (założono 5 wykopów o wymiarach 5 x lO m) odkryto 3 jamy 
(nr 80-82), ponad 80 dołów posłupowych oraz 15-metrowy odcinek rowu o charakterze 
fundamentowym. W jego wypełnisku (maks. gł . 30 cm, szerokość 50 cm) rejestrowano 
nieregularnie usytuowane ślady po słupach, którym towarzyszyła polepa. Z całego obszaru 
pochodzi ponad 3500 fragm. ceramiki kultury pucharów lejkowatych, ok. 70 wyrobów 
krzemiennych, 26 przedmiotów kamiennych (płyty szlifierskie, żarna, rozcieracze, gładzi
ki, półfabrykat siekiery i topora), szydło kościane, przęślik i miniaturowe koło z gliny oraz 
liczna polepa. 

Wyniki analizy rozprzestrzenienia poszczególnych kategorii źródeł wskazują na zbież
ność ich zasięgów z dwiema, wyraźnie wyodrębniającymi się koncentracjami dołów posłu
powych. Dane te, jak również duża jednorodność stylistyczna ceramiki z tej części stano
wiska pozwalają przypuszczać, iż badane budowle słupowe są jednoczasowe. 
Problematyczny natomiast pozostaje zarówno czas funkcjonowania, jak i sama funkcja 
rowu, ze względu na jego niezrozumiały w kontekście dotychczasowych odkryć przebieg. 
Kwestia ta wymaga dalszych badań. 

Ponadto odkryto obiekt osadowy z ceramiką o technologii łużycko-pomorskiej. 

Dacharzów, st. l Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Tarnobrzegu gm. Wilczyce, woj. tarnobrzes

kie 
AZP 88-72/10 

Badania prowadzili mgr Józef Ścibor z Muzeum Okręgowego w San
domierzu i mgr Marek Florek z Państwowej Służby Ochrony Zaby
tków Oddział w Tarnobrzegu (autor sprawozdania). Finansowane 
przez Urząd Wojewódzki w Tarnobrzegu. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko płaskie kultury pucharów lejkowatych i kultury mie
rzanowickiej, osada kultury pucharów lejkowatych, nie datowany 
kopiec. 

Stanowisko znane od okresu międzywojennego, ~edy to zarejestrowano 2 kopce, 
dobrze widoczne jeszcze w 1935 r., określone przez J . Zurowskiego jako wczesnośrednio
wieczne. W 1991 r. stwierdzono istnienie tylko l dużego kopca (wys. ponad 1,5 m, śr. ponad 
15 m) z płaszczem kamiennym wewnątrz, kilka skupisk kamieni oraz niewielkich sfalo
wań powierzchni pól, które wstępnie określono jako zniszczone pozostałości kolejnych 
kopców. W ich sąsiedztwie na powierzchni wystąpił materiał ceramiczny i krzemienny 
z okresu neolitu (głównie kultury pucharów lejkowatych) i wczesnej epoki brązu (kultury 
mierzanowickiej), przy całkowitym braku materiałów wczesnośredniowiecznych. Zdecydo
wano się podjąć badania o charakterze sondażowo-rozpoznawczym i jednocześnie ratow
niczym, do których wytypowano obiekt wstępnie zakwalifikowany jako bardzo zniszczony 
kopiec, manifestujący się w postaci owalnego zaciemnienia próchniczego oraz skupiska 
kamieni. 

Założono 2 wykopy- południowy i północny- o łącznej powierzchni 1,2 ara. Na 
przebadanej powierzchni odsłonięto 9 obiektów: płytką jamę pozbawioną materiału zaby
tkowego i 8 grobów, z których 7 należy niewątpliwie do kultury pucharów lejkowatych. Są 
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to typowe płaskie groby wziemne z trójelementowymi konstrukcjami ścian (bruk na dnie, 
obstawa ścian i nakrywa), tzw. typu nałęczowskiego. Szkielety zachowały się fragmenta
rycznie- odkryto jedynie fragm. czaszek i trzony kości długich, pozostałe elementy uległy 
rozkładowi wskutek aktywności biochemicznej podłoża . Jedynie szkielet v:r grobie nr 5, 
znajdujący się poza plamą czarnoziemu, zachował się w lepszym stanie. Zaden spośród 
przebadanych grobów nie zawierał wyposażenia. Obiekt oznaczony jako grób l najprawdo
podobniej pozbawiony był obstawy kamiennej. Silnie zwietrzały i uszkodzony przez orkę 
szkielet osobnika dorosłego (przypuszczalnie kobiety) był ułożony na prawym boku w po
zycji skurczonej , z czaszką w kierunku południowym. Ten jeden grób można wiązać z kul
turą mierzanowicką. 

Pomimo fragmentarycznego rozpoznania i skąpych danych o układzie przestrzennym 
można stwierdzić, że groby zbadane w 1992 r. stanowią część cmentarzyska płaskiego. 
Można wykluczyć istnienie w tym miejscu większej konstrukcji typu megalitycznego, 
np. trapezowatej lub prostokątnej obstawy bądź nakrywy kamiennej, zamykającej (nakry
wającej) kilka-kilkanaście obiektów grobowych. Otwartajest natomiast kwestia istnienia 
nasypu ziemnego. 

Badania będą kontynuowane. 

Gruta, st. 52 
gm. loco, woj. toruńskie 
AZP 31-47/212 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadził R. Kirkowski. Osada kultury ceramiki wstęgowej 
rytej. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 16, 63-64. 

Kichary Nowe, st. 2 "Pole Bo
lenia" 
gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie 
AZP 88-72/18 

Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii Zakład Archeolo
gii Średniowiecznej w Warszawie 

Badania prowadziły mgr mgr Dorota Cyngot i Hanna Kowalew
ska-Marszałek. Finansowane przez Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN z funduszu PONT. Szósty sezon badań. Osada i cmentarzysko 
neolityczne. 

Celem badań było dokończenie eksploracji pozostawionych w ubiegłym roku obiektów: 
obstawy kamiennej w obrębie grobowca o konstrukcji megalitycznej oraz 2 dużych jam 
należących do osady. Próbowano wyjaśnić szczegóły konstrukcyjne i funkcjonalne grobow
ca i rozpoznać jego najbliższe otoczenie przy pomocy badań geofizycznych i sondowania. 
Starano się ponadto uściślić przynależność kulturową i chronologię obiektów tworzących 
wraz z grobowcem i późniejszym od niego cmentarzyskiem interesującą sekwencję straty
graficzn\ Pracami objęto obszar ubiegłorocznego wykopu- łączna powierzchnia wynosi
ła205m. 

Obstawa grobu różniła się ,zdecydowanie od pozostałych tak co do wymiarów, jak 
i szczegółów konstrukcyjnych. Sciany tworzyły duże, nie zawsze regularne bloki kamien
ne, ułożone w 3 warstwach, uszczelnione mniejszymi okruchami bez użycia dodatkowego 
spoiwa. Rolę "posadzki" pełniło kilka dużych, płaskich płyt, nie przylegających ściśle do 
siebie. Wokół obstawy i pod nią nie stwierdzono śladów wkopu grobowego - płyty i bloki 
kamienne umieszczone były bezpośrednio w calcu lessowym. Obstawa zawierała szkielet 
ludzki w układzie charakterystycznym dla kultury pucharów lejkowatych: wyprostowany, 
na wznak, głową na południowy zachód, bez wyposażenia (wyeksplorowany w 1991 r.) . 
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Ponadto badano pozostałości osady wczesnoneolitycznej (wczesnych faz cyklu lendziel
sko-polgarskiego), znajdujące się pod nasypem grobowca i w jego bezpośrednim sąsiedz
twie. Wyeksplorowano jamę (ziemiankę?) o kilkumetrowej śr., zawierającą bardzo bogaty 
materiał archeologiczny (m.in. kilka naczyń zachowanych w całości lub w postaci dużych, 
składających się w całość fragm., liczne narzędzia krzemienne, obsydianowe i kościane) 
oraz materiał archeozoologiczny. Charakterystyczny, wyjątkowo bogaty materiał ceramicz
ny potwierdził w pełni przynależność opisywanego obiektu do wczesnych faz cyklu len
dzielsko-polgarskiego. 

Druga z badanych jam - głęboka piwniczka o przekroju trapezowatym, ze śladami 
wkopanego w dno drewnianego pojemnika? - dostarczyła, podobnie jak poprzednio, nie
wielkiej ilości materiału ruchomego, który pozwala jednak na wstępne datowanie tego 
obiektu i określenie jego przynależności prawdopodobnie do kultury amfor kulistych. 

Tegoroczny sezon wykopaliskowy przyniósł dalsze interesujące szczegóły co do sposobu 
konstrukcji grobowca i jego użytkowania. Pozyskano także ciekawe materiały archeolo
giczne i archeozoologiczne odnoszące się do osady wczesnoneolitycznej istniejącej przed 
założeniem grobowca. Potwierdzono bardzo dobry stan zachowania i duże walory poznaw
cze należących do niej obiektów nieruchomych, zawierających interesujące i liczne mate
riały. Stwierdzono również, że osadnictwo kultury amfor kulistych na badanym stanowi
sku miało bardziej stabilny niż sądzono dotychczas charakter, o czym świadczy ciekawa 
konstrukcyjnie jama, najprawdopodobniej związana z tą kulturą. 

W 1992 r. kontynuowano rozpoznawanie otoczenia grobowca w celu określenia m.in. 
wielkości i liczby grobowców megalitycznych należących do cmentarzyska kultury pucha
rów lejkowatych oraz zasięgu cmentarzyska kultury megalitycznej i osady wczesnoneoli
tycznej, przeprowadzając prospekcję geofizyczną, uzupełnioną sondowaniem. Jej wyniki 
powinny zostać zweryfikowane przy pomocy wierceń, sondaży i zdjęć lotniczych. Stanowi
łoby to etap wstępny przed podjęciem dalszych prac wykopaliskowych na stanowisku. 

Materiały z badań są przechowywane w Zakładzie Archeologii Średniowiecznej Insty
tutu Archeologii i Etnologii PAN. 

Badania będą kontynuowane. 

Klonowice, st. 5 Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 

Badania prowadziła B. Górska-Grabarczy k. Osada z elementami kul
tur leśnych. 

*Literatura: Komunikaty ... , s. 67-74. 

Kraków-Bieżanów, st. 27 patrz środkowa i późna epoka brązu 

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

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badaniami kierował Witold Migał. Udział wzięli mgr mgr Wojciech 
Borkowski, Sławomir Sałaciński, Marek Zalewski. Finansowane 
przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Czternasty 
sezon badań. Kopalnie krzemienia pasiastego. Neolit - wczesna 
epoka brązu, kultury amfor kulistych i mierzanowicka. 

Prace prowadzono w 2 rejonach związanych z leżącymi na powierzchni pracowniami 
przetwórczymi. W obu przypadkach kontynuowano badania rozpoczęte wcześniej. W pier
wszym była to pracownia zlokalizowana w północnym ramieniu pola eksploatacyjnego, 
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której eksplorację rozpoczęto w sezonie 1991- wykop I/91. Drugi z wykopów zlokalizowa
ny został w bezpośredniej bliskości wykopu 7/H/1988. Był to wykop nad kopalnią 7-610, 
której wyrobiska rozpoznano wykopaliskowo w latach poprzednich. 

Wykop 1/91 to rozpoznana za pomocą przeprowadzonych na dużym obszarze dołkowań, 
wyizolowana pracownia krzemieniarska. W sezonie 1991 wykopem o powierzchni 50 m 
wyeksplorowano w całości pozostałości pracowni występujące w glebie i podglebiu, aż do 
stropu czerwonej gliny zwietrzelinowej. Pracownia ta w całości związana była z produkcją 
czworościennych siekier przez ludność zaliczaną do kultury amfor kulistych. Po wyeksplo
rowaniu pracowni, w glinie znalezione zostały 3 mocno spatynowane zabytki? krzemien
ne: okruch z krzemienia pasiastego o nieregularnym retuszu krawędzi oraz 2 odłupki. 
Stan zachowania okazów (wyświecenie eolityczne) sugerował, iż mogą to być przedmioty 
związane z o wiele wcześniejszą niż neolit jednostką kulturową. Zaistniała więc koniecz
ność pogłębienia całego wykopu w sezonie 1992 w taki sposób, aby wyeksplorowana zosta
ła cała warstwa gliny aż do stropu zwietrzałych wapieni, stanowiących w Krzemionkach 
naturalne podłoże. W trakcie prac nie natrafiono jednak na żadne nowe materiały mogące 
wyjaśnić sytuację. 

Badania hałdy kopalni 7-610 miały na celu dalsze rozpoznanie struktury odkrytej 
w sezonie 1988. Struktura ta, określana przez nas jako pracownia- obozowisko górnicze, 
to wyizolowana stratygraficznie i pianigraficznie pracownia krzemieniarska, zawierająca 
oprócz pozostałości obróbki krzemienia ślady dużego, centralnie położonego ogniska. 
Wykop o powierzchni 8 m2 zlokalizowano w taki sposób, aby poszerzyć w interesującym 
nas rejonie wykop 7/H/88. Okazało się, że badana pracownia znajdowała się wewnątrz 
stałej konstrukcji słupowej. Dowodem na to są ślady po słupach tworzących ściany, widocz
ne w dwóch profilach. Odkrycie takiej konstrukcji jest nowością w historii badania nie 
tylko kopalń krzemionkowskich, ale też i całego neolitycznego górnictwa w Europie. 
W wyniku badań pozyskano ok. 25 tysięcy pozostałości krzemiennych oraz 30 fragm. 
ceramiki kultury amfor kulistych. 

Lelów, st. 13, gm. loco, woj. częstochowskie patrz późne średniowiecze 

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 B2IC1). 

*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 Stanisław Kukawka (autor sprawozdania) 
i dr Jolanta Małecka-Kukawka. Finansowane przez Uniwersytet im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Drugi sezon badań. Osada? kultury 
ceramiki wstęgowej rytej, osada kultury późnej ceramiki wstęgowej, 
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osada kultury pucharów lejkowatych, osada? i grób kultury amfor 
kulistych, ślad osadnictwa kultury ceramiki sznurowej. 

Kontynuowano prace w południowej części stanowiska. Wykopami badawczymi o po
wierzchni 100 m2 objęto odkryty w 1991 r. obiekt w południowo-zachodniej części stano
wiska oraz rejon bezpośrednio na wschód od wykopów z 1991 r. W wykopach zarejestrowa
no ślady 2 bardzo zniszczonych obiektów o trudnej do określenia przynależności 
kulturowej. Występujący tu materiał ceramiczny (głównie kultury pucharów lejkowatych) 
był kilkakrotnie rzadszy. Z ciekawych zabytków warto wymienić 2 groty laurowate o wy
raźnych nawiązaniach do subneolitycznych kultur północno-wschodnich. 

Ciekawiej prezentują się wyniki badań obiektu w południowo-zachodnim skraju stano
wiska. Odsłonięto tu rozległą gliniankę kultury pucharów lejkowatych o nieregularnych 
kształtach (w rzucie poziomym ok. 7 x 5 m i zachowanej gł. 0,7-1,6 m). W partiach dolnych 
(rejon nieckowatych zagłębień po eksploracji gliny) silnie zglinione wypełniska obiektu 
kolorystycznie było bardzo zróżnicowane (typowy charakter wyrobisk). Wyżej zalegała 
(10-30 cm) warstwa ciemnoszarobrunatnej, gliniastej ziemi, lekko laminowanej (efekt 
zapłukiwania obiektu). Na poziomie stropu tej warstwy glinianka została przecięta przez 
jamę kultury amfor kulistych o śr. ok. 1,8 m i gł. ok. l m, o gliniastym i kolorystycznie 
zróżnicowanym wypełnisku. 

W stropie częściowo wypełnionej glinianki znajdowała się silnie zniszczona konstruk
cja kamienna (ok. 140 kamieni o śr. od kilku do 40 cm) zachodząca na strop kultury amfor 
kulistych. Kamienie zalegały na przestrzeni ok. 5 x 3,2 m. Sądząc z ich układu, jak 
i wydobytych spomiędzy nich fragm. ceramiki, konstrukcję można uznać za pozostałości 
grobu kultury amfor kulistych (w glebie o odczynie kwasowym nie zachowały się kości). 
Zbudowano go w zagłębieniu terenowym (częściowo zapłukana glinianka kultury pucha
rów lejkowatych i strop jamy kultury amfor kulistych). Nie został on zasypany, o czym 
świadczy występująca pomiędzy kamieniami warstwa (30-40 cm) ciemnoszarobrunatnej, 
gliniastej ziemi o strukturze laminowanej. Zapłukiwanie niecki przemieściło część kamie
ni, spowodowało też występowanie tu na złożu wtórnym drobnych fragm. ceramiki kultu
ry pucharów lejkowatych. Zniszczenia dopełniła współczesna orka (obiekt widoczny byłjuż 
na powierzchni gruntu). Z tego kompleksu obiektów pochodzi 249 fragm. ceramiki kultury 
pucharów lejkowatych i 304 kultury amfor kulistych. 

Łącznie w sezonie 1992 pozyskano pojedyncze fragm. ceramiki kultury ceramiki wstę
gowej rytej i kultury późnej ceramiki wstęgowej, 450 - kultury pucharów lejkowatych 
i 304 - kultury amfor kulistych oraz 38 krzemieni, rozcieracz kamienny i kilka grudek 
polepy. Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury późnej ceramiki wstęgowej, 
mało charakterystyczne, nie wnoszą nic nowego do wiedzy o stanowisku. Zabytki kultury 
pucharów lejkowatych nie odbiegają swym charakterem od wydobytych w 1991 r. Nowe 
jakości to jama (osadnicza bądź związana z budową grobu) i resztki grobu kultury amfor 
kulistych. Cechy ceramiki wskazują na późny odcinek trwania tej kultury. Dla węgli 
drzewnych z jamy uzyskano oznaczenie radiowęglowe 1940±80 conv. be (Gd-6755). 

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

Badania będą kontynuowane. 

Łęg, st. 2, gm. Połaniec, woj. tarnobrzeskie patrz środkowa i późna epoka brązu 
Łęg, st. 3, gm. Połaniec, woj. tarnobrzeskie patrz wczesne średniowiecze 
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Łękawa, st. 15 Polska Akademia Nauk Instytut Ar· 
cheologii i Etnologii Oddział w Krako
wie Pracownia Archeologiczna w Igo
łomi 

gm. Kaziemierza Wielka, woj. 
kieleckie 
AZP 99-61/-

Badania prowadził dr Krzysztof Tunia. Finansowane przez Konser
watora Zabytków Archeologicznych w Kielcach. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej oraz z epoki brązu lub 
wczesnej epoki żelaza. 
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Celem badań było zabezpieczenie cmentarzyska kultury ceramiki sznurowej, niszczo
nego w trakcie zabiegów agrotechnicznych przez właściciela gruntów. W 1992 r. założono 
w obrębie stanowiska 3 wykopy badawcze. Dwa z nich dostawiono do wykopu ubiegłorocz
nego, trzeci oddalony był od nich na południe o kilkanaście metrów. W obrębie wykopu 
przylegającego do wykopu z 1991 r. odkryto pozostałości grobu kultury ceramiki sznuro
wej grupy krakowsko-sandomierskiej. Zawierał on typowe wyposażenie, brakjednak było 
w nim szkieletu (kenotafium?). W sumie na omawianym cmentarzysku odkryto dotąd 
4 pochówki omawianej kultury. 

W obrębie trzeciego wykopu - o rozmiarach 5 x 5 m - odkryto ciałopalne cmentarzy
sko z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza. Zlokalizowano tam 7 grobów. Większość 
z nich wyposażona była w ceramikę, a 3 zawierały drobne wyroby brązowe. W niektórych 
natrafiono także na nie spalone kości zwierzęce. Poza obiektami w obrębie wykopu znale
ziono też fragm. ceramiki i rozproszone, przepalone kości ludzkie. 

Przewiduje się kontynuację prac. 

Mirkowice, st. 33 
gm. Mieścisko, woj. poznań
skie 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

Badania prowadzili mgr Bogusław Okupny - kierownik badań oraz 
dr Marek Chłodnicki. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Osada ludności kultury pucha
rów lejkowatych i kultury amfor kulistych. 

Stanowisko 33 odkryte zostało w trakcie badań AZP wiosną 1992 r. Zlokalizowane jest 
na północno-zachodnim skraju niewielkiego pasa wydmowego. Znaczna część stanowiska 
została całkowicie zniszczona przez piaśnicę oraz wysypisko śmieci. Celem badań o cha
rakterze ratowniczym było przebadanie nienaruszonej, północnej części stanowiska, na 
której planowane jest wybudowanie wysypiska śmieci. 

Ogółem przebadano 134 m2
, odsłaniając pozostałości 21 obiektów: 3 jam, 3 dołków 

posłupowych? oraz innych o nieokreślonym charakterze. W obiektach występował bardzo 
nieliczny materiał kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych. 

W trakcie eksploracji wydobyto ok. 2900 fragm. rozdrobnionej ceramiki, głównie kul
tury amfor kulistych i kultury pucharów lejkowatych oraz ok. 170 przedmiotów krzemien
nych, głównie półwytworów z materiału narzutowego. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 
Badania będą kont~uowane. 

Mściszewo, st. 22, gm. Murowana Goślina, woj. poznańskie patrz środkowa i późna epoka brązu 
Mysławczyce, st. l , gm. Proszowice, woj. krakowskie patrz wczesna epoka brązu 
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Orle, st. 2 Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
gm. Wejherowo, woj. gdańskie 
AZP 05-42/-

Badania prowadziła mgr Danuta Król. Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku przy współudziale Inwestora - A. Pu
szyńskiego . Drugi sezon badań . Stanowisko wielokulturowe (mezolit, 
neolit, wczesna epoka żelaza, wczesne średniowiecze, średniowiecze). 

Stanowisko położone jest na zachód od centrum wsi Orle, na terenie piaszczystej terasy 
przylegającej do pradoliny Redy. Pierwsze prace wykopaliskowe przeprowadzono w 1984 r. 
Wznowienie badań nastąpiło w związku z planowaną parcelacją i pracami budowlanymi 
na części stanowiska. Wykopy założono w części wschodniej , przylegaj~cej bezpośrednio do 
pradoliny Redy, i w części zachodniej stanowiska. Na obszarze300m nie zarejestrowano 
obiektów i warstwy kulturowej. 

Materiały zalegały w warstwie średnioziarnistego piasku bezpośrednio pod humusem. 
Materiały mezolityczne, neolityczne (kultura pucharów lejkowatych) i z wczesnej epoki 
żelaza wyróżniono w części zachodniej, natomiast materiały kultury rzucewskiej, z wczes
nego średniowiecza i średniowiecza wyróżniono w części wschodniej . Wśród materiałów 
zabytkowych wydzielono: rdzenie jednopiętowe, odłupkowo-wiórowe, drapacze, trapezy, 
wióry, fragm. ceramiki. 

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

Podłęże, st. 3, gm. Niepołomice, woj. krakowskie patrz wczesne średniowiecze 
Podzamcze, "Góra Birów", gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie patrz paleolit i mezolit 

Ryńsk, st. 42 Muzeum w Grudziądzu 
gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie 
AZP 35-45/60 

Badania prowadził R. Kirkowski. Osada kultury ceramiki wstęgowej 
rytej . 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 21, 47-54 

Rywałd, st. 4 
gm. Radzyń Chełmiński, woj. 
toruńskie 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Toruniu 

AZP 32-47/88 

Badania prowadził W Sosnowski. Osada kultury ceramiki wstęgowej 
rytej. 

•Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 29, 77-79. 



Informator Archeologiczny 

Rzucewo, st. l 
gm. Puck, woj. gdańskie 
AZP 04-42/1 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Danuta Król. Finansowane przez Urząd 
Wojewódzki w Gdańsku. Kontynuacja badań z lat 1927-1929, 
1983-1991. Osada kultury rzucewskiej, ślady osadnicze z okresu 
wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza, średniowiecza. 
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Stanowisko położone jest na północny wschód od centrum wsi Rzucewo. Badania 
przeprowadzono na obszarze terasy akumulacyjnej przylegającej bezpośrednio do klifu 
Kępy Puckiej . Stratygrafia tej części stanowiska odbiega zdecydowanie od dotychczas 
rejestrowanej na osadzie. Przebadano łącznie 180m2• Powierzchnia wykopu wraz z war
stwą kulturową została silnie zniszczona przez późniejsze wkopy. Wyróżniono 10 obiektów 
(paleniska, półziemiankę, słupy) . Obiekty wyróżnione zostały na poziomie piasku różno
ziarnistego. W części wschodniej wykopu wyróżniono wkładkę torfu. 

W materiale zabytkowym wydzielono: fragm. ceramiki (kultura rzucewska, okres 
wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, średniowiecze), grociki, drapacze, fragm. 
płyt szlifierskich. 

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

Słonowice, st. "G" Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii Oddział w Krako
wie Pracownia Archeologiczna w Igo
łomi 

gm. Kazimierza Wielka, woj. 
katowickie 
AZP 98-61/38 

Badania prowadził dr KrzysztofTunia. Finansowane przez Fundację 
na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu PONT. Jedenasty sezon 
badań . System fortyfikacji neolitycznych. Osada kultury trzciniec
kiej. 

Celem realizowanych w 1992 r. prac terenowych było zlokalizowanie północnej granicy 
umocnienia kultury pucharów lejkowatych. W świetle dotychczasowych ustaleń fortyfika
cja ta składa się ze skomplikowanego systemu rowów, wałów i palisad, zamykających 
przestrzeń w formie czworokąta. W obrębie tegorocznego wykopu (nr XXI) natrafiono na 
pozostałości spągowej partii rowu o szerokości kilkunastu metrów. Miał on przebieg 
wschód-zachód, który odpowiada generalnemu usytuowaniu umocnienia, zorientowane
mu wzdłuż linii północ-południe - wschód-zachód. Rów ten interpretować można jako 
pozostałość elementu umocnień zamykających od północy centrum fortyfikacji. 

W obrębie wykopu natrafiono także na bardzo bogate materiały pochodzące z następ
nej fazy zasiedlenia terenu badanego stanowiska- kultury trzcinieckiej. Należały do niej 
42 obiekty w postaci jam zasobowych i pasłupowych oraz olbrzymia ilość ceramiki, kości 
zwierzęcych, kamieni, polepy, a także wyroby z kości, kamienia i brązu. Terenowe obser
wacje potwierdzają dotychczasowe spostrzeżenia o wewnętrznym zróżnicowaniu chronolo
gicznym materiałów "trzcinieckich". Występują wśród nich wyroby fazy wczesnej, jak 
i ceramika o cechach stylu "łużyckiego" . 
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Spytkowice, st. 2 
gm.loco, woj. bielskie 
AZP 103-52/26 

Neolit 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Bielsku-Białej 

Badania pr9wadził mgr Sławomir Dryja. Finansowane przez Instytut 
Rybactwa Sródlądowego w Olsztynie Zakład Doświadczalny w Zato
rze. Pierwszy sezon badań. Osada neolityczna. 

Badania rozległej osady kultury ceramiki wstęgowej rytej prowadzone były przy współ
udziale absolwentów i studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Ja~ellońskiego. 
Wytyczono i wyeksplorowano łącznie 7 wykopów o ogólnej powierzchni 98 m . W wykopie 
1/92 odsłonięto i wyeksplorowano 4 silnie zniszczone obiekty. 

Z powierzchni, warstwy ornej oraz obiektów pochodzą liczne zabytki: fragro. ceramiki 
oraz wyroby krzemienne. W zdecydowanej większości wiążą się one z kulturą ceramiki 
wstęgowej rytej . Na obecnym etapie badań trudno ustalić, do której fazy tej kultury 
należałoby je odnieść. Z powierzchni zebrano również nieliczne fragm. ceramiki należące 
do kultury lendzielskiej oraz średniowiecza. 

Badania powinny być kontynuowane. 

Strzegowa, st. 43 
gm. Wolbrom, woj. katowickie 
AZP94-54/-

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr Andrzej Pelisiak. Finansowane przez Zarząd 
Jurajskich Parków Krajobrazowych w Dąbrowie Górniczej za pośred
nictwem Zespołu Badań Konserwatorskich w Łodzi. Pierwszy sezon 
badań. Wielokulturowe i wieleokresowe pole pracowniane z krzemie
nicami ze schyłkowej fazy kultury pucharów lejkowatych /kultury 
badeńskiej i kultury ceramiki sznurowej. 

Badane stanowisko jest polem pracownianym położonym w strefie kulminacji kom
pleksu skał wapiennych nad jaskinią Jasną Strzegowską. Obszar pola szacuje się na ok. 
500m2

• Znacznajego częśćjest zniszczona przez istniejące tam (już nieczynne) kamienio
łomy. Obiekt znany jest od kilku lat na podstawie materiałów powierzchniowych zebra
nych przez pracowników Jurajskich Parków Krajobrazowych. Szczegółowo był penetrowa
ny w trakcie badań powierzchniowych w 1992 r. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w 1992 r. objęły obszar 110m2
. Odkryto kilka 

krzemienie, które zawierały łącznie ok. 50 tys. przedmiotów krzemiennych. W obrębie 
niektórych skupień rejestrowano stosunkowo liczne fragro. ceramiki kultury ceramiki 
sznurowej. 

Materiały krzemienne zalegały w układzie krzemienicowym w obrębie próchnicy 
i w stropie lessów eolitycznych. Poszczególne skupiska krzemieni były zwarte pod wzglę
dem chronologicznym oraz w zakresie pozostałości wytwórczej. Wykonywano tu siekiery 
czworościenne, bardzo duże wióry oraz wióry mniejszych rozmiarów. W obrębie skupisk 
rejestrowano pozostałości całych cykli produkcyjnych: od wczesnych faz formowania brył 
krzemienia po finalne stadia eksploatacji rdzenia i wykonywania siekier. 

Materiały złożono w Zarządzie Jurajskich Parków Krajobrazowych w Dąbrowie Górni
czej . Dokumentacja jest przechowywana w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym 
w Łodzi, Zespole Badań Konserwatorskich w Łodzi i w Zarządzie Jurajskich Parków Kra
jobrazowych w Dąbrowie Górniczej. 

Badania zakończono. 



Informator AreMalogiczny 

Strzelin, st. 16 
gm. loco, woj. wrocławskie 
AZP 87-29/33 

Uniwersytet Wrocławski Katedra Ar
cheologii 

Badania prowadzili prof. dr hab. W. Wojciechowski, dr C. Buśko i mgr 
P. Cholewa. Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin. Wie
lofazowa osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, osada kultury łu
życkiej oraz ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej kłutej, 
kultury lendzielskiej , kultury pucharów lejkowatych, kultury unie
tyckiej i okresu wczesnośredniowiecznego. 
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Stanowisko położone jest na wschodnim obrzeżu Strzelina, na krawędzi piaszczystoż
wirowej terasy, ograniczającej od północy dolinę rzeki Oławy. Wykazuje ono skłon w kie
runku południowym. Przebadano powierzchnię 56 arów, z czego 49 przypada na wykop 
szerokopłaszczyznowy, 7 zaś na przekopy kontrolne, którymi rozpoznano północną peryfe
rię stanowiska. Odsłonięto i przebadano 110 jam, uzyskując liczny i różnorodny materiał 
zabytkowy, w obrębie którego dominuje ceramika, zabytki krzemienne (w tym importowa
ny surowiecjurajski w jamach kultury ceramiki wstęgowej rytej), zabytki kamienne, kości 
zwierzęce oraz wyroby z rogu, polepa zawierająca liczne makroszczątki roślinne . Zaby
tkiem szczególnej wagi jest fragm. torsu figurki antropomorficznej, na którego partii 
plecowej wytłoczony jest rząd znaków, ponad wszelką wątpliwość nie będących ornamen
tem. Znalezisko to pochodzi z najstarszej (gniechowickiej) fazy kultury ceramiki wstęgo
wej rytej . Stwierdzono trzykrotne zasiedlanie stanowiska przez ludność kultury ceramiki 
wstęgowej rytej. Miało ono miejsce we wzmiankowanej już najstarszej fazie tej kultury, 
w jej fazie środkowej (nutowej), z którą wiążą się relikty długiego domu słupowego oraz 
w fazie późnej, reprezentowanej na Dolnym Sląsku przez wariant szarecki. Osada ludności 
kultury łużyckiej funkcjonowała w tym miejscu na przełomie V okresu epoki brązu i okre
su halsztackieg9 C - można w jej obrębie wyróżnić 2 zagrody złożone z domu słupowego 
i zespołu jam. Siady bytowania ludności kultury ceramiki wstęgowej kłutej sprowadzają 
się do 3 niewielkich jam o typowym inwentarzu ceramicznym, pozwalającym datować jej 
aktywność w tym rejonie na starszą fazę tej kultury. Pozostałe ślady osadnictwa reprezen
towane są przez pojedyncze obiekty i nieliczne skorupy. Jedynie wśród skorup wczesnośre
dniowiecznych wyróżniono 2 zespoły datowane na IX-X w. (l jama) i XI-XII w. (l jama). 
Szczególną wartość naukową mają ujawnione pozostałości .trzech istniejących po sobie 
osad ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej, z których każda legitymuje się zespołem 
cech najbardziej typowych dla reprezentowanej przez siebie fazy. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

Szlachcin, st. 3 
gm. Środa Wlkp., woj. poznań
skie 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Witold Świderski . Finansowane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Środzie Wlkp. oraz Muzeum Archeologiczne w Po
znaniu. Wznowienie prac prowadzonych w l. 1934/35. Osada bagien
na kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko zostało odkryte podczas wydobywania kredy łąkowej. Położone jest na dnie 
doliny rzeki . Moskawy, po północnej stronie brzegu. Wznowienie badań miało za cel 
ustalenie dokładnej lokalizacji stanowiska, określenie stopnia jego zniszczenia oraz wyty
powanie miejsc pod eksplorację wykopaliskową. Badaniami sondażowymi i wierceniami 
geologicznymi objęto obszar blisko 5 hektarów. Zlokalizowano, jak się wydaje, położenie 
wykopów po badaniach przedwojennych. W miejscu tym stanowisko zostało całkowicie 
zniszczone. Na obszarze bezpośrednio do niego przylegającym nie natrafiono na miejsca 
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o podobnym układzie geomorfologicznym, na których można by rozpocząć prace rozpo
znawcze. 

Badania będą kontynuowane. 

Wielkie Radowiska, st. 22 
gm.Dębowa Łąka, woj. toruńskie 
AZP 35-47/84 

Muzeum w Grudziądzu 

Badaniami kierował Urząd Wojewódzki w Toruniu oraz Urząd Gminy 
w Dębowej Łące. Pierwszy sezon badań. Osada kultury ceramiki 
wstęgowej rytej. 

Stanowisko położone jest na pograniczu wsi Wielkie Radowiska i Kurkocin. Zajmuje 
dolne partie stoku doliny bezimiennego cieku wodnego, będącego dopływem Strugi Wą
brzeskiej . Położone jest na lekkich glebach piaszczystych, występujących na pograniczu 
gleb torfowo-bagiennych dna doliny i gliniastych na krawędzi doliny. 

Wykopy badawcze o łącznej powierzchni 237 m2 założono na zachód od zabudowań 
gospodarczych, w miejscu największej koncentracji materiałów zabytkowych. Założono 
również szereg niewielkich sondaży w celu określenia zasięgu występowania materiałów 
kultury ceramiki wstęgowej rytej . W trakcie badań zlokalizowano 5 obiektów kulturo
wych. Z obiektów l i 2 pozyskano 1029 fragm. ceramiki. Pozostała część materiału zaby
tkowego, głównie ceramiki (ok. 1500 fragm.), zalegała przede wszystkim w warstwie ornej 
oraz w stropowych partiach piaszczystego calca. 

Chronologię oparto głównie na technologii i formach naczyń - określono ją wstępnie 
na III fazę rozwoju kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej, być może na 
jej późny odcinek. 

Odkryte obiekty wskazują na duży stopień zniszczenia tego stanowiska. Należy przy
puszczać, że pierwotna powierzchnia gruntu została obniżona o ok. 50 cm. 

Materiały złożono w Muzeum w Grudziądzu. 
Badania zakończono . 

Wielkie Radowiska, st. 24 
gm.Dębowa Łąka, woj. toruńskie 
AZP 35-47/89 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadził mgr Ryszard Kirkowski. Finansowane przez 
Urząd Wojewódzki w Toruniu oraz Urząd Gminy w Wąbrzeźnie. 
Pierwszy sezon badań. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. 

Stanowisko położone jest na pograniczu wsi Wielkie Radowiska i Kurkocin. Zajmuje 
środkowe partie stoku doliny bezimiennego cieku, będącego dopływem Strugi Wąbrzes
kiej . Położone jest na pograniczu gleb piaszczystych i gliniastych, w odległości 150 m na 
północ od st. 22. 

Wykopy badawcze o łącznej powierzchni 155 m2 założono na zachód od drogi polnej, 
w miejscu widocznych na powierzchni obiektów kultury ceramiki wstęgowej rytej . W trak
cie badań zlokalizowano 4 obiekty tej kultury. Pozyskano 5669 fragm. ceramiki naczynio
wej, 433 artefakty krzemienne oraz 75 narzędzi kamiennych. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje fakt odkrycia w obiekcie 2 fragm. naczynia zoomorficznego, najprawdopodobniej 
ptaka, oraz glinianej krowy (fragm. większej figurki). 

Na podstawie materiału ceramicznego chronologię określono wstępnie na III fazę 
rozwoju kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej . 

Materiały złożono w Muzeum w Grudziądzu. 
Badania zakończono. 



Informator Archeologiczny 

Wielkie Radowiska, st. 36 
gm.Dębowa Łąka, woj. toruń
skie 
AZP 35-47/101 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Toruniu 

Badania prowadził W Sosnowski. Obozowisko kultury późnej cera
miki wstęgowej . 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 34, 69-71. 

Zagaje Stradowskie, st. l "Mo
giła Stradowska" 
gm. Czarnocin, woj. kieleckie 
AZP 96-61/141 

Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii Oddział w Krako
wie 

Badania prowadziła mgr Barbara Burchard. Finansowane przez Ko
mitet Badań Naukowych z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej -
Program PONT. Drugi sezon badań. Grobowce kultury pucharów 
lejkowatych pod kurhanem. 
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Badania w 1992 r. były kontynuacją badań przeprowadzonych w 1991 r., po ponad 30 
latach, które upłynęły od odkrycia stanowiska. W poprzednich akcjach wykopaliskowych 
zbadano ćwiartki południowo-zachodnią i południowo-wschodnią kurhanu, w 1992 r. -
ćwiartkę północno-zachodnią. W jej obrębie odkryto drugi układ równoległych rowków ze 
śladami kilkudziesięciu słupów (grobowiec 11/92) o identycznej orientacji północny za
chód-południowy wschód, co konstrukcja odkryta pod ćwiartką południowo-zachodnią 
kurhanu (grobowiec 1/59) z pochówkiem kultury pucharów lejkowatych. W badanej części 
grobowca 11/92 nie odkryto pochówku. Zarysy obydwu założeń grobowców wychodzą poza 
obręb nasypu kurhanu, najprawdopodobniej zbudowanego przez ludność kultury ceramiki 
sznurowej, której 2 groby niszowe zostały odkryte w 1991 r. pod nasypem części południo
wo-wschodniej mogiły. Odkrycie grobowca 11/92 jest potwierdzeniem stosowania konstrukcji 
palisadowej jako obudowy grobowców kultury pucharów lejkowatych na tym cmentarzysku. 

Do wyjątkowych znalezisk należą ślady orki zaobserwowane na powierzchni ok. 9 m2
. 

Ukazały się one w formie ciemnych, równoległych pasm na żółtym calcu lessowym. Zloka
lizowanie śladów orki po dwóch stronachjednego z rowków grobowca Il/92 nie wyjaśniajej 
związku z określonym etapem działalności ludzkiej na tym stanowisku. 

Najstarszym śladem pobytu człowieka na tym stanowiskujest niewielkajama środko
wej fazy kultury lendzielskiej , w którą wkopany był południowy rowek grobowca 11/92. 

Zakrzewo, st. 6 
gm. Radzyń Chełmiński, woj. 
toruńskie 
AZP 31-47/33 

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

Badania prowadził S. Kukawka. Osada kultury pucharów lejkowatych. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 35, 81-87. 

Żuławka Mała, st. l, gm. Wyrzysk, woj. pilskie patrz wczesna epoka żelaza 



EPOKA BRĄ.ZU 

WCZESNA EPOKA BR4ZU 

Dacharzów, st. l, gm. Wilczyce, woj. tarnobrzeskie patrz neolit 

Dąbrowa Biskupia, st. 21 
gm.loco, woj. bydgoskie 
AZP 45-43/-

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadził P. Chachlikowaki. Stanowisko wielokulturowe. 
Pochówek wojownika z okresu wczeenej epoki brązu . 

*Literatura: Badania archeologiczne ... 

Łęg, st. 2 Archet sp. z o. o. w Warszawie 
gm. Połaniec, woj. tarnobrzes
kie 
AZP 95-69/1 

Badania prowadzili: dr B. Chomentowska, dr J. Kalaga, dr hab. 
R. Mazurowski. Finansowane puez Elektrownię im. Tadeusza Ko
ściuszki w Połańcu. Drugi sezon badań. Stanowisko wielokulturowe. 
Mezolit, neolit, epoka brązu, wczesna epoka żelaza. 

W 1992 r. prace na stanowisku 2 w założeniu miały wyjaśnić 3 kwestie: l - zachodni 
zasięg osady, 2 - potwierdzenie istnienia na stanowisku osadnictwa wczesnołużyckiego, 
3 - określenie obszaru występowania pozostałości po osadnictwie ludności kultury trzci
nieckiej . 

Ad. l, 3: najbardziej wysunięte na zachód wykopy wykazały intensywne osadnictwo 
łużyckie. Odsłonięto jamy, w których wystąpiła bardzo duża ilość fragm. ceramiki (obiekt 
241-200 fragm. ceramiki, 5 fragm. tygla odlewniczego). Na odcinku zachodnim koniec 
osady wyznacza skarpa starorzecza Czernej. Stwierdzono, że w tej części osady prawie nie 
występują ślady osadnictwa trzcinieckiego. 

Ad. 2: Na wschód od omówionych wykopów założono wykop, który był usytuowany na 
obszarze, gdzie w 1991 r. odkryto obiekt 2 z ceramiką kultury trzcinieckiej i wczesnołużyc
kiej. Ujawniono obiekt datowany na III okres epoki brązu, zawierający oprócz materiału 
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ceramicznego także sierp brązowy - analogiczny do odkrytego w 1991 r. Tegoroczne 
odkrycie jest o tyle cenniejsze, że sierp pochodzi z zespołu zwartego (odkryty w 1991 r . 
został znaleziony w warstwie ornej). Oba okazy wstępnie można datować na III okres 
epoki brązu. Na omawianym wykopie wystąpiło ok. 100 wytworów kamiennych, w tym 
kilkanaście charakterystycznych narzędzi dla kultury janisławickiej . 

Na wykopie najdalej wysuniętym na wschód odsłonięto fragm. krzemienicy, którą 
należy odnieść do zespołów janisławickich. Na wykopie tym odsłonięto również 12 obiek
tów, których zawartość stanowiła głównie ceramika, przeważnie kultury łużyckiej III fazy 
grupy tarnobrzeskiej, której niemal w każdym obiekcie towarzyszyła ceramika kultury 
trzcinieckiej. Z wykopu tego pozyskano także ceramikę kultury grzebykowej , kultury 
amfor kulistych i Chłopice-Vesele. 

W sumie na 7 wykopach wystąpiło 25 obiektów. Z zabytków wydzielonych poza sierpem 
i fragm. tygla odlewniczego wystąpił paciorek gliniany i blaszka brązowa. 

Planuje się kontynuację badań . 

Łęg, st. 3, gm. Połaniec, woj . tarnobrzeskie patrz wczesne średniowiecze 

Mysławczyce, st. l 
gm. Proszowice, woj . krakow
skie 
AZP 100-61/112 

Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii Oddział w Krako
wie 

Badania prowadziła dr Halina Dobrzańska. Finansowane przez Wn
jewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Krakow1e, 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Urząd Miasta i Gminy 
w Proszowicach. Kontynuacja badań z lat 1988-1991. Wielokulturo
wa osada z epoki neolitu, brązu i okresu rzymskiego. 

Stanowisko położone jest na południe od zabudowań wsi, na cyplu nadzalewowej terasy 
lewego brzegu Szreniawy. Cypel ten ma dwie kulminacje, w części zachodniej i wschodniej, 
rozdzielone łagodnym obniżeniem . Materiał zabytkowy na powierzchni stanowiska zajmu
je obszar ok. 8 ha i koncentruje się w rejonie zachodniej kulminacji cypla, zwłaszcza na 
jego stokach opadających w kierunku doliny zalewowej. Szczególnie obficie występuje 
także w obniżeniu między obiema kulminacjami. 

W ciągu pięciu sezonów wykopaliskowych przebadano obszar 440m2
, rejestrując 105 

obiektów przy miąższości warstwy kulturowej od 40 do 160 cm. 
L Z epoką neolitu należy łączyć 3 zespoły cyklu lendzielsko-polgarskiego, w tym grób 1/90, 
będący szkieletowym pochówkiem osobnika płci męskiej . Wyjątkowo dobrze zachowany 
szkielet ułożony był na prawym boku, z głową na południe; w wyposażeniu był pucharek 
na pustej nóżce i czarka. 
2. Większość obiektów to pozostałości osad z epoki brązu. Do kultury mierzanowickiej 
należy 6 odkrytych zespołów, przy czym drobne fragm. ceramiki tej kultury występują 
często w zespołach innych kultur, a zwłaszcza trzcinieckiej. Z tą ostatnią można łączyć aż 
34 obiekty, wśród których na szczególną uwagę zasługuje obiekt 29/90, będący trapezowatą 
jamą, w wyposażeniu której odkryto naczynia wskazujące na silne oddziaływanie zakar
packie. Podobnego kształtu był obiekt 84/92, na dnie którego złożone zostały szkielety 
zwierząt domowych - ostatni z nich został częściowo uszkodzony przez prostokątny, 
płytki obiekt 93/92, o płaskim dnie z dołkiem poslupowym, należący do tej samej kultury. 
Wśród zabytków ruchomych kultury trzcinieckiej na uwagę zasługuje brązowa szpila 
uchata; z jedną z dwu wspomnianych wyżej kultur należy łączyć 2 szpile kościane o pła
skich główkach z wywierconymi otworami. 

Na czas trwania kultury łużyckiej przypada 13 zespołów, natomiast pozostałe 19 można 
jedynie ogólnie datować na epokę brązu . 
3. Kulturę przeworską reprezentuje 10 obiektów datowanych na późny okres rzymski. Do 
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najważniejszych należy budynek 1/89, o powierzchni ok. 61 m2
, wgłębiony w ziemię, na 

planie wydłużonego prostokąta z dwoma rzędami słupów; w części południowej obiekt ten 
poszerzony został o 2 zbudowane symetrycznie po obu jego stronach prostokątne aneksy 
o powierzchni ok. 7,5 m2 każdy. Wartość naukową omawianego budynku podnosi fakt 
znakomitego zachowania polepy konstrukcyjnej, pozostalej in situ po. pożarze obiektu, co 
w przyszłości ułatwijego rekonstrukcję. Również nietypowo dla chat kultury przeworskiej 
prezentuje się seria ceramiki pochodzącej z tego obiektu, która w 100% została wykonana 
na kole garncarskim. Znaleziono tu także ciosłę żelazną, dużą ilość kości zwierząt domo
wych z przewagą bydła oraz zwęglone kawałki drewna, będące zapewne pozostałością 
konstrukcji budynku. Na wschód od niego zaobserwowano ślady obiektu gospodarczego?, 
który wyznaczały słupy. Ujawniono tu znaczną · ilość fragm. naczyń zasobowych, dużych 
kości zwierząt, w tym 2 czaszki koni, a także trójwarstwowy grzebień zdobiony i drobne 
narzędzia. Między obydwoma obiektami, na osi równoległej do ściany wschodniej budynku 
1/89 ujawniono 3 płytkie, owalne jamy, zawierające kości zwierząt domowych, fragm. 
naczyń zasobowych oraz kamienie. 

Budynek 92/92 został odsłonięty częściowo . Ma on 7 m dł., a na ok. 80 cm od powierz
chni ziemi ujawniono poziom jego użytkowania. Równolegle do osi obiektu biegnie rząd 
4 słupów. 

Do istotnych znalezisk ruchomych z okresu rzymskiego należą 3 denary Trajana, 
Hadriana i Antoniusa Piusa oraz antoninian Klaudiusza II, fragm. naczynia terra sigillata, 
zapinka AVI158 oraz duża ilość drobnych narzędzi z żelaza, brązu i kości . W materiale 
ceramicznym zdecydowanie dominują naczynia wykonane na kole garncarskim. 

Materiały są przechoWYWane w Pracowni Archeologicznej Instytutu Archeologii i Et
nologii PAN w Igołomi. 

Badania będą kontynuowane. 

Nowa Sikorska Huta, st. 2 
gm. Stężyca, woj. gdańskie 
AZP 15-38/-

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Mirosław Fudziński. Finansowane przez 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku . Cmentarzysko kurhanowe 
z wczesnej epoki brązu. 

Badania miały charakter ratowniczy i podjęte zostały, kiedy inspekcja stanowiska 
stwierdziła wybieranie kamieni z jednego z kurhanów. 

Przebadano obszar o powierzchni ok. 20 m2
. Sam kurhan miał 4 m śr. i ok. 60 cm 

wysokości. Pod naruszonym brukiem kamiennym znajdowały się porozrzucane liczne 
płyty kamienne ze śladami ciosania - niewątpliwie pozostałości komory grobowej. 
W środku kurhanu wystąpił ślad niewielkiego prostokątnego wkopu, z dna którego zebra
no liczne drobne fragm. węgla drzewnego. Materiał ten zostanie przekazany do analizy 
C14. Znaleziono tylko kilka fragm. ceramiki. Na tej podstawie można datować przebadany 
obiekt na wczesną epokę brązu. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania powinny być kontynuowane. 
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Opatkowice, st. 2 
gm. Proszowice, woj. krakow· 
ski e 
AZP 99-60/6 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadził mgr J . Górski. Finansowane przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Krakowie. Drugi sezon 
badań. Osada kultury mierzanowickiej i trzcinieckiej . 

25 

Ratownicze prace wykopaliskowe przeprowadzono na terenie działki budowlanej przy
legającej od zachodu do parceli badanej w ubiegłym roku. Przy pomocy spychacza został 
odsłonięty do poziomu calca obszar o powierzchni ok. 570 m2

. Wyeksplorowano 10 obiek
tów, z których 3 można datować na czasy kultury mierzanowickiej, a 4 zaliczono do 
kultury trzcinieckiej. W 3 jamach nie natrafiono na materiały datujące, 2 z nich były 
wkopane w obiekty kultury trzcinieckiej . W związku z tym można przypuszczać, że w tej 
części stanowiska istniało też młodsze, na razie bliżej nie określone osadnictwo. Obiekty 
były usytuowane w pobliżu bardzo stromego stoku cypla. Ze względu na erozję rejestrowa
no jedynie przydenne części jam. 

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

Proszowice, st. 2 
gm. loco, woj. krakowskie 
AZP 99-59/23 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadził mgr Janusz Bober. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Krakowie. Osada 
kultury trzcinieckiej . 

Stanowisko zostało odkryte w 1968 r. podczas badań powierzchniowych prowadzonych 
przez Zakład Archeologii Małopolski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. Położo
ne jest przy drodze Proszowice-Słomniki, na północnym stoku cyplowatego podniesienia 
terenu, wcinającego się od południa w płaskie dno doliny Szreniawy. 

Ratownicze prace wykopaliskowe przepr~wadzono w obrębie działki budowlanej poło
żonej w części stanowiska. Przebadano 38 m i odkryto 3 obiekty. Obiekt l - długi, płytki 
rów zawierał głównie ceramikę współczesną. Obiekt 2- w rzucie okrągły, o śr. ok. 110 cm, 
w przekroju lekko trapezowaty zawierał 4 fragm. naczyń prahistorycznych. Obiekt 3 -
w rzucie okrągły, o śr. ok. 220 cm, o profilu trapezowatym zawierał 161 fragm. ceramiki 
kultury trzcinieckiej, czaszkę ludzką częściowo uszkodzoną, siekierkę krzemienną gładzo
ną, walcowaty ciężarek tkacki. Obiekt ten został w przybliżeniu wydatowany na schyłek 
II okresu epoki brązu. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Rybniki, st. l "Krzemianka" 
gm. Wasilków, woj. białostoc
kie 
AZP 34-86/1 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badaniami kierował mgr Marek Zalewski przy współpracy mgr mgr 
Wojciecha Borkowskiego, Witolda Migala i Sławomira Sałacińskiego . 
Finansowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warsza-
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wie. Pierwszy sezon badań. Kompleks kopalń krzemienia. Epoka 
brązu. 

W Puszczy Knyszyńskiej nad rzeczką Krzeroianka odkryty został zespół stanowisk 
związany z eksploatacją i przetwórstwem krzemienia. Obejmuje on: pole eksploatacyjne, 
strefę pracowni przykopalnianych oraz pojedyncze pracownie w rejonie źródlisk. 

Badania w 1992 r. objęły głównie obszar pela eksploatacyjnego. Wykonany został plan 
geodezyjny stoku wzgórza z zachowaną rzeźbą nakopalnianą (55 arów). W siatce metrowej 
zebrana została pula materiałów krzemiennych z tego obszaru w celu dokonania wstępnej 
analizy i określenia charakteru przetwórstwa w obrębie kopalń. Wykopem sondażowym 
(2 x 5 m) rozpoczęto eksplorację jednego ze skrajnych szybów. Objął on niemal połowę 
szybu. Niezwykle liczne materiały świadczą o intensywnym przetwórstwie związanym 
z produkcją grotów. 

Wstępnie rozpoznano również teren wokół kopalń. Powierzchniowo spenetrowana 
została strefa pracowni znajdujących się na piaszczystym plateau w obrębie zatorfionej 
doliny Krzemianki. Wierceniami objęto rejon w najbliższej bliskości źródlisk rzeki oraz 
wyniesienia w obrębie doliny (m.in. wyniesienie zwane Stromą Górką). 

Obok prac archeologicznych prowadzone są badania geologiczne, geomorfologiczne 
i przyrodnicze. 

Materiały znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. 
Badania będą kontynuowane. 

Wierzbowa, st. l 
gm. Wartkowice, woj. sieradz
kie 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadził mgr Jacek Błaszczyk. Finansowane przez Urząd 
Gminy Wartkowice oraz Uniwersytet Łódzki. Czwarty sezon badań. 
Osada kultury trzcinieckiej z II okresu epoki brązu, cmentarzysko 
kultury pomorskiej z okresu halsztackiego D i wczesnego okresu 
lateńskiego. 

Stanowisko położone jest na piaszczystym wzgórzu ok. 150 m na północ od szosy 
Ozorków-Uniejów, przy drodze wiodącej z Drwalewa do Wierzbowej. Badania na stanowi
sku rozpoczęto w 1982 r. i kontynuowano je w l. 1990 i 1991. 

W 1992 r. przebadano obszar o powierzchni 675 m2
. Odkryto 7 jam osadniczych 

(nr 6-12) należących najprawdopodobniej do kultury trzcinieckiej oraz 7 grobów kultury 
pomorskiej (nr 23-29). 

Jamy miały przeważnie owalny kształt i niewielkie rozmiary (do 150 cm dł.). Wypełni
sko jam stanowiła ziemia o jasnej, szarożółtej barwie. Określenie chronologii jam jest 
trudne, ponieważ znajdowano w nich przeważnie nieliczne drobne fragm. ceramiki, niekie
dy przemieszane kultury trzcinieckiej i kultury pomorskiej. Jedynie chronologię jamy nr 7 
można określić z większą pewnością na II okres epoki brązu i zaliczyć do kultury trzciniec
kiej. Wśród 7 grobów kultury pomorskiej 2 były grobami wielopochówkowymi z obwarowa
niami kamiennymi (nr 24, 29), jeden był grobem popielnicowym bez obwarowania kamien
nego (nr 22), 2 były grobami jamowymi (nr 26, 27), jeden był całkowicie zniszczonym 
grobem skrzynkowym (nr 25). W przypadku grobu nr 28 nie udało się określić typu. 
Chronologię odkrytych grobów wstępnie ustalono na przełom okresu halsztackiego i lateń
skiego. 

Niewątpliwie najciekawsze były groby wielopochówkowe. Grób nr 24 miał obwarowa
nie kamienne zbudowane z dużych kamieni tworzących rodzaj skrzyni. Bruk nakrywający 
skrzynię zachowany był tylko fragmentarycznie . W skrzyni znaleziono 8 nakrytych misa
mi popielnic zawierających dużą ilość przepalonych kości oraz 7 przystawek (naczynie 
baniaste, 3 dzbany, 2 misy, kubek). Naczynia były wykonane ze słabo wypalonej gliny 
i wydobyto je we fragmentach. W 3 popielnicach wśród kości znaleziono kilka paciorków 
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rurkowatych oraz fragm. stopionych przedmiotów brązowych. Dwie popielnice ustawione 
były w warstwie piasku o czerwonobrązowej barwie (orsztyn?). Zaobserwowano również 
ślady wkopu, który mógł być związany z dostawieniem do grobu kolejnych popielnic. 

Grób nr 29 miał obwarowanie złożone z kilkunastu kamieni. Jeden duży kamień znaj
dował się ok. 30 cm ponad popielnicami, a na ich poziomie znajdowało się kilkanaście 
kamieni tworzących obstawę w formie owalnego wieńca. Pomiędzy kamieniami odkryto 
4 ustawione w jednej linii popielnice nakryte misami oraz 4 przystawki: 2 misy, dzban 
i naczynie o baniastym brzuścu. W popielnicach zawierających dużą ilość słabo przepalo
nych kości występowały ozdoby brązowe, m.in. znaleziono szpilę o łabędziowatej szyjce, 
paciorek i owalną tarczkę. 

Badania będą kontynuowane. 

ŚRODKOWA l PÓŹNA EPOKA BR4ZU 

Bachórz, st. 16 Uniwersytet Jagielloński Instytut Ar
cheologii gm. Dynów, woj. przemyskie 

AZP 107-79/16 

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. 

Bełcze, st. 11 
gm. Bojad.ła, woj. zielonogór
skie 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

AZP 61-17/16 

Badania prowadzili mgr mgr Jarosław i Małgorzata Lewczuk. Finan
sowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zie
lonej Górze. Pierwszy sezon badań. Stanowisko wielofunkcyjne i wie
lokulturowe IV-V EB; LTCJCz-D1; B1-B2; C1-C2. 

Prace miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy. Stanowisko usytuowane jest na sil
nie zniwelowanej i prawie całkowicie zalesionej wydmie, położonej w odległości ok. 750 m 
na północny zachód od zachodniego krańca wsi, w pobliżu cieku wpadającego do Kanału 
Obrzycko. Jest to dawny teren zalewowy Odry, obecnie silnie osuszony i uprawiany rolni
czo od 150-200 lat. 

Badania przeprowadzono w dn. 7-25 lipca 1992 r. Założono 5 wykopów o łącznej po
wierzchni 3,6 ara: 2 na wschodniej krawędzi stanowiska (wyznaczonej przez las), 3 w czę
ści południowej, odłogowanej i przeznaczonej pod zalesienie. Część centralna stanowiska 
została zalesiona na przełomie lat 70. i 80. 

Wykopy I i II dostarczyły 162 fragm. ceramiki pochodzące wyłącznie z warstwy ornej . 
Zdecydowana większość materiału ceramicznego pochodzi z IV-V okresu epoki brązu 
kultury łużyckiej, a pojedyncze fragm. można datować na wczesny okres rzymski kultury 
przeworskiej. 
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Wykopy liT-V dostarczyły z powierzchni i warstwy ornej około 2500 fragm. ceramiki, 
a 20 odkrytych obiektów (6 grobów popielnicowych, l jamowy, 2 paleniska, naczynie 
wkopane w calec, 7 jam, 3 obiekty nieokreślone) około 1400 fragm. ceramiki. 

Na IV-V okres epoki brązu datowano 17 obiektów i wkopane w calec naczynie. Do 
najciekawszych należy grób jamowy kultury łużyckiej odkryty w wykopie III. Dostarczył 
on 10 przedmiotów brązowych (sierp, haczyki na ryby, spiralki itp) oraz 2 paciorki z nie
bieskiego szkła. Można go datować na schyłek V okresu epoki brązu. Większość materia
łów z powierzchni i warstwy ornej również należy do okresu epoki brązu kultury łużyckiej. 

W wykopie V odkryto grób popielnicowy obsypany resztkami stosu, datowany na 
II fazę chronologiczną kultury przeworskiej - LTC21D1. Z fragm. ceramiki wyklejono 
4 silnie uszkodzone formy - naczynie o zaokrąglonym profilu (popielnica), misę, kubek, 
zasobowe naczynie baniaste. Ponadto znaleziono w grobie osełkę na granitowym otoczaku 
w kształcie trójkąta prostokątnego o wym. 5 x 4 i gr. 2 cm. 

Z powierzchni zebrano około 100 fragm. ceramiki charakterystycznych dla kultury 
przeworskiej w jej I i II fazie chronologicznej. Pochodzą one prawdopodobnie ze zniszczo
nych grobów. Również tylko z powierzchni zebrano kilkadziesiąt fragm . ceramiki kultury 
przeworskiej charakterystycznej dla wczesnego okresu wpływów rzymskich. Nie udało się 
niestety powiązać ich z konkretnymi obiektami. 

W wykopie V ·odkryto jamę, która dostarczyła materiałów ceramicznych charaktery
stycznych dla późnego okresu wpływów rzymskich kultury luboszyckiej . 

Bielice, st. l Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 
gm. Łambinowice, woj. opol
skie 
AZP92-33/-

Badania prowadzili mgr mgr Elwira Hole, Barbara Jarosz i Ewa 
Matuszczyk (kierownik badań, autor spraw.). Finansowane. przez 
Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej. Osada hutnicza 
kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego. 

Stanowisko położone jest ok. 1500 m na północny zachód od zabudowań wsi Bielice, 
w starym zakolu Nysy Kłodzkiej. W okresie międzywojennym odkryto na nim 3 groby 
ciałopalne kultury łużyckiej i fragm. naczynia toczonego z okresu rzymskiego. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w związku z planowanym przez Opolskie 
Kopalnie Surowców Mineralnych poszerzeniem terenu eksploatacji żwiru. Przeprowadzo
no je w północno-wschodniej części stanowiska, na powierzchni 1,7 ha. Odkryto łącznie 
298 obiektów, w tym: 4 piece dymarskie, 128 palenisk, 5 chat słupowych lekko zagłębio
nych w ziemię, 6 półziemianek, 2 magazyny gliny, piec służący prawdopodobnie do wypału 
naczyń, 14 śladów po słupach, 134 obiekty o nieokreślonej funkcji, 2 wykopy nowożytne 
oraz 2 silnie zniszczone groby ciałopalne kultury łużyckiej. 

Poza fragm. naczyń ręcznie lepionych i nielicznymi naczyń "siwych" oraz dużą ilością 
żużla występującego w wypełniskach obiektów i na powierzchni prawie całego stanowiska 
znaleziono: 3 zapinki z podwiniętą nóżką (2 z .brązu i l żelazną), 2 przęśliki gliniane, 
2 kawałki stopionego szkła, gładzik i osełkę kamienną. 

Badania będą kontynuowane w miarę potrzeb zakładu eksploatacyjnego. 
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Brzezie, st. 29 
gm. Pleszew, woj. kaliskie 
AZP 64-36/-

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu. 

Pracami kierował mgr Edward Pudełko. Ósmy sezon badań . Cmen
tarzysko kultury łużyckiej IV okres epoki brązu- okres halsztacki 
D. 
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Prace ratownicze objęły obszar 2,75 ara, położony głównie w północno-zachodniej 
części stanowiska. Usiłowano uchwycić zasięg północny cmentarzyska wytyczając wykop 
na skraju lasu, oddalony od pozostałych o 45 m. 

Wyeksplorowano 31 grobów o rozpiętości chronologicznej od IV okresu epoki brązu 
(grób nr 286) do schyłku wczesnej epoki żelaza. Na szczególną uwagę zasługuje grób 
nr 314, zawierający wśród 3 przystawek unikatowy profllowany puchar na nóżce, ze 
stylizowanym kolankowatym uszkiem. Z wczesnej fazy młodszej epoki żelaza wymienić 
należy bezpopielnicowy grób nr 296 pod foremnym brukiem kamiennym, z trapezowatą 
obstawą, w którym wyposażenie stanowiło 12 naczyń (część zachowana fragmentarycz
nie), w tym misa z bogato zdobionym wnętrzem, pięknie zdobiony, "grafitowany", cienko
ścienny kubek i rozbita malowana czarka. Ze schyłku okresu halsztackiego pochodzi 
jamowy, także pod brukiem posadowiony grób nr 295, otoczony owalną obstawą kamienną. 
Zawiera on prócz dużej ilości ceramiki zespół wyrobów żelaznych, składający się z grotu 
oszczepu z zachowanym fragm. drzewca, doskonale zachowanego egzemplarza tordawane
go naszyjnika, pary litych, nerkowatych bransolet i szpili z "łabędzią szyjką". Odkryto tu 
też parę zdobionych delikatnie rytym ornamentem geometrycznym bransolet z blachy 
brązowej, pokrytej szlachetną patyną. Innym, także bogato wyposażonym, był grób nr 300, 
kobiety w wieku Adultus. Prócz 10 naczyń w regularnej prostokątnej obstawie z otocza
ków zawierał 3 szpile żelazne (jedna długa- 22 cm z płasko-kulistą główką, druga złama
na z główką w kształcie wazy z wychylonym brzegiem, trzecia z małą płasko-kulistą głów
ką). Oprócz tego w jamie grobowej odkryto: kółko i skuwkę brązową, zdeformowany na 
stosie tordawany naszyjnik z haczykowatymi końcami soczewkowatego kształtu, słabo 
zachowaną, żelazną klamrę do pasa z przywartym do metalu fragm. lnianej tkaniny 
o prostym splocie. Interesującą konstrukcję reprezentował najmłodszy, jak się wydaje, 
grób nr 308 - pod nieregularnym brukiem kamiennym posadowiono wazę, a pod nią 
znajdowała się prostokątna skrzynia z otoczaków, o wymiarach 80 x 60 cm. W niej wśród 
przepalonych szczątków ludzkich odkryto: naczynia, fragm. żelaznych szpil i pionowo 
wbite ostrze noża żelaznego. 

Badania powinny być kontynuowane. 

Kowalewko, st. 3 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 
gm. Oborniki, woj. poznańskie 

Badania prowadziła mgr Jarmila Kaczmarek przy udziale mgr Ewy 
Wielgosz-Skorupki i Tomasza Skorupki. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Siódmy sezon ba
dań. Cmentarzysko kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu, 
ślady osadnictwa z epoki kamienia i osada kultury przeworskiej. 

Celem prac było dalsze zabezpieczenie krawędzi czynnej piaśnicy i rozpoznanie zasięg11 
cmentarzyska od strony północnej i wschodniej . Przebadano obszar o powierzchni 425 m2 

i wyeksplorowano 70 obiektów, w tym 65 grobów ciałopalnych. Były one jedno- i wielopo
pielnicowe, z reguły nie posiadały obstaw kamiennych. Większość odkrytych grobów wy
posażona była w liczne naczynia-przystawki (w jednym było ich 34). Ceramikę reprezen
towały formy wazowate, garnki, misy, dzbany, kubki, czerpaki oraz inne wyroby gliniane. 
Do najciekawszych można zaliczyć grzechotki -beczułkowatą i dwustożkowatą, naczynie 
w kształcie rogu, naczynie w kształcie buta i tzw. trojaki. Poza ceramiką w grobach znale-
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ziono wyroby brązowe: szpile i ich fragm., kółka, spiralki, 2 groty od strzał, grot oszczepu, 
sierp z guzkiem, nóż z kolcem do rękojeści, szydło, fragm. bransolety, brzytwy i przedmio
tów o bliżej nieokreślonej funkcji, oraz wyroby z kamienia: fragm. 2 toporków i gładzony 
obrabiany przedmiot. 

Na całym przebadanym terenie z warstw mechanicznych pozyskano liczne przedmioty 
z epoki kamienia: siekierkę kamienną, siekierkę krzemienną, 2 groty krzemienne, pik 
krzemienny, fragm. narzędzi krzemiennych oraz ich półfabrykaty. 

W części północnej cmentarzyska zarejestrowano półziemiankę i 2 paleniska związane 
z osadnictwem ludności kultury przeworskiej . 

Badania będą kontynuowane. 

Kraków-Bieżanów, st. 27 
AZP 103-57/27 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
Konserwator Zabytków Archeologicz
nych woj. krakowskiego. 

Badania prowadzili: mgr mgr R. Naglik, T. Wichman i M. Zając. 
Finansowane przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. 
Pierwszy sezon badań . Osada kultury lendzielskiej, kultury łużyckiej, 
kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich i ślady 
osadnictwa z wczesnego i późnego średniowiecza. 

Badania ratownicze podjęto w związku z planowaną budową Drogi Ekspresowej Połu
dniowej. Stanowisko obejmuje teren o powierzchni nieco ponad 5 ha. Położone jest na 
grzbiecie i północno-zachodnich zboczach cyplowato ukształtowanego wzniesienia, w wid
łach potoku Malinówka i rzeki Serafy. Teren pokrywają utwory piaszczyste, a w dolnych 
partiach stoku - gliniaste na podłożu ilastym. Stanowisko zostało odkryte podczas badań 
prowadzonych w ramach AZP w 1983 r. 

W trakcie badań sondażo~ch wykonano 24 wykopy, z reguły o wymiarach 10 x 2m, 
o łącznej powierzchni 477m2. Rozmieszczono je wzdłuż opadającego w kierunku północ
no-wschodnim grzbietu wzniesienia, na stoku nachylonym na północny zachód, najczę
ściej w miejscach największej koncentracji materiałów zabytkowych na powierzchni. 

Większość z odkrytych obiektów grupowała się w górnej partii stanowiska. Siedem 
z nich stanowiły niewielkie, koliste lub owalne jamy o gł . do 80-90 cm. W ich wypełniskach 
tworzonych przez szarawy, lekko zgliniony piasek znajdowano od kilku do kilkudziesięciu 
fragm. ceramiki. Pozostałe 4 jamy, o identycznej strukturze wypełnisk, wyróżniały się 
dużymi rozmiarami (śr. większej z nich przekraczała 300 cm) i znaczną głębokością, do
chodzącą do 150--170 cm. Dostarczyły one kilku tysięcy fragm. ceramiki. Liczny materiał 
ceramiczny występował także poza obiektami- w niektórych partiach wykopów nawet do 
gł. 70-100 cm. 

Materiał ceramiczny znaleziony w tej partii stanowiska związany jest w zdecydowanej 
większości przypadków z kulturą łużycką i datowany na III i IV-V okres epoki brązu. 
Jedynie kilka pojedynczych fragm. można ewentualnie datować na okres halsztacki. Ilo
ściowo dominują fragm. ceramiki solnej (zwłaszcza w obrębie jam), użytkowanej w osta
tniej fazie odparowywania solanki. Są to głównie fragm. podstawek pucharów kielichowa
tych ze sporadycznie zachowanymi większymi partiami ścianek. Można wyróżnić wśród 
nich kilka odmian różniących się wielkością, kształtem i techniką wykonania. Tego typu 
ceramikę odkryto w obrębie licznych osad kultury łużyckiej w okolicach Krakowa i Wie
liczki. Traktuje sięjąjako świadectwo miejscowej produkcji soli. Dotychczasjednak wystę
powała ona w kontekście ceramiki z okresu halsztackiego, w przypadku natomiast osady 
w Krakowie-Bieżanowie wydaje się, że produkcja soli rozwinęła się już w IV-V okresie 
epoki brązu . 

W środkowej partii stanowiska występował tylko bardzo nieliczny materiał ceramiczny. 
Odkryto tam ponadto fragm. kilku łączących się ze sobą rowów o szer. 160 i gł . 50--60 cm. 
Warstwowa struktura ich szaroczarnych wypełnisk wskazuje na stopniowe zamywanie 
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tych obiektów. Analogiczne rowy odkryto także w najniższej części stanowiska. Jest bardzo 
prawdopodobne, że powstały one już w czasach nowożytnych. 

W dolnej partii stanowiska odkryto jedynie 3 jamy. Dwie z nich, o gł. 50-60 cm, cecho
wał nieregularny kształt i znaczne rozmiary (320 x 200 cm i 480 x 270 cm). Trzecia jama, 
znacznie mniejsza, została przebadana tylko częściowo. W ich wypełniskach znaleziono 
nieliczne i bardzo drobne fragm. ceramiki datowanej na okres od epoki brązu po wczesne 
średniowiecze oraz, w jamie 11, denar cesarza Hadriana. 

Na obszarze całego stanowiska występowały pojedyncze wyroby krzemienne i nieliczne 
fragm. ceramiki neolitycznej, prawdopodobnie kultury lendzielskiej. Znaleziono także 
kilkaset fragm. ceramiki kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich 
(głównie toczonej na kole, odmiany gładkiej i szorstkiej). Sporadycznie występowała po
nadto ceramika datowana na okres wczesnego średniowiecza {VIII-XII w.). 

Kryspinów, st. 2, gm. Liszki, woj. krakowskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich. 
Łękawa, st. 15, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie patrz neolit. 

Łódź-Józefów, st. 5 
ul. Kolumny 36a 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

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

W 1992 r. kontynuowano eksplorację obiektów zaobserwowanych w promu skarpy po
wstałej w wyniku częściowej niwelacji niewielkiego wyniesienia. W wyniku prac wykopali
skowych odkryto kolejne 4 jamy osadnicze o gł. od 1,05 do 1,55 m. Zawierały one dużą ilość 
fragm. naczyń i polepy oraz niewielką ilość przedmiotów krzemiennych. Na niektórych 
fragm. polepy były widoczne ślady konstrukcji drewnianych. 

Badania będą kontynuowane. 

Mściszewo, st. 22 
gm. Murowana Goślina, woj. 
poznańskie 

Przedsiębiorstwo Państwowe Pracow
nie Konserwacji Zabytków Ośrodek 
Naukowo-Konserwatorski w Pozna
niu Pracownia Archeologiczna. 

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszewski (autor sprawozdania) 
przy współpracy Wiktora Kudry i Artura Subockiego. Finansowane 
przez Wielkopolskie Kopalnie "Kruszgeo" w Poznaniu Spółka z o. o. 
Pierwszy sezon badań. Obozowisko z okresu mezolitu?, osada kultu
ry amfor kulistych, cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej 
z III-V okresu epoki brązu, ślad osadniczy z okresu późnego średnio
wiecza {XV-XVI w.) i okresu nowożytnego (XIX i pocz. XX w.). 

Prace wykopaliskowe o charakterze sondażowym zrealizowane w 1992 r. zostały po
przedzone powierzchniowymi badaniami planigraficznymi, które miały na celu rozpozna
nie chronologii, funkcji i zasięgu wydzielonych na stanowisku punktów osadniczych. Kie
rując się dyspersją materiału źródłowego z badań pianigraficznych zlokalizowano w części 
centralnej stanowiska 2 wykopy badawcze, wyeksplorowując łącznie powierzchnię 182,37 m2

. 
Na omawianych odkrywkach stwierdzono prosty układ nawarstwień, wyróżniając: I war
stwę naturalną (humus) i II warstwę naturalną w postaci poziomu stropowego calca. 

Odkryto łącznie 98 obiektów nieruchomych i dość liczny materiał ruchomy w postaci: 
5215 fragm. ceramiki naczyniowej, 127 przedmiotów krzemiennych, 8 fragm. przedmiotów 
z brązu, 2 przedmiotów krzemiennych, 3 grudek polepy, 33 próbek dendrologicznych 
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i licznego materiału kostnego. W sekwencji chronologiczno-kulturowej wśród odkrytego 
materiału źródłowego wyodrębniono następujące jednostki kulturowe: 
l. Osadę ludności kultury amfor kulistych, która reprezentowana jest przez 30 obiektów 
osadowych (głównie jamy gospodarcze i dołki posłupowe) oraz zbiór ponad 20 fragm. 
ceramiki naczyniowej (w tym ornamentowanej dwudzielnym sznurem) i zbiór przedmio
tów krzemiennych, bliżej liczbowo nieokreślony, gdyż wśród tej kategorii zabytków część 
przedmiotów jest o cechach mezolitycznych. Charakter osadnictwa mezolitycznego pozo
staje dotąd nierozpoznany. 
2. Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej, które wyodrębniono na podstawie 
57 obiektów grobowych. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią groby jamowe 
bezpopielnicowe, a zaledwie 13 jest popielnicowych. Wśród innych cech obrządku grzebal
nego zaobserwowanego na cmentarzysku należy wymienić nakrywanie popielnicy kilkoma 
dużych rozmiarów misami (w tym ustawionymi na sztorc) i groby w formie rowka, o miąż
szości ok. 30-40 cm i kształtu elipsowatego. Uzupełnienie źródeł nieruchomych tej jedno
stki kulturowej stanowi jeszcze 7 dołków poslupowych, funkcjonalnie i konstrukcyjnie 
związanych z obiektami grobowymi (być możejako rodzaj zadaszeń?) . Materiał ruchomy 
stanowi prócz dość rozdrobnionego materialu ceramicznego, liczącego prawie 5200 fragm ., 
również zestaw kilku calkowicie zachowanych naczyń, liczny materiał kostny, 8 nieokre
ślonych typalogicznie fragm. przedmiotów z brązu, 2 przedmioty kamienne, a także 
33 próbki dendrologiczne pochodzące m.in. z pierwotnych miejsc ciałopalenia. Wśród form 
ceramicznych WYfÓŻniono m.in. misy na pustej nóżce, amfory z ornamentem guzowym, 
kubki doniczkowate, czerpaki, naczynia dwustożkowate i miniaturowe, a także misy z ka
nelurowaniem brzegów. Na podstawie powyższych cech ustalono wstępną chronologię 
cmentarzyska począwszy od III okresu brązu po połowę V okresu epoki brązu wg systema
tyki Montelius-Kostrzewski. Jest to więc cmentarzysko wielopokoleniowe, które szacun
kowo określono na obszar w przedziale 60-70 arów. 
3. Z warstwy współczesnego humusu pochodzi zbiór kilkunastu fragm. ceramiki odnoszo
nej do okresu późnego średniowiecza i okresu nowożytnego. Do kategorii źródeł nieokre
ślonych kulturowo zakwalifikowano tymczasowo 4 obiekty nieruchome. 

Dokumentacja i materiały przechowywane są w Pracowni Archeologicznej PP Pracow
nie Konserwacji Zabytków, przy Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim w Poznaniu. 

Zamierza się kontynuować badania terenowe. 

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

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Wojewódzki w Opolu 

Badania prowadzili mgr mgr Mariusz Krawczyk, KrzysztofMatusiak 
i Klemens Macewicz (autor sprawozdania) . Finansowane przez 
Urząd Miasta i Gminy Namysłów. Drugi sezon badań. Cmentarzysko 
ciałopalne i osada ludności kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu 
i okresu halsztackiego. 

Stanowisko znane było już w poł. XIX w. W 1893 r. odkryto l grób, a w 1922 roku 
M. Jahn zbadał 14 grobów. W literaturze i zapisach archiwalnych figurowało jako Bemow
skie, st. l i Namysłów, st. D. Numerem 27 opatrzone zostało w czasie badań AZP w 1990 r. 
Znajduje się we wschodniej części miasta, po północnej stronie szosy Namysłów - Klucz
bork, w obrębie terenu nowo budowanego osiedla. 

W 1992 r. kontynuowano ratownicze badania wykopaliskowe zapoczątkowane późną 
jesienią 1991 r. na części stanowiska zagrożonej zabudową. Główny wykop założony na 
działce budowlanej nr 72 obejmował obszar o powierzchni 2 arów. Cztery mniejsze wykopy 
o charakterze kontrolnym założone zostały na działkach nr 70 i nr 32. 

Odkryto i przebadano łącznie 77 obiektów, w tym 58 grobów, 15 jam osadniczych, 
palenisko i 3 obiekty prawdopodobnie nowożytne. Zalegały one na gł. od ok. 25 cm do ok. 
80- 90 cm. Strefa jam o charakterze osadniczym przylegała do cmentarzyska po stronie 
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zachodniej. Większość pochówków przykryta była rozległym, zwartym brukiem, utworzo
nym z kamieni polnych. Wyróżniono 16 grobów popielnicowych, 23 jamowe i 19 nieokre
ślonego typu, ale także ciałopalnych. Część pochówków, zwłaszcza głębiej posadowionych, 
posiadała obstawy kamienne, ułożone z naturalnie popękanych mniejszych głazów narzu
towych oraz większych otoczaków. 

Wyposażenie grobów zarówno popielnicowych, jak i jamowych było stosunkowo ubogie 
-przeważnie ograniczało się do naczyń w liczbie od l do 9. Przedmioty z brązu w postaci 
fragm. szpil, drutów i blaszek znaleziono zaledwie w 4 pochówkach, w jednym natrafiono 
na fragm. kabłąka żelaznego . 

Jamy osadnicze były przeważnie niedużych rozmiarów. Nie zawierały żadnych śladów 
kostnych, tylko niezbyt liczne ułamki naczyń , grudki polepy i sporadycznie węgielki 
drzewne. 

W uzyskanym materiale zabytkowym nie zaobserwowano różnic chronologicznych 
między cmentarzyskiem a osadą. Funkcjonowały one u schyłku epoki brązu i w począ
tkach okresu halsztackiego. 

Przewiduje się kontynuację badań wyprzedzających zabudowę kolejnych działek w ob
rębie stanowiska. 

Pleszew, st. 7 
gm.loco, woj. kaliskie 

Muzeum Regionalne w Pieszewie 
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu 

Pracami kierował mgr Edward Pudełko. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej V okres epoki brązu . 

Prace ratownicze na nowo odkrytym cmentarzysku przy czynnej żwirowni zlokalizo
wanej w obrębie Cmentarza Komunalnego w Pieszewie objęły obszar 4 arów. Ustalono 
południowy zasięg cmentarzyska. 

Wyeksplorowano 35 pochówków, przy czym 2 uznano za groby symboliczne, ze względu 
na intencjonalne zabezpieczenie ich konstrukcjami kamiennymi przy całkowitym braku 
śladów szkieletu lub przepalonych szczątków ludzkich. Oba wyposażone były w typową dla 
schyłku epoki brązu ceramikę. Odkryto 8 pochówków ciałopalnychjamowych i 25 ciałopal
nych popielnicowych. W 13 pochówkach stwierdzono pozostałości stosu. Charakterystycz
ne dla tego terenu i sąsiedniego cmentarzyska na stanowisku 2 w Pieszewie rozległe bruki 
kamienne miało 9 pochówków, w tym 5 obstawę złożoną z otoczaków. Niektóre obstawy 
miały formy regularne, zbliżone do prostokąta lub owalu. W 7 grobach wystąpiły wyroby 
brązowe, w większości skręty spiralne. W jednej z popielnic (grób nr 6) wypreparowano 
precyzyjnie wykonaną czterozwojową spiralę z wąskiej taśmy o ścieniających się końcach. 
Nanizana była ona na szpilę brązową z główką rozklepaną i zwiniętą w uszko. Obydwa 
zabytki pokryte są piękną zieloną patyną. Przeprowadzono badania antropologiczne. 

Prace będą kontynuowane. 
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WCZESNA EPOKA ŻELAZA 

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

Bojadła, st. 12 
gm.loco, woj. zielonogórskie 
AZP 61-17/45 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadzili mgr mgr Jarosław i Małgorzata Lewczuk. Finan
sowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zie
lonej Górze. Drugi sezon badań. Stanowisko wielofunkcyjne i wielo
kulturowe Ha D; LTCJCz-D1; B1-B2; C1- C2. 

Stanowisko położone jest na rozległej wydmie w odległości ok. 1,5 km na północ od 
północnego krańca wsi, po lewej stronie drogi do Klenicy. Część wschodnia stanowiska 
została zalesiona przed kilkudziesięciu laty, część zachodnia była zalesiana dwukrotnie 
w ciągu ostatnich 10 lat (pożary lasów). Badania sondażowe w 1980 r. (mgr K. Onzol) 
odsłoniły na tym stanowisku 2 silnie uszkodzone groby - popielnicowy z okresu halszta
ckiego kultury łużyckiej i jamowy kultury przeworskiej, datowany na LTC2f'D1. Materiały 
nie były publikowane. 

Badania o charakterze ratowniczo--rozpoznawczym przeprowadzono w dn. 22-24 lipca 
1992 r. W młodniku sosnowym, na ścieżce przeciwpożarowej i pod linią średniego napięcia, 
założono 5 wykopów o łącznej powierzchni 3,2 ara. 

Wykopy I, II, IV; V nie przyniosły spodziewanych rezultatów. W ściółce leśnej znalezio
no w sumie 40 fragm. ceramiki datowanych na okres halsztacki kultury łużyckiej, okres 
lateński kultury przeworskiej, wczesny okres rzymski tej kultury i późny okres rzymski 
kultury luboszyckiej. Calec wystąpił na gł. 20-30 cm, co było spowodowane silnym zni
szczeniem powierzchni stanowiska w trakcie akcji ratowniczej podczas pożaru lasu oraz 
głęboką orką leśną. 

Wykop III o powierzchni 1,1 ara dostarczył z powierzchni i warstwy ornej 150 fragm. 
ceramiki datowanych analogicznie do materiałów z wykopów I, II, IV; V. Na gł . 25 cm 
odkryto charakterystyczną dla okresu halsztackiego D kultury łużyckiej brązową szpilę 
z łabędzią szyjką. Na gł. 37 cm odkryto wkopaną w calec amforę kultury luboszyckiej, 
datowaną na II-III fazę tej kultury- co odpowiada fazie C1-C2 kultury przeworskiej. Na 
gł. 35 cm odkryto jamę, która dostarczyła 195 fragm. ceramiki z okresu halsztackiego 
kultury łużyckiej, wczesnego okresu rzymskiego kultury przeworskiej i późnego okresu 
rzymskiego kultury luboszyckiej . Jamę o nieustalonej funkcji przypisano kulturze lubo-
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szyckiej. Z powierzchni zebrano również kilka bardzo drobnych fragm. ceramiki toczonej 
na kole (siwa i kremowożółta) . 

Borek, st. l Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
gm. Sulęczyno, woj. gdańskie 
AZP 13-36/-

Badania prowadzili mgr mgr Dorota Rudnicka i Janusz Podgórski 
(autor sprawozdania). Czyn społeczny uczniów Szkoły Podstawowej 
w Sulęczynie. Pierwszy sezon badań . Cmentarzysko kultury pomor
skiej ze starszego okresu przedrzymskiego. 

Stanowisko położone jest wokół żwirowni, na krawędzi wydłużonego wzniesienia, za 
zachodnim skraju wsi. 

W czasie pobierania żwiru odkryto i zniszczono - według uzyskanych informacji -
7 grobów skrzynkowych zawierających po 3 popielnice. Z jednego z nich pochodzi naczynie 
i fragm. ceramiki pozyskane jako dar. 

We wrześniu 1992 r. objęto badaniami ratowniczymi teren przylegający bezpośrednio 
do żwirowni (ok. 1,5 ara) . Odsłonięto 4 obiekty (nr 8-11): pozostałość całkowicie zniszczo
nego grobu skrzynkowego, grób skrzynkowy z popielnicą oraz 2 jamy. Wydobyto ceramikę , 
przepalone kości ludzkie oraz węgiel drzewny. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Borowa, st. 5 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
gm. loco, woj. rzeszowskie 
AZP 96-70/11 

Badania prowadził mgr Piotr Mitura. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej kultury 
łużyckiej . 

Stanowisko położone jest w północnej części wsi, na piaszczystym wyniesieniu, którego 
centralna partia została zniszczona przez piaskownicę . Wykopy o łącznej powierzchni 
50 m2 założono w zachodniej części stanowiska, w miejscu odkrytego w trakcie badań 
powierzchniowych zniszczonego grobu grupy tarnobrzeskiej . Wyeksplorowano 2 zniszczo
ne groby popielnicowe występujące w postaci skupisk ceramiki i przepalonych kości. Stan ich 
zachowania uniemożliwia odtworzenie kształtu naczyń oraz określenie bliższej chronologii. 

W trakcie badań w 1992 r. uchwycono zachodni skraj cmentarzyska, jego centralna 
i prawdopodobnie wschodnia część zostały zniszczone przez piaskownicę. 

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

Borowa, st. 12 
gm.loco, woj. rzeszowskie 
AZP 96-70/18 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Piotr Mitura. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Osada kultury przeworskiej , ślady osadnic
twa grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. 

Stanowisko znajduje się na piaszczystym wyniesieniu nad bagnistą w tym miejscu 
doliną bezimiennego cieku, w terenie zabudowanym. Badania miały charakter ratowni-
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czo-sondażowy, podjęto je po stwierdzeniu znacznego zniszczenia stanowiska przez zabu
dowę. Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 50 m2

, w różnych partiach stanowiska, 
w miejscu największej koncentracji materiału na powierzchni. Dostarczyły one stosunko
wo licznych zabytków występujących w warstwie ornej. Jedynie w wykopie zlokalizowa
nym w centralnej części stanowiska pod warstwą współczesnego humusu wystąpiła war
stwa kulturowa o miąższości do 15 cm, bogata w rozdrobniony materiał ceramiczny, oraz 
jeden obiekt o niewielkich wymiarach. 

Pozyskany materiał, poza nielicznymi zabytkami grupy tarnobrzeskiej, można wstęp
nie datować na wczesny okres wpływów rzymskich. 

Materiały złożono w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Badania zakończono. 

Borowa, st. 19 
gm.loco, woj. rzeszowskie 
AZP 95-70/7 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Piotr Mitura. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyc
kiej. 

Stanowisko położone jest na nieznacznie eksponowanej wydmie, na terenie wybierzy
ska piasku. Prace ratownicze rozpoczęto w wyniku zaobserwowania w profilach piaskowni 
zarysów obiektów. W miejscach ich występowania wytyczono wykopy o łącznej powierzch
ni40 m2

. 

Są to głównie jamy o charakterze zasobowo-odpadkowym. Występujący w nich mate
riał ruchomy jest typowy dla III fazy grupy tarnobrzeskiej datowanej na okres halsztacki 
- przewaga ceramiki chropowaconej, zdobionej ornamentem guzków, listw plastycznych 
oraz dziurkami podkrawędziowymi. 

Materiał złożono w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Badania będą prowadzone tylko w przypadku dalszej eksploatacji piaskowni. 

Brody Pomorskie, st. 20, gm. Gniew, woj. gdańskie patrz neolit 

Bryszki, st. 3 
gm. Rozprza, woj. piotrkow
skie 
AZP 77-53/3 

Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Try
bunalskim 

Badania ratownicze. Finansowane przez Urząd Wojewódzki w Piotr
kowie Trybunalskim. Cmentarzysko kultury pomorskiej. 

W dniach 15-18 lipca 1992 r. przeprowadzono badania ratownicze na cmentarzysku 
kultury pomorskiej w Bryszkach, na działce Lidii Trędy. Wydobyto i zadokumentowano 
2 groby ciałopalne w obstawach kamiennych, uszkodzone w trakcie eksploatacji żwiru. 
Nadano im numery 3 i 4 (nr l otrzymał grób znaleziony wcześniej na działce Wiesława 
Deki - kubek z niego znajduje się w posiadaniu właściciela, nr 2 grób znaleziony na 
działce Marka Goszcza- spalone kości i fragm. popielnicy z niego właściciel przekazał do 
muzeum w Piotrkowie). Wyposażenie grobów odkrytych w 1992 r. stanowiły popielnice 
przykryte misami oraz w grobie 4 przepalony paciorek szklany. 

Przebadano teren o powierzchni 27 m2 (wykop 5 x 5,4 m) w ich bezpośrednim sąsiedz
twie. Wykop nie dostarczył materiałów zabytkowych. 
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Brzeście, st. 8 
gm. Sławno, woj. słupskie 
AZP 12-26/14 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr mgr Artur Szymczak i Marek Dworaczyk. 
Konsultacja dr W Rączkowski (autor sprawozdania). Finansowane 
przez Fundację "Dziedzictwo". Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
kultury pomorskiej. 
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Stanowisko usytuowane jest na kulminacji i stokach wybitnego cypla terenowego, 
w odległości ok. 900 m na północny zachód od wsi Brzeście. 

Badania miały charakter ratowniczy - istniało uzasadnione zagrożenie zniszczenia 
stanowiska w efekcie eksploatacji piasku. Ogółem w okresie od l do 25 września zbadano 
1300 m2 powierzchni. Zarejestrowano 23 obiekty, w tym 5 grobów. Były to groby ciałopalne 
z obstawami kamiennymi (nr 3, 5, 7, 22) orazjeden domniemany grób bez śladu pochówka, 
lecz z brukiem kamiennym. Pozostałe obiekty to jamy o bliżej nieokreślonej funkcji. Zaob
serwowano również liczne ślady wkopów wielkością odpowiadające grobom - być może 
efekt wcześniejszych badań (niemieckich?) lub działalności rabunkowej. W archiwach 
i literaturze nie znaleziono jednak żadnych informacji o tym stanowisku. 

Wśród ponad 700 fragm. ceramiki stwierdzono szczątki 3 popielnic z przykrywkami 
zdobionymi nakłuciami (mandale solarne?) oraz jednego czerpaka. 

Materiały znajdują się czasowo w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
Kontynuację prac przewiduje się tylko w przypadku zagrożenia dalszych fragmentów 

stanowiska. 

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

Chmielonko, st. 1b 
gm. Chmielno, woj. gdańskie 
AZP 12-39/-

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Zdzisław Ratajczyk i Mirosław Fudziń
ski (autor sprawozdania). Finansowane przez inwestora prywatnego 
- dr. Zdzisława Berezowskiego. Osada ludności kultury wschodnio
pomorskiej z wczesnego okresu lateńskiego. 

Stanowisko znanejest od 1969 r. i było badane sporadycznie do 1974 r. Obecne badania 
wznowiono w związku z rozparcelowaniem części terenu na działki budowlane i sprzedażą 
ich osobom prywatnym. Przeprowadzone badania archeologiczne wyprzedziły planowane 
roboty budowlane. 

Wykop badawczy miał 210 m2. Odkryto 5 obiektów: palenisko i 4 jamy osadnicze. 
W obiekcie nr l wystąpiło 108 fragm. ceramiki, po kilka fragm. znaleziono w obiektach 
4 i 5, w pozostałych nie stwierdzono materiału zabytkowego. 

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

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

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Olgierd Felczak i Mirosław Fudziński 
(autor sprawozdania). Finansowane przez inwestora prywatnego. 
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Drugi sezon badań. Osada ludności kultury wschodniopomorskiej ze 
śladami osadnictwa z epoki kamienia oraz wczesnego i późnego śred
niowiecza. 

Badania miały charakter ratowniczy i prowadzone były na obszarze jednej z działek 
przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. 

Wytyczony wykop miał ok. 70 m2 powierzchni. Na gł. ok. 60-65 cm odkryto jamę 
osadniczą (obiekt nr 27) z wczesnej epoki żelaza. Powyżej, na granicy warstwy ornej, na gł. 
ok. 35 cm odkryto palenisko (obiekt nr 28), w którym znaleziono fragm. ceramiki średnio
wiecznej. Fragmenty ceramiki z tego okresu wystąpiły też na powierzchni i w warstwie 
ornej w obrębie wykopu. Z warstwy ornej pochodzi również odłupek krzemienny datowany 
ogólnie na epokę kamienia. 

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

Gorszewice, st. l Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 
gm. Kaźmierz Wlkp., woj. po
znańskie 
AZP 50-24/32 

Badania prowadziła mgr Urszula Narożna-Szamałekprzy współu
dziale mgr Barbary Kirschke. Konsultował dr Krzysztof Szamałek 
z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu. Piąty 
sezon badań. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z okresu hal
sztackiego. 

W 1992 r. przystąpiono do badań szerokopłaszczyznowych. Nowe wykopy wytyczono 
w miejscach, w których podczas badań sondażowych w ubiegłych latach natrafiono na 
groby całkowicie zachowane. Rozkopano ogółem powierzchnię 2 arów, odkryto kolejnych 
8 grobów (nr 40-47) datowanych na okres halsztacki. Jednym z takich miejsc była kulmi
nacyjna partia garbu terenowego, na którym znajduje się cmentarzysko. 

Pod warstwą orną na tle żółtopomarańczowej gliny morenowej rysowały się ciemnobrunat
ne i ciemnoszare wypełniska jam grobowych o wymiarach od 3 x 2,8 do 1,6 x 2,2 m. Były 
one nieckowato zagłębione, ich miąższość wynosiła ok. 40 cm nie licząc poziomu akumula
cyjno-próchniczego znajdującego się ponad stropem jam. W większości grobów natrafiono 
na szczątki stosów pogrzebowych, przepalone szczątki ludzkie oraz fragm. ceramiki bądź 
całe naczynia i nieliczne zabytki metalowe. W grobie 42 natrafiono na skupisko mniej
szych kamieni polnych, stanowiących obstawę pojedynczej popielnicy. W wielu grobach 
wystąpiły liczne fragm. ceramiki grafitowanej oraz fragm. ceramiki malowanej przy użyciu 
barwy czarnej i brunatnej. 

Nasuwa się spostrzeżenie, że wielkości jam grobowych znacznie przewyższały odkryte 
w ubiegłych latach. Wydaje się prawdopodobne, że w jamach tych dokonywano kremacji 
zmarłych, a w przypadku grobu 40 jamę wykorzystano do złożenia w nim szczątków zmarłego 
wraz z wyposażeniem. Badania w 1992 r. tego niezwykle interesującego cmentarzyska dostar
czyły kolejnych bardzo ciekawych informaqji źródłowych dotyczących obrządku pogrzebowego. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

Kąty, st. l 
gm. Somonino, woj. gdańskie 
AZP 14-39/40 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Mirosław Fudziński. Finansowane przez 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Siódmy sezon badań. Cmenta-
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rzysko ludności kultury wschodniopomorskiej z wczesnego okresu 
lateńskiego. 
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Prace wykopaliskowe kontynuowano tylko w części południowej stanowiska, w miejscu 
gdzie odkryto duży zespół palenisk składający się z 11 obiektów, między którymi znajdo
wało się 5 skupisk kamieni. Wytyczono 2 wykopy badawcze o łącznej powierzchni 86m2. 
Odkryto 3 dalsze paleniska (obiekty nr 7 5-77). Zawierały one po kilka fragm. ceramiki. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania zostały zakończone. 

Kłyżów, st. 23 Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział w Tarnobrzegu gm. P ysznica, woj. tarnobrzes

kie 
AZP 92-78/42 

Badania prowadził mgr M. Florek. Finansowane przez Państwową 
Służbę Ochrony Zabytków. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Stanowisko położone jest na wysokim, piaszczystym wzniesieniu i zajmuje jego poro
śniętą lasem kulminację o powierzchni ok. 0,3 ha. Zostało odkryte przypadkowo przy 
wybieraniu piasku. 

Badania ograniczono do eksploracji grobów z części bezpośrednio zagrożonej zniszcze
niem. Wyeksplorowano 3 groby popielnicowe i jeden jamowy oraz zadokumentowano 
i zebrano materiały z 8 grobów naruszonych przy wybieraniu piasku. Wszystkie groby 
znajdowały się bardzo płytko, od 10 do 30 cm poniżej obecnej powierzchni, i były bardzo 
zniszczone. W większości wypadków zachowały się tylko dolne partie naczyń, rzadziej 
środkowe partie brzuśców, wyjątkowo wylewy. Prawie wszystkie naczynia były zgniecione, 
ich fragm. rozdrobnione i przemieszane. Poza ceramiką znaleziono pierścionek z taśmy 
brązowej, 1,5 zwojowy, z końcami zakończonymi trójkątnie. Cały materiał odkryty na 
stanowiskujest charakterystyczny dla III fazy grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, dokumentacja w Pań
stwowej Służbie Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu. 

Badania zakończono . 

Koszanowo, st. 11, gro. Śmigieł, woj. leszczyńskie patrz młodszy okres przedrzymski - okres 
wpływów rzymskich 

Lesz~zany, st. 3 
gm. Zmudź, woj. chełmskie 
AZP 82-91/-

Muzeum Okręgowe w Chełmie 

Badania prowadził Wojciech Mazurek. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Chełmie . Pierwszy sezon badań. Osada? grupy czerni
czyńskiej ze starszego i młodszego okresu przedrzymskiego oraz śla
dy osadnictwa z neolitu. 

Stanowisko nr 3 w Leszczanach zostało odkryte przez Tadeusza Stafińskiego z Koczo
wa jesienią 1992 r. Jest położone na obszarze AZP dotychczas nieprze badanym. Fizjogra
ficznie położone jest na wschodnim pograniczu Pagórów Chełmskich. Pod względem topo
graficznym zajmuje rozległe plateau cypla w dolinie rzeki Krzywólk.i, na jej prawym 
brzegu. Na powierzchni stanowiska zalega gleba piaszczysta, jedynie w części zachodniej 
z większym udziałem gliny. 
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Badania sondażowe podjęto ze względu na obecność czarnych plam na jego powierzch
ni, sygnalizujących proces postępującej degradacji. Krótkie badania przeprowadzono 
w dniach 19-21 XI 1992 r. 

Założono 2 wykopy, z których tylko wykop nr l przebadano do końca. W wykopie nr 2 
ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zebrano zabytki z warstwy ornej . 

W wykopie l , o wymiarach 2 x 2 m, zlokalizowanym w miejscu, gdzie odkrywca znalazł 
koncentrację fragm. ceramiki, znaleziono oprócz niej połowę przęślika oraz drobny, bliżej 
nieokreślony przedmiot z żelaza. Zebrane z powierzchni fragm. ceramiki wraz z uzyskany
mi z wykopu l pozwoliły na częściową rekonstrukcję 2 naczyń . M:niejsze ma gładkie, 
cienkie ścianki, formę zbliżoną do garnka oraz charakterystyczny, kołnierzowaty wylew. 
Drugie, nieco grubszej roboty, prawie dwukrotnie większe, o wysokości ok. 40 cm, ma 
pogrubiony wylew o średnicy nieco mniejszej od średnicy największej wydatności brzuśca. 
Cechą charakterystyczną tego naczynia jest łukowato zagięty do wnętrza profil dolnej 
partii brzuśca. 

W warstwie ornej wykopu 2, o wymiarach 5 x 2 m, znaleziono bardzo liczne fragm. 
silnie przepalonej ceramiki oraz nie mniej liczne grudki polepy różnej wielkości. Między tą 
masą zgniecionego rumoszu ceramiczno-glinianego znaleziono fragm. 2 przepalonych 
kości, być może ludzkich. 

Spośród bogatego zbioru fragm. ceramiki z powierzchni na uwagę zasługują liczne 
wylewy kołnierzowate oraz brzegi facetowane, niekiedy wielokrotnie, od strony wewnętrz
nej. 

Ten trudny do określenia materiał ceramiczny znajduje najwięcej analogii w tzw. 
grupie czerniczyńskiej , rozwijającej się w II połowie ostatniego tysiąclecia p. n . e., m.in. 
w okolicach Hrubieszowa. Pewne cechy tej ceramiki, jak np. facetowanie od wewnątrz 
brzegów i kołnierzowate wylewy, znajdują analogie w kulturze jastorfskiej, np. w grupie 
gubińskiej. 

Badania na stanowisku powinny być kontynuowane na dużo większą skalę. 

Mielec, st. 16, gm. loco, woj. rzeszowskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

Mutowo, st. 2 
gm. Szamotuły, woj. poznańskie 

Muzeum-Zamek Górków w Szamotu
łach 

Badania prowadził mgr R. Pietrzak. Finansowane przez Urząd Mia
sta i Gminy oraz Muzeum w Szamotułach . Drugi sezon badań ratow
niczych. Stanowisko wielokulturowe: cmentarzysko kultury pomor
skiej, przeworskiej i wieibarskiej oraz osadnictwo wczesnośrednio
wieczne i nowożytne. 

Celem tegorocznych badań (wznowionych po 5 latach) było zabezpieczenie części 
stanowiska znajdującej się wzdłuż wybierzyska piaśnicy. Bezpośrednim zagrożeniem dla 
stanowiska był (i jest nadal) nielegalny pobór piasku. 

W trakcie prac wykopaliskowych założono 8 wykopów o łącznej powierzchni 330m2
. 

Zarejestrowano 114 obiektów związanych z wielokulturowym cmentarzyskiem oraz osad
nictwem. Po analizie materiału wyróżniono: 
-groby popielnicowe kultury pomorskiej (w tym jeden na bruku kamiennym przykryty misą) 
- 2 groby popielnicowe kultury wieibarskiej (pod brukiem kamiennym) 
-grób szkieletowy kultury wieibarskiej (z fibulą o wysokiej pochewce) 
- 2 groby ciałopalne jamowe z okresu wpływów rzymskich 
- kilkadziesiąt obiektów (paleniska, jamy, jamy posłupowe) związanych z osadnictwem 
okresu wpływów rzymskich, wczesnośredniowiecznym oraz nowożytnym. 

Materiały przechowywane są w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach. 
Badania powinny być kontynuowane. 
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Namysłów, st. 23 
gm. loco, woj. opolskie 
AZP 80-35/80 

Uniwersytet Wrocławski Katedra Ar
cheologii 

Badania prowadził mgr Artur Błażejewski (autor sprawozdania) przy 
udziale mgr Leszka Zygadły. Konsultacja doc. dr hab. Stanisław Pa
zda. Finansowane przez Przedsiębiorstwo Dostaw Inwestycyjnych 
i Eksportowych "NAVIGA" sp. z o. o. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury łużyckiej z epoki brązu i okresu halsztackiego. 
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Stanowisko odkryte w czasie inspekcji terenu przewidzianego pod rozbudowę oczy
szczalni ścieków w Namysłowie. Położone na zachód i południowy zachód od oczyszczalni, 
na wyniesieniu (część terasy nadzalewowej), na lewym brzegu rzeki Widawy, pomiędzy jej 
korytem a drogą z Namysłowa do wsi Lubska (ul. Grunwaldzka). W znacznej mierze 
zniszczone przez ekipę budowlaną. 

Na zagrożonym terenie przebadano ok. 850 m2
, z czego ok. 300 m2 przypada na 

bezpośrednie otoczenie "wanny" oczyszczalni, reszta natomiast na wykopy (4) rozmie
szczone na obszarze słabiej zniszczonym. Wyeksplorowano ogółem 86 obiektów osadni
czych zawierających materiały ceramiczne datowane na koniec epoki brązu i okres hal
sztacki oraz kości zwierzęce. Znaleziono też wyroby krzemienne, kamienie ze śladami 
obróbki i igłę kościaną oraz kawałki żużla i ceramikę z okresu wpływów rzymskich nie 
powiązane z obiektami. 

Badania prawdopodobnie będą kontynuowane. 

Orle, st. 2, gm. Wejherowo, woj. gdańskie patrz neolit 

Pakoszówka, st. 32 
gm. Sanok, woj. krośnieńskie 
AZP 112-77/114 

Muzeum Okręgowe w Krośnie 

Badania prowadziła mgr Anna Muzyczuk przy współudziale mgr 
Elżbiety Pohorskiej-Kleja. Finansowane przez Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków w Krośnie. Pierwszy sezon badań . Osada z okre
su halsztackiego i lateńskiego. 

Stanowisko odkryte zostało w trakcie badań poszukiwawczych w ramach akcji AZP 
w 1987 r. Zlokalizowano je na wysuniętym ku południowemu wschodowi rozległym cyplu 
wybitnym, otoczonym niewielkimi ciekami wodnymi, tuż przy granicy ze Strachociną, na 
wschód od jej zwartej zabudowy. 

Badania wykopaliskowe o charakterze rozpoznawczym przeprowadzono w 1992 r. 
w zachodniej partii stanowiska. Założono 7 wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 
75m2

• Pod warstwą ziemi ornej miąższości 30-40 cm zalegał gliniasty calec, w 2 wykopach 
natrafiono na ślady warstwy kulturowej. W spągu ziemi ornej odsłonięto zarysy 3 jam, 
a w calcu kilkanaście dołków posłupowych . 

Wyeksplorowane jamy były pozostałościami palenisk czworokątnych o zaokrąglonych 
narożnikach, o wymiarach 1-1,4 m x 1,2 m, orientowanych w kierunku północny za
chód-południowy wschód. W ciemnoszarych, miejscami czarnych wypełniskach wystąpiła 
duża ilość polepy, węgli drzewnych, przepalonych kamieni piaskowcowych, kilkanaście 
fragm. naczyń i drobne przepalone kości zwierzęce. 

Materiał zabytkowy pozyskany w trakcie badań był niezbyt liczny, ale dość zróżnicowa
ny. Składały się nań: fragm. paciorka z niebieskiego i białego szkła, tzw. twarzowego, 
fragm. przedmiotów żelaznych, m.in. część zapinki, ułamki naczyń toczonych oraz lepio
nych ręcznie. Wśród toczonych występowały fragm. naczyń grafitowych, wiaderkowatych, 
zdobione charakterystycznym ornamentem pionowych żłobków wykonanych grzebykiem, 



42 Wczesna epokażelam 

a także fragm. silnie zgrubiałego brzegu naczynia zasobowego; drugą grupę stanowiły 
ułamki naczyń siwych. Ceramikę lepioną reprezentowały przede wszystkim fragm. mis 
z brzegiem zagiętym do wnętrza. 

Według wstępnych ustaleń osadę na st. 32 w Pakoszówce należy datować dosyć szeroko 
-od okresu halsztackiego D do środkowego okresu lateńskiego (a być może i późnego ?). 

Materiały i dokumentacja złożone są w Muzeum Okręgowym w Krośnie. 
Badania będą kontynuowane. 

Pieczarki, st. l 
gm. Pozedrze, woj. suwalskie 
AZP 17-74/-
AZP 17-73/-

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i Etnologii w Toruniu 

Badania prowadził J. Gackowski. 

Osiedle nawodne kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. 
*Literatura: Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego ... , s. 81-89. 

Podłęże, st. 3, gm. Niepołomice, woj. krakowskie patrz wczesne średniowiecze 
Podzamcze, "Góra Birów", gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie, patrz paleolit i mezolit 
Słonowice, st. "G", gm.Kazimierza Wielka, woj. kieleckie patrz neolit 

Straszyn, st. 13 
gm. Pruszcz Gdański, woj. 
gdańskie 
AZP 13-43/117 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadziły mgr mgr Danuta Król i Zdzisława Ratajczyk. 
Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Pierwszy 
sezon badań. Stanowisko wielokulturowe (neolit, wczesna epoka że
laza, późne średniowiecze) . 

Stanowisko położone jest ok. l km na północny zachód od centrum wsi. Odkryte 
w ramach badań AZP w 1985 roku. 

Badania przeprowadzono w części zachodniej stanowiska, przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkalną. Założono wykopy o łącznej powierzchnJ 80m2

. Uzyskano materiał zabytkowy 
zalegający w warstwie średnioziarnistego piasku. Siady warstwy kulturowej stwierdzono 
w wykopach usytuowanych u podstawy stoku. W materiałach zabytkowych wyróżniono 
odłupki krzemienne i fragm. ceramiki o cechach typowych dla wczesnej epoki żelaza 
i późnego średniowiecza. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania zakończono. 

Strzelin, st. 16, gm. loco, woj. wrocławskie patrz neolit 
Strzemkowo, st. 3, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie patrz późne średniowiecze 
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Świebie, st. 16 
gm. Wielowieś, w oj. katowic
kie 
AZP92-43/-

Muzeum w Gliwicach 

Badania prowadziła mgr Halina Wojciechowska. Finansowane przez 
Muzeum w Gliwicach. Dwudziesty szósty sezon badań . Cmentarzy
sko kultury łużyckiej, okres halsztacki. 
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Cmentarzysko o birytualnym obrządku zajmuje obszar ok. l ha. Położone jest w odle
głości 1,5 km na północ od wsi, na skraju lasu, na wydmie porośniętej sosnami, po prawej 
stronie drogi do leśniczówki. Do tej pory wyeksplorowano tu 576 pochówków. 

W 1992 r. odkryto 12 grobów, w tym 9 szkieletowych i 3 ciałopalne (2 popielnicowe 
i l jamowy). Wśród pochówków szkieletowych 8 to groby osób dorosłych, a jeden dziecka. 
Jamy grobowe miały kształt wydłużonego na linii północ-południe prostokąta bądź owalu. 
Boki jamy okładano kamieniami. Zmarłego składano w pozycji wyprostowanej, na wznak, 
z rękami wyciągniętymi wzdłuż ciała, głową na północ. Tylko jeden pochówek nie otrzymał 
wyposażenia, w pozostałych wystąpiły naczynia gliniane (garnki, misy, czerpaki, czarki, 
naczynia wazowate), ozdoby z brązu i żelaza (zawieszki skroniowe, diademy z guziczków 
brązowych, kółka, naszyjniki, szpile, bransolety, nagolenniki) , paciorki z bursztynu i fa
jansu, niektóre inkrustowane. Z narzędzi znaleziono noże żelazne z trzonkiem. Na szcze
gólną uwagę zasługuje grób 574. Był przykryty brukiem z 4 warstw kamieni, przy którym 
znajdowały się naczynia wazowate przykryte plackiem i misa ze znakiem krzyża na dnie 
przykryta przykrywką. W jamie znajdował się pochówek z bardzo bogatym wyposażeniem 
w ozdoby z brązu i żelaza (diadem, zawieszki, naszyjnik z blachy, szpila, paciorki, podwój
ne bransolety i nagolenniki). 

Cmentarzysko należy do podgrupy gliwicko-częstochowskiej grupy górnośląsk(}-mało
polskiej kultury łużyckiej . Datowane jest na okres halsztacki. 

Materiały znajdują się w Dziale Archeologii Muzeum w Gliwicach. 
Przedostatni sezon badawczy. 

Tarnobrzeg, st. 5 
AZP 92-73/45 

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 
Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Tarnobrzegu 

Badania prowadzili doc. dr Jan Gurba, mgr Marek Florek (autor 
sprawozdania), mgr A. Zakościelna i mgr P. Bargieł. Finansowane 
przez Urząd Miasta w Tarnobrzegu. Pierwszy sezon badań. Osada 
grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Badania miały charakter sondażowy. Założono 2 wykopy o łącznej powierzchni 40m2
. 

Odsłonięto pozostałości 8 jam różnej wielkości. Zarysy obiektów były czytelne dopiero na 
gł. 60-80 cm. Ze względu na ich jedynie fragmentaryczne odsłonięcie (tylko jedna jama 
została przebadana w całości) trudno określić ich charakter i funkcję, niemniej wydaje się, 
że 2 z nich (nr 2 i 8), prostokątne w planie, o wymiarach ok. 4 x 3 m, mogą stanowić 
pozostałość większych obiektów mieszkalnych bądź gospodarczych. W wypełniskach oraz 
warstwie kulturowej nad nimi znaleziono bardzo liczne fragm. ceramiki, kości zwierzęce, 
przedmioty metalowe oraz pojedyncze przepalone kości ludzkie. Wśród ceramiki dominują 
różnej wielkości garnki jajowate z obmazywanymi bądź chropowaconymi brzuścami, zdo
bione odciskami paznokciowymi, dołkami palcowymi, karbowanymi listwami plastyczny
mi i guzkami oraz dziurkami pod krawędzią. Drugą pod względem liczebności grupę 
stanowią talerze-placki, gładkie oraz zdobione nacięciami, dołkami palcowymi, szczypa
niami, często z dziurkami. Poza nimi wystąpiły misy na nóżkach, wazy o ostro załamanym 
brzuścu zdobione grupami kresek, naczynia dwustożkowate z prostą szyjką i kubki. 
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Wszystkie formy są charakterystyczne dla III fazy rozwojowej grupy tarnobrzeskiej dato
wanej na okres halsztacki i początek okresu lateńskiego i mają liczne analogie na innych 
stanowiskach tej grupy. Z fazą tą można też wiązać parę szczypczyków- jedne wykonane 
z brązu, drugie z żelaza - oraz ozdobę ze zwiniętego spiralnie drutu brązowego. Do 
wyjątkowych znalezisk należy brązowy łukowaty sierp z guzkiem (typ Załęże) . 

Poza przeważającymi materiałami kultury łużyckiej, w warstwie kulturowej oraz gór
nych partiach zasypisk jam odkryto także ceramikę kultury przeworskiej z wczesnego 
okresu wpływów rzymskich - fragm. naczyń o silnie profilowanych brzuścach i czarnych, 
lśniących, silnie wygładzonych powierzchniach. Pochodzą one prawdopodobnie ze zni
szczonych grobów ciałopalnych - w ich pobliżu natrafiono na nieliczne, silnie rozdrobnio
ne przepalone kości . Fakt istnienia na stanowisku Tarnobrzeg 5 cmentarzyska kultury 
przeworskiej potwierdzają dokonywane w latach ubiegłych odkrycia przypadkowe. 

Dokumentację i materiały złożono u Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Tar
nobrzegu. 

Badania będą kontynuowane. 

Trzebule, st. l Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze gm. Dąbie, woj. zielonogórskie 

AZP 61-11/10 

Badania prowadzili mgr mgr Włodzimierz Rebeiski i Ewa Przechrzta. 
Finansowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza 
w Zielonej Górze. Piąty sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne lud
ności kultury łużyckiej , okres halsztacki C-D. 

Badania przeprowadzono w dn. 30.06.-17.07.1992 r. Kontynuowano prace ubiegłorocz
ne, dążąc do uchwycenia wschodniej granicy cmentarzyska. Łącznie przebadano obszar 
o powierzchni 14 arów. Wydobyto 55 zespołów grobowych (260 od początku badań) zloka
lizowanych na przeciętnej głębokości 20-50 cm. Groby zlokalizowane na większej głęboko
ści są stosunkowo dobrze zachowane i charakteryzują się dużą ilością naczyń przysta
wnych, przeważnie kubków, czerpaczków małych, amforek oraz miniaturek naczyń (groby 
nr 249, 250, 252, 257). W grobach 205, 215 znajdowały się charakterystyczne trojaczki 
z uchem. 

W trakcie eksploracji grobów wydobyto 48 przedmiotów metalowych, 40 przedmiotów 
z brązu (w tym szpile w całości, fragm. przepalonego brązu z popielnic oraz 8 przedmiotów 
żelaznych bardzo silnie skorodowanych). 

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 siódmy sezon badań. Grodzisko kultury łużyckiej, okres hal
sztacki. 

Prace były kontynuacją badań części przywałowej majdanu grodziska od strony 
wschodniej, gdzie spodziewać się należy bramy wejściowej grodu. Badano na arach: 
197 działki A i D oraz 217 działki B i C. Łącznie prace objęły powierzchnię jednego ara. 
Uzyskano obraz pozostałości zabudowy w części przywałowej oraz częściowo odsłonięto 
dolne konstrukcje wału. Badania tej części wału potwierdziły przypuszczenie, że obecny 
owalny, zwężony ku wschodowi rzut poziomy grodziska jest pozostałością zniszczonego 
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obiektu obronnego zbudowanego na rzucie trójkąta. Uchwycono ostre załamanie wału. 
Pozostaje do wyjaśnienia, czy północny bok trójkąta u wierzchołka posiadał bramę. Z ukła
du warstw i zabudowy wewnętrznej wynika, że jest to prawdopodobne. 

Uzyskano drobne przedmioty z brązu (fragm. ozdób, groty strzał do łuku) oraz liczne 
ułamki ceramiki gospodarczej. Mniejsza niż w poprzednich sezonach liczba wytworów 
nieceramicznych wynika z tego, że w warstwach wału są one rzadko spotykane. 

Wicina, st. 4 
gm. Jasień, woj. zielonogór
skie 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

AZP 65-10/4 

Badania prowadził dr Adam Kołodziejski. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Pier
wszy sezon badań. Osada kultury łużyckiej, okres halsztacki. 

Osada położona jest na płaskiej, piaszczystej łasze, wśród podmokłych łąk, 50 m na 
południe od wału grodziska. Od początku badań grodziska w Wicinie bezsporne były 
związki tej osady z obiektem obronnym. W okresie lipiec-sierpień 1992 r. wykonano prze
kop (dł. 55, szer. 2,5 m) przez osadę po osi wschód-zachód oraz w połowie długości 
wykonano drugi wykop (dł. 25, szer. 2,5 m) w kierunku południowym. Oba wykopy miały 
na celu uchwycenie zasięgu osady i rozpoznanie jej zabudowy i funkcji. Dla uzupełnienia 
wykonano trzeci wykop (dł. 45, szer. 2,5 m) na krańcu wschodnim po osi północ-południe, 
dający przekrój tej części osady. 

Stwierdzono, że osada powstała przypuszczalnie w schyłkowej fazie istnienia grodu, 
a więc na początku okresu halsztackiego D i istniała krótko, najwyżej kilka lat. Zabudowa 
miała charakter półziemiankowy i szałasowy bez trwałych konstrukcji . Jedynie w części 
południowo-wschodniej odkryto obiekt o rozmiarach 5 x 5 m składający się z kilku przepa
lonych warstw polepy. Wystąpił tamjedyny znaleziony przedmiot brązowy- duży, złama
ny przy ostrzu przecinak lub dłuto z rozklepaną główką (zbitą od użytkowania) . Być może 
cały obiekt położony na krańcu osady związany był z produkcją brązu . 

Na wszystkich działkach , na które dzielono wykopy (numeracja od A do Y) znajdowano 
mniejsze lub większe ilości ułamków naczyń gospodarczych oraz fragm. dużych urządzeń 
w rodzaju piecyków oraz żebrowanych, beczułkowatych konstrukcji z wypalonej gliny, 
które najprawdopodobniej służyły do zawieszania naczyń nad ogniskiem (paleniskiem). 
Liczne paleniska i płytkie jamy zasobowe wiązały się z zabudową. Osada zniszczona była 
wraz z grodem w gwałtownym najeździe. Jej funkcję należy określić z dużym prawdopodo
bieństwem jako osadę zastępczą na czas przebudowy grodu. Przebudowę taką sugerują 
ostatnie badania grodziska, które zniszczone było prawdopodobnie krótko przed zakończe
niem przebudowy. 

Zadowice, st. la, gm. Godziesze, woj. kaliskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 
Zawada, st. l, gm. Zielona Góra, woj. zielonogórskie patrz wczesne średniowiecze 
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Żuławka Mała, st. l 
gm. Wyrzysk, woj. pilskie 
AZP 37-31/80 

Młodszy okres przedrzymski-{)kres wpływ6w rzymskich 

Muzeum Okręgowe w Pile 

Badania prowadził mgr Jarosław Rola. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Pile. Badania ratownicze. Osada kultury łużyckiej z ele
mentami kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych. 

Stanowisko zlokalizowane jest na stoku i krawędzi terasy niższej na prawym brzegu 
doliny Noteci. 

Badania prowadzono na dnie wyschniętego stawu rybnego o powierzchni ok. 35 x 35m. Za
rejestrowano: 
-warstwę kulturową i 35 obiektów kultury pucharów lejkowatych; 
- fragm. warstwy kulturowej kultury amfor kulistych?; 
-10 dołków pasłupowych i 110 drewnianych słupów (wbijanych), będących pozostałością 
słupowej chaty kultury łużyckiej o plecionkowej konstrukcji ścian (8 x 6 m) i fragmentu 
prawdopodobnie drugiego obiektu mieszkalnego. Poniżej prawie całkowicie zniszczonej 
warstwy użytkowej obiektu, w warstwie faszynowania zarejestrowano m.in. rogowy grocik 
(okres halsztacki C-D), motykę i sadzaki rogowe. Wstępna analiza pozwala datować na 
okres kultury łużyckiej m.in. 2 warstwy z zachowanymi fragm. drewna poddawanego 
obróbce ciesielskiej; 
- najmłodszą warstwę konstrukcji? drewnianych, odsłoniętą fragmentarycznie, o nieo
kreślonej precyzyjnie chronologii. 

Uwagę zwraca też zarejestrowanie ok. 30 m na północny zachód od stawu skupiska 
materiału ceramicznego kultury ceramiki wstęgowej rytej. 

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

MŁODSZYOKRESPRZEDRZ~SKI-OKRESWPŁYWÓW 
RZ~SKICH 

Arbasy, st. 9 
gm. Drohiczyn, woj. białostoc
kie 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych na woj. białostockie 

AZP 50-80/4 

Badania prowadziła mgr K. Rusin przy współudziale mgr mgr 
K. Bieńkowskiej, H. Karwowskiej i U. Stankiewicz z Muzeum Okrę
gowego w Białymstoku. Finansowane przez Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kul
tury przeworskiej. Późny okres przedrzymski. 

Stanowisko położone jest na terenie eksploatowanej piaskowni nad rzeczką Silną, 
prawobrzeżnym dopływem Bugu. 

Prace wykopaliskowe miały charakter ratowniczy. Północna, zachodnia i wschodnia 
część stanowiska zniszczona była współczesnymi wkopami, ponadto na terenie piaskowni 
znajdowało się wysypisko śmieci. Zbadano 132 m2 powierzchni. Uchwycono zachodni 
zasięg cmentarzyska. Odsłonięto 55 nowych grobów, które koncentrowały się głównie 
w północnej i południowej części badanego terenu. Groby nr 30, 31, 32, 33 były niemal 
całkowicie zniszczone przez wkopy powstałe przy wybieraniu piasku. Wszystkie groby 
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badane w sezonie 1992 były pochówkami ciałopalnymi, jamowymi. Zarysy jam grobowych 
były koliste lub owalne, wypełniska w przekroju nieckowate, workowate i soczewkowate. 
W wypełniskach jam grobowych zanotowano występowanie przepalonych kości ludzkich, 
fragm. ceramiki i całych naczyń, przedmiotów metalowych i węgli. Do najbogatszych po
chówków należały groby 46, 56, 57, 62, 68. W grobie 46 znaleziono 2 zapinki typu H wg 
Kostrzewskiego, nóż , fragm. nożyka sierpikowatego, fragm. okucia, szydło, przęślik, 2 całe 
naczynia, liczne fragm. ceramiki. W grobie 57: nóż, zapinkę (pochodną od nauheimskich), 
przęślik; w grobie 68 oprócz licznych fragm. ceramiki i całego naczynia- skupisko muszli 
małży i nie spaloną kość ptasią. Odsłonięto również palenisko w obstawie kamiennej -na 
jego obrzeżu znaleziono 2 fragm. nie spalonej żuchwy zwierzęcej . 

Na terenie wydmy, na której znajduje się cmentarzysko kultury przeworskiej, zlokali
zowano ponadto obozowisko datowane ogólnie na epokę kamienia- epokę brązu. 

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

Bachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie patrz środkowa i późna epoka brązu 
Bełcze, st. 11, gm. Bojadła, woj. zielonogórskie patrz środkowa i późna epoka brązu 
Bielice, st. l , gm. Łambinowice, woj. opolskie patrz środkowa i późna epoka brązu 
Bojadła, st. 12, gm. loco, woj. zielonogórskie patrz wczesna epoka żelaza 
Haćki, st. l C (st. 5), gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie patrz wczesne średniowiecze 

Imielno, st. 14 i 17 
gm. Łubowo, woj. poznańskie 
AZP 51-32/12 i 13 

Muzeum Początków Państwa Polskie
go w Gnieźnie 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski. Finansowane przez 
Konserwatora Zabytków Archeologicznych na woj. poznańskie i Mu
zeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie . Pierwszy sezon ba
dań . Osada hutnicza z okresu wpływów rzymskich, zabudowa dwor
ska z XVI-XVII w., osadnictwo wielokulturowe. 

Cyplowato wcinające się w dolinę Główny pasmo piaszczystych wyniesień jej wschod
niej krawędzi, gdzie podczas badań AZP wyróżniono st. 13, 14, 17 i 18, cechuje równomier
ne występowanie na obszarze 0,400 (W-E) x 0,270 km dużej ilości brył i ułam.ków żużli 
żelaznych oraz ułamków ceramiki z faz B2-C1/C2? okresu wpływów rzymskich. Zużle oraz 
rozorane obiekty hutnicze odkryto w 1991 r. dzięki mieszkańcom wsi, którzy pomogli przy 
odsłonięciu w założonym sondażu resztek pieca. 

Badania ratownicze prowadzono z przerwami od wiosny do jesieni 1992 r., eksplorując 
wyorane obiekty w części północne~ (st. 17) i południowej (st. 14) terenu. W 14 wykopach 
o łącznej powierzchni ponad151m odkryto 2 piece hutnicze, resztki pieca z dużą ilością 
polepy, półziemiankę mieszkalną i inną związaną z obróbką żelaza, 8 palenisk i 7 jam 
z żużlami. Piece hutnicze były dużymi obiektami (do 1,7 x 1,26 m), zawierającymi duże 
kloce żużla i drobniejsze żużle w spaleniźnie, z resztkami obudów glinianych. Jeden z nich 
jednak wyraźnie dzielił się na część z resztkami ścianek dymarki i żużlem oraz część 
z paleniskiem i żużlem , występującymi w jednej dużej jamie. Znaleziono ułamki naczyń 
ręcznie lepionych, często ornamentowanych żłobkami i grupami żłobków, bruzdami i wał
kami, oraz fragm. ceramiki toczonej, w tym czarek na stopkach. Odkryto też nóż i ułamki 
różnych przedmiotów żelaznych, 2 osełki kamienne, 3 przęśliki gliniane i kości zwierzęce. 

Prócz tego przy wsi (st. 14) odsłonięto w pobliżu nowo budowanego domu rumowisko 
przy dworze szlacheckim z XVII w. (na złożu wtórnym?) oraz liczne wkopy związane 
z zabudową wsi w XVIII- XIX w. Znaleziono tam fragm. cegieł, płytek posadzkowych, szyb 
i naczyń szklanych, naczyń glinianych, gwoździe, okucia i ułamki innych przedmiotów 
żelaznych i miedzianych oraz dużą ilość kafli garnkowych i płytowych z XVI/XVII w. Od
kryto również ceramikę z wczesnej epoki brązu, kultury łużyckiej-pomorskiej, z wczes-
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nych i późnych faz wczesnego średniowiecza (głównie na st. 17) oraz z późnego średniowie
cza (głównie na st. 14). 

Kilkaset metrów dalej zlokalizowano drugą wielką osadę hutniczą oraz stwierdzono 
występowanie licznych znalezisk żużli i rudy darniowej na terenie tej oraz sąsiednich wsi. 

Materiały znajdują się w Muzuem Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie. 
Planuje się prowadzenie dalszych prac rozpoznawczych i wykopalisk. 

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

Muzeum Początków Państwa Folskie
go w Gnieźnie 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski . Finansowane przez 
Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie i Konserwatora 
Zabytków Archeologicznych na woj. poznańskie. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i z wczesnego średnio
wiecza (XII w.), punkt osadniczy z późnego średniowiecza i okresu 
nowożytnego . 

Prace wykopaliskowe kontynuowano w południowej części wykopu z roku ubiegłego 
oraz założono 2 wykopy w części zachodniej i północnej kulminacji wzgórza, o łącznej 
powierzchni 82,5 m2

• Badania prowadzono z przerwami od wiosny do jesieni. Odkryto 
16 grobów (obiekty nr 22-37), z których część uległa zniszczeniu przez wkopy nowożytne 
i współczesne oraz podczas orki przed zalesieniem tego terenu. 

Wśród 9 grobów pochodzących z okresu wpływów rzymskich były 2 groby popielnico
we, grób jamowy i 6 grobów szkieletowych. Zakończono też eksplorację obiektu 19. Wyróż
niono również 4 skupiska przepalonych kości ludzkich, stanowiących ślad po zniszczonych 
grobach. Znaleziono 4 naczynia gliniane, w tym pucharek z "okienkami", miseczkę, popiel
nicę o powierzchni gładkiej i schropowaconej oraz fragm. dolnej części popielnicy czernio
nej . Odkryto też fragm. naczyń, w tym wtórnie przepalone skorupy. Znaleziono 2 zapinki 
-A II 38-39 i A V, s. 9, 140-141, grzebieńjednowarstwowy i fragm. dwóch innych, główkę 
żelazn ą szpili i monetę srebrną (rzymską?). Materiał ten datuje się na fazy B:rC1 omawia
nego okresu. 

Wyeksplorowano również 7 grobów szkieletowych z okresu wczesnośredniowiecznego, 
usytuowanych na osi zachód-wschód. Jeden z nich był obudowany kamieniami, a przy 
szkielecie odkryto brakteat łaciński Mieszka III, bity w l. 1173-1177, z wyobrażeniem 
św. Wojciecha i napisem ALBRTUS. W innym grobie znaleziono 4 kabłączki skroniowe 
średniej wielkości, które również mogą pochodzić z XII w. 

Znaleziono prócz tego ułamki naczyń z wczesnego i późnego średniowiecza oraz z cza
sów nowożytnych. 

Materiały znajdują się w Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie . 
Przewiduje się dalsze badania. 

Inowrocław, st. 100 
gm.loco, woj. bydgoskie 
AZP 45-40/-

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

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk. Finansowane przez Urząd 
Wojewódzki w Bydgoszczy za pośrednictwem Państwowej Służby 
Ochrony Zabytków oraz Urząd Miejski w Inowrocławiu i Kujawską 
Spółdzielnię Mieszkaniową. Dziewiąty sezon badań. Osada kultury 
łużyckiej , osada i warzelnia soli z okresu wpływów rzymskich, ślady 
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osadnictwa wczesnośredniowiecznego, późnośredniowiecznego i no
wożytnego. 
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Badania ze względu na szczupłe fundusze prowadzone były w ograniczonym wymiarze 
przestrzennym. Odsłonięto powierzchnię 995 m2

, inwentaryzując ponad 70 obiektów: 
budynek mieszkalny, 3 piece, 20 palenisk, 19 jam, ponad 30 dołków posłupowych, 3 nowe 
rowy solankowe, 2 zbiorniki-odstojniki. 

Budynek mieszkalny (jego wziemna część) miał kształt nieregularnego czworoboku 
o wymiarach ok. 430 x 360 cm, ścianki zwężające się ku dnu na gł. 30-40 cm. Inwentarz 
składał się z ponad 180 fragm. ceramiki, 80 szczątków kostnych, fragm. narzędzi żela
znych, kościanych i kamiennych oraz ciężarków tkackich i 2 krążków wykonanych ze 
skorupy. 

Pierwszy piec (ob. 280-281), usytuowany w owalno-wielobocznym zagłębieniu o wy
miarach 280 x 180 cm, składał się z komory piecowej zwężającej się ku dołowi na głęboko
ści 140 cm oraz z przylegającej do niej płytszej jamy przypiecowej. Układ nawarstwień, 
wyjątkowo dobrze zachowany, świadczy, iż był on wyposażony w wieloboczną kopułę 
skonstruowaną na szkielecie z dranic i okrąglaków i spełniał m.in. funkcję suszarni zboża. 
Z dwóch pozostałych pieców jeden (ob. 943), bez konstrukcji, był wapiennikiem; funkcji 
drugiego (ob. 949), z małym paleniskiem, nie udało się ustalić. 

Eksplorowane paleniska i jamy stanowią kontynuację przestrzenną badanych w ubie
głym roku większych układów. 

Trzy nowe rowy solankowe (ob. 999, 1000, 1009) oraz 2 zbiorniki-odstojniki wespół 
z już znanymi tworzą złożony system. Ponieważ wszystkie jego elementy odsłonięte są na 
razie tylko częściowo, zarówno ich parametry, jak i wzajemne relacje funkcjonalne i chro
nologiczne są trudne do ustalenia. Na tym etapie eksploracji stwierdzić można, że zaryso
wujące się zespoły urządzeń reprezentują dwie, użytkowane w różnym czasie, saliny. Od 
współczesnych im salin europejskich różnią się w pewnym stopniu technologią wytwarza
nia, przewyższając je skalą założenia i zapewne produkcji. 

Dokumentacja i materiały przechowywane są w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Badania 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 
w Gdańsku i Urząd Gminy w Stężycy. Czwarty sezon badań. Cmen
tarzysko płaskie kultury wieibarskiej z młodszego okresu wpływów 
rzymskich. 

Kontynuowano badania z L 1987-1988 i 1991. Przebadano obszar przeznaczony pod 
zabudowę (ok. 6 arów), odkrywając 4 groby szkieletowe, l popielnicowy i jedno palenisko. 
Dotychczas odkryto na cmentarzysku 44 obiekty, w tym 26 grobów. 

Pochówki wyposażone były m.in. w końcówki pasa (grupa J II wg Raddatza), sprzączki 
brązowe, przęśliki gliniane oraz naczynia gliniane (grupa IXA i B, XVIIIA wg R. Wołągie
wicza). 

Na uwagę zasługuje grób 25- popielnicowy, o skrzynkowej konstrukcji, zbudowany 
z małych, łupanych płyt kamiennych, wyposażony w naczynie gliniane, dwuuszne (grupa 
V wg R. Wołągiewicza), zdobione rytymi liniami krzyżującymi się nieregularnie; ornament 
rozmieszczony jest na załomie brzuśca oraz powyżej i poniżej niego. Dwa ucha także są 
pokryte ornamentem. Wewnątrz popielnicy wśród przepalonych kości ludzkich znajdowały 
się 2 zapinki brązowe (A VI 161-164), przęślik gliniany i stopiony paciorek szklany. 

Odkryte groby datowane są na fazę C1 młodszego okresu wpływów rzymskich. 
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Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Planuje się kontynuację badań. 

Kolonia Wola Branicka, st. 2 
gm. Zgierz, woj. łódzkie 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Jacek Moszczyński. Konsultantem była mgr 
Eleonora Kaszewska. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi . Drugi sezon badań. Osada kultury przewor
skiej z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Badania wykopaliskowe miały charakter badań ratowniczych (melioracje). Na powierz
chni ok. 250 m2 odkryto 8 obiektów. Były to paleniska wykładane kamieniami, ślady 
budowli wspartej na słupach. Do ciekawych obiektów należy studnia - zachowała się 
drewniana cembrowina o konstrukcji zrębowej. Studnia została zasypana dużą ilością 
kamieni. W jej wypełnisku znaleziono fragm. ceramiki, kamień żarowy oraz duży kamień 
o starannie wygładzonej powierzchni. 

Materiał zabytkowy pochodzący z obiektów i warstw to fragm. ceramiki lepionej ręcz
nie i toczonej, przęśliki, noże, radlica żelazna oraz bliżej nieokreślone fragm. przedmiotów 
żelaznych. 

Osadę należy datować na późny okres wpływów rzymskich. 
Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Badania powinny być kontynuowane. 

Korniaktów Północny, st. 4a 
gm. Białobrzegi, woj. rzeszow
skie 
AZP 101-80/34 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania ratownicze prowadzili mgr mgr Antoni Lubelczyk i Piotr 
Mitura. Pierwszy sezon badań. Osada z późnego okresu rzymskiego, 
ślady osadnictwa wczesnobrązowego i kultury łużyckiej. 

Stanowisko zostało poważnie zniszczone przez orkę. Przebadano powierzchnię 180m2
• 

Odkryto 29 niewielkich obiektów o miąższości rzadko przekraczającej 20 cm. Tylko połowa 
z nich zawierała skąpy materiał ceramiczny, głównie z późnego okresu rzymskiego. Na 
większą uwagę zasługują 2 jamy z ceramiką z późnego okresu rzymskiego, która na swojej 
powierzchni nosi ślady dziegciu, jama z drobną ceramiką prahistoryczną i wczesnobrązo
wym grocikiem krzemiennym oraz jama z garnkiem kultury łużyckiej . 

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

Kostkowice, st. l , gm. Kroczyce, woj. częstochowskie patrz paleolit i mezolit 

Koszanowo, st. 11 
gm. Śmigieł, woj. leszczyńskie 
AZP 60-24/148 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Lesznie Wydział Archeologiczny 
w Trzebinach 

Badania prowadził mgr Marek Wróbel. Finansowane przez "EKO
MELBUD" S. A. w Lesznie. Pierwszy sezon badań. Obozowisko lud-
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ności kultury pomorskiej, osada ludności kultury przeworskiej, faza 
C-D, osada wczesnośredniowieczna, faza A/B-B. 
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Stanowisko odkryto w 1980 r. podczas badań AZP. W 1991 r. archeolodzy z Pracowni 
Konserwacji Zabytków sp. z o. o. z Poznania przeprowadzili szczegółowe badania powierz
chniowe. Wyodrębniono wówczas pozostałości osadnictwa ludności kultury łużyckiej, prze
worskiej, z wczesnego i późnego średniowiecza. Powodem podjęcia prac wykopaliskowych 
był zamysł budowy na interesującym obszarze wysypiska odpadów komunalnych. Stano
wisko 11 położone jest 750 m na wschód od granic administracyjnych Koszanowa, na 
kulminacji i stokach niewielkiego, piaszczystego wzniesienia, opadającego w kierunku 
zachodnim (stok dolinki niewielkiego, bezimiennego cieku, obecnie zatorfionego, uchodzą
cego pierwotnie w kierunku Samicy - lewego dopływu Obry, w kierul}ku wschodnim 
i północnym (krawędź doliny Samicy - północna granica Wysoczyzny Smigielsko-Lip
nowskiej). 

Efektem badań ratowniczych było odkrycie wielokulturowego stanowiska o powierzch
ni ok. 0,6 ha, na które składały się: zachodnia część obozowiska ludności kultury pomor
skiej (dalsza partia na terenie st. Koszanowo 29- badania w lipcu 1992 r.), osada ludności 
kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich, faza C-D oraz mała osada 
z wczesnych faz wczesnego średniowiecza. Wśród obiektów k-lfltury pomorskiej wyróżnio
no: grób jamowy ciałopalny popielnicowy (uszkodzony), półziemiankę, jamę gospodarczą. 
Ponadto zarejestrowano 2 skupienia fragm. naczyń, między innymi fragm. dwustożkowa
tego, zdobionego naczynia, będącego pierwotnie elementem wyposażenia grobowego. Kil
kadziesiąt fragm . naczyń i polepy zarejestrowano ponadto na złożu wtórnym. Grób datu
jemy na V fazę epoki brązu, pozostałe obiekty na okres halsztacki C. Obiekty kultury 
przeworskiej tworzą najliczniejszą kategorię zabytków. Wyróżniono: obiekt kultowo-mie
szkalny (gospodarczy), 4 budynki mieszkalne, 9 półziemianek (gospodarcze), 2 mielerze, 
9 dymarskich pieców hutniczych, 2 piece wapiennicze, 32 paleniska (16 o kamiennej 
konstrukcji jamy), 5 jam gospodarczych (w tym piec garncarski?), 30 jam posłupowych, 
2 prawdopodobnie grodzie przeciwpowodziowe, 12 jam o nieokreślonej funkcji. Łącznie 
odkryto 108 obiektów. Ponadto na złożu wtórnym zarejestrowano fragm. naczyń, polepy, 
żużla żelazistego, kości zwierzęcych. Wśród zabytków wydzielonych (14 przedmiotów) 
należy wymienić kamień obrabiany z motywem solarnym (fragm. ołtarza), kamień obra
biany- "chanet", mensa?, grzechotkę ceramiczną jajokształtną, zdobiony zgeometryzo
waną wstęgą pierścień brązowy--oprawka, 2 przęśliki gliniane, fragm. 2 ciężarków tkac
kich, nit brązowy, 3 osełki kwarcytowe, fragm. noża żelaznego, glinianą zatyczkę szybu 
dymarskiego. Obiekty tworzą 2 oddalone od siebie skupienia o zagrodowej zabudowie 
wewnętrznej . Obiekty w obrębie osady budowane były wg układu kilku równoległych (co 
najmniej 5) osi, o przebiegu zachód-wschód. Dopiero w dalszej kolejności układ ten był 
rozbudowywany w różnych kierunkach (często wzdłuż osi południe-północ). Osadę na 
podstawie analizy ceramiki naczyniowej datować można na fazę C1 (koniec B) - Ca (pocz. 
D) późnego okresu wpływów rzymskich. Obiekty wczesnośredniowieczne są nieliczne, 
rozproszone na znacznej przestrzeni: 110 m od skrajnych obiektów wzdłuż osi za
chód-wschód; 40 m wzdłuż osi północ-południe. Wyodrębniono 4 półziemianki mieszkal
ne, 4 paleniska, jamę posłupową, jamę o nieokreślonej funkcji. Ruchomy meteriał archeo
logiczny to przeważnie fragm. naczyń, polepa konstrukcyjna, fragm. osełki z kwarcu. 
Osadę wczesnośredniowieczną datujemy na fazę A/B-B: naczynia ręcznie lepione, obtacza
ne przykrawężnie, sporadycznie ornament ryty (linia falista). 

Materiały z badań przechowywane są w Trzebinach koło Leszna. 
Badania zakończono. 

Kraków-Bieżanów, st. 27 patrz środkowa i późna epoka brązu 
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Kraków-Kurdwanów, st. 9 i 10 
woj. krakowskie 
AZP 103-56/51 i 52 

Młodszy okres przedrzymski-{)kres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
Konserwator Zabytków Archeologicz
nych woj . krakowskiego 

Badania prowadzili mgr mgr R. Naglik, T. Wichman i M. Zając. 
Finansowane przez Spo~eczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. 
Pierwszy sezon badań. Siady osadnictwa z epoki kamienia i kultury 
przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Badania ratownicze podjęto w związku z budową Drogi Ekspresowej Południowej. 
Obydwa stanowiska zostały odkryte w ramach badań AZP w 1983 r., a ich zasięg został 
zweryfikowany w 1988 r. Obejmują obszar po kilkadziesiąt arów i leżą w obrębie doliny 
niewielkiego cieku będącego prawobrzeżnym dopływem Wilgi. Teren ten pokrywają gleby 
brunatne wytworzone z piasków słabo gliniastych na podłożu piasków luźnych. Stanowi
sko 9 położone jest na niskiej, lekko jedynie sfałdowanej terasie, a st. lO usytuowane jest 
100-200 m na północny wschód od niego, wysoko na stoku doliny. 

W trakcie tegorocznych badań wykonano 8 wykopów sondażowych po 20m2 każdy-
3 na st. 9 i 5 na st. 10. Odkryto jedynie 2 niewielkie koliste jamy w najdalej na północ 
wysuniętym wykopie w obrębie st. 9. Ich gł. sięgała 90-100 cm, a śr. większej z nich nie 
przekraczała 150 cm. Jama l pozbawiona była materiału zabytkowego, a w jamie 2 znale
ziono jedynie wiór krzemienny. N a obu stanowiskach znaleziono tylko kilka wyrobów 
krzemiennych datowanych na epokę kamienia. Nieliczny materiał ceramiczny występował 
wyłącznie w warstwie ornej . Były to mocno zniszczone fragm. ceramiki kultury przewor
skiej, prawdopodobnie z późnego okresu wpływów rzymskich, którym na st. 9 towarzyszy
ło kilka kawałków żużla żelaznego. 

Kraków-Pychowice, st. 2 
AZP 103-56/2 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
Konserwator Zabytków Archeologicz
nych woj . krakowskiego 

Badania prowadzili mgr mgr R. Naglik i T. Wichman. Finansowane 
przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Osada kultury 
puchowskiej z okresu późnolateńskiego i wczesnego okresu wpływów 
rzymskich. 

Badania ratownicze podjęto z powodu zagrożenia stanowiska rozwojem budownictwa 
indywidualnego i infrastruktury usługowo-rekreacyjnej. 

Stanowisko o powierzchni ok. 6 ha usytuowane jest u podnóży wysokiego, pokrytego 
lasem wzgórza zrębowego, górującego nad otaczającą go od zachodu, południa i południo
wego wschodu szeroką i bagnistą doliną- pozostałością dawnych rozlewisk wiślanych . Od 
strony wschodniej obszar ten zamyka podmokła dolina niewielkiego cieku. 

Pierwsza informacja o stanowisku pochodzi z 1924 r. - natrafiono wówczas na zacho
wane w całości duże naczynie zasobowe. W 1962 r. K. Godłowski przeprowadził badania 
sondażowe. Wykop o powierzchni 1,5 ara usytuowany został w rejonie największej koncen
tracji materiałów zabytkowych na powierzchni. Efektem tych prac było odkrycie kilku jam 
i skupisk ceramiki oraz grubej (20-40 cm) warstwy kulturowej. Wydobyto dużą ilość 
materiału ceramicznego i kości. Były to głównie fragm. grubościennych, dużych garnków 
i mis, wyraźnie nawiązujących pod względem ornamentyki i technologii wykonania do 
wyrobów kultury puchowskiej . Wg K. Godłowskiego ceramikę tę, a przynajmniej jej więk
szość, należy datować na fazę B2 wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

W 1978 r. E. Zaitz z Muzeum Archeologicznego w Krakowie przeprowadził na stanowi
sku szczegółową inwentaryzację powierzchniową. Pozwoliło to (w oparciu o mapy ewiden
cji gruntów w skali 1:5000) na stosunkowo wierne przedstawienie rozkładu materiału, 
z uwzględnieniem jego podziału na ceramikę prahistoryczną i wczesnośredniowieczną. 
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W trakcie badań 1992 r. wykonano 12 wykopów o łącznej powierzchni ok. 250 m2. 
Sondaże, najczęściej o wymiarach 2 x 10 m, usytuowano w rejonie największej koncentra
cji materiału ceramicznego na powierzchni oraz na południowych i wschodnich krańcach 
stanowiska. W dwóch przypadkach połączono wykopy odsłaniając większe płaszczyzny. 

Większość z odkrytych obiektów grupowała się w zachodniej , wyższej partii stanowi
ska. Odsłonięto tam dużą półziemiankę o konstrukcji słupowej. Przebadano dotąd tylko jej 
północną część' o wymiarach w partii przydennej 420 x 260 cm. W jej obrębie wyróżniono 
2 poziomy użytkowe (na gł. 110-120 cm i 130-140 cm), zawierające m.in. kilka niemal 
kompletnych naczyń oraz kilkaset dużych fragm. ceramiki. Znaleziono ponadto zapinkę 
brązową "serii pruskiej", datowaną na fazę B2 wczesnego okresu wpływów rzymskich. 
W obrębie starszego poziomu odsłonięto płytkie, koliste zagłębienie z dwoma silnie uszko
dzonymi naczyniami, przykryte warstwą dużych wapieni. Wyższe partie wypełniska obiek
tu powstały w wyniku stopniowego zasypywania po zakończeniu jego użytkowania. W od
ległości ok. 100 m na północ od tej półziemianki odsłonięto na gł. 70-80 cm skupiska 
ceramiki i wapieni, zinterpretowane jako pozostałości poziomu użytkowego kolejnej pół
ziemianki. 

Oprócz tych dwóch dużych obiektów odkryto 6 jam. Trzy z nich miały kolisty zarys 
i kilkudziesięciocentymetrową średnicę . Górną warstwę ich wypełnisk tworzyły wapienne 
głazy i kamienie, pojedynczo występujące także w niższych warstwach zasypisk. Trzy 
pozostałe jamy miały śr. dochodzącą do 120 cm i sięgały gł. ok. 100 cm. W jednej z nich 
znaleziono rozbity, ale kompletny garnek, spoczywający pod warstwą wapiennych głazów. 
Tworzyły one, podobnie jak w przypadku sąsiedniej jamy, rodzaj nieregularnego "bruku" 
pokrywającego jamę. 

W obrębie wyższej partii stanowiska uchwycono grubą (do 40 cm), zasobną w ceramikę 
warstwę kulturową, stopniowo ścieniającą się w kierunku wschodnim i południowym. 
W jej obrębie wyróżniono kilkanaście skupisk ceramiki i wapiennych głazów. Głazy te 
tworzyły koliste skupienia, które mogą stanowić niekiedy pozostałość konstrukcji wzmac
niającej słupy. 

Wydobyty materiał ceramiczny charakteryzuje się przewagą naczyń grubościennych, 
tzw. kuchennych. Reprezentowane są one przez szereg odmian dużych garnków z wywinię
tymi lub nachylonymi brzegami, o powierzchniach chropowatych, barwy szaro- i żółtobru
natnej. Z reguły występuje duża domieszka średnio- i gruboziarnistego żwirku lub tłucz
nia kamiennego i ceramicznego. Znaczna część naczyń zdobiona jest ornamentem 
plastycznym. Są to motywy charakterystyczne dla kultury puchowskiej: rzędy trójkątnych 
odcisków, dołki palcowe w różnych układach, pionowe ryte linie o zakręconych końcach, 
ornamentowane listwy plastyczne, guzki oraz nacięcia i dołki na krawędziach wylewów. 
Większość z nich występuje w górnych partiach naczyń . Wśród nielicznych uch przeważają 
masywne formy pozbawione otworów i umocowane horyzontalnie, zwykle w dolnych par
tiach naczyń (głównie zasobowych). 

Niewielką grupę stanowią średnio- i grubościenne misy i wazy, o dość dobrze wygła
dzonych powierzchniach, barwy od żółtoszarej po ciemno brunatną. Sporadycznie jedynie 
występowały fragm. cienkościennych czarek, mis i waz, o dobrze wygładzonych, czarnych 
powierzchniach. Większość typów naczyń posiada dokładne analogie wśród ceramiki kul
tury przeworskiej. Natomiast proporcje udziałów poszczególnych typów, ornamentyka 
i technologia ich wykonania wydają się odpowiadać charakterystyce ceramiki puchowskiej. 

Wśród materiału ceramicznego zdecydowanie przeważają formy typowe dla wczesnego 
okresu wpływów rzymskich, a zwłaszcza fazy B2. Nieliczne natomiast są fragm. naczyń 
z późnej fazy okresu lateńskiego. Sporadycznie występują ułamki naczyń kultury przewor
skiej z późnego okresu wpływów rzymskich, a także wczesnego i późnego średniowiecza. 

Badania będą kontynuowane. 



54 

Kryspinów, st. 2 
gm. Liszki, woj. krakowskie 
AZP 103-55/77 

Młodszy okres przedrzymski--okres wpływów rzymskich 

Uniwersytet Jagielloński Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadził dr Piotr Kaczanowski. Finansowane przez Insty
tut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Archeo
logiczne w Krakowie. Cmentarzysko kultury przeworskiej oraz osada 
kultury łużyckiej. 

Badania w 1992 r. były kontynuacją wieloletnich prac prowadzonych na cmentarzysku 
kultury przeworskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Godłowskiego i miały na celu 
określenie zasięgu cmentarzyska w kierunku południowo-wschodnim. Prace objęły 125m2

, 
odkryto 8 obiektów (nr 114-121) oraz niewielką ilość materiałów ze zniszczonych grobów. 
Zarówno obiekty, jak i materiały pochodzące ze zniszczonych grobów odkryto na dość 
znacznej głębokości (poniżej 80 cm), przykryte grubą warstwąjednolitego humusu. 

Obiekty kultury przeworskiej reprezentowane były przez 3 wczesnorzymskie pochówki 
ciałopalne, groby jamowe (ob. 114, 121) i grób popielnicowy (ob. 115). Ten ostatni był 
pochówkiem kobiecym, w skład jego wyposażenia wchodziły m.in. metalowe części zamka 
skrzyneczki oraz klucz. Obiekt 121 poza spalonymi kośćmi zawierał jedynie pojedyncze 
fragm. ceramiki, w drugim z grobów jamowych znaleziono natomiast fragm. kilku silnie 
rozdrobnionych, niewielkich naczyń , a przy granicy jamy grobowej całe naczynie garnko
wate o lekko esowatym profllu, zawierające jedynie czysty piasek. 

Pozostałe obiekty to jamy o charakterze osadowym, na ogół o bardzo słabo czytelnych 
granicach, płytkie, o niejednolitym charakterze wypełnisk. W obiekcie 116 znaleziono 
2 silnie zniszczone naczynia kultury łużyckiej, w innym, oznaczonym nr 119, natrafiono 
na fragm. miseczki wykonanej na kole, z brzegiem zgiętym do środka, z lekko zgrubiałą, 
ściętą krawędzią. Należy ją wiązać z dackim środowiskiem kulturowym. 

Badania nie pozwoliły na określenie zasięgu stanowiska w kierunku południo
wo-wschodnim. Niewątpliwie należy się spodziewać, że cmentarzysko kultury przewor
skiej (jak i wcześniej datowane materiały osadowe) zajmuje dalsze partie terenu, o czym 
świadczy rozprzestrzenienie pochówków w całej południowo-wschodniej części cmenta
rzyska, jak i występowanie w tym rejonie materiałów ze zniszczonych grobów. 

Badania będą 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 Maszczyński i Sylwia Stasiak. 
Konsultantem była mgr Eleonora Kaszewska. Finansowane przez 
Muzeum Regionalne w Kutnie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko 
z okresu wpływów rzymskich. 

Badania miały charakter ratowniczy. Teren cmentarzyska jest intensywnie użytkowa
ny gospodarczo, co spowodowało częściowe zniszczenie stanowiska. 

Na powierzchni ponad200m2 odkryto 29 grobów ciałopalnych jamowych. Niektóre 
przykryte były brukiem kamiennym, w znacznym stopniu dzisiaj zniszczonym. Część 
grobów wyposażona była tylko we fragm. ceramiki (groby 18, 20 21, 23, 24, 28, 32, 33), 
w innych oprócz fragm. naczyń glinianych wystąpiły wisiorki wiaderkowate (groby 29, 31), 
sprzączki (groby 26, 31), fragm. grzebieni kościanych (groby 27, 29, 34), fragm. szpili 
kościanej (grób 35), igła żelazna (grób 34), fragm. umba (grób 41), fragm. stopionego szkła 
(groby 29, 30, 34, 41), fragm. naczyń terra sigillata (groby 27, 30, 40, 41), przęśliki. Dość 
licznie wystąpiły fragm. naczyń toczonych. 
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Na podstawie materiału zabytkowego groby można datować na późny okres rzymski. 
Materiały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kutnie. 
Badania powinny być kontynuowane. 

Leszczany, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie patrz wczesna epoka żelaza 
Linowo, st. 6, gm. Świecie nad Osą, woj. toruńskie patrz neolit 

Michalice, st. 2 Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
· Oddział Wojewódzki w Opolu. gm. Namysłów, woj. opolskie 

Badania prowadził mgr Mariusz Krawczyk (autor sprawozdania) 
przy współpracy mgr mgr Mirosławy Macewicz i Klemensa Macewi
cza. Konsultantem był doc. dr hab. Stanisław Pazda. Finansowane 
przez Urząd Miasta i Gminy w Narnysłowie oraz Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Opolu. Pierwszy sezon badań. Osada 
z wczesnego i środkowego okresu przedrzymskiego. 

Stanowisko usytuowane jest na łagodnym stoku oraz kulminacji wyniesienia położone
go ok. 100 m na północ od dna doliny przeciętej niewielkim ciekiem, w miejscu objętym 
dziką eksploatacją piasku. Badania ratownicze podjęto po otrzymaniu zgłoszenia o znale
zieniu na terenie wybierzyska fragm. ceramiki. Przy krawędzi wybierzyska oraz w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie założono 5 wykopów o łącznej powierzchni 205m2

. Obok obiek
tów nowożytnych odsłonięto 15 pradziejowych, w tym aż 6 zniszczonych w znacznym 
stopniu przez jamy nowożytne oraz wskutek eksploatacji piasku. Były to m.in.: 6 palenisk, 
jama zasobowa, jama zawierająca potłuczone naczynie zasobowe. Rozmieszczenie obiek
tów świadczy o tym, iż najprawdopodobniej natrafiono na krawędź osady zniszczonej już 
w większej części przez istniejące tu wybierzyska. 

Ciekawym problemem badawczym jest przynależność chronologiczna i kulturowa osa
dy, bowiem materiał ceramiczny z tego stanowiska, jako jednolity zespół, zdaje się nie mieć 
wyraźnych analogii na Śląsku. Jest to cerarnika osadnicza z niewielką ilością fragm. 
bardziej charakterystycznych, co znacznie utrudnia jednoznaczną interpretację tego ze
społu. Najbardziej prawdopodobna jest jego przynależność do wczesnego i środkowego 
okresu przedrzymskiego i najpewniej można go powiązać z końcową fazą kultury łużyckiej 
lub kulturą pomorską. 

Zabytki znajdują się w Muzeum w Kluczborku. 
Nie przewiduje się dalszych badań . 

Mielec, st. 16 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
gm.loco, woj. rzeszowskie 
AZP 96-71/3 

Badania prowadził mgr Piotr Mitura. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Osada kultury przeworskiej, ślady osadnic
twa z okresu mezolitu, kultury pucharów lejkowatych, grupy tarno
brzeskiej, późnego średniowiecza. 

Stanowisko położone jest na łagodnym stoku terasy wyższej Wisłoki, w południowym 
rejonie miasta - Porębach Wojsławskich. · 

Bezpośrednią przyczyną podjęcia badań ratowniczych było zniwelowanie części północ
no-wschodniej stanowiska pod budowę osiedla mieszkaniowego. 

Przebadano 250 m2 powierzchni, odkryto 19 obiektów. Dwa pochodzą z wczesnych faz 
późnego średniowiecza, jeden zaliczono do grupy tarnobrzeskiej, pozostałe należą do 
kultury przeworskiej. Wśród nich na uwagę zasługują 3 obiekty wyróżniające się wielko-



56 Młodszy okres przedrzymski-{)kres wpływów rzymskich 

ścią, pełniące prawdopodobnie funkcje mieszkalne. Oprócz tego wystąpiły materiały kul
tury pucharów lejkowatych oraz mezolityczne wyroby krzemienne, które można łączyć 
z kulturą janisławicką. 

Materiały i dokumentację złożono w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Badania będą kontynuowane. 

Mrocza, st. 2 
gm. loco, woj. bydgoskie 
AZP 35-34/34 

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy 

Badania prowadził W Kuczkowski. Cmentarzysko wielokulturowe. 
Odkryto 17 grobów, większość to groby jamowe fazy B2 okresu rzym
skiego. 

*Literatura: Badania archeologiczne ... 

Mściszewo, st. 24, gm. Murowana Goślina, woj. poznańskie patrz paleolit i mezolit 
Mutowo, st. 2, gm. Szamotuły, woj. poznańskie patrz wczesna epoka żelaza 
Mysławczyce, st. l, gm. Proszowice, woj. krakowskie patrz wczesna epoka brązu 

Nowy Łowicz, st. 2 (obecnie 
Borowo) 
gm. Kalisz Pomorski, woj. ko
szalińskie 
AZP 31-16/1 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

Badania prowadziła mgr Krystyna Hahuła. Częściowo finansowane 
przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków i Muzeum Okręgowe 
w Koszalinie. Piąty sezon badań. Cmentarzysko kultury wielbarskiej. 

Badania skoncentrowano w strefie północno-wschodniej cmentarzyska. W całości 
przebadano kurhany 52, 53 i 61, rozpoczęto eksplorację kurhanów 56 i 64 oraz odkryto 
kolejne groby płaskie zlokalizowane w przestrzeniach międzykurhanowych. Wszystkie 
zbadane obiekty w tym sezonie mieszczą się w horyzoncie faz Bz/C1-C1a, końcowym dla 
tego cmentarzyska. 

Szczególnie interesujące są wyniki badań niewielkiego kurhanu 52. Został on usypany 
dla centralnie usytuowanego grobu kobiety, wyposażonej m.in. w srebrne bransolety żmi
jowate, zapinki A V 96, kolię z paciorków szklanych i bursztynowych, srebrną klamerkę 
esowatą i paciorki dwustożkowate. Po obu stronach tego pochówku odkryto 2 równolegle 
usytuowane groby szkieletowe i trzeci na południe od niego. Wszystkie są wcześniejsze niż 
kurhan, który z czasem rozsypując się objął częściowo swym zasięgiem pochówki złożone 
w pobliżu grobu centralnego. Po raz pierwszy na tym cmentarzysku natrafiono na ślad 
rabunku w starożytności. Wkop rabunkowy zniszczył stratygrafię zachodniego skraju 
kurhanu. W północnej części tego grobu, w miejscu gdzie zazwyczaj składano dary, ocalały 
2 naczynia gliniane i przęślica. Przęślica zachowała się w 2 częściach pierwotnie połączo
nych drewnianym trzpieniem, ornamentowanym jodełkowatymi nacięciami. Na jednym 
końcu umieszczono paciorek szklany, na drugim bursztynowy. Grób może być pośrednio 
datowany na fazę Bz/C1. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 
Badania będą kontynuowane. 
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Oblin, st. 5 
gm. Maciejowice, woj . siedlec· 
ki e 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

AZP 68-71/-

Badania prowadziła dr K. Czarnecka. Finansowane przez Wydział 
Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Siódmy se
zon badań . Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu 
przedrzymskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich. 
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Przekopano 638m2, odkrywając 26 grobów ciałopalnych, w tym 10 grobów popielnico
wych i 16 jamowych oraz 2 obiekty nie będące grobami. Uchwycono dalszy przebieg 
wschodniej i zachodniej granicy cmentarzyska. 

Większość grobów pochodzi z fazy A3 i z fazy B1. Tylko jeden grób datowany jest na 
fazę B2. Broń reprezentowana jest przez groty, umba typu 7 i 9 wg Bohnsacka oraz okucia 
pochwy miecza. Z wczesnego okresu rzymskiego również pochodzą groty, w tym jeden 
z zadziorami, i imacz profilowany, zachowany we fragmentach. Nieliczne ozdoby i części 
stroju to zapinki odmiany M, 2 egzemplarze zapinek A 19 oraz jedna typu A 68. Luźno 
znaleziono żelazną zapinkę trąbkowatą Jedyna sprzączka to egzemplarz półkolisty, dato
wany na fazę B2. Do najciekawszych znalezisk należą 2 tzw. Knotenringi brązowe, duży 
i mały, znalezione w grobie 241. 

Zaobserwowano ciekawe formy obrządku pogrzebowego. W grobie 240 popielnica cał
kowicie została schowana w naczyniu przykrywającym, a w grobie 248 popielnica została 
wstawiona do dużego, baniastego naczynia przykrytego misą. 

Materiały złożono w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. 
Przewiduje się kontynuację badań. 

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

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadził dr Tadeusz Grabarczy k. 

Finansowane przez Uniwersytet Łódzki i Urząd Miasta i Gminy w Czersku. Dwudzie
sty szósty sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe z II-III w. n. e. 

Prace wykopaliskowe prowadzono na części płaskiej cmentarzyska. Odkryto obszar 
o powierzchni 115m2. Znaleziono liczne, luźno rozrzucone fragm. ceramiki oraz zniszczo
ny przez rosnące obok drzewo grób jamowy, który oznaczony został kolejnym numerem 
552. 

Badania będą kontynuowane. 

Opalenie, st. l 
gm. Gniew, woj. gdańskie 
AZP 24-45/-

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Małgorzata Tuszyńska i Mirosław Pie
trzak. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Gdańsku. Trzeci sezon badań . Cmentarzysko płaskie kultury wiei
barskiej . 

Prace prowadzono w miejscu, gdzie cmentarzysko zostało zniszczone przez wybieranie 
żwiru. 
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W przeciągu dwóch tygodni przebadano obszar ok. 4,5 ara, odkrywając 11 grobów 
(nr 40-50), w tym 5 szkieletowych, 3 jamowe, 2 popielnicowe i l kloszowy, oraz 3 małe 
jamy nieokreślonego charakteru. 

Wśród grobów szkieletowych 4 pochodzą z faz B1-B2, B2IC1, C1- odkryto w nich 
ostrogi brązowe, krzesełkowate, sprzączkę żelazną do pasa z nieruchomym kolcem, zapin
ki brązowe A V 110, puncę żelazną, zapinkę srebrną A II 41, zapinki brązowe A V 96, 
148 i A VI 164. W grobie nr 42 z wczesnej epoki brązu kultury iwieńskiej, częściowo 
uszkodzonym, zachowały się 2 bransolety spiralne z brązu, naszyjnik z taśmy brązowej 
skręconej oraz szpila brązowa bez górnego zakończenia. 

Groby jamowe (3) były ubogo wyposażone, znaleziono w nich brązową końcówkę pasa 
(J II l wg Raddatza), w drugim ułamki grzebienia rogowego, jednowarstwowego, orna
mentowanego (typ A II wg Thomas). 

Grób kloszowy i 2 groby popielnicowe zostały uszkodzone przez wkopy grobów szkiele
towych z okresu wpływów rzymskich. Datowane są na wczesny okres lateński. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Przewiduje się kontynuację badań . 

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

Muzeum Okręgowe w Suwałkach 
Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadzili mgr mgr Anna Bitner- Wróblewska, Jerzy Brzo
zowski, Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski przy współpracy 
mgr mgr Grażyny lwanowskiej i Jerzego Siemaszki. Finansowane 
przez Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Suwałkach. Dru
gi sezon badań . Cmentarzysko kultury bogaczewskiej z młodszego 
okresu przedrzymski ego, okresu wpływów rzymskich oraz wczesnego 
okresu wędrówek ludów. 

Przebadano powierzchnię ok. 62m2
, odkrywając 66 grobów ciałopalnych, w tym 57 po

pielnicowych, 8 jamowych i l nieokreślony, zniszczony, prawdopodobnie jamowy. Zareje
strowano 3 dalsze groby popielnicowe, które zostaną wyeksplorowane w następnym sezo
nie . Łącznie w ciągu dwóch sezonów badań odkryto 96 grobów (por. Informator 
Archeologiczny za rok 1991 ). 

Badania koncentrowały się w obrębie jednego skupiska grobów, uchwycono jego połu
dniowo-zachodni skraj . Pochówki są często wkopane jedne w drugie, niekiedy w 3 pozio
mach. Niektóre groby popielnicowe oznaczane były na powierzchni regularnymi, dużymi 
otoczakami. 

W południowej części cmentarzyska, nad brzegiem dawnego jeziora, a obecnie torfowi
ska Nietlice, odkryto ślady stosu pogrzebowego. Jest to zaciemnienie, którego wypełniska 
stanowi intensywnie czarna ziemia przemieszana z węglami drzewnymi i drobnymi, prze
palonymi kośćmi . W jego obrębie znaleziono liczne grudki brązu, fragm. stopionych przed
miotów brązowych oraz przetopionych paciorków szklanych. 

Najwcześniejszy zespół, datowany na fazę Aa-B1, stanowi grób 33, gdzie znaleziono 
brązową, bogato zdobioną szpilę typu A wg B. Beckmanna. Najpóźniejszy pochówek pocho
dzi z fazy D - grób 30 z grzebieniem z dzwonowatym uchwytem. Nie znaleziono nato
miast żadnych zabytków, które można by wiązać z rozwiniętą fazą okresu wędrówek 
ludów, której obecność sugerowały znaleziska z ubiegłego sezonu. Zdecydowana większość 
grobów pochodzi z młodszej fazy wczesnego okiesu wpływów rzymskich i starszej fazy 
okresu późnorzymskiego . 

Uwagę zwraca bogaty zespół z grobu 72, z unikatowym znaleziskiem żelaznej uzdy, 
złożonej z wędzidła z prętem podbródkowym oraz wodzy z żelaznych prętów, po 3 z każdej 
strony. Towarzyszyły jej m.in. para zapinek A 96, umbo typu J 7a, 8 grocików strzał, 
sprzączka z podwójnym kolcem, okucie końca pasa typu J Ih-2, brązowe prostokątne 
okucie pasa, bogato zdobione, 3 sztabkowe okucia końca pasa, guziki-aplikacje z cienkiej 
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blaszki brązowej. W grobie 67 znaleziono sesterc Marka Aureliusza z L 172-173 z dwu
dzielną sprzączką o prostokątnej ramie ze skuwką, okucie końca pasa zakończone kulką 
z występem, wędzidło, toporek, zdobiony nóż, fragm. naszyjnika z końcami owiniętymi 
drutem, główkę szpili typu Szwajcaria oraz fragm. pastorałowatej szpili typu B, wa
riant 3. wg W Nowakowskiego. Do najciekawszych i rzadkich odkryć należą fragm. dwóch 
form odlewniczych do wyrobu bransolet mankietowych oraz kulistych paciorków, znalezio
ne wraz z trzema paciorkami bursztynowymi i srebrną zawieszką z brązowym uszkiem 
w grobie 29. 

Materiały złożono w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. 
Badania będą kontynuowane. 

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

Muzeum Historyczne Miasta Tarno
brzega 

AZP 89-79/4 

Badania prowadzili mgr mgr Ewa i Krzysztof Garbaczowie. Finanso
wane przez Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej . Młodszy okres prze
drzymski. 

Cmentarzysko odkryto przypadkowo w 1990 r. W l. 1991-1992 podjęto badania wyko
paliskowe- wyeksplorowano 8 obiektów, które zaliczono do grobów ciałopalnych bądź ich 
pozostałości. Groby miały gł . ok. 15-20 cm. W warstwie piasku znajdowano najczęściej 
drobne, przepalone kości oraz fragm. przedmiotów żelaznych i brązowych . Brak było 
wyraźnych zarysów jam grobowych. Z grobów pochodzą drobne elementy wyposażenia, 
jak: żelazne fibule, wśród nich zapinka typu M wg Kostrzewskiego, zapinka odmiany 
nauheimskiej, ponadto klamra do miecza oraz inne, nieokreślone. Na podstawie odkrytych 
zabytków stanowisko datuje się na schyłek środkowej i późną fazę młodszego okresu 
przedrzymskiego. 

Badania będą kontynuowane. 

Podzamcze, "Góra Birów", gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie, patrz paleolit i mezolit 

Przelewice, st. 16 
gm. loco, woj. szczecińskie 
AZP 37-10/230 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

Badania ratownicze prowadził P. Krajewski. Grób szkieletowy z okre
su wpływów rzymskich podfaza lb grupa dębczyńska. 

*Literatura: Materiały Zachodniopomorskie .. . , s. 159-171. 
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Psary, st. 40 
gm. Jemielno, woj. leszczyń· 
ski e 
AZP 70-24(?)/-

Młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Instytut Prahistorii 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Lesznie 

Badania prowadził prof. dr Tadeusz Makiewicz. Finansowane przez 
Państwową Służbę Ochrony Zabytków Leszno. Czwarty sezon badań. 
Zespół kurhanów kultury przeworskiej . 

W lipcu i sierpniu 1992 r. zakończono całkowicie prace przy kurhanie nr 3 oraz podjęto 
badanie kurhanów nr 2 i nr l. 

Dokończenie prac na kurhanie nr 3 obejmowało wybieranie ziemi z obniżenia będącego 
pozostałością po eksploracji gliny przez cegielnie. Znaleziono niewielką liczbę ułamków 
ceramiki z okresu neolitu, kultury przeworskiej oraz nowożytnej. 

Kurhan nr 2 miał postać dość nieregularnego wyniesienia o kształcie zbliżonym do 
owalu z rodzajem obszernego rozszerzenia Gakby przybudówki) od strony południo
wo-wschodniej . Wymiary 15 x lO m, wysokość od strony południowej ok. 2m, zaś od strony 
północnej 3,2 m. Na powierzchni zalegał mało zwarty bruk kamienny (14 x 10m), zwarty 
miał zasięg 10,5 x 8 m. Mniej więcej pośrodku kurhanu widoczna była wyraźna luka 
w bruku kamiennym (5 x 1,5 m), nasuwająca przypuszczenie, że była to pozostałość po 
wkopie rabunkowym. Poziom zewnętrzny stanowiła wyraźna warstwa usypiskowa, z wiel
ką liczbą ułamków dachówek i fragm . ceramiki nowożytnej, o miąższości sięgającej 20 cm 
do l m. Pod nią zalegała warstwa spiaszczonej gliny. Dalsza eksploracja wykazała, że 
kurhan różnił się konstrukcyjnie od pozostałych obiektów oraz że był zniszczony współcze
śnie, jednakże nie tak silnie jak wcześniej rozkopywane obiekty. Był to obiekt z jądrem 
kamiennym, o śr. ok. 12 m i wysokości sięgającej 2 m. Jądro było bardzo regularne, 
zbudowane w sposób bardzo zwarty, przy czym u dołu zalegały wyraźnie większe kamie
nie. Przysypane zostało płaszczem ziemnym z silnie spiaszczonej gliny, którego maksymal
na miąższość w partiach nie zniszczonych sięgała nawet 5 m. W centrum rysował się 
wyraźny wkop rabunkowy. Kurhan został usypany na warstwie ciałopalenia, a więc z pew
nością w miejscu, gdzie odbył się obrzęd pogrzebowy. Warstwa ciałopalenia, uchwycona 
tylko w małym fragmencie, zalegała na poziomie caleowej gliny. Świadczy to o tym, że 
przed rozpaleniem stosu pogrzebowego zdjęto w przewidzianym do tego miejscu warstwę 
humusu, a obrzędu pogrzebowego dokonano na odsłoniętej w ten sposób powierzchni 
o kształcie -jak się możemy domyślać - kolistym. 

W trakcie badań obok ułamków ceramiki nowożytnej znajdowano dość licznie ułamki 
ceramiki kultury przeworskiej, w tym l fragm. naczynia jeżowatego. Na tej podstawie 
datować można roboczo kurhan nr 2 na stadium B2 okresu rzymskiego. 

Prace na kurhanie nr l obejmowały zdjęcie warstwy darni i oczyszczenie zewnętrznego 
poziomu kamieni. 

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

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Wojewódzki w Pile 

Badania prowadziła mgr M. Dernoga przy współudziale mgr G. Soro
ka z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Finansowane przez Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile. Stanowisko dwukultu
rowe: kultura łużycka , cmentarzysko, IV-V okres epoki brązu, osada 
- młodszy okres rzymski, wczesny okres rzymski. Pierwszy sezon 
badań : osada z okresu rzymskiego. 

Stanowisko znajduje się na polu uprawnym. Zlokalizowane jest na zachodnim zboczu 
kulminacji niewielkiego wzgórza na lewym brzegu rzeki Nielby. 
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Przebadano 2,5 ara powierzchni. Odkryto zarysy obiektów mieszkalnych o konstrukcji 
słupowej, jamy zasobowe, jamy pasłupowe o konstrukcji wzmocnionej gliną. W warstwie 
kulturowej znajdowała się duża ilość polepy z negatywami drewnianej konstrukcji paliko
wej i dranic, zalegająca do gł . 80-100 cm, oraz kości zwierzęce. 

Materiał zabytkowy uzyskany z badań to 4 przęśliki i grot włóczni oraz ceramika -
głównie grubościenne fragm. naczyń zasobowych o chropowaconej powierzchni, ale także 
fragm. naczyń cienkościennych czernionych. 

Badania będą kontynuowane. 

Skały 
gm. Słupia Nowa, woj. kielec
kie 

Muzeum Archeologiczne w Kielcach 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Kielcach 

Badania prowadzili prof. dr hab. Kazimierz Bielenin (Muzeum Arche
ologiczne w Krakowie), mgr Szymon Orzecbawski (PSOZ w Kiel
cach), dr Jolanta Drążyk (Instytut Historii Antycznej WSP w Kiel
cach). W badaniach brał udział prof. dr Michel Mangin z Uniwersy
tetu w Besan($on, Francja. Finansowane przez Państwową Służbę 
Ochrony Zabytków w Kielcach. Drugi sezon badań. Stanowisko osad
niczo-dymarskie, wielopiecowiskowe. Okres wpływów rzymskich. 

Badania w 1992 r. koncentrowały się w północnym odcinku pola, równolegle do drogi 
biegnącej w kierunku wschodnim do rzeczki Pokrzywianki. Wykop badawczy założono 
równolegle do drogi w odległości l m od jej krawędzi, w nawiązaniu do widocznych w ścia
nie wąwozu drogi przeciętych obiektów osadniczych i dymarskich. W wykopie o wymia
rach 5 x 15 m, podzielonym na 3 odcinki, natrafiono na gł. 60-80 cm w odcinku I 
(zachodnim) na 2 zagłębione jamy o wymiarach ok. 2 x 2,5 m, będące dolną częścią obiektu 
napowierzchniowego. W wypełnisku znaleziono ułamki naczyń glinianych z okresu rzym
skiego, ułamki żużla, polepy oraz uszkodzoną fibulę z podwiniętą nóżką, VI grupa 
wg Almgrena. 

W środkowej części wykopu (odcinek II) natrafiono na piecowisko dymarskie złożone 
z trzech grup pieców typu kotlinkowego. W każdej z grup piece znajdowały się w ukła
dach złożonych z dwójek, trójek lub czwórek, tworząc piecowisko ok. 20 pieców. Łączna 
liczba odkrytych kotlinek całego piecowiska wynosi 61 pieców. W 6 piecach wypełniający 
kotlinkę kloc żużla zachowany był w stanie nieuszkodzonym, łącznie z negatywowym 
odlewem poziomego kanału kotlinkowego w jego górnej części . W pozostałych kotlinkach 
górne części wypełnisk żużlowych były zniszczone. Zachowana dolna część kotlinki wraz 
z wypełniskiero miała 20-35 cm wysokości. 

W części wschodniej wykopu (odcinek III) stwierdzono warstwę osadniczo-produkcyj
ną z trudnymi do zidentyfikowania obiektami. Znaleziono tu również fibulę Almgren 
VII grupa, l seria. 

Badania będą kontynuowane. 

Straszyn, st. 22 
gro . Pruszcz Gdański, w oj. 
gdańskie 
AZP 13-43/126 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Olgierd Felczak i Mirosław Fudziński 
(autor sprawozdania). Finansowane przez Rolniczą Spółdzielnię Pro
dukcyjną "Zorza" w Straszynie. Osada produkcyjna z wczesnego 
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okresu lateńskiego ze śladami osadnictwa z epoki kamienia oraz 
wczesnego i późnego średniowiecza. 

Stanowisko nr 22 w Straszynie odkryte zostało w r. 1985 przez mgr. J. Podgórskiego 
podczas badań powierzchniowych w ramach AZP. Zlokalizowane jest na obszarze 13-43 
i ma współrzędne x-142, y-74. W ramach tego obszaru ma nr 126. Położone jest na 
północny zachód od miejscowości, na stoku wzniesienia opadającego na północny wschód 
w kierunku niewielkiego jeziora. W r. 1992 teren rozparcelowano na działki budowlane 
i sprzedano użytkownikom prywatnym. W związku z tym zaszła konieczność przeprowa
dzenia badań archeologicznych wyprzedzających prace budowlane. 

Badania przeprowadzono na przełomie maja i czerwca. Wytyczono 8 wykopów badaw
czych o łącznej powierzchni ok. 1600 m2

. Głębokość wykopów wynosiła od 80 do 110 cm. 
Odkryto 11 obiektów: jam i palenisk zawierających od kilku do kilkudziesięciu fragm. 
ceramiki. W 5 obiektach nie znaleziono materialu zabytkowego. Do najciekawszych należy 
obiekt nr 5, zawierający polepę i fragm. ceramiki, oraz obiekt m: 7, zawierający polepę 
i fragm. ceramiki, w tym duże naczynie sitowate. Ceramika z tych obiektów pokryta była 
warstwą białej substancji, którą oddano do badania laboratoryjnego. Można przypuszczać, 
że są to pozostalości 2 pieców do wypalania wapna. Ceramika z wczesnego okresu lateń
skiego wystąpiła też w nielicznych fragm. na powierzchni stanowiska. 

Na powierzchni stanowiska znaleziono kilka polwytworów krzemiennych datowanych 
ogólnie na epokę kamienia oraz material ceramiczny z wczesnego i późnego średniowiecza, 
a także fragm. bursztynu, którego chronologii ustalić nie można. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania zostały zakończone. 

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

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadził mgr Norbert Słowik. Finansowane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Czersku oraz Uniwersytet Łódzki. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kultury wieibarskiej z okresu wpływów rzym
skich. 

Stanowisko położone jest obecnie w obrębie zabudowań gospodarczych. Badania 
w 1992 r. z jednej strony zweryfikowały zasięg cmentarzyska od strony południowej, z dru
giej zabezpieczyły obszar narażony na zniszczenia w czasie robót ziemnych prowadzonych 
w obrębie gospodarstwa. 

Ogółem przebadano powierzchnię 200m2, odkrywając na niej 21 grobów (8 popielnico
wych, l jamowy, 12 szkieletowych). Do najciekawszych obiektów należy grób nr 14, popiel
nicowy, usytuowany na krawędzi jamy grobu szkieletowego nr 13 -w popielnicy zbliżonej 
do I grupy wg Schindlera odkryto tylko 1,5 grama kości ludzkich. Interesujący wydaje się 
również grób nr 22, popielnicowy- częściowo zniszczona popielnica należąca do V grupy 
wg Schindlera, w której nie stwierdzono wyposażenia, miała bogaty wątek ornamentacyj
ny, na który składały się rozmieszczone naprzemianlegle pola z meandrem oraz trójkąty 
z wątkiem jodełki. Na uwagę zasługuje także grób szkieletowy nr 16, w którym oprócz 
dwudzielnej, owalnej sprzączki żelaznej odkryto żelazny sztylet. Niestety wiele grobów jest 
zniszczonych lub nosi ślady zniszczeń . Groby popielnicowe nr 11 i nr 12 to jedynie dna 
naczyń i bezładnie porozrzucane kości ludzkie. Większość popielnic ma zniszczoną górną 
partię naczynia. Zniszczonych zostało także kilka grobów szkieletowych. 

Badania będą kontynuowane. 

Strzemkowo, st. 3, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie patrz późne średniowiecze 
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Strzyżów, st . 15 
gm. loco, woj. rzeszowskie 
AZP 107-74/18 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Antoni Lubelczyk. Finansowane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Strzyżowie. Pierwszy sezon badań. Osada z późne
go okresu wpływów rzymskich, ślady osadnictwa z epoki brązu 
i wczesnego średniowiecza. 
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Badania miałll charakter sondażowy. Przebadano północną część stanowiska o po
wierzchni 100 m . Odsłonięto 27 obiektów, w tym 24 niewielkie, okrągłe zagłębienia 
interpretowane jako dołki posłupowe oraz 3 większe jamy wypełnione ciemnoszarą gliną 
z polepą i węgielkami (obiekty: 17, 26 i 27). 

Obiekt nr 17, o trapezowatym kształcie i wymiarach 150 x 120 cm, z dużą ilością 
polepy, stanowi prawdopodobnie pozostałość pieca. Zawierał ceramikę kultury przewor
skiej, ciężarki tkackie i fibulę żelazną VI grupy Almgrena. Obiekt nr 26 to niewielkajama 
zasobowa, w której wystąpiły ziarna soczewicy, a obiekt nr 27 to półkulista jama o bliżej 
nieokreślonym charakterze, zawierająca ceramikę z późnego okresu wpływów rzymskich. 

W warstwie ziemi ornej oprócz ceramiki kultury przeworskiej znajdowano również 
materiał z epoki brązu i późnej fazy wczesnego średniowiecza. 

Materiał i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 

Wieliczka, st. 11 
gm.loco, woj. krakowskie 
AZP 104-57/11 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

:t;Jadania prowadził Kazimierz Reguła. Finansowane przez Muzeum 
Zup Krakowskich Wieliczka. Szesnasty sezon badań . Osada wielokul
turowa: okres przedrzymski, rzymski, wczesne średniowiecze, śred
niowiecze, okres nowożytny. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe trwające z przerwami od 1964 r. Badaniami obję
ty został obszar o powierzchni 129m2

, na którym otwarto 3 wykopy. Niestety zaplanowany 
obszar nie został w pełni przebadany, ponieważ prace musiano niespodziewanie przerwać 
w związku z wylewem wody w kopalni, w następstwie którego obsunął się grunt w obrębie 
stanowiska. 

Plonem skróconej akcji wykopaliskowej był liczny materiał ceramiczny pochodzący 
głównie z warstwy kulturowej o miąższości od 60 do 80 cm. Zebrany materiał wykazywał 
duże zróżnicowanie typologiczne i chronologiczne (od okresu rzymskiego poprzez wczesne 
i późne średniowiecze aż po czasy nowożytne). Ceramikę okresu rzymskiego reprezento
wały w większości naczynia lepione ręcznie, przeważnie zasobowce oraz naczynia jajowate, 
workowate i wiaderkowate, rzadziej występowały naczynia toczone w formie dwustożko
watych waz i mis, zaliczane do tzw. ceramiki siwej. Z okresu wczesnego średniowiecza 
pochodzi stosunkowo niewielka ilość fragm. naczyń esowatych, przeważnie wykonanych 
z gliny z dodatkiem wapiennego mieliwa, a z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego 
naczynia obtaczane i w pełni toczone na kole, w większości pokryte zieloną lub oliwkową 
glazurą, wśród których dominowały garnki z rozwiniętym kołnierzem, dzbany, pucharki 
oraz trójnożne patelnie. 

Na uwagę zasługuje wczesnośredniowieczny, srebrny kabłączek skroniowy wykonany 
z drutu, o przekroju kolistym, z górną częścią spłaszczonfi, wygiętą w kształcie łabędziej szyi. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka. 
Badania będą kontynuowane. 
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Zadowice, st. la 
gm. Godziesze, woj. kaliskie 
AZP 68-39/73 

Wczesne średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Wojciech Siciński. Finansowane przez Urząd 
Gminy w Gadzieszach oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi. Piąty sezon badań. Osada kultury przeworskiej z okresu 
rzymskiego, cmentarzysko kultury pomorskiej i osada wczesnośre
dniowieczna. 

Prace koncentrowały się w części północnej i północno-wschodniej stanowiska. Prze
badano obszar o powierzchni 670m2

. Odkryto 30 obiektów kultury przeworskiej , w tym: 
3 kolejne chaty, 2 jamy, 15 palenisk, piec do wypalania wapna, 9 dymarek, oraz zakończono 
eksplorację studni. 

Wszystkie chaty zorientowane były w kierunku północny wschód-południowy zachód, 
ich powierzchnia wahała się od 11 do 31 m2. W ich wypełnisku stwierdzono duże ilości 
fragm. ceramiki, polepy, żużla żelaznego i kości zwierzęcych. We wszystkich odkryto 
przęśliki gliniane i osełki kamienne. Ponadto w chacie nr 13 odkryto brązową szpilę z pro
filowaną główką. Piec do wypalania wapnajest trzecim tego typu obiektem na stanowisku. 
Był on niewielkich rozmiarów, ok. 200 x 188 cm i gł . 36 cm, miał formę płytkiej wanny 
kamiennej wypełnionej w części górnej polepą ze zniszczonej kopuły, niżej wypalonym 
wapnem. 

Najciekawsze obiekty to dymarki. Wszystkie były niewielkich rozmiarów, o śr. od 24 do 
52 cm. W sześciu zachowała się w różnym stanie obudowa gliniana części podziemnej, 
w pozostałych obudowy nie stwierdzono. Dymarki wystąpiły w 2 skupiskach (jedno - 4, 
drugie- 3 obiekty), pozostałe- pojedynczo. 

Studnia miała gł. 250 cm. N a jej dnie stwierdzono dębowe deski, które tworzyły 
trapezowatą cembrowinę, która w narożnikach była umocniona wbitymi w glinę na gł. ok. 
60 cm dębowymi kołkami. 

Odkryto także 2 groby kultury pomorskiej -popielnicowy i kloszowy w obwarowaniu 
kamiennym. W wyposażeniu tego drugiego znaleziono fragm. brązowych szczypczyków. 

Osadnictwo z okresu wczesnego średniowiecza reprezentowane jest przez chatę i paleni
sko. Na ich zawartość składały się bardzo nieliczne fragm. ceramiki oraz kości zwierzęcych. 

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

WCZESNE ŚREDNIOWIECZE 

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

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

Muzeum Zagłębia w Będzinie . 

Badania prowadziła mgr A. Rogaczewska. Finansowane przez Mu
zeum Zagłębia w Będzinie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko wczes
nośredniowieczne . 

W r. 1992 badania objęły obszar o powierzchni 185m2
. Odkryto 37 grobów szkieleto

wych rozlokowanych w 4 rzędach biegnących w kierunku północ-południe. Zmarli spoczy-

------ - - - - - ___ ___ ____ _ _ _ _ ____ _j 
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wali na wznak na osi wschód-zachód, z głowami skierowanymi ku zachodowi. W większo
ści grobów wystąpiły obstawy kamienne, w dwóch - resztki konstrukcji drewnianych. 

Obecność inwentarza stwierdzono w ok. 1/3 grobów. Były to najczęściej ozdoby i przed
mioty związane z ubiorem: kabłączki skroniowe średnich i wielkich rozmiarów (srebrny, 
brązowe i c:ynowcrołowiane, posrebrzane), pierścionki (ołowiany i brązowy-wity, taśmowe 
i z miejscem na oczko), mały nóż z żelaza i rodzaj niewielkiego narzędzia żelaznego (szyd
ło , dłuto-rylec?). W grobach nie wystąpiły naczynia ani ich fragmenty. Na podstawie 
materiału zabytkowego cmentarzysko datowano na Xli-l poł. XIII w. 

Znaleziskiem luźnym, nie związanym z cmentarzyskiem, jest moneta z bawarską tar
czą herbową z końca XV w. 

Flanuje się kontynuację badań. 

Bobrowo, st. l 
gm. loco, woj. toruńskie 
AZP 34-50/3 

Muzeum Regionalne w Brodnicy 

Badania prowadził K. Grążawski . Grodzisko wczesnośredniowieczne 
(IX-Xll w.) 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska .. . , s. 35-41. 

Bydgoszcz, st. l i 2, ul. Gro
dzka 

Zespół do Badań Dziejów Bydgoszczy 

Osada podgrodowa, kościół, cmentarzysko. W rezultacie prac zloka
lizowano kościół Św. Idziego. Na podstawie badań można przypu
szczać, że kościół powstał wcześniej niż sugerowały źródła pisane, 
mówiące o jego konsekracji dopiero w 1480 r. Odkryto w jego pobliżu 
cmentarzysko. Grodzisko wczesnośredniowieczne (Xl-Xll w.) 

*Literatura: Badania archeologiczne ... 

Chełmża, st. 20 
gm. loco, woj. toruńskie 
AZP 36-43/56 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i Etnologii w Toruniu 

Badania prowadzili W Chudziak, J. Bojarski, D. Poliński i V Stawska. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne (X-Xl w.). 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska ... , s. 42-45. 

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

Muzuem Regionalne w Brodnicy 

Badania prowadził K. Grążawski. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
(Xl-Xll w.). 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska .. . , s. 46-49. 
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Chojnów-Zamek 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 76-18/-

Wczesne średniowiecze 

Muzeum Regionalne w Chojnowie 

Badania prowadzili dr Jerzy Romanow i mgr Romuald Piwko. Finan
sowane przez Wydział Kultury Sportu i Rekreacji Urzędu Wojewódz
kiego w Legnicy. Trzeci sezon badań. Zamek z połowy XIII w. 

Zamek usytuowany jest w zachodniej części miasta. Do czasów obecnych zachowały się 
jedynie dwa renesansowe skrzydła, mieszczące Muzeum Regionalne. 

W r. 1990 w związku z planowaną budową zaplecza Muzeum przeprowadzono na zlece
nie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy sondażowe badania rozpoznawcze 
na terenie przyszłej inwestycji. Stwierdzono obecność rozległych fundamentów, wykracza
jących poza obręb istniejącego obiektu. Dokonano korekty planu badawczego, opracowując 
pełny program badań problemowych. Program ten realizowano w L 1990-92. Odkryto 
fundamenty kamiennej wieży o śr. 10,5 m i gr. murów 3,6 m. Wieża datowana jest na 
połowę XIII w. i stanowi do tej pory najstarszą fazę badanego obiektu. Z II fazą zamku 
łączony jest kamienno--ceglany mur kurtynowy o gr. 2,2 m rozpoznany na odcinku połu
dniowym, poludniowo--zachodnim i północnym. W części południowej rozpoznano częścio
wo prostokątny w rzucie budynek pałacowy, przebudowany w okresie renesansu najedno
przestrzenną salę o sklepieniu krzyżowym, wspartym na dwóch filarach. Na przedłużeniu 
wschodnim kurtyny zamkowej odsłonięto zarys cylindrycznej wieży o śr. 15,4 m i gr. 
murów 3,6 m, licowanej blokami piaskowca (wg przekazów historycznych uległa ona 
zawaleniu w 1510 r.). W części południowo--wschodniej dziedzińca odkryto studnię oka
miennej cembrowinie. 

Badania będą kontynuowane. 

Czarnorzeki-Korczyn a 
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. 

Dąbrowa Tarnowska, st. 12 
gm. loco, woj. tarnowskie 
AZP 100-66/20 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Szpunar. Finansowane przez Urząd 
Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej. Pierwszy sezon badań. Osada 
wczesnośredniowieczna. 

Stanowisko zostało odkryte w 1986 r. w trakcie badań archeologicznych prowadzonych 
w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (obszar AZP nr 100-66, współrzędne na mapie 
wynoszą: x-240, y-79) . Leży na rozległym, piaszczystym cyplu między potokiem Breń 
a Młynówką i dolinką potoczku bez nazwy. 

W trakcie penetracji powierzchni stanowiska zlokalizowano 11 obiektów archeologicz
nych, które stanowią zapewne pozostałości po chatach mieszkalnych i zabudowie gospo
darczej. Obiekty rozrzucone są po całej powierzchni cypla w układzie nieregularnym, 
zarówno na kulminacji, jak i na stokach. 
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Zebrano liczne fragm. naczyń glinianych (41 sztuk). Przebadano powierzchnię 50m2
, 

zlokalizowano biegnący ukosem, szeroki na 2,5 m, długości 6,5 m ślad, zapewne po rowie 
otaczającym kulminację pagórka. Z wypełniska rowu pochodzi ceramika, którą można 
datować na schyłek wczesnego średniowiecza. 

Ponadto na stanowisku stwierdzono materiał krzemienny z neolitu oraz jamy o metry
ce nowożytnej. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 

Dziekanowice, st. 22 
gm. Łubowo, woj. poznańskie 
AZP 50-32/104 

Muzeum Pierwszych Piastów na Led
nicy w Lednogórze 

Badania prowadzili mgr mgr Anna i Jacek Wrzesińscy (autorzy spra
wozdania). Drugi sezon badań (po pięcioletniej przerwie). Cmenta
rzysko szkieletowe, osada. 

W 1992 r. założono 6 wykopów o łącznej powierzchni ok. 190 m2
. Wyeksplorowano 

50 grobów szkieletowych i 15 obiektów osadniczych. 
Dużą grupę stanowiły pochówki dzieci (17), natomiast mało było kobiet (4). Mężczyzn 

oznaczono w 14 przypadkach, a w odniesieniu do 15 ze względu na zniszczenia i zły stan 
zachowania kośćca nie udało się określić płci i wieku. Wszystkie szkielety ułożone były na 
osi wschód-zachód (z odchyleniami). Większość (29) miała głowę ułożoną na wschód (9M; 
3K, 9D; BNO), na zachód - 16 (4M; 1K; 6D; 5NO), a w przypadku 5 nie udało się 
jednoznacznie stwierdzić kierunku. 

W 24 jamach grobowych stwierdzono występowanie zabytków, z tym zastrzeżeniem, że 
w niektórych przypadkach mogą one pochodzić z warstwy (np. niektóre zabytki w grobie 
nr 9). Niestety największa liczba (11) grobów z wyposażeniem to groby osobników o nieo
kreślonej płci lub wieku. Wśród oznaczonych najczęściej wyposażone były dzieci (7), 
rzadziej mężczyźni (5), a tylko w jednym przypadku kobieta. 

Wyróżniono 27 kategorii zabytków. Do najciekawszych należą: zdobiona kościana 
okładzina grzebienia, wtórnie użytkowanajako szydło? (grób 1), mała rurkowata oprawka 
rogowa z ornamentem kółek "oczek" (grób 25), monety srebrne- siekańce (w grobie 9 
dwie i prawdopodobnie w grobie 31 - na szczęce zielonkawe zabarwienie), szydła-rylce 
kościane (w grobach męskich, nr 5, 9, 25), przęśliki gliniane (w 4 grobach, z których 3 
określono jako pochówki męskie i jeden nieokreślony). Poza tym wystąpiły: brązowe 
okucie pasa?, szklany paciorek, naczynie gliniane, osełki i kulki kamienne, inne. 

Zabytkiem najczęściej występującym w grobach były noże żelazne (w 11 grobach, 
w jednym przypadku wraz z brązowym okuciem pochewki, w drugim z okuciem i pochew
ką skórzaną). 

Wszystkie szkielety spoczywały na wznak, wyprostowane, z rękoma wzdłuż ciała (poje
dyncze ułożenia dłoni na miednicy). Wyjątkiem od tej zasady jest osobnik złożony w grobie 
18, który spoczywał na lewym boku, z lekko podkurczonymi nogami i rękoma wyciągnię
tymi prosto przed siebie (wzdłuż ciała). Pozbawiony był jakiegokolwiek wyposażenia, 
jedynie pod czaszką odsłonięto skupisko 5 otoczaków z płaską płytką kamienną na nich. 
Pochówek znajdował się pod wczesnośredniowieczną warstwą kulturową i jednoznaczne 
określenie czasu złożenia zmarłego do grobu w chwili obecnej nie jest możliwe. 

W wielu grobach wystąpiły dodatkowe kainienie- fragm. obstawy?, "podkłady" (kil
ka-kilkanaście kamieni pod niektórymi partiami szkieletu), a także nad szkieletem (poje
dynczo lub kilka większych, rzadziej kilka-kilkanaście drobnych). W żadnym z grobów nie 
zaobserwowano śladów drewna. 

Wszystkie 15 obiektów osady uchwycono we fragmentach. Do najciekawszych należą: 
Obiekt l - (wykop I/92) o miąższości ok. 50 cm- uchwycona jedynie jego szerokość (od 
50 do 100 cm); ściany nieckowate, a na nich przepalone kamienie; wypełnisko stanowi 
brunatnoszara ziemia, miejscami o bardzo czarnym, intensywnym zabarwieniu. Ceramika 
pozwala datować obiekt na 2 poł. XI w. 
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Obiekt 2- (wykop 1/92) o miąższości 80- 90 cm- uchwyconajedynie ściana poludniowa 
nachylona lekko do wnętrza; na niej przepalone kamienie, a między nimi czarna ziemia 
z drobinami węgla drzewnego, ceramika i kości zwierzęce ; wypełniska stanowi brunatno
czarna ziemia; dno płaskie, nieznacznie (ok. 10 cm) nachylone ku zachodowi, na dnie 
warstwa spalenizny, popiołu, przepalonego piasku i węgli drzewnych. Ceramika pozwala 
najego datowanie na okres 2 poł. X-1 poł. XI w. 
Obiekt 3 - (wykop II/92) składający się z 2 prostokątnych części, usytuowany na osi 
wschód-zachód; część wschodnia mniejsza (110 x 85 cm, gł . 50 cm), jej wypełniska stanowi 
czarnoszara ziemia z kamieniami, ceramiką i kośćmi zwierzęcymi, polepą i węglem drzew
nym, a także kośćmi ludzkimi (m.in. miednica osobnika dorosłego i fragm. żuchwy dziecię
cej); bezpośrednio pod płaskim dnem tej części wystąpił grób 3-letniego dziecka (grób 
22 - dwa kabłączki skroniowe po lewej stronie czaszki sugerują, iż mogła to być dziew
czynka). Część większa obiektu (zachodnia) o wymiarach 320 x 170 osiąga głębokość 
ok. 60 cm. W partii środkowej wystąpiło skupisko kamieni, kości zwierzęcych i ceramiki 
o śr. 60-70 cm i miąższości ok. 50 cm; wypełniska tej partii stanowi czarna ziemia z fragm. 
polepy i węgli drzewnych, a także kośćmi ludzkimi kilku osobników (niemowlę, młodzieniec 
oraz osobnik dorosły) , zaś w partii przydennej -kośćmi długimi i czaszką mężczyzny, w której 
tkwił fragm. grotu. Pod narożnikiem południowo-zachodnim obiektu (wkopany w calec) wy
stąpił grób niemowlęcia (nr 16). Ceramika pozwala datować ten obiekt na 2 poł . XI w. 
Obiekt 9 - (wykop V/92) - uchwycony w połowie, kolisty, o ścianach niemalże piono
wych i śr. ok. 185 cm; jego miąższość - 60 cm; wypełniska stanowi intensywnie czarna, 
tłusta ziemia; w partii środkowej duża ilość kamieni oraz ceramiki (w tym rozbite, prawie 
całe duże naczynie, całkowicie obtaczane) tworzy zwarte skupisko o śr. ok. 60 cm. W obiekt 
wkopane są 2 groby (nr 35 i 39). Ceramika pozwala datować ten obiekt na okres 2 poł. 
X-1 poł. XI w. 

Tegoroczne badania pozwalają utrzymać dotychczas przyjętą chronologię cmentarzy
ska: koniec XI-XII w. Jednak zweryfikowaniu muszą ulec granice cmentarza (powiększe
nie terenu na wschód i południe) oraz liczba pochowanych osobników (zwiększenie w sto
sunku do dotychczas przyjmowanych szacunkowo ok. 100). 

W sezonie 1992 na obszarze objętym wykopami przeprowadzono badania elektrooporo
we. Na wykopach, a także wokół nich, pobrano próbki glebowe. Pobrano także próbki 
przyrodnicze (zawartość naczynia z grobu oraz z niektórych grobów i obiektów). 

Dokumentacja, materiał archeologiczny i antropologiczny znajdują się w Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy. 

Badania będą kontynuowane. 

Głogów-Stare Miasto, kwartał A-23, woj. legnickie patrz późne średniowiecze 

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

Muzeum Początków Państwa Folskie
go w Gnieźnie 

Badania prowadził mgr Tomasz Sawicki. Finansowane przez Mu
zeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie. Drugi sezon badań. 
Okres wczesnośredniowieczny. 

Celem badań było uzupełnienie wiedzy o stanowisku rozkopanym w l. 1936-1938 
(badania J . Kostrzewskiego, W Hensla, W Kocki i in. - wyniki opublikowano w Gniezno 
w zaraniu dziejów, Poznań 1939). W 1991 r. badania w zachodniej części stanowiska prze
prowadziła mgr K. Szurkowska. 

Obecne prace koncentrowały się w części południowo-wschodniej ogrodów prepozytal
nych, należących do posesji przy ul. J. Łaskiego 9, tj. na południowym skraju trzeciego 
podgrodzia. Wykop o wymiarach 4 x 5 m założono w zasięgu wału obronnego i reliktów 
XVI-wiecznego zamku biskupiego, a ściślej między fundamentem ściany północnej zamku 
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i fundamentem ściany poprzecznej -wewnętrznej (ar 1/51), w przybliżeniu na dawnej 
kulminacji walu podgrodzia. W części południowej wykopu, pod warstwami orną i niwela
cyjną (łączna miąższość ok. 1,2 m) wystąpił drobny piasek (brak materiału) w postaci 
warstwy wyrównawczej o miąższości 0,1-0,4 m, pokrywającej warstwę intensywnej spale
nizny z ceramiką datowaną na 2 poł. X-1 pol. XI w. (faza D). Bezpośrednio pod spalenizną 
pojawił się nasyp walu obronnego ze smużkami po zbutwiałych konstrukcjach drewnia
nych. W dolnych partiach wału belki były lepiej zachowane. Stwierdzono układ ruszto
wo-przekładkawy z belkami układanymi na osi północ-południe i wschód- zachód. Zareje
strowano kilkanaście poziomów konstrukcyjnych wypełnionych lekko gliniastym 
piaskiem. Do budowy użyto drewna głównie sosnowego. Fazostałości dębu odnotowano 
jedynie w warstwie spalenizny pokrywającej wał. Bezpośrednio pod walem zalegała war
stwa osadnicza silnie przesycona szczątkami organicznymi. Licznie występowały w niej 
kości zwierzęce i ułamki naczyń glinianych, które datować można na 2 pol. X-pocz. XI w. 
Miąższość tej warstwy wynosiła 0,5 m. Calec w postaci zbitego, szarawego piasku pojawił 
się bezpośrednio pod warstwą osadniczą na gł . ok. 4 m. 

Północną część wykopu zajmowały rozległe i głębokie wkopy pod kamienny fundament 
zamku i prawdopodobnie pozostalości wykopu archeologicznego z badań przedwojennych. 
Fundament zamku przejawił się jedynie w postaci kamiennej stopy fundamentowej, pod
czas gdy w profilu wschodnim ma on wysokość ok. 3 m. Prawdopodobnie część owego 
fundamentu musiała zostać rozebrana, być może w czasie okupacji (budowa dużej piwnicy 
w pobliżu, z wykorzystaniem budulca z zamku). Lepiej zachował się fundament ściany 
poprzecznej, który wykonano z dużych kamieni polnych (górą) i drobnych (dołem). 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Początków Państwa Folskiego 
w Gnieźnie. 

Badania zakończono . 

Gniezno, st. 225, gm. loco, woj. poznańskie patrz okres nowożytny 

Grodzisko, st. l 
gm. Zator, woj. bielskie 
AZP 104-52/24 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Bielsko-Biała 

Badania prowadziła mgr Anna Tyniec (Instytut Archeologii i Etnolo
gii Oddział w Krakowie). Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy 
w Zatorze. Czwarty sezon badań ratowniczych. Grodzisko wczesno
średniowieczne. 

Kontynuowano badania w części stanowiska leżącej bezpośrednio na północ od ze
wnętrznego wału grodziska. W dalszym ciągu prowadzono je w miejscach bezpośrednio 
zagrożonych budową szkoły i jej zaplecza. Łącznie przebadano 36 m2

, zakładając 5 wyko
pów archeologicznych (1-V/92). 

Wykopy 1/92 i 11/92, wyeksplorowane do gł. 140 cm, oraz wykop V/92 (do gł. 200 cm) 
były całkowicie pozbawione śladów wcześniejszej ingerencji człowieka w naturalny dla 
stanowiska układ nawarstwień glebowych. 

Wykop 111/92 usytuowany został w taki sposób, aby umożliwić sprawdzenie, czy ze
wnętrzny nasyp na północnym przedpolu grodu ma charakter fortyfikacyjny. W 1992 r. nie 
było możliwe wytyczenie wykopu przez całą szerokość walu, rozpoznano jedynie część jego 
zewnętrznego podnóża. N a tym etapie badań można już jednak stwierdzić, że mamy w tym 
przypadku zadokumentowany fragm. masywnej fortyfikacji . Nasyp z łamanego piaskowca 
zlepionego znacznymi ilościami ilastej gliny o zabarwieniu sinozielonkawym został usypa
ny na zniwelowanej partii terenu, na który naniesiono material organiczny pochodzenia 
roślinnego (zawiera znaczne ilości ziaren zbóż). Warstwa ta została celowo? spalona przed 
rozpoczęciem usypywania kamienno-glinianego nasypu. Znaleziono w niej pojedyncze 
fragm. naczyń glinianych, które pod względem technologicznym i typologicznym odpowia-
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dają formom wykonywanym nie później niż na przełomie X i XI w. W wykopie IV/92 
rozpoznano warstwy, które można uznać za pozostałości zmywów z wału zewnętrznego. 

Dalsza eksploracja stanowiska powinna umożliwić szczegółowe rozpoznanie zachowa
nej północnej części fortyfikacji grodziska. Stan zachowania odsłoniętego fragmentu po
zwala sugerować, że można spodziewać się odsłonięcia dobrze zachowanego obiektu obron
nego. Pewne jest także, że przynajmniej zewnętrzna część fortyfikacji powstała nie 
wcześniej niż w końcu II fazy wczesnego średniowiecza. 

Celowe byłoby prowadzenie dalszych badań już nie o charakterze ratowniczo-rozpo
znawczym, ale skoncentrowanych na szerszym przebadaniu samego obiektu grodowego 
i jego fortyfikacji . 

Haćki, st. 1C (st. 5) 
gm. Bielsk Podlaski, woj. bia
łostockie 
AZP 43-87/131 

Folska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii Podlaska Ekspe
dycja Archeologiczna 

Badania prowadził mgr Dariusz Krasnodębski, konsultował dr Zbig
niew Kobyliński, uczestniczyli studenci archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków Archeologicznych w Białymstoku oraz Instytut Archeolo
gii i Etnologii PAN w Warszawie. Osada z późnego okresu lateńskie
go i wczesnego średniowiecza. 

Badania stanowiły kontynuację prac wykopaliskowych z lat wcześniejszych (sezony 
1989-91) i miały za zadanie rozpoznanie centralnej? części stanowiska, znajdującej się na 
szczycie wału kemowego, otaczającego kotlinę w Haćkach od strony południowej. Celem 
ich było także zweryfikowanie wyników badań elektrooporowych wykonanych przez 
dr. Krzysztofa Misiewicza wiosną 1991 r. oraz przebadanie części stanowiska znajdującej 
się w najbliższym sąsiedztwie wykopu z tegoż roku. 

W sezonie 1992 przebadano 2 jamy zawierające materiał datowany na późny okres 
lateński . Pierwsza z nich stanowi zapewne (ze względu na znaczne rozmiary- szerokość 
ok. 2 m, dł. co najmniej 3m, gł. ok. 1,2 m od powierzchni humusu pierwotnego) pozostałość 
obiektu o charakterze gospodarczo-mieszkalnym, drugi z obiektów był jamą zasobową 
(o kształcie owalnym i wymiarach 0,9 x 1,3 m, przy gł. ok. l m od powierzchni humusu 
pierwotnego). W obydwu obiektach wystąpił liczny, dobrze zachowany materiał ceramicz
ny datowany na okres późnolateński. W obiekcie, którego funkcję określono na gospodar
czo-mieszkalną znaleziono także duży, dobrze zachowany fragm. wykonanego z gliny tzw. 
Wilka ogniowego. Ma on kształt zbliżony do wydrążonej wzdłuż cegły i jeden z jego boków 
ozdobiony jest ornamentem odciśniętych trójkątów i linii. W odległości ok. 40 m od tych 
obiektów przebadano także spąg prawie całkowicie zniszczonej jamy (lub resztkę odłożonej 
w naturalnym zagłębieniu terenowym warstwy kulturowej) zawierający identyczny, póź
nolateński materiał ceramiczny. W tej części stanowiska przebadano także owalną jamę 
o nieckowato zagłębionym dnie, której wypełnisko stanowiła przepalona ziemia z dużą 
ilością drobnych węgielków drzewnych, niewielką liczbą przepalonych, połupanych kamie
ni oraz kawałkami polepy. Materiał zabytkowy pochodzący z tego obiektu datować można 
na wczesne średniowiecze (XI w.). Taki sam obiekt przebadany został w 1990 r. 

Tegoroczny sezon poszerzył naszą wiedzę o osadnictwie zajmującym południową część 
kompleksu w Haćkach. Potwierdził on istnienie na terenie badanego wału kernowego 
aktywnego osadnictwa datowanego na przełom er, a także istnienie na tym obszarze osady 
wczesnośredniowiecznej związanej z użytkowaniem grodziska. 

Ze względu na brak funduszy na badania szerokopłaszczyznowe (jedynie słusznie 
w przypadku badania osad o powierzchni ponad 15 ha) nie przewiduje się kontynuacji 
badań na terenie kompleksu w Haćkach. 
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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 
Jankowo Dolne, st. 18, 19, 20, 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie patrz późne średniowiecze 

Jazowa, st. 2 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
gm. Wiśniowa, woj. rzeszow
skie 
AZP 107- 73/69 i 107-72/30 

Badania sondażowe prowadził mgr Antoni Lubelczyk. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne. 

Stanowisko położone na dominującej górze na załomie Wisłoka, odkryte w trakcie 
badań AZP W celu sprawdzenia jego charakteru wykonano 2 niewielkie przekopy przez 
wał ziemny i l wykop na majdanie. Znaleziono w nich 4 fragm. ceramiki wczesnośrednio
wiecznej, zdobionej rowkami dookolnymi. Na ich podstawie grodzisko należy datować na 
XII-XIII w. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 

Kleczanów, st. II Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii w Warszawie gm. Obrazów, woj. tarnobrzes

kie 
AZP 88- 72/-

Badania prowadził doc. dr hab. Andrzej Buko. Finansowane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu i Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN. Trzeci sezon badań. Stanowisko wielo· 
kulturowe. 

Kontynuowano badania na stanowisku II (ogród plebański), gdzie w 1991 r. w rowie 
sondażowym RS III natknięto się na obiekty wymagające lepszego rozpoznania. 

Nie potwierdziła się teza, iż jednym z nich jest ziemianka wczesnośredniowieczna. 
W rzeczywistości w miejscu tym (dz. B) znajduje się wypełnisko po istniejącym tu niegdyś 
budynku gospodarczym, zlikwidowanym w czasach nowożytnych. 

W obrębie dz. C przebadano jamę wczesnośredniowieczną o śr. 210 cm i wysokości 
240 cm, posadowioną ok. l m poniżej aktualnej powierzchni użytkowej. W bogato uwar
stwionym wypełnisku znaleziono m.in. liczne bryły oraz ceramikę z 2 poł IX w. Stwierdzo
no, iż w obrębie badanej działki i w sąsiednim rowie sondażowym RS IV występuje dużych 
rozmiarów wkop po istniejącym tu niegdyś budynku (dawna plebania?) rozebranym naj
pewniej w XVII w. Wkop ten częściowo niszczy jamę. 

Zrealizowano też program wierceń otworów na obszarze obydwu stanowisk. Udoku
mentowano próbki z 47 otworów. Pozyskane w ten sposób materiały służą weryfikacji 
wyników prospekcji geofizycznych i dostarczają danych do rekonstrukcji pierwotnej typo
grafii strefy przykościelnej . 

Materiały zdeponowane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. 
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Koczów, st. l Muzeum Okręgowe w Chełmie 
gm. Chełm, woj. chełmskie 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Branicki i Wojciech Mazurek. 
Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Chełmie. Kurhan wczesno
średniowieczny z VIII w. n. e. zlokalizowany na osadzie kultury łu
życkiej z przełomu epoki brązu i okresu halsztackiego. 

Stanowisko znajduje się w obrębie Pagórów Chełmskich, ok. 20 km na południowy 
wschód od Chełma, na krawędzi doliny rzeczki Krzywólki. Ekspozycja wynosi ok. 2m i jest 
skierowana na południe. Teren stanowiska pokrywa gleba piaszczysta. Badania podjęto 
w związku z programem badań kopców w województwie chełmskim, kierując się jednocze
śnie względami konserwatorskimi (postępująca destrukcja obiektu w wyniku prac polo
wych). 

Kurhan rozkopano stosując metodę ćwiartkową z zachowaniem krzyżo'1'ch świadków 
profilowych. Prowadzono planigrafię. Ogółem badaniami objęto ok. 400 m powierzchni 
(kopiec i teren bezpośrednio doń przylegający). Dzięki odkryciu rowka przykurhanowego 
udało się ustalic pierwotną średnicę obiektu. Wynosi ona 11,5-12 m. Rowek miał ok. 25 cm 
szerokości i 15-20 cm głębokości. W centralnej części kopca natrafiono na jamę zawierają
cą ułamki naczynia datowanego na VIII w. (ewentualnie pocz. IX). Fragmenty ceramiki 
wystąpiły w pobliżu licznych węgli drzewnych. Późniejszy, rozległy wykop (rabunkowy?) 
silnie naruszył wspomnianą jamę. Taki stan rzeczy zdecydowanie utrudnia zinterpretowa
nie jej funkcji i określenie wymiarów. 

U podnóża kopca od strony południowo-wschodniej znaleziono ułamki drugiego naczy
nia wczesnośredniowiecznego, zdobionego wieloma liniami horyzontalnymi. Należy je 
datować na pocz. IX w. 

W obrębie przebadanej powierzchni nie stwierdzono występowania przepalonych kości 
ludzkich. Mamy tu do czynienia prawdopodobnie z pochówkiem ciałopalnym nakurhano
wym, lecz w wyniku niesprzyjających okoliczności szczątki ludzkie nie zachowały się 
(druga ewentualność: jest to grób symboliczny). 

Wokół kurhanu w odległości od 0,5 do l m znaleziono ślady palenisk z licznymi węgiel
kami drzewnymi i popiołem. Być może są to pozostałości po obrzędach zaduszkowych. 

W części południowej kurhanu odkryto 2 pochówki szkieletowe. Zmarli spoczywali 
w pozycji na wznak, z głową skierowaną na zachód. Zwłoki pozbawione były jakiegokol
wiek wyposażenia. Szkielet z grobu nr l spoczywał w płytkiej jamie, nieznacznie zagłębio
nej w humusie. Zmarły z grobu nr 2 złożony został nieco głębiej (lecz również w obrębie 
nasypu) w drewnianej trumnie wzmocnionej pięcioma żelaznymi ćwiekami o długości do 
kilkunastu cm. Obrządek szkieletowy, orientacja oraz układ rąk: żołądkowy i żołądko
wo-nasercowy, wskazują na chrześcijański charakter pochówków (raczej w typie wschod
nim). Elementy te pozwalają datować groby na późne średniowiecze, a ściślej na koniec 
XIII-XIV w. 

Kurhan został usypany na terenie osady kultury łużyckiej. Zgromadzono wielotysię
czny zbiór fragm. ceramiki, zabytków krzemiennych, nieco kostek zwierzęcych z okresu 
istnienia osady. Materiał ceramiczny pozwala ją datować na przełom epoki brązu i epoki 
żelaza. Obiektów nieruchomych nie odkryto. Zabytki znaleziono głównie na złożu wtór
nym w nasypie kopca, a częściowo pochodziły z nienaruszonej warstwy kulturowej, która 
zachowała się pod nim. 

Teren stanowiska odwiedzała również ludność innych kultur pradziejowych. Odkryto 
kilka grocików krzemiennych, fragm. krzemiennych sierpów (ze starszych okresów epoki 
brązu) oraz żelazną fibulę typu E wg J. Kostrzewskiego. 

Materiały są przechowywane w Muzeum Okręgowym w Chełmie (nr inwentarzowy: 
MCH/N6212). 

Badania zakończono. 
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Koszalin, st. 23-36 
AZP 14-21/19 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Muzeum Okręgowe Dział Archeolo
giczny w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr mgr Henryk Jarrocha i Franciszek Lacho
wicz. Nadzór architektoniczny sprawowali mgr inż. Andrzej Fijał
kowski i inż. Rafał Kąsinowski. Finansowane przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Koszalinie. Kaplica zakonu cysterek 
z końca XIII w., kościół zamkowy z początku XVII w., obecnie cer
kiew prawosławna. 
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Kościół został wzniesiony w l. 1602-1609 przez księcia bpa Franciszka I obok zamku 
zbudowanego w l. 1569-1582. Posadowiono go na fundamentach zniszczonej po reformacji 
kaplicy kalsztornej zakonu cysterek, wzniesionej w końcu XIII w. Po wielkim pożarze 
miasta i zamku w 1718 r. ponownie odbudowano kościół zamkowy, który po dalszych 
przeróbkach w czasach nowożytnych przetrwał do dnia dzisiejszego. 

W związku z prowadzonym rozpoznaniem jego wnętrza oraz pracami remontowymi 
zaistniała potrzeba wstępnego rozpoznania jego części zalegających pod ziemią. W 1992 r. 
podjęto badania wykopaliskowe typu archeologiczno-architektonicznego. Założono 2 wy
kopy- jeden wewnątrz kościoła przy północnej ścianie fundamentowej, drugi naprzeciw
ko, po zewnętrznej stronie tej samej ściany, na posesji po byłym klasztorze i zamku 
biskupim. Stwierdzono, że wnętrze kościoła w czasach nowożytnych podniesione zostało 
o ok. 2,5 m przez nasypanie piasku, gruzu i ziemi, zaś zewnętrzny teren zamkowy podwyż
szono od ok. kilkudziesięciu cm do prawie 1,2 m od strony północnej. Badania potwierdziły 
również wcześniejsze założenia architektów, że kościół zamkowy był świątynią dwupozio
mową. W części podziemnej kościoła odsłonięto w jego murze północnym niszę ostrołuko
wą ze śladami otworu wejściowego oraz uchwycono posadzkę ceglaną niższej kondygnacji. 
Otwór wejściowy uchwycono również w wykopie po zewnętrznej stronie północnej ściany. 
Odkryto tu również posadzkę ceglaną ułożoną na wzór jodełki, która stanowiła prawdopo
dobnie poziom dziedzińca zamkowego. Głębokość jej zalegania w przybliżeniu odpowiada 
poziomowi posadzki odkrytej wewnątrz kościoła. Uważamy, że odkryte od strony północnej 
wejście do dolnej kondygnacji kościoła prowadziło z pomieszczeń zamkowych, w większo
ści posadowionych od tej strony. 

W obu wykopach w przemieszanych warstwach zebrano pewną ilość drobnych ułam
ków naczyń glinianych, siwaków i ceglastych z polewą, sporo kości zwierzęcych i cegla
nych kształtek gotyckich. 

W przyszłości zarówno w kościele, jak i na całej posesji byłego klasztoru i zamku bisku
piego przewiduje się prowadzenie szerszych i kompleksowych prac wykopaliskowych ar
cheologiczno-architektonicznych. 

Koszanowo, st. 11, gm. Śmigieł, woj. leszczyńskie patrz młodszy okres przedrzymski -okres 
wpływów rzymskich 
Kraków-Bieżanów, st. 27 patrz środkowa i późna epoka brązu 

Kraków-Wawel, rejony I, V/B, 
IX, XI, XII 
AZP 102-56/-

Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu 

Badania archeologicznę i nadzór prac instalacyjnych prowadził Dział 
Archeologii Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu kierowany 
przez dr. Zbigniewa Pianowskiego (autor sprawozdania). Finansowa-
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ne przez Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Czterdziesty trzeci 
sezon badań. Grodzisko gł. IX-XIII w., zamek gotycki i nowożytny. 

Rejon I, piwnica "Kazimierzowska" pod południowo-wschodnim narożnikiem 
dziedzińca arkadowego (mgr Beata Kwiatkowska, mgr Janusz Firlet) . Zakończono odgru
zowywanie gotyckich piwnic, połączonych wspólnym sklepieniem w XVI w., oraz rozpoczę
to badania archeologiczne na wykopie 1/92, usytuowanym w północno-zachodnim naroż
niku piwnic. Eksplorowano zespół nawarstwień gliniastych ze śladami konstrukcji 
drewnianych, stanowiący prawdopodobnie fragm. wału obronnego z 2 pol. XIII w. (1265?). 

Prace będą kontynuowane. 
Rejon V/B, przedromański kościół "B" pod południowym ryzalitem budynku nr 5 
(mgr Stanisław Kozieł, Mieczysław Fraś). Kontynuowano uzupełniające badania archeolo
giczne, prowadzone w l. 1990-1991. Eksploracje koncentrowały się w rejonie południowe
go odcinka muru nawy rotundy (sondy 4b i 4c). Na niewielkim obszarze przebadano 
nawarstwienia wczesnośredniowieczne i starożytne do powierzchni skały, odsłaniając jed
nocześnie fragm. lica partii nadziemnej i fundamentu nawy. Stwierdzono m.in. dwie war
stwy destrukcyjne, z których pierwsza stanowi zapewne ślad przebudowy, druga - osta
tecznej likwidacji świątyni. 
Rejon IX przy drodze dojazdowej od bramy Bernardyńskiej do baszty Złodziejskiej 
(mgr Andrzej Kukliński) . Nadzór archeologiczny i badania ratownicze w ciągu instalacji 
energetycznej oraz badania archeologiczne w wykopach la i lb w pobliżu północno-za
chodniego narożnika budynku nr 9. W wykopach la i l b kontynuowano rozpoznania doty
czące systemu obwałowań wzgórza: wczesnośredniowiecznego wału, tzw. wiślańskiego, 
oraz wału XIII-wiecznego. Przeprowadzono analizy dendrachronologiczną (dr M. Krąpiec) 
oraz C14 (prof. dr hab. M. Pazdur) elementów palisady wału "wiślańskiego". Uzyskane 
wyniki (po 1025 i 1050 ±50 BP) wydają się wykluczać przedpiastowską metrykę tego 
umocnienia, co stoi w sprzeczności z dotychczasowym jego datowaniem. 
Rejon XI, rezerwat św. Gereona pod zachodnim skrzydłem pałacu (mgr Janusz Firlet, 
dr Zbigniew Pianowski) . Kontynuacja weryfikacyjnych badań archeologiczno-architekto
nicznych z l. 1990-1991. W północnym ramieniu transeptu eksplorowano nawarstwienia 
wczesnośredniowieczne i starożytne do poziomu skały (sonda 3a/91-92). Przebadano tak
że wschodnią część komory grobowca zlokalizowanego w pobliżu ołtarza, na osi apsydy 
północnej . Stratygraficznie można datować ten obiekt na okres budowy kościoła romań
skiego (tj. ok. pol. XI w.) . Wg oceny prof. K. Kaczanowskiego grobowiec zawierał pochówek 
mężczyzny w dojrzałym wieku. W komorze nie stwierdzono wyposażenia poza śladami 
drewna (trumny?). Przemieszczenie niektórych kości wskazuje, że pochówek mógł być 
przeniesiony ze starszego grobu w momencie przebudowy świątyni. Zły stan zachowania 
kości nie pozwolił na ich podniesienie, w związku z tym komorę zasypano i zrekonstruo
wano pierwotny wygląd nakrycia grobu. O wysokiej pozycji społecznej zmarłego świadczy 
zarówno usytuowanie grobowca "ad altare", jak też kultywowanie tradycji miejsca po
chówku jeszcze w XIII w., gdy podczas remontu świątyni zaznaczono go w glinianej po
sadzce okazałą płytą z piaskowca. 

Już w r. 1991 stwierdzono, że ołtarz romański w apsydzie północnego ramienia tran
septu spoczywa na murze starszej, przedromańskiej budowli, wykonanym z kamienia 
płytowego, spojonego zaprawą gipsową. Udało się ustalić, iż mamy w tym miejscu do 
czynienia z narożnikiem obiektu, tworzącym charakterystyczny uskok, odpowiadający 
w przybliżeniu grubości muru. Wnętrze znajdowało się najprawdopodobniej od strony 
wschodniej (wychodziło poza obręb rezerwatu) . Ponadto stwierdzono, iż wkop na wspo
mniany wyżej grobowiec przeciął fundament kwadratowego filara o boku ok. 1,5 m, 
stojącego 2 m na zachód od muru przedromańskiego. Uwzględniając także fragm. murów 
przedromańskich odkryte w l. 1970 i 1986 na dziedzińcu Batorego można sądzić, iż na 
miejscu zajętym ok. pol. XI w. przez bazylikę romańską wznosił się wcześniej kompleks 
budowli złożony z obiektu o planie zbliżonym być może do krzyża greckiego (kaplica?), 
filara dźwigającego przypuszczalnie korytarz przewiązki oraz podłużnego budynku mie
szkalnego? Fragmentaryczny stan zachowania murów uniemożliwia bardziej jednoznacz
ne określenie form tych budowli, wzniesionych - sądząc po technice wykonania- przez 
jeden warsztat, zapewne w tym samym czasie. Do zespołu tego należy także budowla tzw. 
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czworokąta z korytarzem, odkryta w 1949 r. w północno-zachodnim narożu dziedzińca 
arkadowego. 

W krypcie wschodniej bazyliki romańskiej kontynuowano odsłanianie fundamentów 
pod kolumny sklepienia (wykop 2/90-92). W północnej części krypty zachował się fragm. 
romańskiej posadzki w postaci wylewki zaprawy wapiennej na kamiennym podkładzie. 
Stwierdzono także glinianą posadzkę XIII-wieczną (podobnie jak wokół grobowca oraz 
w obrębie naw kościoła). 

Dokończono odgruzowanie XVI-wiecznej piwnicy w środkowej części rezerwatu (wy
kop 4/91-92). Odsłonięto wschodnie zakończenia fundamentów międzynawowych kościo
ła, mające zarys krzyża, co wskazuje na istnienie masywnych fllarów na linii tęczy. 

W południowym ramieniu transeptu eksplorowano nawarstwienia wczesnośrednio
wieczne i starożytne do powierzchni skały (wykop 5a/91-92). Warstwa gliniastego nasypu 
ze śladami drewna, osiągająca miąższość ok. l m, zniwelowana od góry, stanowi być może 
pozostałość wału poprzecznego, wydzielającego najwyższą część wzgórza. 

Wykonywano także sondaże architektoniczne w północno-wschodnim i południo
wo-zachodnim narożniku rezerwatu, a także w przejściu prowadzącym na dziedziniec 
Batorego. 

Prace badawcze znajdują się na ukończeniu. 
Rejon XI, krużganek północnego skrzydła pałacu (mgr Janusz Firlet, dr Zbigniew 
Pianowski) . Wykop 1/92, założony dla weryfikacji południowo-zachodniego narożnika 
palatium romańskiego ("sali o 24 słupach") . Stwierdzono niwelację nawarstwień oraz 
ewentualnie istniejących tam murów, wykonaną w momencie budowy kamiennego pałacu 
gotyckiego na przełomie XIII/XN w. 
Rejon XII, dziedziniec Batorego (mgr Janusz Firlet, dr Zbigniew Pianowski). Wykop 
1/92 w przejściu do rezerwatu św. Gereona. Odgruzowano część wykopu A. Szyszko- Bohu
sza z r. 1921 i badano strop zachowanych jeszcze nawarstwień wczesnośredniowiecznych. 
Nie stwierdzono spodziewanych w tym miejscu śladów murów i posadzek przedromań
skich, zapewne na skutek zbyt głębokiego zniszczenia nawarstwień podczas dawniejszych 
badań. 

Prace będą kontynuowane. 

Lipiany, st. l 
gm. loco, woj. szczecińskie 
AZP 39-09/6 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

Badania prowadził S. Słowiński . Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

*Literatura: Materiały Zachodniopomorskie .. . , s. 249- 275. 

Lipieniek, st. l 
gm. Licewo, woj. toruńskie 
AZP 35-44/1 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i Etnologii w Toruniu 

Badania prowadzili J. Bojarski i W Chudziak. Domniemane grodzisko 
wczesnośredniowieczne (XI-XII w.). 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska .. . , s. 99-102. 



76 Wczesne średniowiecze 

Łęg, st. 3 Archet sp. z o. o. w Warszawie 
gm. Połaniec, woj . tarnobrzes
kie 
AZP 95-69/2 

Badania prowadzili dr dr B. Chomentowska, J. Kalaga, R. F. Mazu
rowski (autor sprawozdania), A. Waluś. Finansowane przez Elektro
wnię im. T. Kościuszki w Połańcu. Pierwszy sezon badań. Sezonowa 
osada produkcyjna z okresu wczesnego średniowiecza (VI-VII w.), 
ślady osadnictwa neolitycznego? i kultury Chłopice-Vesele z wczes
nej epoki brązu oraz z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na łagodnym , piaszczystym wyniesieniu pomiędzy bezimien
nym ciekiem wodnym od północy, płynącym pierwotnie z północnego zachodu na południo
wy wschód, a lewym brzegiem rzeki Czarnej oraz ok. 80 m na północ od stanowiska 2 w tej 
miejscowości. Jest to cyplowate wyniesienie, którego wąskijęzyk opada łagodnie w kierun
ku południowo-wschodnim . W najbliższym czasie ma tu być zbudowana oczyszczalnia 
ścieków dla miasta Połańca, stąd też badania wykopaliskowe miały charakter prac ratow
niczych. · 

Prace terenowe trwały od lipca do końca września. Przebadano łącznie obszar 
39,875 ara. Odkryto 42 obiekty archeologiczne, z których 41 należy do sezonowej osady 
produkcyjnej z okresu wczesnego średniowiecza, datowanej na VI-VII w. n. e., której 
ludność zajmowała się pozyskiwaniem występującej tu darniowej rudy żelaza ze złoża 
usytuowanego w północnej części osady, nad bezimiennym ciekiem wodnym. Pozyskaną 
rudę poddawano procesowi wyprażania w paleniskach jamowych o kształcie wydłużonego 
owalu, kolistych lub (sporadycznie) zbliżonych do prostokąta, które w liczbie 21 grupowały 
się w skupieniach rozciągających się w dwóch pasmach nad ciekiem wodnym, po linii 
północny zachód-południowy wschód. Paleniskom jamowym do wyprażania rudy darnio
wej towarzyszyły jamy pasłupowe (11), a także 7 owalnych, kolistych lub nerkowatych 
w planie jam gospodarczych o bliżej nieokreślonej funkcji . Brak obiektów mieszkalnych. 
Paleniskom towarzyszy warstwa kulturowa utworzona przez silnie przepaloną ziemię 
wyrzuconą z nich w trakcie wybierania wyprażonej rudy. Największe obiekty do wypraża
nia rudy mają dł. od 4,5 do 5,1 m, szer. 2,3-2,8 i gł . 0,38-0,75 m. W niektórych z nich 
proces wyprażania powtarzany był nawet trzykrotnie. 

Pochodzący z warstwy kulturowej i obiektów materiał ceramiczny charakteryzuje się 
wyłącznie ręcznym wykonaniem, w zdecydowanej większości jest pozbawiony ornamenty
ki. Jeżeli już występuje zdobnictwo, to są to ukośne nacięcia krawędzi wylewu, odciski 
prostego stempelka, prymitywna linia falista, poziome linie ryte lub wprost nieregularne 
dołki . Wśród naczyń występują właściwie dwa typy garnków: a) typowe okazy typu pra
skiego, b) garnki o esowatym profilu, baniastym brzuścu oraz mniej lub bardziej wychylo
nej na zewnątrz szyjce. Ponadto odkryto w różnym stopniu wyprażone grudki rudy żelaza, 
żużle żelazne oraz wykonane z tego surowca raki, kółka i inne silnie skorodowane przed
mioty. W dwóch obiektach wczesnośredniowiecznych wystąpiły zabytki o cechach typo
wych dla okresu wpływów rzymskich: a) brązowa zapinka typu 158 wg O. Almgrena -
z podwiniętą nóżką o krótkiej czterozwojowej sprężynie i górnej cięciwie (faza c2 okres 
wpływów rzymskich oraz być może początek fazy C3); b) rurkowaty paciorek z niebieskie
go szkła opakowego, zdobiony dwiema nitkami wtopionego szkła o barwie żółtej i czerwo
nej, którego najbardziej prawdopodobne datowanie można wyznaczyć na fazy C1-C2. 

Poniżej warstwy kulturowej z okresu wczesnego średniowiecza, w północnej części 
osady wystąpiła mała, owalna jama, która ze względu na nieregularny kształt i małą 
głębokość może być naturalnym przegłębieniem pierwotnego gruntu. Odkryto w niej 
2 fragm . ceramiki kultury Chłopice-Vesele. Ceramika tej kultury występowała również 
bardzo sporadycznie w innych częściach stanowiska 3, podobnie jak różne, niezbyt liczne 
zabytki krzemienne o cechach charakterystycznych dla osadnictwa neolitycznego? i za
pewne wczesnej epoki brązu . 

Przewiduje się kontynuację badań. 



Informator Archeologicmy 

Mędrzyce, st. l 
gm. Świecie nad Osą, 
woj. toruńskie 

Muzeum w Grudziądzu 

AZP 30-48/1 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Kurzyńska pod kierunkiem mgr. 
Ryszarda Boguwolskiego. Konsultacja naukowa dr hab. Andrzej Kola 
(Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu im. Mikołaja Koper
nika w Toruniu). Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Toruniu i Urząd Gminy w Świeciu n. Osą. Grodzisko 
z XII-pocz. XIII w. 
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Grodzisko jednoczłonowe w kształcie nieregularnego trójboku o powierzchni 5000 m2
, 

badane w 1972 i 1990 r. (w 1990 r. badania sondażowe IAiE UMK w Toruniu: W Chu
dziak, P. Gurtowski, M. Grupa~. W 1992 r. powiększono płaszczyznę wykopu z 1990 r., 
rozpoznając powierzchnię 16 m . W południowej części majdanu, bezpośrednio u podnóża 
wału stwierdzono relikty silnie zniszczonego budynku zagłębionego w ziemi, o ścianach 
wzniesionych w bliżej nieokreślonej konstrukcji drewnianej. W rzucie poziomym budynek 
miał kształt prostokąta o wymiarach 4 x 5 m. Jego dłuższa ściana usytuowana była 
równolegle do linii wału, zagłębienie budynku wynosiło od 1,4 (w części północnej) do 2,5 
m (przy wale). Strop rozwaliska budynku przykryty był nawarstwieniami demolacyjno-ru
mowiskowymi o znacznej miąższości. Łącznie znaleziono 1020 fragm. ceramiki naczynio
wej, 3 przęśliki gliniane, nożyk żelazny, gwóźdź żelazny, fragm. okucia żelaznego, grudki 
zboża z fragm . pojemnika wykonanego z materiału organicznego. 

Materiał i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Grudziądzu. 
Badania zakończono . 

Mutowo, st. 2, gm. Szamotuły, woj . poznańskie patrz wczesna epoka żelaza 

Napole, st. l 
gm. Kowalewo Pomorskie, 
woj. toruńskie 
AZP 37-47/17 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i Etnologii w Toruniu 

Badania prowadzili J. Bojarski, W Chudziak, M. Grupa, P. Gurtowski, 
D. Poliński. Grodzisko wczesnośredniowieczne (X-XIV wiek) 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska ... , s. 115-124. 

Napole, st. 6 
gm. Kowalewo Pomorskie, 
woj. toruńskie 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i Etnologii w Toruniu 

AZP 37-47/16 

Badania prowadził W Chudziak. Osada wczesnośredniowieczna 
(VII/VIII-XII wiek). 

*Literatura: Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego ... , s. 133-137. 
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Napole, st. 6 
gm. Kowalewo Pomorskie, 
woj. toruńskie 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i Etnologii w Toruniu 

AZP 37-47/16 

Badania prowadziła V. Stawska. Cmentarzysko wczesnośrednio
wieczne (XII/XIII wiek) . 

*Literatura: Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego ... , s. 139-144. 

Niepla, st. 7 
gm. Jasło, woj. krośnieńskie 

Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii Zakład Archeolo
gii Małopolski w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Anna Tyniec. Konsultant naukowy doc. 
dr hab. Michał Parczewski. Finansowane przez Konserwatora Zaby
tków Archeologicznych w Krośnie. Drugi sezon badań sondażowo 
ratowniczych. Wczesnośredniowieczna osada otwarta. 

Wykop archeologiczny o powierzchni50m2 założony został na północnym skraju osady, 
w miejscu, gdzie głęboka orka wydobyła na powierzchnię ziemię o intensywnie ciemnym 
zabarwieniu i znaczne ilości fragm. ceramicznych oraz grudy polepy. W warstwach ziemi 
ornej i gleby znaleziono dużą ilość ułamków naczyń glinianych. Na gł. 60-65 cm możliwe 
było wyróżnienie zarysów archeologicznych, oznaczono je numerami 4- 8 (obiekty l - 3 
zostały wyeksplorowane w roku 1989). 

Obiekt 4- owalnajama o śr. 1,5-1,7 m i gł. 0,5 m. Wypełnisko o intensywnie ciem
nym zabarwieniu zawierało (zwłaszcza w partii przydennej) znaczną ilość drobnych węgli 
drzewnych i niewielkich grudek polepy. Znaleziono w nim kilkadziesiąt fragm. ceramiki 
oraz kilka ułamków zębów zwierzęcych . Cechy technologiczne ceramiki skłaniają do 
datowania obiektu na VIII w. 

Obiekt 5 - koliste palenisko o śr. ok. O, 7 m, gł . ok. 0,3 m. Wypełnisko obiektu 
stanowiła ziemia o intensywnie ciemnym zabarwieniu, wynikającym z dużej ilości węgli 
drzewnych, zmieszana ze znaczną ilością drobnych kamieni silnie przepalonych w ogniu 
i grudkami polepy. Dno obiektu zostało wyłożone fragmentami naczynia ceramicznego. 
Obiekt ten można wiązać ze schyłkiem IX lub początkiem X w. 

Obiekt 6 - wyeksplorowany w części, o owalnym? zarysie, o miąższości wypełniska 
ok. 0,2 m. Najego obrzeżu widoczna była smuga przepalonej gliny. Wypełnisko o ciemnym 
zabarwieniu zawierało niewielką ilość węgli drzewnych i kilka fragm. ceramiki (II faza 
wczesnego średniowiecza). 

Obiekt 7 - owalny w zarysie, o ściankach pionowo opadających w kierunku prawie 
płaskiego dna. Wypełnisko o miąższości 0,25 m, o zabarwieniu jasnoszarym. Nie natrafio
no w nim na jakiekolwiek zabytki ruchome. 

Obiekt 8 - koliste palenisko o śr. ok. O, 7 m i miąższości ok. 0,3 m. W wypełnisku 
wyraźnie wyróżniały się warstewki przepalonych kamyków, węgli drzewnych i grudek 
polepy. Inwentarz ruchomy stanowiło kilkanaście fragm. ceramiki, które można datować 
na przełom VIII i IX w. 

Partie szczytowe obiektów zostały silnie uszkodzone orką. 
Badania będą kontynuowane. 

Orle, st. 2, gm. Wejherowo, woj. gdańskie patrz neolit 



Informator Archeologiczny 

Płock, klasztor i kościół Domi
nikanów 
ul. Kościuszki 16 A 
AZP 50-54/-

Archet sp. z o. o. w Warszawie 

Badania prowadził mgr R. Cędrowski. Udział wzięli studenci Uniwer
sytetu Warszawskiego. Finansowane przez Urząd Miasta w Płocku. 
Pierwszy sezon badań. Podominikański zespół klasztorny (l poł 
XIII- XIX w.) . 
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Badania archeologiczne (wykop badawczy i odwierty) oraz odkrywki architektoniczne 
zostały wykonane w związku z remontem kamienicy będącej własnością komunalną, która 
znajduje się przed zachodnią fasadą kościoła podominikańskiego. Budynek ten był zachod
nim skrzydłem klasztoru i został wybudowany w pocz. XVIII w. Postawiono go w miejscu, 
które wcześniej było terenem skłonu skarpy cypla wysoczyzny płockiej. 

W odkrywkach architektonicznych w obrębie sieni kamienicy odsłonięto zachodnie lico 
ceglanej, romańskiej ściany kościoła (wątek dwuwozówkowy, z obrobionymi spoinami 
trójkątnymi) , wkucia pod gniazda sklepienia krzyżowego krużganków oraz przekucie 
otworu wejściowego z XVI w. Romańska ściana kościoła zachowała się do wysokości ok. 7,5 m 
od współczesnego poziomu, powyżej znajduje się mur barokowego szczytu. 

Zachodnia ściana przejściowej sieni przed kościołem została wykonana z cegieł w wą
tku polskim. Istniało w niej okno. Mur ten stanowił oparcie dla sklepienia krzyżowego 
krużganków, które obiegały od zachodu i południa kościół - datowane są one na k. XVI w. 

Wykop badawczy, który usytuowany został przy południowej ścianie świątyni, już 
w obrębie wirydarza, znalazł się w obrębie XVI-wiecznych krużganków. Uchwycono połu
dniowy mur, na którym opierały się sklepienia krzyżowe. Odsłonięto również fragm. 
kamienny i dolne partie romańskiego muru południowego kościoła. W wykopie odkryto 
3 nienaruszone pochówki (dwóch kobiet i dziecka) , które stanowią część cmentarza przy
kościelnego (XVI w.) w obrębie wirydarza, w którym chowano prawdopodobnie poddanych 
klasztornych z wsi Mniszki. 

Kiedy zaprzestano chowania zmarłych i wybudowano krużganki, teren wirydarza zo
stał w XVII w. wybrukowany. Ponownie wybrukowano ten teren w pocz. XVIII i w XIX w. 

Z wykopu uzyskano 45 fragm. ceramiki, fragm. kafli (11), szkła, metali (w tym okucie 
książki) i 5 monet. 

Materiał zabytkowy, dokumentacja terenowa i opracowanie znajdują się w Państwowej 
Służbie Ochrony Zabytków w Płocku. 

Badania będą kontynuowane. 

Podebłocie, st. l 
gm. Trojanów, woj. siedleckie 
AZP 69-73/-

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadzili mgr mgr Paul Barford i Ewa Marczak (autorzy 
sprawozdania) pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego. 
Udział wzięli studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszaw
skiego, Uniwersytetu w Lozannie i w Paryżu oraz wolontariusze 
z Polski. Finansowane przez InstytutArcheologii Uniwersytetu War
szawskiego. Ósmy sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne: 
VIII-XI w. 

Tegoroczne badania miały na celu zbadanie kilku aspektów związanych z założeniami 
obronnymi grodu. Wytyczono kilka wykopów przecinających w poprzek umocnienia 
obronne (wał zewnętrzny i wewnętrzny) grodziska oraz przeprowadzono badania we 
wschodniej części stanowiska, na stoku cypla. 
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Wykop XVIII (17 x 2 m) został wytyczony w południowej części stanowiska tak, aby 
przeciął ten stok. Północna część wykopu objęła współczesną drogę . Natomiast w jego 
środkowej części odsłonięto głęboki obiekt (prawdopodobnie kontynuację fosy wewnętrz
nego wału grodu). Wyniki badań wskazują na to, że wyniesienie w takiej formie istniało 
w okresie wczesnego średniowiecza. 

Wykop XIX (19 x 2 m) odsłonił poprzeczny przekrój wału wewnętrznego. Został on 
wytyczony wzdłuż współczesnej drogi, która przecinała wał. Odsłonięto w nim szereg 
warstw związanych z budową, reperacją i destrukcją wału. Pod wałem odkryto ślady 
palisady. Sekwencje depozytów w obrębie wału były podobne do tych, jakie zaobserwowano 
20 m na północ w 1982 r. 

Wykop XX (5 x 8 m) wytyczono w celu przebadania frontowej części wału II. Odsłonię
to w nim fragment owalnego w planie obiektu, który zawierał węgle drzewne i białe grudki 
(ślady przepalonych kości?). Być możejest to kurhan, który został zniszczony przez wał. 

Wykop XXI A (dł. 24m) i XXIB (dł. 10m) wykonano koparką. Miały one na celu 
zbadanie stratygrafii wału zewnętrznego (III) . Wykop wytyczono w 2 częściach: jedna 
(wykop A) przecinała wał III i obszar pomiędzy nim a fosą (II) zewnętrzną wału II, druga 
(wykop B) przecinała fosę II. Wykopy wykazały, że wał III jest jednofazowy i na badanym 
odcinku nie ma śladów wewnętrznych konstrukcji drewnianych. N a obszarze pomiędzy 
dwoma wałami znajdowało się kilka obiektów, w tym jedna jama zawierająca dużo kawał
ków przepalonego drewna. Fosa II posiadała kilkufazowe wypełnisko. 

Wykop XXII (10 x 2 m) przecinał wzdłuż południowy koniec wału III, dochodzący do 
współczesnej drogi. Okazało się, że wał III był w tym miejscu jednofazowy i nie zawierał 
śladów wewnętrznych konstrukcji drewnianych. Został on usypany nad naturalnym wą
wozem. 

Wykop x:xni zrobiono koparką (7 m dł. ) w bardzo twardej glinie. Miał on na celu 
dostarczenie informacji o kształcie i wypełnisku fosy III. 

Wykop XXIV wytyczono na północ od domniemanej zewnętrznej bramy? grodziska, 
gdzie znajduje się współczesna piaśnica. Ciągłe wybieranie piasku przez miejscową ludność 
zniszczyło zewnętrzną część wału III. Badania wykazały, że w tym miejscu wał stanowił 
kompleks konstrukcji z drewnianymi słupami umieszczonymi wzdłuż frontowej części. 

Wykop XXV (9 x 2 m) został wytyczony w poprzek wału III, w nawiązaniu do narożni
ka wykopu XXIV Odsłonił on kolejne szczegóły dotyczące konstrukcji wału i dostarczył 
próbki gleby pochodzącej z przepalonej warstwy u jego podstawy. 

Wykop XXVI (10 x 2m) zlokalizowano w poprzek dolnej partii wewnętrznego wału (II) 
w miejscu, gdzie był on częściowo zniszczony orką. Poniżej wału (który w tym miejscu 
zbudowany jest z gliny, ale bez śladów wewnętrznej konstrukcji) była warstwa spalonej 
gleby z płytkim rowkiem, który wygląda na część obiektu odkrytego 30 m na południe 
w 1982 r. 

Nie natrafiono na wiele zabytków ruchomych. W wykopach XVIII i XIX znaleziono 
dużą ilość ceramiki (wśród nich m.in. fragm. dna glinianego naczynia ze znakiem garncar
skim, fragm. glinianej łyżki) i kości zwierzęce. Duża ilość ceramiki pochodzi z najpóźniej
szych warstw u podstawy wału II. Spośród zabytków metalowych wymienić należy kilka 
grotów strzał pochodzących z depozytów pod wałem II. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu War
szawskiego. 

Podebłocie, st. 2 
gm. Trojanów, woj. siedleckie 
AZP 69-73/-

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadził Piotr Topór z udziałem Ewy Marczak (autorka 
sprawozdania), pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego . 
Udział wzięli studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszaw
skiego, Uniwersytetu w Lozannie i w Paryżu oraz wolontariusze 
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z Polski. Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu War
szawskiego. Drugi sezon badań . Osada przygrodowa: IX-pol. XI w. 
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Osada położonajest w bezpośrednim sąsiedztwie grodziska (st. 1), na wschód od wału III. 
Celem badań wykopaliskowych na stanowisku było: 

l. zdobycie większej ilości materiałów do zbadania charakteru osadnictwa na przedpolu 
grodziska, 
2. lepsze poznanie relacji chronologiczno-kulturowych pomiędzy osadą nr 2 i pozostałymi 
stanowiskami, m.in. osadą nr 3 i grodziskiem, 
3. weryfikacja hipotezy zakładającej, że w rejonie objętym badaniami istniał most łączący 
osadę 2 z grodem. 

Wytyczono 2 wykopy (IV i V) o łącznej powierzchni 213 m2 w południowo-zachodniej 
części osady. Wykop IV miał na celu odsłonięcie w całości obiektu nr 4 (częściowo przeba
danego w wykopie III w 1991 r.). Wykop V wytyczono w celu zbadania charakteru zabudo
wy osady na przedpolu grodziska u podnóża wału III po jego zewnętrznej stronie. 

Zarejestrowano 20 warstw kulturowych (6 w wykopie rv, 14 w wykopie V). Odkryto 
3 obiekty przestrzenne (nr 4, 5 i 6). Obiekt nr 4 odsłonięto w wykopie IV Jest to fragm. 
jamy odpadkowej o dł. ok. 2 m i szerokości ok. l m. Obiekt 5 znajdował się w wykopie V. 
Został on zinterpretowany jako fragm. ziemianki, prawdopodobnie mieszkalno-produkcyj
nej. Obiekt 6 znajdował się również w wykopie V. Jest to ziemianka wybudowana na planie 
kwadratu o wymiarach ca 4 x 4 m, którą udało się odkryć w całości. W południowym 
narożniku tego obiektu znajdowało się palenisko (zniszczony piec kamienny?). Głębokość 
ziemianki dochodziła do ok. 180 cm. 

Spośród zabytków ruchomych należy wymienić fragm. glinianych naczyń, szczątki 
zwierzęce (w tym obrobiony róg jelenia), 4 przedmioty żelazne (w tym 2 o nieokreślonej 
funkcji, grot strzały, fragm. noża), gliniany przęślik. W obiekcie nr 6 znaleziono również 
fragm. żużla. 

Pobrano 2 próbki węgla drzewnego do analizy C14, które posłużyły do wyrlatowania 
stanowiska na okres od IX do pol. X w. 

Wyniki badań w wykopie V raczej nie potwierdziły hipotezy o istnieniu w tym miejscu 
mostu łączącego osadę 2 z grodem. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu War
szawskiego. 

Badania będą kontynuowane. 

Podebłocie, st. 3 
gm. Trojanów, woj. siedleckie 
AZP 69-73/-

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadziła mgr Ewa Marczak (autorka sprawozdania) pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego. Udział wzięli stu
denci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwer
sytetu w Lozannie i w Paryżu oraz wolontariusze z Polski. Finanso
wane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wars~awskiego i Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Siedlcach. Osmy sezon ba
dań. Osada przygrodowa: VIII-XI w. 

Dotychczasowe prace wykopaliskowe na stanowisku 3 koncentrowały się głównie w je
go południowo-wschodniej części. Celem prac w 1992 r. było zbadanie rozplanowania 
osady w jej zachodniej partii. 

Wytyczono 2 wykopy o charakterze sondażowym: XXXVIII i XXXIX, o łącznej powierz
chni 60m2

. Oba zlokalizowane zostały po zachodniej stronie drogi biegnącej z Jaźniado 
Stasina. 
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Zarejestrowano 13 warstw kulturowych i odkryto obiekt przestrzenny (niewielką jamę 
w wykopie XXXVIII). Spośród zabytków ruchomych wymienić należy fragm. glinianych 
naczyń (ok. 197), 3 fragm. kości zwierzęcych i 9 fragm. polepy. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii UW 
Badania nie będą kontynuowane w przyszłym sezonie. 

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. Udział wzięli mgr 
mgr Marzanna Zieleniewska i Rafał Maciszewski, studenci Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Peters
burgu oraz młodzi miłośnicy archeologii z krajów Europy Zachodniej, 
Stanów Zjednoczonych i Polski. Finansowane przez Instytut Arche
ologii Uniwersytetu Warszawskiego i Komendę Główną OHP. Piąty 
sezon badań. Osada przygrodowa: VI-poł. XI w. 

Badania wykopaliskowe koncentrowały się w południowo--wschodniej części osady. 
Głównym zamierzeniem było: 
l. uściślenie chronologii stanowiska. 
2. lepsze poznanie rozplanowania przestrzennego obiektów archeologicznych (potwierdze
nie hipotezy o pasmowym układzie zabudowy). 
3. ustalenie relacji chronologiczno--kulturowych pomiędzy osadą a pozostałymi stanowi
skami w Podebłociu (st. 1-grodziskiem i st. 4- cmentarzyskiem ciałopalnym?). 

Wytyczono 5 wykopów (XXV-XXIX) o łącznej powierzchni 265m2. Głębokość wykopów 
nie przekraczała 2,5 m. 

Zarejestrowano 62 warstwy kulturowe- 23 miały charakter ciągły, pozostałe występo
wały w obrębie obiektów przestrzennych. Podczas tegorocznych badań odsłonięto 6 obiek
tów przestrzennych (nr 26, 34, 35, 36, 37, 38); Cztery określono jako ziemianki (nr 26, 34, 
35, 38), pozostałe to jama o nieokreślonej funkcji (o b . 36) i palenisko otwarte (o b. 37). 

Znaleziono 14 zabytków, które określono jako zabytki wydzielone. Wśród nich jest 10 
przedmiotów żelaznych (w tym ostroga wysokokabłąkowa - wg Z. Hilczerówny typ l, 
odmiana l , grot od strzały, 2 fragm. noży, haczyk i 6 przedmiotów o nie ustalonej funkcji), 
gliniany przęślik oraz 2 przedmioty kamienne (rozcieracz i osełka) . Poza tym znaleziono 
3613 fragm. glinianych naczyń z okresu wczesnego średniowiecza (w tym fragm. glinianej 
miseczki), 24 fragm. ceramiki związanej z osadnictwem starożytnym, 325 fragm. szczą
tków zwierzęcych, 59 zabytków krzemiennych (neolit/epoka brązu). 

Podłęże, st. 3 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
gm. Niepołomice, woj. krakow
skie 
AZP 103-58/6 

Badania rę.townicze prowadził Kazimierz Reguła. Finansowane przez 
Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka i Konserwatora Zabytków Ar
cheologicznych w Krakowie. Dziewiąty sezon badań. Osada wielokul
turowa: kultura łużycka z okresu halsztackiego, wczesne średniowie-
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cze, ślady osadnictwa neolitycznego, średniowiecznego i nowożytne
go (XIV-XVI w.). 
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Prace wykopaliskowe koncentrowały się w północnej, wschodniej i zachodniej części 
osady. Miały na celu prześledzeniE: jej zasięgu w kierunku wschodnim i zachodnim. Założo
no 10 odcinków (wykopów) o łącznej powierzchni 250m2

• 

Na terenie osady odkryto warstwę kulturową nasyconą dużą ilością ceramiki oraz 
obiekty w jej spągu. Były to: duży obiekt mieszkalny o wymiarach 625 x 292 cm, 7 jam 
gospodarczych kultury łużyckiej oraz 4jamy kulturowe, palenisko otwarte i ślad po słupie 
z okresu wczesnośredniowiecznego. Ponadto natrafiono na obiekt rowkowy łączony z kul
turą łużycką, niewiadomego przeznaczenia, odsłonięty na krótkim odcinku. 

Z zabytków ruchomych na uwagę zasługują: gliniany przedmiot szpulowy służący 
zapewne do nawijania nici (kultura łużycka), kolec sprzączki żelaznej, przekłuwacz kościa
ny, osełka z piaskowca, żużle żelazne i kęsy żelazne z okresu wczesnośredniowiecznego, 
a także nieliczne wyroby z krzemienia jurajskiego i czekoladowego (wióry, odłupki, zbroj
niki) z neolitu. 

Badania wykazały, że granica zachodnia nie kończy się, jak wcześniej przypuszczano, 
na linii wykopów z 1987 r., lecz przechodzi dalej poza tę strefę. Granicę wschodnią nato
miast wyznacza naturalny opad stoku niewysokiego cypla, na którym zlokalizowana jest 
osada. 

Materiały wraz z dokumentacją znajdują się w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 
Badania będą kontynuowane. 

Podzamcze, "Góra Birów", gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie patrz paleolit i mezolit 

Racibórz Muzeum w Raciborzu 
gm. loco, woj. katowickie 
AZP 102-40/-

Badania prowadzili mgr mgr K. Kozłowska (autorka sprawozdania) 
i Janusz Cwikła. Finansowane przez Muzeum w Raciborzu. Pierwszy 
sezon badań. Kościół Dominikanek. 

Badania prowadzono w związku z osuszaniem ściany wschodniej prezbiterium, na 
której znajduje się XVII-wieczny fresk. Odkryto: 3 pochówki (krypty) z cegły gotyckiej, 
mur ołtarzowy z cegły gotyckiej, ślady portalu, 3 poziomy pierwotne kościoła oraz ślad~ 
osadnictwa sprzed budowy kościoła. Przekopano 30 m2 powierzchni, ale tylko na ok. 8 m 
warstwa kulturowa nie była zaburzona. W niej natrafiono na gł. 180 cm na ślad paleniska 
oraz znaleziono fragm. ceramiki, które można datować na XIII w., czyli na okres nieco 
wcześniejszy niż budowa kościoła (ukończony w 1334 r.) . Pochówki mogą być średnio
wieczne lub nieco późniejsze - 2 były pojedyncze, natomiast trzeci zawierał 3 trumny, 
jedną ze szczątkami osobnika dorosłego i dwie ze szczątkami dzieci. W tej krypcie -jako 
jedynej - znaleziono sprzączkę i 2 kółka brązowe oraz ślady sznura z włosia lub wełny. 
Przedmioty te leżały w okolicy miednicy osobnika dorosłego. W dwu pozostałych nie 
znaleziono żadnego wyposażenia. We wszystkich zauważono ślady penetracji. 

Badania będą kontynuowane. 
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Rudy 
gm. Kuźnia Raciborska woj. 
katowickie 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

AZP 99-42/-

Badania prowadzili mgr Aleksander Andrzejewski, dr Tadeusz Gra
barczyk, prof. dr hab. Leszek Kajzer (autor sprawozdania), mgr Ja
nusz Pietrzak. Finansowane przez Centrum Dziedzictwa Kulturowe
go Górnego Śląska . Pierwszy sezon badań. Zespół opactwa cysterskie
go, od XIX w. pałac książąt raciborskich. 

Zespół opactwa cysterskiego w Rudach znany jest nie tylko z powstałego tam tzw. 
katalogu magii Rudolfa, czyli zbioru wskazówek dla spowiedników z przełomu XIII 
i XIV w. Interesujący jest również zespół zabudowań składający się z wczesnogotyckiego 
kościoła (przebudowanego po spaleniu w czasie II wojny światowej i obecnie użytkowane
go), budynków klasztornych średniowiecznego "claustrum" i pałacu opackiego 
z XVII/XVIII w. Oba ostatnie człony założenia zostały po kasacji zakonu cysterskiego na 
początku XIX w. gruntownie przebudowane i adaptowane na pałacową siedzibę wywodzą
cych się z rodziny Hohenlohe książąt raciborskich. Rodzina ta użytkowała obiekt do 
1945 r. Po spaleniu pałac stał w stanie ruiny. Następnie prowadzono tu prace remonto
wo-budowlane, które nie zostały jednak doprowadzone do końca . Obecnie jest to ruina, 
posiadająca częściowo nowe sklepienia i tymczasowe zadaszenia, a częściowo prawie od
kryta, a więc znajdująca się w stanie ułatwiającym badania archeologiczno-architektoniczne. 

Tegoroczne prace miały charakter zwiadowczy. Starano się zebrać wytyczne dla plano
wanych tu badań kompleksowych, poznać strukturę murowaną obiektu, zbadać specyfikę 
zalegających tu poziomów kulturowych i zweryfikować efekt starszych, wyrywkowych 
badań architektonicznych, które przeprowadzone zostały przez mgr. inż. arch. Lecha 
Stanisza z Wrocławia w trakcie poprzedniego remontu obiektu. 

Prace w sezonie 1992 prowadzone były metodami typowymi dla badań archeologicz
no-architektonicznych. Wytyczono i wyeksplorowano 9 wykopów sondażowych o łącznej 
powierzchni 41 m2

, wykonano szereg obserwacji architektonicznych, zgromadzono nielicz
ny materiał zabytkowy. 

Trzy wykopy ulokowane przy zewnętrznych ścianach budynków pozwoliły poznać 
wzajemne relacje badanych partii fundamentowych (gotyckich, barokowych i nowoczes
nych) i stratygrafię otoczenia zespołu. Po 3 wykopy ulokowano w krużganku i w skrzydle 
wschodnim gotyckiego "claustrum", w miejscu domniemanego przez L. Stanisza kapitula
rza. Stwierdzono, że kapitularz był pomieszczeniem jednoprzestrzennym, kwadratowym, 
o sklepieniu wspartym na centralnie usytuowanej kolumnie. Znaleziono służkę z kamien
ną, zdobioną bazą (w narożniku północno-zachodnim refektarza). Zrewidowano więc po
gląd Stanisza, że sklepienie refektarza wsparte było na 2 kolumnach. 

Ruchomy materiał zabytkowy był nieliczny. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu 

Łódzkiego. 
Badania powinny być kontynuowane. 

Rybitwy-Ostrów Lednicki, st. l 
gm. Łubowo, woj. poznańskie 

Muzeum Pierwszych Piastów na Led
nicy w Lednogórze 

Badania prowadził mgr Jacek Wrzesiński (autor sprawozdania). 
Umocnienia obronne grodu. 

W sezonie 1992 prowadzono prace na wykopie 1/83, na odcinkach: A2, Aa, B, F. 
N a odcinku A2 (północna partia wykopu) występują konstrukcje drewniane, które 

należy łączyć ze starszym wałem lednickiego grodu (sprzed poł. X w.). Zachowane były 
w postaci smug różnej długości (od 100 do 150 cm) i szerokości (od 5 do 20 cm). W części 



Informator Archeologiczny 85 

poludniowo-zachodniej odcinka występują elementy o bardzo regularnym układzie -
gęsto, niekiedy stykając się ze sobą (najczęściej w odległości 5-10 cm), zalegając prawie 
idealnie na osi wschód-zachód i opadając nieznacznie (ok. 9-12 cm) na południowy 
wschód. Pod nimi występują elementy układane prostopadle - rzadziej, częściej w partii 
środkowej . Wypełniska między konstrukcjami stanowi glina z kredą jeziorną. W części 
wschodniej odcinka występują elementy krótsze i węższe, układane rzadziej, o przebiegu 
z północnego wschodu na południowy zachód. Wypełniska stanowi brązowy piasek. Nato
miast w partii północnej odcinka występują w zasadzie pojedyncze elementy (dł. ok. 
150 cm) o różnym przebiegu: wschód-zachód, południowy zachód-północny wschód, pół
noc-południe. Cały opisany układ ma przebieg z południowego zachodu na północny 
wschód i opada ku północnemu wschodowi (różnica poziomu wynosi ok. 60 cm). 

Na odcinku Aa (na południe od Az) eksplorowano warstwę IV (brunatnoszara ziemia 
z grudkami zielonkawej glinki i pomarańczowej polepy). Zajmuje ona południowo-wschod
nią partię odcinka i ma przebieg z południowego zachodu na północny-wschód . Zaobser
wowane brązowe smugi - pozostałości drewnianych elementów konstrukcji - występują 
nieregularnie, układając się zgodnie z przebiegiem warstwy. Prace prowadzono od pozio
mu 10 do 44 (112,30-25 - 110,90- 80). 

Na odcinku B (południowa partia konstrukcji wałowych) prowadzono eksplorację w ra
mach warstw rv, V i VI. Warstwa IV zajmuje partię środkową odcinka i biegnie niewielkim 
łukiem z południowego zachodu na północny wschód, stopniowo rozszerzając się (od 140 
do 220 cm) ku południowemu zachodowi. W brunatnoczarnej ziemi z grudkami polepy 
i glinki występowały brązowe elementy konstrukcji drewnianych. W poziomach układane 
były na dwu kierunkach. Po kilka - kilkanaście leżało prostopadle do kierunku przebiegu 
warstwy. Miejscami można było zaobserwować, że końce elementów zachodzą na siebie 
tworząc regularną, gęstą ,jodełkę". Warstwę V (w części wschodniej odcinka) tworzy 
brązowy, sypki piasek z występującymi w nim elementami konstrukcji drewnianych (tę 
partię umocnień można łączyć z najmłodszymi XI-XII?-wiecznymi konstrukcjami obron
nymi). Występujące tu elementy układane są równolegle, niemalże zawsze na osi pół
noc-południe (jedynie w części południowej mają przebieg z północnego wschodu na połu
dniowy zachód lub północny zachód-południowy wschód. Warstwa VI (jasny, drobny żwir) 
występuje w północno-zachodniej partii odcinka. Drewniane elementy konstrukcyjne ma
ją przebieg w dwu kierunkach- jeden (występujący we wszystkich poziomach, lecz nie 
zawsze na całej powierzchni) ma przebieg z południowego wschodu na północy zachód 
(prostopadle do przebiegu warstwy), drugi (rzadziej występujący) ma kierunek prostopad
ły. Materiał występujący w opisanych warstwach to fragm. ceramiki pradziejowej: neolit, 
kultura łużycka, kultura przeworska, oraz nieliczne fragm. ceramiki wczesnośrednio
wiecznej i niewielkie ilości kości zwierząt. 

Na odcinku F (południowy brzeg wyspy) zakończono eksplorację warstwy IV (warstwy 
wiórów i odpadków drewna poprzedzielane nieregularnie warstewkami piasku ze szczą
tkami organicznymi) zalegającej między bezładnie rozrzuconymi elementami konstrukcji 
drewnianych. Warstwa leży bezpośrednio na zielonkawym iłku calcowym, który wyznacza 
pierwotną krawędź wyspy, odległą od podstawy wału o ok. 10 m. W warstwie IV wystąpiły 
fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej - fazy D-E. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
Badania będą kontynuowane. 

Rzęczkowo, st.l 
gm. Zławieś Wielka, woj. to
ruńskie 
AZP 34-47/59 

Uniwersytet im Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i Etnologii w Toruniu 

Badania prowadzili W Chudziak, J. Bojarski i V Stawska. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne (IX-XI/XII wiek) 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska .. . , s. 155-159. 
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Słaboszewo, st. I 
gm. Dąbrowa, woj. bydgoskie 
AZP 44-37/- albo 45-37/-

Wczesne średniowiecze 

Folska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii w Poznaniu 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Bydgoszczy 

Badania prowadziły E. Dygaszewicz i J. Sawicka. Cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne i fundamenty kościoła. 

*Literatura: Badania archeologiczne ... 

Sławsko 
gm. Sławno, woj. słupskie 
AZP 10-26/-

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Włodzimierz Rączkowski (autor sprawozda
nia) i mgr Przemysław Krajewski. Finansowane przez Fundację 
"Dziedzictwo". Pierwszy sezon badań. Kościół gotycki. 

Kościół usytuowany jest w centrum wsi Sławsko, na wysokim brzegu doliny Wieprzy. 
Badania miały charakter ratowniczy. W 1991 r. podjęto decyzję o wymianie zbutwiałej 

drewnianej podłogi na nową posadzkę. Prace remontowe rozpoczęte 6 VII 1992 r. objęły 
prawie całą powierzchnię kościoła (ok. 190m2) . W pierwszej kolejności zerwano drewnianą 
podłogę i usunięto warstwę żużla. Natrafiono wówczas na fragm. posadzki z XIX w. zacho
wane w formie pasów "chodnika" z płytek ceramicznych, ułożonych w nawie głównej (od 
wieży do prezbiterium) oraz w nawie bocznej (do zakrystii). Pozostałą powierzchnię przy
krywała warstwa piasku. Zawierała ona gruz ceglany, rozrzucone kości ludzkie, fragm. 
kolorowych szybek i drobne ułamki ceramiki. 

Warstwa piasku miała miąższość ok. 30-35 cm. Pod nią natrafiono na fragm. gotyckiej 
posadzki ceglanej. Zarejestrowano ją głównie w nawie południowej i częściowo w nawie 
głównej . W nawie głównej posadzka ułożona była z kwadratowych płytek o boku ok. 16 cm. 
Płytki ułożone były w równoległych liniach pod kątem ok. 45° do osi kościoła. W nawie 
południowej stwierdzono dwa sposoby układu elementów posadzki. W części przy kruchcie 
posadzka zbudowana byłaznaprzemiennie ułożonych kształtek w formie strzałek. Kształ
tki te są identyczne z kształtkami dwuwklęsłowymi i trójkątnymi tworzącymi żebra skle
pienia. W pozostałej części nawy posadzka została ułożona z gruzu ceglanego (fragm. 
cegieł gotyckich, kształtek, kwadratowych płytek, form nieregularnych). Posadzkę można 
datować na czas budowy kościoła, czyli prawdopodobnie koniec XV w. (zdania co do czasu 
budowy kościoła są podzielone). 

Dzięki wierceniom przy pomocy laski geologicznej stwierdzono, że przemieszane war
stwy piasku zalegają na głębokość przynajmniej 60-70 cm poniżej posadzki. Pozwala to 
sugerować, że kościół został zbudowany na terenie wcześniej użytkowanym (starszy ko
ściół?, cmentarz?). 

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

Badania nie będą kontynuowane. 

Smarklice, st. 2 
gm. Drohiczyn, woj. białostoc
kie 
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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Trzeci sezon badań. Cmentarzysko z grobami w obudowach kamien
nych, XII-XIII w. 

Przebadano najbardzie~ zagrożoną część stanowiska. W ·sezonie 1992. wytyczono 2 wy
kopy o powierzchni 50 m , obejmujące: ar 6 ćw. B i C, ar 5 ćw. B i C. Jednocześnie 
kontynuowano eksplorację obiektów zadokumentowanych w 1991 r. 

Eksplorowano obudowy nr 6/7, 11, 12, 13 i 14. W obudowach nr 11-12 stwierdzono 
występowanie 2 poziomów bruków kamiennych, w obudowach nr 13-14 - 3 poziomy, 
w obudowie 6/7 - 4 poziomy. W obudowach nr 12 i 13, pod warstwami bruków kamien
nych zadokumentowano skupiska fragm. ceramiki. Z obudowy nr 11 wyeksplorowano 
drobne fragm. ceramiki, nieokreślony fragm. metalu, fragm. noża żelaznego, węgle drzew
ne i fragm. przepalonej kości ludzkiej. W pozostałych obudowach nie stwierdzono występo
wania materiału kostnego. Skupisko przepalonych kości ludzkich i spalenizny zadoku
mentowano w metrach: J-9, ar 5 ćw. B, pod dwoma poziomami bruków kamiennych. Na 
tym odcinku brak czytelnych układów grobowych ze względu na duży stopień zniszczenia 
terenu. 

Materiał zabytkowy jest reprezentowany przez fragm. ceramiki, fragm. noży żela
znych, 2 bransolety: szklaną i brązową. 

Badania zostały zakończone. 

Spławie, st. 2 
gm. Kołaczkowo, woj. poznań
skie 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Michał Brzostowicz. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne w Poznaniu i Urząd Gminy w Kołaczkowie. 
Drugi sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

W sezonie wykopaliskowym 1992 skoncentrowano się na przebadaniu północ
no-wschodniej, zagrożonej przez eksploatację żwiru części stanowiska. Odsłonięto dalszą 
partię konstrukcji obronnych wału oraz fragm. drugiej chaty przywałowej . Wyniki badań 
potwierdziły ubiegłoroczne ustalenia dotyczące chronologii obiektu (faza C wczesnego 
średniowiecza) , a także hipotezy co do upadku grodu (pożar wywołany prawdopodobnie 
działaniami wojennymi). Analiza układu stratygraficznego stanowiska pozwala wstępnie 
stwierdzić, iż gród został wzniesiony w miejscu starszej osady wczesnośredniowiecznej . 

Pozyskano dużą ilość materiału ruchomego, w tym: kilkadziesiąt całych i liczne fragm. 
naczyń glinianych, ostrogę o zaczepach zagiętych do wnętrza, 2 groty do włóczni, kilkana
ście grotów z zadziorami do strzał, kilka noży żelaznych, 2 oprawki rogowe, kilkadziesiąt 
szydeł kościanych, igłę kościaną, osełkę kamienną, fragm. kilku naczyń drewnianych 
i inne przedmioty codziennego użytku. 

Dokumentacja i materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 
Badania zakończono. 

Strzelin, st. 16, gm. loco, woj. wrocławskie patrz neolit 
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Suraż, st. 119 
gm. loco, woj. białostockie 
AZP 41-84/-

Wczesne średniowiecze 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Białymstoku 

Badania ratownicze prowadził mgr J. Maciejczuk. Obiekt mieszkalny 
z VII-IX w. 

Obiekt mieszkalny został przypadkowo odkryty przez właściciela posesji w trakcie 
pogłębiania piwnicy. Zachował się jedynie fragm. północnej i zachodniej ściany obiektu. 
Miał on w przybliżeniu kształt prostokątny o wymiarach 1,9 x l m. Wypełniska stanowiła 
intensywnie czarna, piaszczysta ziemia z licznymi kamieniami wtórnie przepalonymi. 
W wypełnisku natrafiono na kilkadziesiąt fragm. ceramiki pochodzących z ok. 14 naczyń. 
Większość ceramiki była ornamentowana i zlokalizowana w południowo-zachodniej części 
obiektu. 

Badania będą kontynuowane. 

Szczecin-Stare Miasto, st. 20 
Podzamcze, kwartał VI 

Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii Pracownia Arche
ologiczna w Szczecinie AZP 30-05/77 

Badaniami kierował doc. dr hab. Władysław Łosiński. Prace tereno
we prowadził mgr Andrzej Pankowski (autor sprawozdania) przy 
współudziale mgr mgr Anny Kowalskiej, Marka Dworaczyka i Micha
ła Brzostowicza. Konsultował prof. dr hab. Lech Leciejewicz. Finan
sowane przez Urząd Miejski w Szczecinie. Szósty sezon badań. Przy
portowa dzielnica miasta średniowiecznego. 

Badania prowadzono w 2 wykopach o wymiarach 10 x 7,5 m oraz 10 x 5 m. W pier
wszym rozpoznano 6 poziomów osadniczych związanych z zabudową dzielnicy przyporto
wej . Najniższy, XVIII poziom konstrukcyjny, na który składały się 2 budynki zrębowe 
i jeden plecionkowy, datować można na l poł. Xlll w. W wykopie tym kontynuowano 
eksplorację drewnianego, czterowarstwowego rusztu, stanowiącego umocnienie gruntu 
pod budynek późnośredniowieczny. Na podstawie materiału ceramicznego czasjego budo
wy ustalono wstępnie na przełom XIII i XIV w. 

Drugi z wykopów dostarczył niezmiernie ważnych materiałów do poznania zasięgu 
najstarszego portu szczecińskiego. Odkryto tu skrzynię drewnianą, analogiczną do skrzyni 
z badań najstarszego portu prowadzonych w l. 1976-80. Rozpoznano ponadto pozostałości 
drewnianych umocnień grząskiego terenu przybrzeżnego, ułatwiającego dotarcie do wła
ściwego koryta rzeki. Konstrukcję tę w świetle materiału ceramicznego należałoby dato
wać na XII w. 

Pozyskano wiele zabytków rzucających światło na zajęcia ówczesnych mieszkańców 
Szczecina. Do najciekawszych należą: 2 wiosła, kilka paciorków szklanych, szklana kostka 
do gry, przęśliki gliniane, pływaki i ciężarki do sieci, fragm. poszycia burt łodzi, półfabry
kat i wyroby bursztynowe. 

Zabytki i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologii Instytutu Archeo
logii i Etnologii PAN w Szczecinie. 

Badania będą kontynuowane. 
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Śniatycze, st. 45 
gm. Komarów, woj . zamojskie 
AZP 90-90/- lub 90-91/-

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Zamościu 

Badania prowadziła mgr Ewa Prusicka. Finansowane przez Urząd 
Gminy w Komarowie. Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesnośre
dniowieczne, ślady osadnictwa z epoki brązu i okresu wpływów rzym
skich. 
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Stanowisko położone jest w lesie młodniku, na terenie wydm piaskowych, co nie 
sprzyja dobrej widoczności, w pobliżu niewielkiego cieku wodnego - rzeki Sieniochy. 
Zostało zlokalizowane w 1990 r. na podstawie informacji miejscowej ludności o widocznych 
na powierzchni okrężnych wałach ziemnych, dobrze czytelnych na co najmniej połowie 
obwodu. Na powierzchni stanowiska znaleziono drobne fragm. ceramiki pradziejowej. 
Dane te pozwoliły na wysnucie hipotezy o istnieniu w tym miejscu reliktów grodziska. 
Celem badań wykopaliskowych było potwierdzenie tej hipotezy, przebadanie i ustalenie 
stanu zachowania oraz funkcji i chronologii wałów. 

Założono 3 wykopy badawcze o łącznej powierzchni 47,5 m2
. Badaniami objęto północ

no-wschodnią część grodziska, gdzie rozpoznano nawarstwienia wału, rowu-fosy? i majda
nu grodziska. 

Wały wyraźnie zarysowały się we wschodniej, północnej i zachodniej części pierścienia 
grodziska, którego średnica wynosi ok. 140 km. Są to wały ziemne bez śladów konstrukcji 
drewnianych. W części badanej wykopaliskowo zachowana wysokość wału wynosiła 0,5-1 m, 
szer. 2,5-3 m, szer. rowu-fosy? 3,5 m. W południowej części grodziska wały są prawie 
nieczytelne. Najprawdopodobniej nie jest to wynikiem dużego stopnia ich zniszczenia
pierwotnie mogły one w tej części nie istnieć lub były bardzo niewielkie, od południa 
istniała bowiem naturalna obrona w postaci bagien i podmokłych terenów doliny rzeki 
Sieniochy. 

Na stanowisku zarejestrowano kilkadziesiąt fragm. ceramiki kultury trzcinieckiej , 
w tym fragm. narzędzia kamiennego, także fragm. ceramiki kultury przeworskiej. W wy
kopie II, na głębokości l m poniżej poziomu gruntu odkryto naczynie zachowane fragmen
tarycznie, które wyrlatowano na wczesne średniowiecze (VI-VII w.). Ponadto w wykopach 
I i II, założonych w obrębie wałów, znaleziono kilka drobnych fragm. ceramiki wczesnośre
dniowiecznej. W wykopie III, założonym na majdanie grodziska, nie zarejestrowano żad
nych śladów osadnictwa. 

Przy obecnym, niewielkim stopniu rozpoznania stanowiska, trudno jest bliżej określić 
formę i funkcję grodziska. Możnajedynie stwierdzić, że wały usypano na terenie wcześniej 
zasiedlonym w epoce brązu i okresie wpływów rzymskich. Najprawdopodobniej należy je 
łączyć z wczesnym średniowieczem. 

Badania będą kontynuowane. 

Tarnobrzeg-Dzików, st. l patrz późne średniowiecze 

Unisław, st. l 
gm. loco, woj. toruńskie 
AZP 36-41/7 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i Etnologii w Toruniu 

Badania prowadzili W Chudziak, J. Bojarski i V. Stawska. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne (X/XI w.) 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska .. . , s. 175-177. 
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Wabycz, st. l 
gm. Stolno, woj. toruńskie 
AZP 33-43/1 

Wczesne średniowiecze 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i Etnologii w Toruniu 

Badania prowadzili W. Chudziak, J. Bojarski i P. Gurtowski. Grodzi
sko wczesnośredniowieczne. 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska ... , s. 177-184. 

Wąbrzeźno, st. 2 
gm. loco, woj. toruńskie 
AZP 34-47/1 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i Etnologii w Toruniu 

Badania ratownicze prowadzili W. Chudziak, J. Bojarski i D. Poliński . 
Grodzisko wczesnośredniowieczne (VIINIII-XIV/XV w.) 

*Literatura: Wczesnośredniowieczne grodziska .. . , s. 184-190. 

Wieliczka, st. 11, gm. loco, woj. krakowskie patrz młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich 
Wleń-Zamek, gm. loco, woj. jeleniogórskie patrz okres nowożytny 

Wrześnica, st. 7 
gm. Sławno, woj. słupskie 
AZP 10-26/2 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadził dr Włodzimierz Rączkowski (autor sprawozda
nia). Udział wzięli studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
Finansowane przez Fundację "Dziedzictwo". Trzeci sezon badań (po 
przerwie). Grodzisko wczesnośredniowieczne (VIII-IX w.) . 

Badaniami objęto obszar o powierzchni 100 m2
. Kontynuowano prace na majdanie i na 

wale. W wykopie na majdanie zakończono badania. Odkryto najstarszy poziom osadniczy: 
- obiekt mieszkalny? o wymiarach 3,5 x 1,4 m (por. badania 1989). Część spągową 
tworzyły mniej lub bardziej regularnie ułożone, dość dobrze zachowane fragm. drewna. 
Natrafiono również na 3 masywne, drewniane słupy zaciosane u dołu, które stanowią 
przypuszczalnie pozostałość konstrukcji naziemnej; 
-jama gospodarcza? o wymiarach 1,5 x 0,8 m ze śladami wylepiania ścian gliną. W jej 
najbliższym otoczeniu natrafiono na 4 kołki drewniane, które mogą wiązać się z konstruk
cją naziemną jamy; 
- 24 pozostałości słupów i kołków, w większości dobrze zachowanych, ze śladami zaciosy
wania. Trudno dostrzec jakąkolwiek regularność w ich układzie (zbadana mała powierzch
nia). Przeważają kołki o niewielkich rozmiarach, które trudno uznać za elementy kon
strukcyjne większych budynków. 

W obrębie wału badano warstwy piaszczyste i piaszczysto-gliniaste tworzące nasyp. Po 
stronie wewnętrznej wału, tuż pod humusem odkryto zwęglone belki oraz rozrzucone 
kamienie - prawdopodobnie pozostałości konstrukcji korony wału. 

Materiały złożono w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
Badania będą kontynuowane. 
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Zadowice, st. la, gm. QQdziesze, woj. kaliskie patrz młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

Zawada, st. l 
gm.Zielona Góra, woj . zielono
górskie 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy 

AZP 60-15/6 

Badania prowadzili mgr mgr Marlena Magda (autorka sprawozdania) 
~ Sławomir Kałagate. Fin!llsowane przez Muzeum Archeologiczne 
Srodkowego Nadodrza w Swidnicy k. Zielonej Góry. Pierwszy sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna na śladach osadnictwa kultury 
łużyckiej. 

Stanowisko odkryte w L 60. , w 1966 r. zostało wpisane do katalogu zabytków jako 
wczesnośredniowieczne grodzisko. 

Osada znajduje się w odległości ok. 3 km na północ od miejscowości Zawada, po prawej 
stronie drogi E-14 Zielona Góra-Cigacice. Folożonajest na terenie nadzalewowej Odry, na 
wyniesieniu o małej ekspozycji okrężnej, w bezpośrednim sąsiedztwie stawu oraz Zimnego 
Potoku. 

Założono 2 wykopy (pierwszy o wymiarach 5 x 30 m i drugi 2,5 x 60 m) i rów sondażowy 
(1,5 x 40 m), o łącznej powierzchni 2,5 ara. Wszystkie wykopy wykazały jednakowy układ 
stratygraficzny warstw: 
I- warstwa ornajasnobrunatnej próchnicy o miąższości 0,3-0,4 m; 
II - niewielka warstwa gliniasto-piaszczystego calca, przemieszanego z jasnobrunatną 
próchnicą o miąższości O, l m; 
III - gliniasto-piaszczysty calec. 

W obecnym stanie intensywnego użytkowania warstwa kulturowa została zniszczona. 
Obiekty, a właściwie ich dolne części uchwytne są jedynie w calcu. 

Odkryto 15 obiektów nieruchomych. Obiekt l w swoim otoczeniu miał liczne ślady po 
słupach (przypuszczalnie związane z plecionką) oraz workowatą jamę zasobową. Uchwy
cona duża część obiektu 7 okazała się dwufazowa- w starszy obiekt 7 wkopano obiekt 7 A. 
Obiekt 10 został w swej wschodniej części posadowiony na obiekcie kultury łużyckiej . 
Oprócz obiektów wczesnośredniowiecznych odkryto ślady trzech obiektów należących do 
kultury łużyckiej, datowanych materiałem ceramicznym na okres halsztacki - okres 
lateński A. 

Zebrano 4989 fragm. wczesnośredniowiecznej ceramiki, w tym 8 fragm. naczyń lepio
nych ręcznie, 4333 fragm. naczyń górą obtaczanych, 541 fragm. naczyń całkowicie obta
czanych oraz 107 fragm. z ręcznie lepionych talerzy. Pozyskano noże żelazne, żelazny 
haczyk na ryby, osełki i podkładki kamienne, przęśliki gliniane, półwytwory rogowe, wiór 
krzemienny, rogową oprawkę noża, rogowe szydła. 

N a podstawie analizy materiału ceramicznego osada została datowana na 
VIII/IX-XII w. Nie stwierdzono żadnych śladów potwierdzających istnienie w tym miejscu 
grodu obronnego. Przyjęto, że jest to osada otwarta o zabudowie szeregoyvej. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Srodkowego Nad
odrza w Świdnicy. 

Badania zakończono. 
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Zbąszyń, st. la 
gm. loco, woj. zielonogórskie 
AZP 55-18/126 

Wczesne średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Jarosław Lewczuk (autor sprawozdania) przy 
współudziale mgr mgr Sławomira Kałaga te i Marleny Magdy. Finan
sowane przez Urząd Miasta Zbąszyń. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne XII-XIII w. 

W dn. 12-20 X 1992 r. przeprowadzono ratownicze prace wykopaliskowe związane 
z odkryciem pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu na terenie Zbąszynia. Wzmia
nki w literaturze (Kronika Wielkopolska, Długosz, Rocznik Kapituły Gnieźnieńskiej) nie 
lokalizowały go jednoznacznie. Dopiero prace związane z wymianą sieci kanalizacyjnej na 
terenie miasta pozwoliły na odkrycie resztek drewniano-ziemnego wału grodu. 

Wykop archeologiczny o wymiarach 8 x 2 m (oś dłuższa zorientowal}a północ-południe) 
założono na działce nr 1044 (własność prywatna, równolegle do ul. Swiętomikołajskiej). 
W trakcie eksploracji wydzielono 11 warstw mechanicznych w ramach 5 warstw naturalnych. 

Pierwsza warstwa naturalna to humus o miąższości ok. 40 cm. Wystąpiły tu przemie
szane fragm. ceramiki nowożytnej i średniowiecznej . Te ostatnie dostały się z wykopu 
założonego przez "Hydrobudowę", usytuowanego równolegle do wykopu archeologiczne
go. Warstwa druga, niwelacyjna, o miąższości ok. 30-40 cm, to próchnica przemieszana 
z gruzem. Wystąpiły w niej fragm. ceramiki z XV-XVI w. Trzecia warstwa, naturalna, 
próchnicy przemieszanej z białoszarym piaskiem, to warstwa rozsypiskowa wału obronne
go grodu. Wystąpiła tu ceramika datowana na XII-XIII w. Miąższość warstwy wynosiła 
ok. 50-80 cm, a w jej ramach można wydzielić kilka mniejszych podwarstw. Na spągu 
warstwy wystąpiły konstrukcje drewniane wału w postaci belek dębowych ułożonych 
w konstrukcji hakowej, tworzące tzw. skrzynie zbudowane na zrąb. Znaleziono tu ośnik 
żelazny. Czwarta warstwa naturalna, o miąższości ok. 40 cm, to mierzwa zalegająca 
bezpośrednio poniżej warstwy trzeciej. Wystąpiły tu duże ilości ścinków drewna, skóry, 
fragm. ceramiki z XII-XIII w. Piąta warstwa naturalna, calcowa, muszelek przemiesza
nych z piaskiem, jest wodonośna. Na stropie jej znaleziono pojedyncze fragm. ceramiki 
z osady poprzedzającej budowę grodu, górą obtaczanej, datowanej na X-XI w. 

W sumie wykop dostarczył 258 fragm. ceramiki, w tym 14 fragm. obtaczanych tylko 
górą, 168 fragm. całkowicie obtaczanych, 28 fragm. ceramiki stalowo szarej, 48 fragm. 
ceramiki nowożytnej- ceglastoczerwonej i kremowej. Warte wzmianki są, oprócz ośnika 
żelaznego, liczne fragm. przedmiotów żelaznych pochodzących z okresu budowy grodu 
(haki, gwoździe, noże). Z czasów późniejszych pochodzi przęślik gliniany, kulka gliniana 
niewiadomego przeznaczenia, fragm. kafli piecowych z XV-XV w. 

Do dalszych badań dendrochronologicznych pobrano 12 próbek bali dębowych z wału 
grodziska. 

Zgłowiączka, st. 3 
gm. Lubraniec, woj. włocław
skie 
AZP 50-45/105 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadziła mgr Aldona Andrzejewska. Finansowane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Uniwersytet Łódzki. Drugi 
sezon badań. Osada przygrodowa-warzelnia soli z XII-XIII w. 

Badania prowadzone od 1987 r. wiążą się z realizacją problemu badawczego "Wczesno
średniowieczny zespół osadniczy w Zgłowiączce na Kujawach". W l. 1987-91 prowadzono 
badania osady z XI-XII w. oraz grodziska z XII-XIII w. W sezonie 1991 i 1992 rozpoznano, 
stosując metodę odwiertów oraz badań sondażowych i szerokopłaszczyznowych, osadę 
z XII-XIII w. 
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W sezonie badawczym 1992 objęto rozpoznaniem obszar 4 arów, odsłaniając partię 
skraju wsi, będącą częścią produkcyjną związaną z produkcją soli. Odkryto 49 obiektów -
piecy i palenisk- zawierających kilka tysięcy ułamków ceramiki, noże, przęśliki, kabłącz
ki skroniowe, bryłki żużla, ołowiu i srebra. Na szczególną uwagę zasługuje obiekt służący 
do odparowywania solanki. Był to piec otwarty o ścianach zbudowanych z kamieni łączo
nych gliną, z umieszczoną wewnątrz prażnicą glinianą. Pod piecem znajdowała się ofiara 
zakładzinowa-prawdopodobnie konia i dwóch źrebiąt. W badanej partii osady nie natra
fiono na obiekty mieszkalne, które (co stwierdzono w trakcie badań sondażowych 
w 1991 r.) znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie części produkcyjnej i skupiały się na 
wschód od omawianego miejsca, bliżej centrum współczesnej wsi Zgłowiączki. 

Materiały i dokumenta<ja znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Badania zakończono. 

PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE 

Bielsko-Biała, st. 31 
AZP 107-48/16 

Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej 

Badania prowadził mgr Stanisław Pawłowski przy współpracy mgr 
mgr Bogdana i Bożeny Chorążych. Konsultant naukowy - prof. 
Jerzy Szydłowski. Nadzór konserwatorski - mgr Jacek Reyniak. 
Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej . Zamek póź
nośredniowieczny i nowożytny (XIV-XX w.) 

Zamek usytuowany na skraju wzgórza miejskiego dominującego nad rzeką Białą, 
w widłach potoków Młynówki i Nipru wpadających do Białej, zespolony został z układem 
urbanistycznym miasta wspólnym murem obronnym. Obecna bryła zbudowana jest na 
planie trapezu z dziedzińcem pośrodku. 

Pierwsze prace wykopaliskowe przeprowadzono w 1957 r., a następnie kontynuowano 
je w l. 1982-1985. Rozpoczęte po wieloletniej przerwie badania w 1992 r. miały charakter 
ratowniczy (w związku z wykopami kanalizacyjnymi na dziedzińcu zamkowym) i zmierza
ły do poznania stratygram dziedzińca i weryfikacji stanu badań nad najstarszymi fazami 
budowy zamku. W czasie nadzoru nad wykopami kanalizacyjnymi założono 2 wykopy 
archeologiczne oznaczone numerami 1/92 i 2/92. 

Wykop 1/92 o wymiarach 2,65 x 3,4 m założono w północno-zachodnim narożniku 
dziedzińca. Stwierdzono sztuczne obniżenie calca sięgające od 140 do 250 cm w najgłęb
szym miejscu. Calec stanowi żwirowato-gliniasty utwór pochodzenia polodowcowego 
z otoczakami. Sztuczne obniżenie calca kształtem przypomina nieckę, w części dolnej 
wypełnioną kolejno po sobie następującymi nawarstwieniami, których układ jest zgodny 
z kształtem tego obniżenia. Kolejne warstwy miały przebieg odmienny i stanowiły praw
dopodobnie poziom niwelacyjny obniżenia calca (szarożółta glina z wtrętami zaprawy 
wapiennej, drobne otoczaki). Powyżej , na gł. 110 cm zalegała warstwa ciemnobrunatnej 
gliny o miąższości 10 cm, z bardzo licznymi fragm. drewna i ceramiki, będąca prawdopo
dobnie poziomem użytkowym . Ponad nią znajdowała się warstwa żółtej gliny z wtrętami 
zaprawy wapiennej, nad którą zalegał ostatni poziom użytkowy przykryty współczesnym 
brukiem dziedzińca na podsypce. Na gł. 130 cm od bruku dziedzińca wystąpił zbliżony do 
czworoboku obiekt o gł. 90 cm, w części północno-zachodniej mający charakter jamy 
z bardzo licznymi fragm. skóry, wyrobów skórzanych, ceramiki, kości, drewna, fragm. 
i przedmiotami żelaznymi (np. bałt kuszy). 

Materiał archeologiczny pozyskany z wykopu 1/92 stanowiły głównie fragm. naczyń 
wypalanych w atmosferze utleniającej i redukcyjnej, skór i wyrobów skórzanych, przed-
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miotów żelaznych, dobrze zachowanego drewna (również nadpalonego), kości zwierzęce, 
skorupki jajek oraz kamienne kopyta szewskie. Szczególnie interesującym zabytkiem, 
który wystąpił na poziomie 120-130 cm, była złota szpila. 

Wykop 2/92 o wymiarach 110 x 350 cm zlokalizowano wzdłuż wschodniego skrzydła 
dziedzińca, w jego północnej części . W dolnej części wykopu zaobserwowano podobnie jak 
w wykopie 1/92 sztuczne obniżenie calca, sięgające w najgłębszym miejscu do 3 m od 
poziomu bruku dziedzińca, kształtem przypominające również nieckę, w dolnej części 
wypełnioną kolejnymi nawarstwieniami. Powyżej zalegały warstwy niwelacyjne i zasypo
we sięgające do współczesnego bruku dziedzińca. 

Materiał znaleziony był mniej liczny niż w wykopie 1/92. Złożyły się nań ceramika, 
fragm. skór i wyrobów skórzanych, kości zwierzęce, fragm. wyrobów żelaznych i drewna. 

Na podstawie obserwacji stratygraficznych wykopów, pozyskanego materiału archeolo
gicznego i stanu wcześniejszych badań można wstępnie zinterpretować nieckowate zagłę
bienia jako ślad fosy, być może wiązanej z funkcjonowaniem osadnictwa na wzgórzu 
zamkowym przed l poł. XIV w., a więc zanim powstał murowany zamek (po 1358 r.). 
Wąski zakres przeprowadzonych prac nie pozwala jednak wyciągnąć zbyt daleko idących 
wniosków co do przebiegu fosy. 

Materiał znajduje się w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej . 
Badania będą kontynuowane. 

B1'Ześć Kujawski 
gm. loco, woj. włocławskie 
AZP49-46/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadzili mgr A Andrzejewska, mgr K. Nadolska-Horbacz 
i prof. dr hab. L. Kajzer (autor sprawozdania). Finansowane przez 
zgromadzenie ss. elżbietanek. Pierwszy sezon badań. Dawny zespół 
kościoła i klasztoru Dominikanów. 

Jtlsienią 1989 r. zgromadzenie ss. elżbietanek, obecny użytkownik zespołu podomini
kańs:Uego w Brześciu, rozpoczęło wznoszenie nowego budynku klasztornego, w związku 
z tym teren objęto bezpośrednim nadzorem archeologicznym (w 1989 r. P. Sobczyk i A Ho
ronziak, w 1991 r. R. Grygiel). Jednakże walor miejsca i rozmach prac budowlanych zade
cydowały o konieczności przeprowadzenia dokładniejszej penetracji archeologicznej . 

Podjęte w 1992 r. badania miały charakter ratowniczo-konserwatorski i ograniczyły 
się do zarejestrowania wykopów budowlanych i kanalizacyjnych oraz przebadania kilku 
wykopów sondażowych. Celem prac było wstępne poznanie sytuacji stratygraficznej obiek
tu, określenie czasu powstania zespołu i identyfikacja śladów wcześniejszej zabudowy. 
Oprócz działań terenowych przeprowadzono też kwerendę archiwalną, głównie w zespo
łach akt dominikańskich w Krakowie i konsystorskich we Włocławku. 

WY,eksplorowano (lub objęto ścis~m nadzorem) 9 wykopów o łącznej powierzchni 
118 m2 (orientacyjna kubatura 370 m ) i zgromadzono liczący ok. 1200 zabytków materiał 
ruchomy, głównie ułamki naczyń (ponad 850 fragm.). Wykonano szereg obserwacji archi
tektonicznych i sporządzono odpowiednią dokumentację rysunkową i fotograficzną. Prace 
doprowadziły do poznania specyfiki badanego stanowiska i umożliwiły wysunięcie kilku 
roboczych hipotez. Wymagać one będą weryfikacji, którą umożliwi m.in. planowana roz
biórka starego budynku klasztornego, całkowicie zdekapitalizowanego. 

Stwierdzono, że murowany kościół Dominikanów powstał dopiero w II pol. XIV w., zaś 
budowle wcześniejsze, zapewne drewniane, zlokalizowane były w Starym Brześciu, a więc 
poza terenem obecnego miasta. W późnym średniowieczu do kościoła nie dobudowano 
trójbocznego narysu klasztoru i bracia zamieszkali w budynkach drewnianych i szachulco
wych. Trwało to chyba aż do końca pobytu oo. dominikanów w Brześciu, czyli do pol. 
XIX w. Także ruchomy materiał zabytkowy datować można najwcześniej na koniec XIV w. 

Materiały i dokumentację złożono w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Badania zostały zakończone. 
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Brześć Kujawski 
gm. loco, woj. włocławskie 
AZP 49-46/43 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadził prof. dr hab. Leszek Kajzer. Uczestniczyli studen
ci archeologii z Łodzi i z Warszawy. Finansowane przez Wojewodę 
Włocławskiego za pośrednictwem Państwowej Służby Ochrony Zaby
tków we Włocławku . Czwarty sezon badań. Zamek królewski. 
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Kontynuowano badania rozpoczęte w 1989 r. Wytyczono i wyeksplor~wano 10 wyko
pów badawczych (XXI-XXX w numeracji łącznej) o powierzchni 49 m i orientacyjnej 
kubaturze 117m3. Zgromadzono (ujęty w 112 numerów inwentarzowych) materiał rucho
my, liczący ok. 8200 zabytków. Najliczniejsze grupy stanowiły ułamki naczyń glinianych 
(ok. 6900) i kości zwierzęcych (ok. 1200). Wykonano niezbędną dokumentację fotograficz
ną i szereg notatek architektonicznych. Uzupełniono obserwacje zebrane w latach ubie
głych. Postępy prac remontowych i adaptacja zamku na budynek poczty ograniczyły za
kres prac badawczych. W ciągu 4 sezonów przebadano jednak wszystkie dostępne partie 
dziedzińca i przygródka, co pozwala sformułować roboczą hipotezę dotyczącą powstania 
i upadku zamku w Brześciu Kujawskim. 

Fazę pierwszą odnieść można do poł. XIV w. i łączyć z imieniem Kazimierza Wielkiego. 
Nie potwierdzono informacji zawartych w literaturze przedmiotu o wzniesieniu zamku na 
miejscu drewniano-ziemnej rezydencji obronnej książąt kujawskich ani wersji Jana Dłu
gosza o zbudowaniu zamku przez Krzyżaków. Zamek kazimierzowski składał się prawdo
podobnie z sześciobocznego obwodu obronnego (czworoboku o dwóch lekko przełamanych 
bokach), w obrębie którego znajdowały się : budynek bramny, wieża główna i główny dom 
zamkowy. Była to ceglana, trzykondygnacjowa kamienica, wzniesiona na planie prostokąta 
23 x 12m. 

Faza druga wiązana być może z końcem XIV lub raczej z początkiem XV w. Wtedy to, 
może z inicjatywy Władysława Jagiełły, o zachodnią i południową kurtynę założenia opar
to dwa długie, jednokondygnacjowe domy mieszkalno-gospodarcze. W końcu XV w. zamek 
opustoszał. Prace remontowo-budowlane przeprowadzono w nim w połowie i na pocz. 
3 ćw. XVI w. z inicjatywy starosty Sebastiana z Mielca Mieleckiego, herbu Gryf. Stan 
obiektu po przebudowie renesansowej znany jest z ryciny Dahlberga przedstawiającej 
zamek przed zniszczeniem w czasie "potopu". 

Do końca I Rzeczypospolitej zamek stał jako niezamieszkała "rudera". Po opanowaniu 
Kujaw przez Prusaków mury zamkowe zostały rozebrane, a na starych fundamentach 
zbudowano więzienie. Funkcjonowało ono do I wojny światowej, a po 1918 r. budynki 
zostały adaptowane na cele szkolne. Szkoła funkcjonowała tu do końca lat osiemdziesią
tych. Po remoncie prowadzonym równocześnie z badaniami obiekt stał się siedzibą miej
skiego Urzędu Pocztowego. 

Materiały i dokumentacja złożone zostały w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódz
kiego. 

Badania zakończono. 

Brzeżno, st. 36 
gm. loco, woj . koszalińskie 
AZP 25-17/129 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
i Muzeum Okręgowe Dział Archeolo
giczny w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr mgr Henryk Janocha, Franciszek Lachowicz 
i Andrzej Fijałkowski. Piec garncarski do wypalania kafli i osada 
produkcyjna z XV-XVIII w. 

Odkrycia dokonał mgr inż. Andrzej Preś podczas prac ziemnych prowadzonych w gara
żu i przylegającej do niego posesji. Obiekt położony jest na garbie morenowym po zachod
niej stronie jeziora Brzeżno, na działce budowlanej nr 6/3. 
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Przeprowadzone we wrześniu 1992 r. doraźne badania wykopaliskowe pozwoliły odsło
nić dość mocno już zniszczony i uszkodzony piec garncarski do wypalania kafli miskowych. 
Piec ten, o przybliżonej śr. 260-280 cm w rzucie poziomym i zachowanej wysokości 
120-130 cm, miał cembrowinę zbudowaną z dużych głazów kamiennych uszczelnionych 
gliną. Kopuła pieca nie zachowała się. Była prawdopodobnie zbudowana z dużych cegieł 
(gotyckich) o półkolistym kształcie, z jednej strony oblepionych gliną. Posadzkę pieca 
stanowił piasek zmieszany ze spalenizną i ułamkami cegieł. Falenisko i tunel z wlotem 
ciepła do pieca znajdowały się po stronie południowej. Szersze i bardziej szczegółowe 
rozpoznanie pieca było niemożliwe z uwagi na zabudowania (garaż, dom gospodarczy, 
studzienka wodociągowa). Wewnątrz pieca na posadzce piaskowej były ustawione w rzę
dach wypalone kafle typu miskowego, otworem ku dołowi, a dnem ku górze. Z rejonu pieca 
wydobyto 87 kafli zachowanych w całości, 73 w postaci dużych fragm. dających się zrekon
struować oraz sporą ilość drobnych ułamków z kilkudziesięciu kafli. W sumie mogło się tu 
znajdować blisko 200 kafli. Są to wyłącznie kafle typu miskawego o krótkim korpusie 
(wys. maks. 11 cm), kwadratowym wylewie (śr. maks. do 14 cm) i okrągłym dnie płaskim 
(śr. maks. do 10 cm). Brzegi mają lekko półkoliste, zakończone okapem skierowanym ku 
wnętrzu. Ścianki boczne są lekko żłobkowane. Cały zbiór w 99% stanowią kafle miskowe 
bez polewy, barwy ceglastej, z odcieniami ciemniejszego osmolenia. Natomiast kafle misko
we z polewą stanowią w tym zbiorze tylko znikomą ilość (kilkanaście sztuk). Kafle te, 
z nieznacznie pogrubionym brzegiem, poziomo ściętym wewnątrz, pokryte są zieloną 
i żółtą polewą oraz różowym pobiałkowaniem. Dna ich wewnątrz zdobią ornamenty rozet. 
Zbiór odkrytych kafli można ogólnie datować na XVII, a nawet pocz. XVIII w. 

Badania powierzchniowe w bliższym i dalszym sąsiedztwie pieca pozwoliły odkryć 
rozległą osadę, zapewne produkcyjną, zamieszkałą przez garncarzy-kaflę.rzy. Istnieniu 
takiej osady sprzyjał dostatek surowca w postaci gliny i piasku oraz wody i opału z tutej
szych lasów. Duże znaczenie dla jej rozwoju miało również jej dogodne położenie pomiędzy 
kilkoma ośrodkami miejskimi (Swidwin, Połczyn Zdrój, Drawsko Pomorskie, Łobez i Re
ska), które były zapewne odbiorcami kafli. 

N a podstawie zebranej ceramiki początki osady datować można na XV w., natomiast jej 
upadek nastąpił prawdopodobnie w XVII w. w czasie wojny trzydziestoletniej. 

Chojnów-Zamek, gm. loco, woj. legnickie patrz wczesne średniowiecze 
Elbląg-Stare Miasto patrz okres nowożytny 

Gdańsk-Stare Miasto, ul. Mni· 
s z ki 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

AZP 12-44/-

Badania prowadził mgr Marian Kochanowski. Finansowane przez 
~arząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. 
Siady osadnictwa późnośredniowiecznego (XIV-XV w.) 

Przeprowadzone w listopadzie badania ratownicze spowodowane były wymianą rur 
kanalizacyjnych w rejonie ul. Mniszki, znajdującej się na zapleczu Starego Miasta, tuż przy 
średniowiecznym kanale Raduni. Celem ich było zadokumentowanie odsłoniętych nawar
stwień, w tym konstrukcji drewnianych, oraz ustalenie głębokości zalegania calca w sto
sunku do rozpoznanych już odcinków tej części gdańskiej Starówki. 

Skoncentrowano się na rozpoznaniu fragm. wykopu ziemnego ok. 350 cm od obecnej 
linii brzegowej Raduni. Określono poziom krawędzi wykopu +2,380 m n. p. m. Zadoku
mentowana tu stratygrafia to nowożytne nawarstwienia gruzu i pozostałości niwelacji 
terenu. Dopiero od głębokości ok. +550 m n. p. m. zaznaczyła się warstwa intensywnej 
spalenizny przemieszanej z gruzem, zawierająca bogaty zestaw ułamków ceramiki naczy
niowej, kości zwierzęcych, ścinków skórzanych i drobnych fragm. przedmiotów szklanych. 
Miąższość tej warstwy wynosiła ok. 165 cm. Na głębokości -1,115 m n. p. m. zaobserwo-
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wano spoistą glinkę barwy zielonkawej, zawierającą średniej wielkości drobne kamienie 
(calec). 

Ze wstępnych oględzin materiału ceramicznego, nieco przemieszanego, wynika, że 
najstarszą cezurę wyznaczają ułamki ceramiki wypalanej w atmosferze redukcyjnej z tech
nologią typową dla pol. XIV w.; natrafiono także na ułamki ceramiki importowanej z Nie
miec, datowanej na XV w. Wystąpił ponadto bogaty zestaw kości zwierzęcych, głównie 
pokonsumpcyjnych (kości kończyn, żebra, kręgi itp.). 

Zadokumentowana konstrukcja drewniana ma charakter nowożytny. Wystąpiła na 
gł. ok. 1,800 m n . p. m., w skład jej wchodziły szerokie belki usytuowane mniej więcej 
równolegle do koryta Raduni, stanowiące niegdyś wzmocnienie brzegu kanału . 

Prace ratownicze zostały zakończone . 

l Gdańsk-śródmieście patrz okres nowożytny 

Głogów-Ostrów Tumski, st. 2 
gm.loco, woj. legnickie 
AZP 68-19/2 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badaniami kierował mgr Zenon Hendel, współpracowali mgr mgr 
A. Dobrowolski, Z. Lissak oraz M. Świderska. Finansowane przez 
Urząd Wojewódzki w Legnicy. Dziewiąty sezon badań. Teren dawnej 
kapituły kolegiackiej, późne średniowiecze, okres nowożytny. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w dużym wykopie budowlanym o powierzch
ni ok. 14 arów, usytuowanym na południowy zachód od wieży kolegiaty. Cały teren objęty 
pracami budowlanymi znajdował się poza obrębem grodu piastowskiego, którego nawar
stwienia zostały uchwycone pomiędzy apsydą kolegiaty a fundamentami kaplicy św. Anny. 
Z uwagi na swoją wielkość został podzielony na 4 mniejsze wykopy archeologiczne ozna
czone nr Va, Vb, Vc, Vd, o łącznej powierzchni ok. 4,36 ara. Nie stwierdzono śladów 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego czy pozostałości drugiego członu grodu. Uchwycono 
natomiast, poza dziewięcioma warstwami kulturowymi, mur ceglany o wątku gotyckim, 
posadowiony na kamiennym fundamencie, datowany na schyłek XIV w. , oraz przebiegają
cy wzdłuż jego południowego lica kanał. Oba obiekty stanowiły najpewniej granicę dawnej 
jurydyki kolegiackiej . Ponadto w nawarstwieniach nowożytnych odsłonięto resztki małego 
budynku zrębowego o wymiarach l, 7 x 3, l m, usytuowanego przy zewnętrznym licu muru. 
Natomiast w północnej części wykopu budowlanego odkryto studnię z cegły klinowej , 
posadowioną na trzech wieńcach drewnianej cembrowiny. 

Pozyskano bardzo liczny materiał zabytkowy, który na podstawie cech stylistycznych i tech
nologicznych datować można na późne średniowiecze oraz okres nowożytny (renesans, barok). 

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

Głogów-Stare Miasto, kwartał 
A-19 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 68-19/-

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
· w Głogowie 

Badaniami kierował mgr W Pogorzelski (autor sprawozdania). Fi
nansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy 
oraz Budoprojekt Głogów. Miasto, II pał . XIII w. - renesans. 

Kwartał oznaczony symbolem A- 19 na Starym Mieście w Głogowie ograniczają ulice: 
od strony południowej Grodzka, północnej - Słodowa, wschodniej - Garncarska, zachod-
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nią granicę stanowi kraniec Starego Miasta. W związku z tym, iż południowa część kwar
tału przeznaczona została pod zabudowę, zaistniała konieczność przeprowadzenia badań 
archeologicznych na posesji nr 9, 10 i 11. Badania na posesji nr 9 i 10 przeprowadzono 
w L 1989-90 pod kierunkiem Z. Wiśniewskiego zaś na posesji nr 11 w 1992 r. 

Powierzchnia eksplorowana w obrębie posesji nr 9 wynosiła 84m2
, a posesji nr 10-

64 m2
, przy średniej miąższości warstw kulturowych ok. 2,3 m. W trakcie eksploracji 

nawarstwień wydzielono 5 poziomów osadniczych, oznaczonych w dokumentacji polowej 
odA do E. 

Poziom A- w obrębie posesji nr 9 wystąpiła renesansowa studnia czerpalna z cembro
winą zbudowaną z dranic, drewniana skrzynia-spichlerz oraz relikty pieca, a w obrębie 
posesji nr 10 odkryto beczkę pełniącą rolę spichlerza-chłodni. 

Poziom B - z posesją nr 9 wiązała się kloaka o ścianach zbudowanych z pionowo 
wbitych nieokorowanych okrąglaków oraz jama odpadkowa. W obrębie posesji nr 10 od
kryto relikty drewnianego budynku oraz narożnik budynku mieszkalnego z posesji nr 11. 

Poziom C - w obrębie posesji nr 9 odsłonięto 2 kloaki oraz obiekt, który tworzyły 
paliki wbite na planie owalu, a w posesji nr lO przewrócony płot plecionkowy, wyznaczają
cy pierwotną granicę pomiędzy posesjami, oraz relikt budynku wzniesionego w konstruk
cji słupowo-plecionkowej z glinianym klepiskiem. 

Poziom D - na posesji nr 9 odkryto pozostałości po budynku o ścianach zbudowanych 
w konstrukcji międzysłupowej i podłodze z dranic spoczywających na legarach, ślady po 
słupach będących reliktem dużej konstrukcji halowej, wkopanej beczce, a na posesji nr 9 
i 10 odkryto pozostałości po dużej konstrukcji halowej bądź ryglowej. Drugim dużym 
obiektem w północnej części posesji nr 10 była półziemianka. Obiektom tym towarzyszyło 
9 jam oraz palenisko. 

Badania na posesji nr 11 obejmowały wykop kształtem zbliżony do prostokąta 
o wymiarach 12 x 8,4 m. Stwierdzono istnienie IV poziomów osadniczych. 

I poziom (licząc od stropu) obejmował 3 warstwy, z których pierwszą, o maks. miąższo
ści 30 cm, stanowiła próchnica o szarym zabarwieniu, przemieszana z dużą ilością ścinków 
drewna. Pod nią znajdowała się podsypka z piasku o zabarwieniu żółtym. Drugą warstwę, 
o maks. miąższości 30 cm, stanowiła próchnica o szarym zabarwieniu, przemieszana z du
żą ilością ścinków drewna. Pod warstwą tą w części środkowej znajdowała się podsypka 
z piasku o zabarwieniu żółtym. Trzecią warstwę, o maks. miąższości 60 cm, stanowiła 
ciemnoszara próchnica, przemieszana z dużą ilością ścinków drewna. Z odkrytych i wyeks
plorowanych obiektów trzy: nr 2 - dolna część szamba, nr 3 - studnia i nr 4 wiązały się 
z I poziomem osadniczym. 

II poziom o maksymalnej miąższości stanowiła próchnica o szarym zabarwieniu, prze
mieszana z drobnymi fragm. węgli drzewnych. Z poziomem tym wiązały się obiekty nr: 
l - przydenna część beczki, 5 - fragm. drewnianego budynku, 6 - pozostałości po piecu 
oraz obiekt nr 7. 

III poziom o maksymalnej miąższości stanowiła próchnica o szarym zabarwieniu, prze
mieszana z drobnymi fragm. polepy oraz węgli drzewnych. Z poziomem tym wiązały się 
pozostałości po 4 budynkach (zachowane fragmentarycznie), 7 słupach oraz 4 obiektach 
kształtem nawiązujących do owali (największy miał wymiary 2 x 1,8 m). 

IV poziom o maksymalnej miąższości w narożniku południowo-zachodnim 0,7 m sta
nowiła szara próchnica. Z poziomem tym wiązały się pozostałości po 2 słupach oraz 
3 obiektach, które kształtem nawiązywały do owali (największy miał wymiary 2, 7 x 1,3 m). 

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

Badania zakończono. 
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Głogów-Stare Miasto, kwartał 
A-23 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 68-19/-

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badaniami kierował mgr W Pogorzelski (autor sprawozdania) przy 
wspó~racy mgr mgr Z. Hendela, K. Czapli, A. Dobrowolskiego 
i M. Swiderskiej. Finansował Urząd Wojewódzki w Legnicy, Urząd 
Miasta i Gminy w Głogowie , Budoprojekt Głogów. Miasto, 
XIII-XX w. 
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Kwartał oznaczony symbolem A-23 na Starym Mieście w Głogowie obejmuje obszar na 
południe od ul. Grodzkiej i sięga w kierunku wschodnim do ul. Garncarskiej. Koniec 
kwartału od strony zachodniej wyznacza granica Starego Miasta. Konieczność badań 
przeprowadzonych w 1992 r. wynikała z faktu, iż kwartał został przeznaczony pod zabudo
wę. Badaniami archeologicznymi objęto posesje nr 4, 5, 13, 16, 17, 18. 

Na posesji nr 4 wykop kształtem zbliżony był do prostokąta o wymiarach 8 x 6,2 m, 
nr 5- 5,3 x 3,2, nr 13- 5,3 x 3,2 m. Posesje nr 16-18 przylegające do siebie potraktowa
no jako jeden wykop, otrzymując prostokąt o wymiarach 13,4 x 10 m. 

N a posesji nr 4 i 5 wyróżniono X poziomów osadniczych, na których zadokumentowano 
i wyeksplorowano m.in. pozostałości po piecach oraz fragm. budynków drewnianych. 
W wyniku przeprowadzonych badań z posesji nr 4 pozyskano 3614 fragm. naczyń, 
1061 fragm. kafli, 1374 kości, 9 gwoździ, 38 fragm. przedmiotów żelaznych, a z zabytków 
wydzielonych m.in. ostrogę i fragm. podkowy. Z posesji nr 5 pozyskano 7264 fragm. na
czyń, 68 fragm. kafli, 1393 kości, 29 gwoździ, 159 fragm. przedmiotów żelaznych, 4 ułamki 
naczyń szklanych, a z zabytków wydzielonych m.in. ostrogę, topór, fragm. grzebieni, ko
ścianą rękojeść, 3 przęśliki. 

Na posesjach 16-18 wyróżniono 14 warstw osadniczych, z których stropowe stanowiła 
próchnica z dużą domieszką polepy konstrukcyjnej z budynków szachulcowych oraz węgli 
drzewnych. Zadokumentowano i wyeksplorowano pozostałości po 9 obiektach. Posesje 
16-18 są krańcowymi Starego Miasta w narożniku południowo-zachodnim, a wyeksploro
wane obiekty wiążą się z działalnością rzemieślniczą, do której potrzebna była woda. 

Łącznie z warstw wyeksplorowano 433 fragm. naczyń, 103 kości, 8 fragm. przedmiotów 
żelaznych, a z obiektów 413 fragm. naczyń, 64 kości i 4 fragm. przedmiotów żelaznych. 

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

Głogów-Stare Miasto, kwartał 
A-33 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 68-19/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Legnicy 

Badania prowadzili dr Jerzy Romanow i mgr Romuald Piwko. Finan
sowane przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projekto
wych "Inwestor" w Głogowie . Dwa sezony badań 1988 i 1992. 

W r 1988 i 1992 przebadano obszar zabudowy kwartału o łącznej powierzchni 
1590 m2. Odkryto i rozpoznano XIII-wieczny dom o konstrukcji szachulcowej, XIV-wiecz
ną studnię o konstrukcji drewnianej, XIV-wieczne szambo o konstrukcji drewnianej , piw
nice domów murowanych, gotyckich, piwnice 6 domów renesansowych oraz piwnicę bu
dynku XIX-wiecznego. 

Dokonano szeregu ustaleń modułowych w zakresie planu zabudowy domów oraz planu 
zabudowy samego kwartału, jak też w zakresie stratygrafii nawarstwień. Stwierdzono, że 
najmłodsza warstwa średniowieczna, datowana na I poł. XIV w., na znacznym obszarze przy
krytajest równomiernie warstwą czystego piasku o miąższości od 0,1 do 0,2 m. Warstwę taką 
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stwierdzono także w obrębie innych kwartałów Starego Miasta. Warstwa ta w każdym przy
padkujest przecięta przez wkopy fundamentowe murowanych domów średniowiecznych. 

Dokumentacja znajduje się u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Gniezno, st. 225, gm. loco, woj. poznańskie patrz okres nowożytny 

Jankowo Dolne, st. 18, 19, 20, 21 
gm. Gniezno, woj. poznańskie 
AZP 49-35/143, 144, 145, 146 

Muzuem Początków Państwa Folskie
go w Gnieźnie 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski. Finansowane przez 
Muzuem Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie . Trzeci sezon 
badań. Zespół dworsko-parafialny z późnego średniowiecza i czasów 
nowożytnych, osadnictwo wczesnośredniowieczne (X-XIV w.). 

Prace prowadzono na terenie czterech wzgórz, leżących na planie trójkąta otoczonego 
od wschodu i północy doliną Wełny, a od zachodu i południa głębokimi jarami. Jego północ
ny wierzchołek stanowi większe wzniesienie oznaczone jako st. 18, a podstawę tworzą 
pagórki ze stanowiskami 19, 20 i 21, licząc od zachodu na wschód. 

Kontynuowano wykopaliska na st. 21, gdzie w wykopie o powierzchni 25,8 m2 zakoń
czono eksplorację konstrukcji ceglanej z XV w. Miała ona w ścianach szczeliny na słupy 
drewniane. W jej północnej połowie wierzchnią warstwę stanowiło rumowisko kamieni, 
pod którymi była posadzka zbudowana ze słabo wypalonych cegieł gotyckich. Całość, 
częściowo wzmocniona z boku kamieniami, była posadowiona na fundamencie ułożonym 
z brył suszonej gliny (wielkości cegieł), występującym na szerokość 1-3 cegieł poza mur. 
Wybrano również dalszą część rumowiska spalonej budowli wraz z jej wypełniskiem, 
głównie po stronie wschodniej muru. Znaleziono tam liczne materiały z XV w. Bezpośred
nio za tym obiektem wybrano resztki jamy z ceramiką z XII w., częściowo zniszczonej 
przez cylindryczny wkop z końca XVIII w. Natomiast w części pólnocnej wykopu odsłonię
to duży fragm. narożnika fundamentu zbudowanego z kamieni spojonych gliną. Był on 
uszczelniony dodatkowo kawałkami cegieł gotyckich oraz kafli z pieca 2 z 2 pol. XV w., co 
wskazuje na jego postawienie w XVI w. Ma on szer. do 1,06 m i gł. ponad 2 m. Materiał 
źródłowy pochodzi z XVII w., w tym kafle z herbem Rawicz, zapewne ówczesnego właści
ciela dworu. Łącznie znaleziono tam ok. 3900 fragm. naczyń glinianych, m.in. 
z XII-XIV w., ale głównie z późnego średniowiecza i z XVI-XVIII w. Zebrano 34 7 ułamków 
kafli (18 - z pieca l z l poł . XV w., 110 - z pieca 2 z 2 pol. XV w., 17 -renesansowych, 
190- z pieca z XVII w. i 12- z pieca z XVIII w.). Odkryto też 125 przedmiotów żela
znych, głównie gwoździ i okuć, oraz ułamki szyb i naczyń szklanych, płytek posadzko
wych, dachówek i innych wytworów. 

Pod~ęto dalsze prace rozpoznawcze na st. 20, gdzie założono lO wykopów o powierzchni 
31,9 m , przeważnie szer. 0,6 m. Odsłonięto częściowo 21 szkieletów ludzkich, w tym 
20 usytuowanych na osi wschód- zachód. Jeden grób zawierał trumnę z uchylonym wie
kiem (zapewne wkrótce po pochowaniu zmarłego) położoną na osi północ-południe . Po
chówki w trumnach złożone były na terenie kościoła - znaleziono tam ułamki cegieł 
gotyckich, szyb i ich okuć, płytek posadzkowych, gwoździe , kółko brązowe, fragm. osełki, 
ołowianą główkę ludzką, szeląg Jana Kazimierza oraz ceramikę z XV-XVIII w. Natomiast 
po zachodniej stronie wzgórza odsłonięto fragm. budowli drewnianej, usytuowanej na osi 
północny wschód-południowy zachód. Odkryto w jej wypełniskuszeląg litewski Zygmunta 
III, ułamki cegieł, gwoździe i sztabkę z żelaza, kości zwierzęce, fragm. ceramiki oraz 
renesansowych kafli płytowych z rozetami i garnkowych. 

Na kulminacji zachodniego wzgórza (st. 19) wytyczono wykop o powierzchni36m2 dla 
odsłonięcia zarysu budynku ceglanego z k. XIX w. Był on posadowiony zapewne na star
szym fundamencie zbudowanym z kamieni spojonych gliną, szer. 0,5-0,6 m. Fundament 
ten wkopano w wypełniska drewnianego budynku z XIV-XV w. W jego zachowanym skra-



Informator Archeologiczny 101 

ju północnym dł. 5,2 m znaleziono ułamki cegieł gotyckich, ceramiki i przedmiotów żela
znych. Wystąpiły tam również fragm. naczyń z późnych faz wczesnego średniowiecza oraz 
kawałki szyb, kafli i ceramiki z XVI-XVIII w. 

Na st. 18 założono wykopy o powierzchni 14,2 m2
, odkrywając fragm. gruzowiska 

z ułamkami cegieł gotyckich oraz wkopy nowożytne. Znaleziono fragm. ceramiki 
z XI-XVIII w. oraz ułamek noża żelaznego. 

Materiały są przechowywane w Muzuem Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie . 
Badania będą kontynuowane. 

Juszkowo, st. 21 
gm. Pruszcz Gdański, woj. 
gdańskie 
AZP 13-43/172 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Marian KochanOW~Jki. Finansowane przez 
Andrzeja Kadzewicza- właściciela gruntu. Siady osadnictwa z okre
su późnośredniowiecznego (XIV-XV w.). 

Stanowisko zlokalizowane i zadokumentowane w czasie badań AZP w 1985 r. (badania 
mgr. J. T. Podgórskiego), położone na południe od obwodnicy trójmiejskiej na rozległym, 
południowym skłonie wysoczyzny opadającej ku dolinie rzeki Raduni. Natrafiono wówczas 
na ułamki ceramiki pradziejowej i średniowiecznej . 

Ponieważ teren ten został przez właściciela przeznaczony na cele budowlane, w wyniku 
zawartej umowy przeprowadzono szczegółowe rozpoznanie stratygraficzne. W marcu 
i wrześniu 1992 r. wykonano łącznie 11 wykopów sondażowych o wymiarach ok. 
200 x 200 cm, określających nawarstwienia geologiczne i kulturowe. Pod współczesną 
warstwą użytkową o miąższości do 40 cm zalegała warstwa zglinionego piasku o barwie 
jasnobrunatnej, z drobnymi i średniej wielkości kamieniami. Brak było jakichkolwiek 
śladów osadnictwa pradziejowego. Na głębokości ok. 100-110 cm zaznaczyła się warstwa 
caleowa-jasnobrunatny żwirek z licznymi drobnymi kamieniami. Należy przyjąć, że 
wieloletnia orka oraz rozmycia na stoku zniszczyły istniejące tu nawarstwienia. Znalezio
ne na powierzchni pola ułamki ceramiki zakwalifikowane zostały do typowej dla 
XIV-XV w. formy naczyń z czasów krzyżackich, wypalanych w atmosferze redukcyjnej. 

Rozpoznano teren działki 15/1 należącej do A Kadzewicza, choć śladów osadnictwa 
należałoby szukać również w obrębie sąsiednich działek, zwłaszcza położonych niżej. 
Stanowisko zlokalizowane jest na południowym, nasłonecznionym stoku, w pobliżu skar
py opadającej do koryta rzeki Raduni. Morfologia terenu ma charakter wytopiskowy, 
ukształtowany wraz z ustępowaniem lodowca i - choć nie jest to udokumentowane 
w materiale archologicznym- prawdopodobnie tędy przemieszczali się pierwsi koczowni
cy z epoki kamienia. Dotychczasowe źródła materialne potwierdzają obecność lokalnych 
grup ludzkich od schyłku epoki brązu oraz ciągłość osadniczą po czasy nowożytne . 

Konsekwencją badań powierzchniowych AZP powinny stać się prace sondażowe, a na
wet szerokopłaszczyznowe, rozpoznające układy stratygraficzne na tych stanowiskach, 
które w czasie AZP zostały sklasyfikowane jako osady bądź punkty osadnicze. 

Dokumentację i materiały złożono w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Prace ratownicze zakończono. 

Kalisz Pomorski, st. l 
gm. loco, woj. koszalińskie 
AZP 33-18/20 

Pracownie Konserwacji Zabytków Pra
cownia Archeologiczno-Konserwator
ska w Szczecinie 

Badania prowadził Sławomir Słowiński. Finansowane przez Pań
stwową Służbę Ochrony Zabytków Oddział w Koszalinie. Trzeci se-
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zon badań (poprzednie 1984, 1985). Zamek, późne średniowiecze 
i okres nowożytny. 

Założono 2 wykopy, oznaczone kolejnymi numerami XVI i XVII. Skoncentrowano się 
na wyjaśnieniu współzależności między odkrytymi wcześniej reliktami murowanymi, usy
tuowanymi po północnej stronie zamku. W wykopie XVI o wymiarach 7 x 10 m (pow. 
70 m2

) odkryto: 
- fragm. miejskiego muru obronnego (oznaczonego A, datowanego na 2 ćw. XIV w.), 
- fragm. bliżej nieokreślonego muru (B) podobnie datowanego, 
-mur I zamku (C) z tego samego okresu, 
-mur II zamku (D) wzniesionego po pol. XIV w., 
- ruinę budynku gospodarczego z XIX w. 

Z racji usytuowania wykopu w strefie przykrawężnej, osiągnął on gł. do 4,5 m. Drugi 
wykop (XVII) o powierzchni 6 m2 usytuowano tuż przy północnej ścianie, w celu prześle
dzenia zmian w bryle zamku (ewentualnej jego rozbudowy w kierunku zachodnim). Pozy
skane dane pozwoliły na uzupełnienie wiadomości o rozplanowaniu i rozwoju zabudowy 
oraz na wyróżnienie faz przekształceń. W przyszłości można by się pokusić o dokładniejsze 
rozpoznanie wschodniej partii stanowiska, tzn. relacji między miastem a zamkiem, zwła
szcza że istnieją po temu warunki, gdyż jest to teren niezabudowany. 

Kołobrzeg-Stare Miasto 
AZP 15-15/-

Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii Zespół Badawczy 
w Kołobrzegu 

Badania prowadził Marian Rębkowski, udział wzięli mgr mgr 
A. Kruk, B. Wywrot i Z. Polak oraz U. Skwara. Finansowane przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową "Komunalnik" oraz firmę PRO-BUD 
w Kołobrzegu. Siódmy sezon badań. Miasto średniowieczne. 

Charakter badań terenowych wymuszony przez szeroko postępującą zabudowę Sta
rówki nie uległ zmianie. Porlobnie jak w latach ubiegłych konieczne było prowadzenie 
intensywnych prac wykopaliskowych w miejscach, w których w 1992 r. rozpoczęto budowę 
domów mieszkalnych. Przebadano łącznie ponad 1400 m2 w dwóch różnych częściach 
miasta. 

Blok A 17 - badaniami objęto powierzchnię 590 m2
. Wykop usytuowany był wzdłuż 

ul. E. Gierczak i dochodził aż do narożnika ul. Rzecznej. Wyeksplorowano tu ponad 
1500 m3 nawarstwień i zadokumentowano ponad 50 m3 obiektów drewnianych i cegla
no-kamiennych. Poziom calca schodził w wykopie do 1,5 m p. p. m. Fakt ten, jak również 
datowanie zabytków i przesłanki wynikające ze źródeł pisanych wskazują, że badany 
obszar leżał pierwotnie poza obrębem miasta i został tam włączony dopiero ok. pol. XIV w., 
kiedy na zabagnionym, zalewowym terenie Parsęty wbito prostopadłe do siebie rzędy 
słupów, stanowiących podwaliny pod zabudowę ramową, a potem ceglaną i ceglano-ka
mienną. Już na etapie eksploracji czytelne były 2 fazy użytkowania terenu w średniowie
czu. Dzieliła je występująca na całej powierzchni wykopu, dochodząca do kilkudziesięciu 
cm miąższości warstwa spalenizny. Wnioskując z zalegających w wyższych warstwach 
materiałów, pożar miał miejsce w XIV w. Był on zapewne przyczyną zniszczenia łodzi 
wyciągniętej na brzeg do reperacji? Łódź ta, o dł. ponad 8 m, stanowi przykład łączenia 
dwóch technik szkutniczych: do pierwotnej dłubanki wmontowano z czasem wręgi i nad
bito burty. Fakt ten, jak również liczne ślady napraw sugerują dość długą jej eksploatację, 
niewykluczone więc, że zbudowana została jeszcze w XIII w. Innym wyjątkowym znalezi
skiem była kilkucentymetrowej wysokości figurka świętego , wykonana przez dużej klasy 
artystę. Stanowiła ona najprawdopodobniej element przenośnego ołtarzyka. Prowadzone 
w Muzeum Morskim w Gdańsku zabiegi konserwatorskie ujawniły ślady pokrywającej ją 
polichromii. Wykop przyniósł również duże ilości innych ciekawych zabytków: ostrogi, 
sprzączki do pasa, zapinki (także pokrywane inskrypcjami), haczyki, duże ilości wyrobów 
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skórzanych (w tym obuwia), talerze, zróżnicowaną ceramikę. Na szczególną uwagę zasłu
gują 2 ołowiane znaki pielgrzymie i wykonana z gliny figurkajeźdźca na koniu. Zasadniczy 
zrąb materiałów ruchomych datować należy na w. xrv. 

Blok A 23 - przebadano 840 m2
, na które złożyły się wnętrza siedmiu kamienic 

usytuowanych przy obecnej ul. E. Gierczak i ul. Giełdowej (od XIV w. blok przyrynkowy). 
Również tutaj czytelna jest dwufazowaść spowodowana pojawiającą się w XIV w. ceglaną 
zabudową gotycką. Badaniami architektonicznymi objęto mury frontowe ośmiu kamienic 
i osiem murów kapitalnych- łącznie ok. 330m3 murów gotyckich. Zadokumentowano 
500m2 lic murów. Na szczególną uwagę zasługują mury kapitalne kamienicy R 14, które 
miały rzadkie na terenie Kołobrzegu wnęki sklepione trójkątnie. Nie stwierdzono zmian 
rozplanowania działek. Budownictwo z okresu wcześniejszego reprezentowane jest przez 
bardzo dobrze zachowany budynek ramowy (R 9) oraz ślady zabudowy plecionkowej 
i palikowej (wypełnisko ściany stanowi glina wciśnięta pomiędzy wbite w ziemię 2 rzędy 
palików). Spośród innych obiektów średniowiecznych wymienić należy jamę dziegciarską 
(R 10), jamę garbarską (Gd l) oraz liczne, funkcjonalnie zróżnicowane beczki. Na skutek 
intensywnej działalności budowlanej, nawarstwienia średniowieczne (poza R 9) zostały 
w dużym stopniu zniszczone. Najciekawszymi obiektami nowożytnymi okazały się 2latry
ny z XVI i XVII w. (R 12), w wypełniskach których znaleziono m.in. po raz pierwszy 
w Kołobrzegu fragm. importowanych pucharów szklanych, tzw. ROmerów. Spośród zaby
tków średniowiecznych na uwagę zasługują liczne fragm. importowanej z Danii i Anglii 
ceramiki, fragm. wagi, liczne wyroby drewniane (talerze, miski, fragm. kołowrotka?) oraz 
skórzane. Już na etapie eksploracji uwidoczniły się różnice w inwentarzach pomiędzy 
działkami. Fenomen ten stanie się przedmiotem szczegółowych badań. 

Kostkowice, st. l , gm. Kroczyce, woj. częstochowskie patrz paleolit i mezolit 
Koszalin, st. 23-26 patrz wczesne średniowiecze 

Koźle-Stare Miasto, 
ul. Limanowskiego 
gm. loco, woj. opolskie 
AZP 96-39/-

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Wojewódzki w Opolu 

Badania prowadzili mgr mgr Mariusz Krawczyk i Krzysztof Spychała 
(autor sprawozdania). Finansowane przez prywatnych właścicieli 
inwestycji. Nawarstwienia miasta średniowiecznego. 

Podczas inspekcji konserwatorskiej wykopu budowlanego stwierdzono naruszenie na
warstwień kulturowych średniowiecznego miasta oraz konstrukcji drewnianych. 

Wykop o powierzchni ok. l ara został założony na nie zniszczonym wcześniej budowa
mi obszarze inwestycji. Od 29 X do 30 XI przebadano nawarstwienia kulturowe o miąższo
ści od ok. 200 cm do 270 cm. Treść wypełniska warstw w swej zasadniczej części była 
jednolita: czarna i czarnobrunatna próchnica z dużą ilością mierzwy, wiórów drewnianych, 
kawałków kory i innych zbutwiałych szczątków organicznych. Miejscami następowały 
przewarstwienia białożółtej , spiaszczonej gliny. Konstrukcje drewniane wystąpiły na całej 
głębokości nawarstwień . Były to: platformy z belek moszczące podwórze, ułożone nad 
rowami ściekowymi (rowy miały drewniane ścianki) , pozostałość budynku zrębowego, 
przyziemie budynku o konstrukcji plecionkowej, dużajama wypełniona węglami drzewny
mi oraz jamy śmietniskowe. 

W warstwie kulturowej oraz w obrębie konstrukcji drewnianych znaleziono bardzo 
dużo ułamków naczyń glinianych, fragm. naczyń szklanych, kawałki przedmiotów ze 
skóry, m.in. zdobione .fragm. butów, skórzane odpady poprodukcyjne, klepki naczyń drew
nianych, 2 zdobione łyżki drewniane oraz kilkadziesiąt przedmiotów żelaznych, m.in. 
noże, punce, klucze, gwoździe, szczypce, ostroga. 
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W miarę zabudowy kolejnych działek prowadzone będą nadzory konserwatorskie 
i ewentualne badania ratownicze. 

Kożuchów, st. 5 Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze gm. loco, woj. zielonogórskie 

AZP 66-15/7 

Badania prowadzili mgr mgr Sławomir Kałagate i Jarosław Lewczuk 
(autor sprawozdania). Rejon starego miasta w granicach murów 
obronnych. 

W dn. 15, 23, 26, 29 czerwca 1992 przeprowadzono nadzór archeologiczny nad pracami 
związanymi z rozbudową Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, usytuowanego w grani
cach średniowiecznych murów obronnych. W wykopie owym. 6 x 2 m, zlokalizowanym na 
zapleczu Banku, na gł. 2 m uchwycono belki dębowe położone "na krzyż", stanowiące 
najprawdopodobniej pozostałości domostwa drewnianego. W warstwie tej (nr 15) w bezpo
średnim sąsiedztwie belek znaleziono skupisko ścinków skóry oraz 8 fragm. ceramiki 
stalowoszarej. Na ich podstawie budynek datowano na XIV-XV w. Obecność ścinków 
skórzanych towarzyszących obiektowi każe przypuszczać, że mamy tu do czynienia z po
zostałościami warsztatu szewskiego lub kaletniczego. 

Wykonano dokumentację rysunkową i fotograficzną oraz pobrano trzy próbki bali 
dębowych do dalszych badań dendrochronologicznych. 

Lelów, st. 13 Muzeum Okręgowe w Częstochowie 
gm. loco, woj. częstochowskie 
AZP 89-53/-

Nadzór prowadziła mgr Iwona Młodkowska (autorka sprawozdania). 
Finansowane przez Urząd Gminy w Lelowie. Średniowieczne mury 
miejskie. 

W czerwcu i lipcu 1992 r. nadzorowano odsłanianie fragmentów XN-wiecznych mu
rów obronnych w Lelowie. Założono 5 wykopów w obrębie domniemanego przebiegu mu
rów, w sąsiedztwie terenu badanego sondażowo w 1982 r. przez mgr. J. Koja. W wykopach 
I-IV uchwycono relikty muru usytuowanego na linii rekonstruowanego przebiegu muru 
obronnego, rozebranego w L 1848-1870. Mur o gr. l, 7-2,4 m występował na poziomie 
0,2-0,8 m od poziomu współczesnego, stopa fundamentowa na gł. O, 7-1,55 m. Mur posado
wiony był na poziomie żółtego piasku. Fragmenty muru odsłoniętego w wykopie I miały 
lica regularne, gładkie. Mur wzniesiono z łamanego kamienia wapiennego łączonego zaprawą 
wapienną. 

W obrębie murów rozpoznano nawarstwienia nowożytne i współczesne, datowane ma
teriałem na XVII-XX w. Nie stwierdzono materiałów wcześniejszych . Miejscami nawar
stwienia były przemieszane i zniszczone w wyniku rabunkowego rozbierania murów. War
stwy zalegające nad reliktami murów są współczesne, nasypowe. 

Nadzór nie przyniósł istotnych ustaleń archeologiczno-architektonicznych. 
Dokumentacja i materiał ceramiczny znajdują się w Państwowej Służbie Ochrony Za

bytków w Częstochowie. 
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Leśno, st. 20 
gm. Brusy, woj. bydgoskie 
AZP 20-35/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadzili mgr Aleksander Andrzejewski (autor sprawozda
nia) i dr Krzysztof Walenta, przy udziale studentów Katedry Arche
ologii Uniwersytetu Łódzkiego. Finansowane przez Państwową Służ
bę Ochrony Zabytków i Katedrę Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Czwarty sezon badań. Grodzisko średniowieczne i dwór nowożytny. 
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Celem badań w 1992 r. było rozpoznanie wielkości obiektu odkrytego w sezonie ubie
głym. Przebadano 2 wykopy o wymiarach 5 x 5 m, wytyczone prostopadle do wykopów 
z 1991 r. Wykonano 37 odwiertów świdrem geologicznym na majdanie grodziska. Potwier
gzono istnienie następnych ścian - południowej i zachodniej - fundamentu kamiennego. 
Sciany fundamentu o gr. ok. l m tworzą kwadrat o wymiarach ok. 7 x 7 m. Wewnątrz 
obiektu na dnie odkryto ślady zmineralizowanego drewna, dające się interpretować jako 
podłoga piwnicy. W części zachodniej wykopu odkryto pomieszczenie zachowane do wyso
kości 30 cm. Jego ściana północna wykonana była z okrąglaków drewnianych o śr. 6 cm, 
a ściany wschodnia i zachodnia z cegły maszynowej współczesnej . Podłoga była wyłożona 
podobną cegłą. Część odkryta w wykopie miała wymiary 2 x l m. 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 chronolo
gicznych od XIV do XVIII w. Najbardziej interesującym zabytkiem jest hełm żelazny typu 
"kapalin", który można datować na XV w. 

Badania będą kontynuowane. 

Lidzbark Warmiński, st. XX 
gm.loco, woj. olsztyńskie 
AZP 16-62/-

Archeo-Adam 

Badania prowadzili: mgr mgr M. Birezowska (kierownik badań) 
i A Mackiewicz. Finansowane przez PKO Bank Państwowy I Oddział 
w Olsztynie. Pierwszy sezon badań. Stare miasto, osadnictwo śred
niowieczne i nowożytne, XIV-XX w. 

Nadzory archeologiczne prowadzono nad wykopami pod c. o., kanalizację, przewody 
elektryczne i odwodnienie dla potrzeb budynku bankowego. Prace terenowe trwały od 5 V 
do 13 X 1992 r. Nadzorowano 6 wykopów, z czego rysunkowo zadokumentowano 5 (wykop 
6 założono i wykonano w warstwie zasypiskowej powstałej w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych i zadokumentowano go jedynie fotograficznie). Wykopy zostały dodatkowo 
podzielone na odcinki oznaczone osobno bądź literami alfabetu (2b, 2b1, 3a, 3b, 3c, 3d), 
bądź cyframi rzymskimi (wykop 4 odcinki I-VI). Podkreślić należy, iż prace ziemne pod 
fundamenty tego budynku (obszar o powierzchni ok. 600 m2

) prowadzono bez nadzoru 
archeologicznego, pomimo że teren jest objęty ochroną konserwatorską. Nadzorowano 
wykopy o łącznej dł. 307 m. Zadokumentowano 523 m2 profili i 50 m2 rzutów. 

Uchwycono 4 poziomy stratygraficzne: calec, późnośredniowieczny, nowożytny i współ
czesny. Najciekawsze wyniki uzyskano na wschód od nowego budynku, gdzie uchwycono 
ślady intensywnego osadnictwa średniowiecznego, m.in. w postaci fragm. podwaliny z wbi
tych pionowo w grząski grunt pali, na których układano duże głazy oraz belki poziome, jak 
również zabudowy (elementy drewniane budynku w konstrukcji sumikowo-łątkowej), 
dużej miąższości nawarstwień kulturowych i licznego materiału zabytkowego. 

W wykopie 2 znaleziono fragm. starej, drewnianej rury kanalizacyjnej o śr. pnia ok. 0,3 m 
i otworu ok. 0,1 m. Pod obecną ul. Kajki zadokumentowano fragm. piwnicy gotyckiej 
z zachowanym sklepieniem kolebkowym oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie fragm. "stu
dzienki" wykonanej z jednego pnia drewna drążonego wewnątrz. Być może w tym przy-
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padku mamy do czynienia z rodzajem studzienki odwadniającej, jakkolwiek fakt, iż uchwy
cono jedynie jej partię stropową dokładnie tego stwierdzić nie pozwala. 

W wykopie 5, założonym przy zachodnim brzegu Łyny, odsłonięto i zadokumentowano 
fragm. wschodniego ciągu obwodowych murów miejskich. Mur ten można datować na 
2 poł. XIV w. Mimo że na ogół miał on ok. 1,6 m szerokości, to odsłonięty fragm. nie był tak 
potężny i miał "zaledwie" 1,2 m grubości. Zbudowany był z dużych kamieni narzutowych 
łączonych na zaprawę wapienną. Lico od strony rzeki oblicowane było cegłą gotycką na 
zaprawie gliniano-piaskowej. 

W wykopach pod przewody elektryczne (nr 4) stwierdzono na ogół obecność warstw 
zasypiskowych i niwelacyjnych, co można wiązać z ich niewielką głębokością i jednocze
śnie wyniesieniem terenu w kierunku zachodnim. Jedynie na odcinku IV-V wystąpiły 
fragm. fundamentu późnonowożytnego budynku (XIX-XX w.). 

Oprócz nawarstwień kulturowych oraz zabytków nieruchomych pozyskano sporą ilość 
zabytków ruchomych w postaci fragm. naczyń ceramicznych, kafli, licznych fragm. przed
miotów skórzanych (przeważnie pozostałości obuwia), pojedynczych fragm. szkła, kości 
zwierzęcych i jednostkowego egzemplarza chochelki (nabierki) drewnianej. Wśród cerami
ki naczyniowej zdecydowaną przewagę mają egzemplarze wypalane w atmosferze reduk
cyjnej (siwaki). Materiał zabytkowy (głównie ceramiczny) reprezentuje szeroki zakres 
chronologii, obejmujący okres od średniowiecza (pocz. XV w.) po schyłek XVIII w. Również 
przedmioty skórzane można datować ogólnie na XV-XVII w. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zaby
tków oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie; elementy drewniane w Oddziale Muzeum 
na Zamku Biskupów w Lidzbarku Warmińskim. 

Lubawa, st. III 
gm.loco, woj. olsztyńskie 
AZP 30-54/-

Archeo-Adam 

Badania prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowane przez Z. i H. Ma
chujskich (inwestorzy prywatni). Pierwszy sezon badań. Osadnictwo 
późnośredniowieczne i nowożytne, XV-XIX w. 

Podczas badań archeologicznych przeprowadzonych 14-23 XI 1992 r. w trakcie realiza
cji inwestycji budowlanej przy ul. Zamkowej 21 wytyczono 2 wykopy oznaczone numerami 
3 i 3a (na południe od wznoszonego budynku) oraz 4 (w piwnicy nowego budynku) w obrę
bie st. III. Wykop 3 miał wymiary początkowe 1,5 x 4,5 m, a po jego eksploracji do calca 
poszerzono go w kierunku zachodnim, oznaczając jako 3a o wymiarach l x 1,3 m. Wykop 
4 miał wymiary l x 4,6 m. Oba założono na osi północ-południe. 

W wykopie 3 uchwycono nawarstwienia kulturowe zalegające do gł. ok. 1,8 m, to jest 
do poziomu zalegania calca. Stwierdzono tu głównie warstwy niwelacyjne i budowlane, 
które ogólnie można określić jako nowożytne, w spągu natomiast bezpośrednio nad calcem 
- warstwy średniowieczne w postaci ciemnoszarej ziemi ze spalenizną i zbutwieliną. 
Wystąpił nieliczny i rozdrobniony materiał zabytkowy w postaci fragm. ceramiki, przed
miotów szklanych oraz nielicznych ścinków skóry (głównie w wykopie 3a nad belką drew
nianą). Odsłonięty w tej części wykopu fragm. fundamentu sąsiedniego budynku można 
datować na 2. pol. XIX w. 

O wiele ciekawsze wyniki uzyskano w wykopie 4, pomimo niewielkiej miąższości zado
kumentowanych warstw kulturowych, głównie średniowiecznych. Nawarstwienia nowo
żytne zostały zniwelowane praktycznie do zera w trakcie wcześniejszych prac remonto
wo-budowlanych. Układ warstw w obrębie tego wykopu był w miarę regularny i nie 
zakłócony. Na gł. ok. 0,3 m wystąpiła warstwa przepalonych zbóż wraz z dużą ilością 
naczyń ceramicznych o stosunkowo dobrym stanie zachowania. Jedynie ich górne partie 
uległy silnemu wtórnemu przepaleniu w wysokiej temperaturze. Pomimo to udało się 
wykleić duże fragm. naczyń, a jedno niewielkie naczynko zachowało się w całości. Wszyst
kie naczynia z wykopu 4 zostały wypalone w atmosferze utleniającej i można je datować na 
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XV-XVI w. Warstwa pożarowa zdaje się określać ich kres na 1533 r., kiedy to miał miejsce 
duży pożar miasta, jakkolwiek formy naczyń zdają się wskazywać nawet na k. XN w. 
(mielibyśmy wówczas do czynienia z jakimś wcześniejszym, nie zanotowanym w źródłach 
pożarem). 

Dokumentacja i materiały znajdują się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zaby
tków oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 

Łask, gm. loco, woj. sieradzkie patrz okres nowożytny 
Mielec, st. 16, gm. loco, woj. rzeszowskie patrz młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich 

Olkusz, st. 2 
gm. loco, woj. katowickie 
AZP 98-53/38 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Katowicach 

Badania prowadził mgr J . Pierzak. Finansowane przez Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Olkuszu. Relikty średniowiecznych ka
mienic, pocz. XN-XVII w. 

Kwartał miejski, w obrębie którego prowadzono badania, położony jest w po~udniowej 
części miasta. Obejmuje teren pomiędzy Rynkiem, ul. Basztową, Szpitalną i Zuradzką. 
Zwany jest kwartałem "królewskim" ze względu na fakt, iż w jednej z kamienic znajdowa
ła się za czasów Stefana Batorego słynna mennica królewska. Od strony Rynku znajduje 
się duży klasycystyczny budynek, będący dawną siedzibą starostwa. Na jego zapleczu 
mieści się podwórze zamknięte od strony południowej zrekonstruowanym odcinkiem 
muru obronnego. Podczas prac ziemnych związanych z modelowaniem skarpy dochodzącej 
do samego muru obronnego i baszty natrafiono na relikty kamiennych murów. 

Założono 3 wykopy sondażowe : 1- l x 0,5 m, 2- 2 x l m oraz 3- 1,5 x 1,5 m, wzdłuż 
jednej linii na osi północ-południe. Jednocześnie zapewniono stały nadzór archeologiczny 
przy odgruzowywaniu reliktów architektury. 

Odkryto fundamenty średniowiecznych kamienic, usytuowanych szczytami do dawnej 
ulicy przymurnej . Oznaczono je kolejno, idąc od wschodu na zachód, numerami od l do 4. 
Fundamenty dwóch z nich odkryto na całej szerokości. Kamienica nr 2 miała 12,45 m 
szerokości. Grubość jej muru południowego wynosiła 1,25 m. Dostawiona była do budynku 
nr 3, który miał 11,75 m szerokości, zaś grubość jej południowego muru wynosiła 
0,9 m. Ściana wschodnia kamienicy nr 3 była wspólna dla obu budowli. Kamienicę nr 4 
odsłonięto na szerokości 11 m, przy czym nie uchwycono całej jej szerokości. Była ona 
dostawiona do kamienicy nr 3. Kamienicę nr l uchwycono jedynie na szerokości 2 m, jej 
dalsza część wchodzi bowiem pod taras, na którym stoi stacja trafo. Fakt, iż budynek 
dawnego starostwa został posadowiony na 4 średniowiecznych działkach, a także utrzymał 
linię średniowiecznej zabudowy, pozwala na podstawie odkrytych reliktów ustalić szero
kość i głębokość czterech z sześciu działek, z których składał się kwartał "królewski". 
Warto zaznaczyć, iż odbiegają one nieco od ogólnie przyjętych wymiarów, ustalonych na 
drodze obliczeń teoretycznych. I tak, działka nr l miała 11,9 m, działka nr 2- 12,45 m, 
działka nr 3- 11,75 m, działka nr 4-11,9 m. Ich łączna długość wynosiła 48 m, co daje 
moduł 12 m (w literaturze przyjęto 11,5 m - tzw. curia). Również głębokość działki 
skorygowano z 45 m - sznur mniejszy (rozważania teoretyczne) na 49-50 m. 

W obrębie kamienicy nr 2 odkryto bardzo czytelny układ stratygraficzny, z którego 
wynika, iż kamienice ulegały kilkakrotnym pożarom. Ponadto ustalono początki kamienic 
na l pol. XN w. Solidna zabudowa murowana z tego okresu ma duży walor naukowy, 
bowiem tak wczesną zabudową mógł się poszczycić w Małopolsce chyba tylko Kraków. 
Świadczy to dobitnie o zamożności miasta, żyjącego i bogacącego się z górnictwa rud 
srebra i ołowiu. Biorąc pod uwagę spis zabudowy miejskiej sprzed 1317 r., zachowany we 
fragmencie ksiąg miejskich w Olkuszu, przed tym rokiem były w mieście aż 93 zabudowa-
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nia, bez królewskich i kościelnych. Świadczy to o tym, iż przynajmniej część zabudowy 
miejskiej była murowana w tym okresie. Zabudowę kwartału "królewskiego" wiązać moż
na z osobą Władysława Łokietka, choć niewykluczone, iż dokonać tego mógł Wacław II 
czeski, znany z tego, iż dbał o miasta górnicze nie tylko w Czechach, ale również w Mało
polsce. 

Odkryte relikty będą w przyszłości zabezpieczone w formie rezerwatu archeologicznego. 

Orle, st. 2, gm. Wejherowo, woj. gdańskie patrz neolit 

Ostróda, Brama Garncarska 
gm. loco, woj. olsztyńskie 
AZP 25-56/- lub 26-56/-

Archet sp. z o. o. w Warszawie 

Badania prowadził mgr Jerzy Gula, przy okresowej współpracy mgr 
mgr M. Dobkowskiego i R. Cędrowskiego. Finansowane przez Bank 
PKO Oddział I w Olsztynie. Pierwszy sezon badań. Zespół miejskich 
umocnień obronnych, XIV-XVIII w. 

Badania terenowe prowadzone były metodą stałych nadzorów nad pracami budowlany
mi w okresie: 19 X-20 XII 1991, 11 II-22 II i 22 IV-5 V 1992 r. Na bieżąco sporządzano 
dokumentację elementów konstrukcji drewnianych i kamiennych. Nadzory uzupełniano 
badaniami stratygrafii profili ziemnych. Ponadto pobrano kilkanaście próbek do dalszych 
badań dendrochronologicznych. 

Pracami objęto łącznie obszar ok. 18000 m2 terenu położonego w południowo-zachod
nim narożniku średniowiecznej Ostródy. Odsłonięto i przebadano pozostałości południo
wo-zachodniego narożnika umocnień miejskich wraz z ich południowym przedpolem. Na 
system umocnień przedpola składały się dwie odnogi ujścia rzeki Drwęcy do jeziora 
Drwęckiego, w późniejszym okresie częściowo skanalizowane i zmienione w fosy. Zaiwen
taryzowano również pozostałości konstrukcji drewnianych traktu prowadzącego do miasta 
od strony południowo-zachodniej. 

Pierwotny, zbudowany ok. r. 1320 system obwarowań obronnych stanowił szeroki, 
gliniany wał, umocniony wewnątrz luźnymi elementami drewnianymi zarówno w układzie 
poziomym, jak i pionowym. Dość szybko (jak wykazały badania dendrachronologiczne 
poczynając od L 1342- 1347) został wzniesiony system obronny miasta, prawie w całości 
z narzutowych głazów granitowych. Odsłonięto dość znaczny odcinek południowej kurty
ny murów, zespół kwadratowej baszty narożnej i sprzężonej z nią bramy miejskiej (Brama 
Garncarska) oraz jedną z półbaszt (prostokątną) wzmacniającycn południowy mur kurty
nowy. 

Niezbyt liczne, choć interesujące materiały ruchome pochodziły (jak wykazała analiza 
stratygrafii) głównie z warstw zasypiskowych fos miejskich i warstw wyrównawczych terenu 
pomiędzy kurtyną południową i ulicą przymurną - Garncarską. Nie stwierdzono wystę
powania (nawet wtórnego) materiałów starszych niż lokacja miasta średniowiecznego. 

Opracowanie wyników badań zostało przekazane do inwestora i archiwum Państwowej 
Służby Ochrony Zabytków w Olsztynie, materiały zabytkowe do PSOZ w Olsztynie. 

Petrykozy, st. l 
gm. Białaczów, woj. piotrkow
skie 
AZP 76-60/1 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Wojewódzki w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Badania prowadziła mgr Wiktoria Długoszewska przy współudziale 
mgr mgr J. Matysiaka i J . Pietrzaka. Konsultował prof. dr hab. Le-
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szek Kajzer. Finansowane przez Urząd Wojewódzki w Piotrkowie 
Trybunalskim. Trzeci sezon badań. Tzw. grodzisko stożkowate, 2 pol. 
XIV-pocz. XV w. 
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Badania prowadzone w lipcu 1992 r. stanowiły kontynuację prac z poprzednich sezo
nów. Ich celem było ustalenie formy i wielkości budynku, którego pozostałości w postaci 
kamiennego fundamentu odsłonięto w 1991 r. w wykopie 3, wyjaśnienie funkcji przewyż
szenia terenu znajdującego się u podnóża południowego stoku kopca oraz uzyskanie peł
nych przekrojów nasypu i ustalenie jego stratygrafii. Założono 4 wykopy o łącznej powierz
chni 34 m2 i orientacyjnej kubaturze 83 m3

. Wykonano również 59 odwiertów na osiach 
kopca i na obrzeżach plateau. 

W wykopie 6, usytuowanym u podnóża południowego stoku, nie zaobserwowano pozo
stałości umocnień drewnianych - składał się on z warstw gliny przemieszanych z pia
skiem lub próchnicą i stanowił być może dodatkowe zabezpieczenie obiektu od strony 
wyspy. Odwierty wykonane na przedłużeniu dłuższej osi (północny zachód-południowy 
wschód) tego wykopu nie potwierdziły obecności innych umocnień w postaci jeszcze jedne
go wału bądź fosy. 

Wykopy 3a, 5 i 7, usytuowane na plateau kopca, pozwoliły określić rodzaj jego zabudo
wy. Jak wykazały obserwacje warstw kulturowych była ona dwufazowa. O pierwszej fazie 
nie można powiedzieć wiele, gdyż została ona zniszczona całkowicie podczas budowy 
drewnianej wieży rycerskiej, posadowionej na kamiennym fundamencie, stanowiącej dru
gą fazę zabudowy kopca. O obecności pierwszej fazy świadczą występujące w warstwie 
kulturowej znajdującej się pod reliktami fundamentu fragm. ceramiki naczyniowej . Wieża 
rycerska została zbudowana na planie nieregularnego czworoboku, którego boki o dł. ok. 
8,5 m przebiegały w kierunkach północny zachód-południowy wschód i północny 
wschód-południowy zachód. Zachowane relikty fundamentu z piaskowca mają grubość ok. 
l m, posadowione zaś są na gł . 2,5 m od dzisiejszej powierzchni kopca. Drewniane ściany 
budynku były zapewne oblepione gliną, o czym świadczy jej gruba warstwa przepalona 
w czasie pożaru, a obecnie zalegająca nad fundamentami. 

Odwierty, niestety z powodu dużej ilości kamieni w większości niedrożne, pozwoliły 
uściślić stratygrafię kopca - został on nasypany nad naturalnym, piaszczystym przewyż
szeniem terenu, umocnionym faszyną. Warstwy nasypiskowe to: piasek, stanowiący jądro 
nasypu, i warstwy gliny przemieszanej z piaskiem lub próchnicą . 

Materiał ruchomy stanowią fragm. przedmiotów metalowych, w większości grotów 
bełtów i gwoździ, oraz ułamki ceramiki naczyniowej pochodzącej z 2 pol. XIV i pocz. XV w. 

Dokumentacja i zabytki znajdują się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zaby
tków w Piotrkowie Trybunalskim. 

Badania zakończono. 

Płock, st. 29, 30,31 patrz okres nowożytny 
Płock, klasztor i kościół Dominikanów patrz wczesne średniowiecze 
Podzamcze, "Góra Birów", gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie patrz paleolit i mezolit 

Polkowice-Stare Miasto, 
gm.loco, woj. legnickie 
AZP 71-19/-

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania prowadził mgr Zenon Hendel. Udział w_zięli: mgr mgr Wac
ław Pogorzelski, Krzysztof Czapla, Magdalena Swiderska, Aleksan
der Dobrowolski, Romuald Piwko oraz dr Jerzy Romanow. Finanso
wane przez Urząd Miasta i Gminy w Polkowicach. Pierwszy sezon 
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badań. Staromiejska zabudowa z późnego średniowiecza, renesansu 
oraz baroku. 

Badania archeologiczno-architektoniczne objęły teren prac budowlanych po wschod
niej stronie Ratusza, w obrębie kwartału nr Bb, Be oraz ul. Browarnej, Rynku i ul. Kiliń
skiego. Z uwagi na bardzo szybko postępujące roboty ziemne miały one charakter prac 
inwentaryzacyjnych. Łącznie przebadano powierzchnię ok. 21,7 ara, gdzie odkryto liczne 
pozostałości zabudowy staromiejskiej oraz fragm. dawnych wodociągów z drewna oraz 
z gliny. 

Po wschodniej i północno-wschodniej stronie Rynku, w zachodnich partiach kwartałów 
Bb i Be, gdzie planowano wznieść budynki mieszkalne, odkryto 46 obiektów o zróżnicowa
nej budowie i chronologii. Dominowały wśród nich pozostałości domostw datowanych na 
okres późnego średniowiecza, wzniesionych na kamiennych fundamentach łączonych wa
pienną i glinianą zaprawą, których ściany były wykonane w konstrukcji szachulcowej. 
Część z nich nie miała kamiennych fundamentów, a ich ściany były pierwotnie posadowio
ne bezpośrednio na ziemi. Odsłonięto również wziemne fragm. domów zbudowanych 
z cegieł łączonych wapienno-glinianą zaprawą. Różniły się one między sobą zarówno 
konstrukcją, jak i rozmiarami zastosowanych cegieł. Datowane zostały na okres renesansu 
oraz baroku. Ponadto w północnej części kwartału Be odsłonięto mały fragm. glinianego 
wodociągu, zbudowanego z krótkich rur włożonych jedna w drugą i uszczelnionych na złą
czach gliną. W północnej partii kwartału Bb natrafiono na resztki w znacznym stopniu 
zniszczonej studni odstojnikowej i fragm. drewnianej rury, które stanowiły elementy drew
nianego wodociągu miejskiego. Znaleziono tu ułamki naczyń glinianych o cechach nawią
zujących do ceramiki ze schyłku późnego średniowiecza . W obrębie wschodniej pierzei 
Rynku, przy ratuszu, odkryto dalsze elementy drewnianego wodociągu, składające się 
z dużego, prostokątnego zbiornika do dystrybucji wody oraz fragm. 12 rur drewnianych -
część z nich była zaopatrzona w żelazne kryzy służące do ich łączenia. 

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

Racibórz, gm. loco, woj. katowickie patrz wczesne średniowiecze 
Rudy, gm. Kuźnia Raciborska, woj. katowickie patrz wczesne średniowiecze 

Sandomierz, kościół Św. Jaku
ba i klasztor Dominikanów 
gm. loco, woj. tarnobrzeskie 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Tarnobrzegu 

Badania prowadził M. Florek. Badania archeologiczne i architekto
niczne zespołu kościelno-klasztornego. 

*Literatura: Materiały i sprawozdania ... , s. 111-138. 

Sieradz, ul. Dominikańska 11 patrz okres nowożytny 
Sławsko, gm. Sławno, woj. słupskie patrz wczesne średniowiecze 

Strzemkowo, st. 3 
gm. Inowrocław, woj. bydgoskie 
AZP 45-40/- lub 44-40/-

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

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk. ~inansowane przez Zarząci 
Gminy Inowrocław. Drugi sezon badań . Siady osadnictwa kultury 
pucharów lejkowatych, kultury amfor kulistych, schyłkowego neoli-
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tu, kultury pomorskiej i sanktuarium? kultury przeworskiej, ślady 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego (fazy D-F), wieś średniowiecz
na i nowożytna (XIV-XVIII w.). 
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Badania wykopaliskowe prowadzone były w związku z planowaną rozbudową istnieją
cego tu ujęcia wody. Eksploracją objęto powierzchnię ok. 250m2

, rejestrując ponad 90 róż
nych obiektów i uzyskując materiały źródłowe wyznaczające kolejne etapy zasiedlenia 
terenu stanowiska. 

Osadnictwo neolityczne i wczesnośredniowieczne poświadczone jest wyłącznie przez 
pojedyncze fragm. naczyń . Zbiór ceramiki kultury pomorskiej liczy kilkadziesiąt fragm. 
wykazujących pewne cechy (głównie technologiczne) sytuujące go w horyzoncie przejścio
wym pomorsko-przeworskim. Największy spośród obiektów kultury pomorskiej (nr 142) 
jest dużą jamą o wymiarach ok. 340 x 280 cm, zwężającą się lejkowato ku dnu na gł. 
130 cm, gdzie znajdowało się skupisko przepalonych kości. W przestrzennym i funkcjonal
nym związku z jamą pozostają prawdopodobnie dołki pasłupowe (zadaszenie?), 4 nieregu
larne płytkie rowki (element ogrodzenia?), a także pochówek zwierzęcy. Całość, pomimo 
nikłości przesłanek, wydaje się stanowić fragm. większego założenia przestrzennego o cha
rakterze kultowym. 

Najliczniejsza grupa obiektów i ruchomych materiałów źródłowych reprezentuje okre
sy późnośredniowieczny i nowożytny. Budynki mieszkalne - naziemne, o konstrukcji 
zapewne zrębowej lub ramowej - nie zachowały się. Ich przybliżone zasięgi rekonstruo
wać można na podstawie rozmieszczenia urządzeń wchodzących zwykle w skład zagrody, 
rejestrowanych obecnie w formie jam, dołków pasłupowych oraz koncentracji materiałów 
ceramicznych i szczątków kostnych, a także wyraźnie wyższego nasycenia warstwy kom
ponentami antropogenicznymi (grudki polepy, gliny, węgiel, popiół). W ramach badanej 
powierzchni rysują się 4 takie układy zagrodowe. Wyróżnia się wśród nichjeden zaopatrzo
ny w 3 piwniczki, z którego pochodzi najliczniejszy, najbardziej różnorodny zbiór źródeł. 
Charakter występującej tu ceramiki (starannie wykonana stołowa, w tym także egzempla
rze kamionki, fajansu, efektowny dzban z polewą) , nagromadzenie szczątków naczyń 
szklanych (gąsiory, kielichy, flasze), obecność szkła okiennego, byłyby na tyle niezwykłe 
w przeciętnym gospodarstwie chłopskim, że czynią zasadnym upatrywanie w tym domo
stwie siedziby właściciela dóbr lub karczmy - nieodzownego członu infrastruktury wsi 
ówczesnej. 

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

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

Szczecin-Stare Miasto, st. 20 patrz wczesne średniowiecze 

Tarnobrzeg, st. Tarno
brzeg-Dzików l 

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 
Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Tarnobrzegu 

AZP 91-73/2 

Badania prowadzili doc. dr Jan Gurba i mgr Marek Florek (autor 
sprawozdania). Finansowane przez Urząd Miejski w Tarnobrzegu. 
Pierwszy sezon badań. Osada XIIIXIII-XV w., zamek i fortyfikacje 
ziemne od XV w. 

Badania miały na celu rozpoznanie średniowiecznego osadnictwa na terenie później
szego Tarnobrzega oraz uzyskanie danych nt. chronologii i pierwotnego wyglądu zamku 
w Dzikowie. Rozpoznano wschodni skraj osady z Xll/XIII-XV w. -pierwotnej wsi Dzików. 
W obiektach -jamach różnej wielkości - i warstwie kulturowej znaleziono liczną cera
mikę, pojedyncze wyroby z kości (m.in. fragm. zdobionej kościanej oprawy) i żelaza oraz 
kości zwierzęce. Osada, przynajmniej jej wschodnia część, przestała funkcjonować po 
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wzniesieniu w pobliżu murowanego z kamienia i cegły budynku mieszkalnego, określane
go w źródłach jako "curia". Uzyskane materiały pozwalają datować jego początki na ok. 
pol. XV w. Była to najprawdopodobniej wieża mieszkalna z 2 lub 3 sklepionymi pomie
szczeniami w przyziemiu, wyższe kondygnacje nakryte były stropami. Jej pozostałości są 
czytelne w zachodnim skrzydle obecnego zamku. Budynek otoczony był z 3 stron fosą (na 
jej relikty natrafiono w 2 wykopach) oraz zapewne wałami ziemnymi. Uzyskane w trakcie 
badań informacje, w połączeniu ze źródłami historycznymi, umożliwiają rekonstrukcję 
rozwoju przestrzennego założenia zamkowego w Dzikowie od XV do XIX w. 

Badania zakończono. 

Tarnów, st. 5 Góra św. Marcina 
AZP 104-66/5 

Pracownie Konserwacji Zabytków 
spółka z o. o. Pracownia Archeologicz
no-Konserwatorska w Tarnowie 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Cetera, Eligiusz Dworaczyński 
(autor sprawozdania) i Jerzy Okoński. Finansowane przez Woje
wódzką Dyrekcję Dróg Miejskich w Tarnowie. Dziewiąty sezon ba
dań. Zamek, okres późnego średniowiecza i nowożytny. 

Przeprowadzono badania południowego odcinka wału ziemnego, które miały na celu 
rozpoznanie konstrukcji, ustalenie chronologii poszczególnych faz rozwoju oraz określenie 
pierwotnych parametrów stoków. 

Ustalono dwie podstawowe fazy budowy południowego odcinka wału ziemnego: pier
wsza pochodzi z w. XIV i stanowi najstarsze umocnienie ziemne zamku, druga - z w. XVI 
-jest pozostałością akcji budowlanej na przedpolu zamku, prowadzonej przez hetmana 
Jana Tarnowskiego, której celem była modernizacja średniowiecznego założenia. Fazę 
trzecią, dodatkową, wyznaczają warstwy powstałe w sposób nieintencjonalny, najpewniej 
w trakcie rozbiórki zamku w 2 poł XVIII w. W pierwszej fazie wysokość wału do podwala 
południowego wynosiła nie więcej niż 150 cm. W XIV w. nie stanowił on raczej istotnej linii 
obronnej, a zbudowany został z rumoszu skalnego, uzyskanego podczas pogłębiania fosy. 
Rolę głównej linii obronnej zamku pełnił wówczas mur obwodowy z wieżami. Prawdopo
dobnie wzdłuż zewnętrznego stoku wału w XIV i XV w. przebiegała droga dojazdowa do 
zamku. Została ona zniwelowana prawie całkowicie podczas przebudowy całego założenia 
w w. XVI. W w. XVI wał uzyskał nowe parametry przez podwyższenie i poszerzenie w kie
runku południowym. Droga prowadząca do zamku została przesunięta o 15-20 m w przed
pole, poza zamierzony przez hetmana, a nie dokończony, renesansowy system obronny. 
Fortyfikacje ziemne w owym systemie miały przejąć rolę głównej linii obronnej, co wiązało 
się z wprowadzeniem nowej taktyki walki. 

Odkryta u podnóża obecnego stoku południowego wału droga o szerokości ok. 180 cm, 
wybrukowana otoczakami, pochodzi najpewniej z 2 pol XIX w. Jej powstanie należy wiązać 
z faktem udostępnienia terenu Góry św. Marcina mieszkańcom Tarnowa przez hr. Sangu
szkę na cele rekreacyjne oraz akcją porządkowania ruin i usypania kopca upamiętniające
go ofiary rzezi galicyjskiej. Droga ułatwiała także dojazd do rozlokowanych tutaj zagród 
chłopskich. 

Badania będą kontynuowane. 

Tczew, st. 34A - Stare Miasto 
gm. loco, woj. gdańskie 
AZP 17-45/-

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Olgierd Felczak, Mirosław Fudziński 
i Marian Kochanowski (autor sprawozdania). Finansowane przez 
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Spółdzielnię Lokatorsko-Własnościową "Starówka" w Tczewie. Śla
dy osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego (od XV w.). 
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W związku z planowaną inwestycją budowlaną niezbędne było przeprowadzenie w ma
ju-czerwcu 1992 r. badań archeologicznych z uwagi na lokalizację inwestycji u zbiegu ul. 
Chopina i Wodnej, w bezpośrednim sąsiedztwie średniowiecznego układu murów miej
skich, częściowo zachowanych do dziś. Rozpoznanie archeologiczne skorelowane zostało 
z pracami ziemnymi inwestora. 

W wyniku nadzoru odkryto, wyeksplorowano i zadokumentowano fragm. konstrukcji 
drewnianej domostwa, przylegającej doń ulicy? oraz szamba- datowanych na pocz. XV w. 
Natrafiono na ciekawy zespół ułamków ceramiki, detali architektonicznych, kości zwierzę
cych (głównie pokonsumpcyjnych), wyrobów i odpadków skórzanych, metalowych i drew
nianych. 

Materiał i dokumentację złożono w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, a teren ba
dań zwolniono do dalszych prac inwestorskich. 

Tokary, st. I Muzeum Okręgowe w Koninie 
gm. Kawęczyn, woj. konińskie 
AZP 64-43/-

Badania prowadził mgr Krzysztof Gorczyca. Finansowane przez 
Urząd Gminy Kawęczyn. Pierwszy sezon badań. Dwór późnośrednio
wieczny na kopcu. 

Okrągły (śr. 60 m.), otoczony rowem kopiec znajduje się ok. 200 m na południowy 
zachód od kościoła, na terenie gospodarstwa p. Jaromów. Z zachowanych lustracji z l. 1741 
i 1761 wynika, że dwór na kopcu w tym czasie jeszcze istniał, jakkolwiek w bardzo złym 
stanie technicznym. Na planie wsi z 1806 r. na kopcu nie ma już śladów zabudowy. Wynika 
z tego, że pozostałości dworu rozebrano na przełomie XVIII i XIX w. Brak jest danych 
pisanych umożliwiających datowanie początków pierwszej siedziby na kopcu. 

Kopiec zbudowany jest z gliny. Fakt ten spowodował, że ze względu na pan~ącą suszę 
kopanie było wyjątkowo utrudnione- zdołano całkowicie zbadać zaledwie 6 m , wykonu
jąc 4 wykopy sondażowe. 
Sondaż I - położony na południowym skraju kopca, gł . 1,5 m. Z uchwyconego układu 
stratygraficznego wynika, że kopiec usypany był na terenie, który wysokością nie odbiegał 
od otaczającego. Do jego budowy użyto materiału uzyskanego z otaczającej fosy (tzw. 
odwrócona stratygrafia). Materiał ceramiczny wydobyty z warstwy pierwotnej próchnicy 
pozwala wstępnie datować budowę na w. XV (prawie wyłącznie ceramika stalowoszara). 
Sondaż ll- położony na północnym skraju kopca, gł. 2,1 m. Podobny układ stratygra
ficzny. W górnej części wystąpiła gruba warstwa gruzowiskowa. Materiał ceramiczny 
przemieszany z XVI-XVIII w. 
Sondaż liT- położony 10 m na południe od sond. II, gł . 2 m. Zaobserwowany tu układ 
stratygraficzny pozwala przypuszczać, że jeszcze przed usypaniem kopca istniała tutaj 
w XV w. jakaś murowana budowla (warstwa gruzu na próchnicy pierwotnej) zaopatrzona 
w piece (kafle garnczkowate). Po jej rozebraniu i nadsypaniu kopca zbudowano kolejną 
(II?), po której pozostały warstwy gruzowiskowe. Udokumentowanie tej hipotezy wymaga 
szerszych badań. 
Sondaż IV- położony w północnej partii kopca, gdzie widoczne jest wyraźne zapadlisko 
terenu. Na gł. 1,4 m osiągnięto poziom posadzki piwnicy wymienionej w lustracji z 1741 r. 
Zbudowana jest ona z cegły układanej w ,jodełkę". W tej części należy lokalizować dwór 
XVIII-wieczny. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie. 
Kopiec wymaga dalszych badań. 
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Trzemeszno, st. l 
gm.loco, woj. bydgoskie 
AZP 49-36/-

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
Zespół do Badań Średniowiecznej Ar
chitektury Kujaw i Wschodniej Wiel
kopolski w Toruniu 

Badania prowadziła J. Chudziak. Zespół poklasztorny kanoników. 
Odkryto relikty średniowiecznych murów klasztornych (XIII-XV 
wiek) i fragmenty murów nowożytnych. 

*Literatura: Badania archeologiczne ... 

Tykocin, st. 39, gm. loco, woj. białostockie patrz okres nowożytny 
Wieliczka, st. 11, gm. loco, woj. krakowskie patrz młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich 
Wleń-Zamek, gm. loco, woj. jeleniogórskie patrz okres nowożytny 

Włocławek-Zamek 
AZP 47-48/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadził dr Leszek Wojda. Opiekę naukową sprawował 
prof. dr L. Kajzer. Finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku . 
Zamek, XIV-XVIII w. 

Badania miały na celu rozpoznanie stratygrafii w partii północnej obiektu oraz odsło
nięcie jego fundamentów w tej części. 

Prace terenowe prowadziła ekipa studentów archeologii UŁ wraz z pracownikami 
sezonowymi. Łącznie przebadano 18 m2 i wyeksplorowano 66 m3 gruzu i ziemi oraz 
wykonano 14 odwiertów. Znaleziono 573 fragm. ceramiki, 219 fragm. kafli piecowych, 
11 fragm. przedmiotów metalowych, 71 ułamków naczyń szklanych i szkła okiennego, 
17 fragm. ceramiki budowlanej i 82 ułamki kości zwierzęcych . 

W wykopach usytuowanych przy północnej ścianie obecnego pałacu odsłonięto funda
ment budowli wykonany z cegły o nieregularnym układzie kowadełkowym i eratyków 
występujących w dolnych partiach i na wysokości odsadzki. Lico fundamentu nosi liczne 
ślady napraw i przebudowy. Odkryto także niewielkie relikty muru kamienno-ceglanego 
bez przewiązania z odsłoniętym fundamentem. Biorąc pod uwagę, że fundament wykona
no w wykopie wąskoprzestrzennym, wspomniany relikt można interpretować, jako pozo
stałości przypór? czy filarów podtrzymujących ganek?. Ciąg odwiertów potwierdził obraz 
stratygrafil uzyskany w profilach eksplorowanych wykopów- rozliczne ślady działalności 
niwelacyjnej i budowlanej o miąższości ok. 2 m. W wykopie usytuowanym we wschodniej 
części dziedzińca frontowego pałacu odnaleziono ślady fosy otaczającej zamek od strony 
wschodniej . Fosa została zasypana gruzem pochodzącym z kolejnych przebudów 
(XVII- XVTII-1920) oraz prac rozbiórkowych zamku. Głębokość fosy wynosiła ok. 4,8-5 m. 

Wstępna analiza materiału ceramicznego wykazała, że pochodzi on z II i III etapu 
rozwoju rzemiosła garncarskiego wg J. Kruppego. Z wymienionym horyzontem chronolo
gicznym koresponduje ceramika budowlana, a także sposób budowy fundamentu. Zamek 
powstał w w. XIV na miejscu dawnego grodu, a jego fundatorami byli biskupi Maciej 
i Zbylut z Gołańczy. Obiekt w XV-XVII w. przechodził liczne przebudowy. Z tym okresem 
należy wiązać odkryte relikty fundamentów zamkowych. 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, sprawozdanie 
w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku . 

Badania będą kontynuowane. 
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OKRES NOWOŻYTNY 

l Bielsko-Biała, st. 31 patrz późne średniowiecze 

Biskupiec, st. I 
gm. loco, woj. olsztyńskie 
AZP 22-66/-

Archeo-Adam 

Badania prowadzili mgr mgr H. i A Mackiewicz. Finansowane przez 
Z. Karola (inwestor prywatny). Stare miasto, XVIII-XX w. 
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W dniach 22 i 23 VI 1992 r. w wyniku interwencji Wojewódzkiego Konserwatora Zaby
tków w Olsztynie dokonano lustracji inwestycji budowlanej w Biskupcu przy ul. Warszaw
skiej 3a (st. I, wykop 1). Ponieważ prace budowlane znajdowały się w stadium realizacji, 
wykonanie pełnej dokumentacji wykopu nie było możliwe (wzniesione i częściowo obsypa
ne fundamenty), tak więc zadokumentowano fragm. 3 profili: północno-zachodniego, 
południowo-wschodniego i północno-wschodniego. W obrębie zadokumentowanego wyko
pu wystąpiły pozostałości zabudowy XVIII/XIX-wiecznej i późniejszej. Fundamenty takiej 
zabudowy wystąpiły między innymi w profilu północno-zachodnim między 9 a 12 metrem 
do gł. 1,5 m (dno wykopu) oraz w profilu północno-wschodnim między 8 a 12 metrem. 
Wystąpiła tu między innymi warstwa dużych kamieni związanych zaprawą, fragm. lica 
ściany ceglanej otynkowanej zaprawą wapienną. Przy skraju profilu (między 11,8 a 12,6 m) 
zarejestrowano fragm. łuku sklepienia kolebkowego wraz z zachowaną częścią narożnika. 
Wnętrze łukowo sklepionego przejścia zostało zaślepione ścianą ceglaną. Prawdopodobnie 
było to przejście między dwoma sąsiadującymi budynkami. Ponadto w profilu południo
wo-wschodnim, w obrębie 4 metra na całej jego wysokości i prostopadle do lica wystąpił 
fundament kamienny łączony na zaprawę wapienną. Jego szerokość wynosiła 0,75 m. Re
asumując, wszystkie zachowane elementy o charakterze architektonicznym są pozostało
ścią fundamentów i pomieszczeń piwnicznych po budynku, którego czas powstania jest 
trudny do określenia. Można jedynie ogólnie stwierdzić, iż jego początki mogły sięgać 
k. XVIII lub pocz. XIX w. 

Zabytki ruchome, ze względu na fakt, iż wykop został wykonany bez udziału archeolo
ga, są bardzo nieliczne - są to fragm. naczyń wypalanych w atmosferze utleniającej oraz 
3 niewielkie fragm. siwaków. Ogólnie można stwierdzić, że mamy tu do czynienia z cera
miką od późnośredniowiecznej do późnonowożytnej CXV-XIX w.) . 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami). 

Brześć Kujawski, gm. loco, woj. włocławskie patrz późne średniowiecze 
Brzeźno, st. 36, gm. loco, woj. koszalińskie patrz późne średniowiecze 
Chojnów-Zamek, gm. loco, woj. legnickie patrz wczesne średniowiecze 
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Cieszyn, st. 8 
gm.loco, woj. bielskie 
AZP 109-44/-

Muzeum w Cieszynie 

Badania prowadzili mgr mgr M. Płazak (nadzór) i W. Kuś (autor 
sprawozdania). Kamienna studnia z 2 pol. XIX w. 

18 maja 1992 r. rozpoczęto prace ziemne w rejonie fontanny miejskiej, położonej w cen
tralnym punkcie Rynku. W odległości 4 m od fontanny wytyczono wykopowym. 3, 7 x 3,4 m, 
w którym na gł. 0,8 m od powierzchni bruku odsłonięto okrągłą studnię z cembrowiną 
wykonaną z ciosanych kamieni wapiennych o zróżnicowanej wielkości (średnio 0,26 x 0,28 
x 0,15 m). Średnica wewnętrzna studni wynosiła 1,15 m. Ponadto odkryto 2 nieduże 
konstrukcje betonowe, prawdopodobnie związane z funkcjonowaniem studni. Wypełnisko 
wykopu, jak i wnętrza studni, stanowił żużel przemieszany z gliną. Eksplorację zakończo
no na gł. 2 m. W profilu północnym odkryta została drewniana rura wodociągowa o śr. 0,3 m. 

Studnia nie jest ujęta na XVIII-wiecznym planie miasta, a także na fotografil Rynku 
pochodzącej z r. 1860, pojawia się zaś na fotografil z roku 1870. Pozwala to na wyznaczenie 
czasujej budowy na l. 1860-1870. 

Nie odkryto żadnych zabytków ruchomych. 
Dokumentacja znajduje się w Muzeum w Cieszynie. 

Cieszyn, st. 9 
gm. loco, woj. bielskie 
AZP 109-44/-

Muzeum w Cieszynie 

Badania prowadzili mgr mgr M. Płazak (nadzór) i W Kuś (autor 
sprawozdania). Pozostałości XVII-wiecznej piwnicy. 

W trakcie prac ziemnych związanych z odbudową zabytkowego budynku przy ul. Sreb
rnej 7 natrafiono na pozostałości kolebkowo sklepionej piwnicy, pochodzącej prawdopodob
nie z XVII w. Wypełnisko zniszczonej w 70 % konstrukcji stanowił gruz kamienno-ceglany 
przemieszany z brunatną ziemią. 

W północno-zachodnim narożniku natrafiono na skupisko luźno zsypanej ceramiki, 
reprezentowanej przez bogato zdobione reliefową ornamentyką heraldyczną kafle piecowe 
pokryte zieloną polewą oraz fragm. różnych typów naczyń stołowych ornamentowanych, 
w części polewanych bezbarwną glazurą. Na szczególną uwagę zasługuje fragm. kafla 
z przedstawieniem orła piastowskiego oraz pozostałością daty wskazującej na w. XVII. 
Znalezisko to nawiązuje do wcześniejszych odkryć o tym charakterze, pochodzących 
z ul. Srebrnej. 

Częstochowa-Jasna Góra 
st. 79-Bastion Św. Rocha 
AZP 86-48/30 

Folitechnika Krakowska 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział w Częstochowie 

Badania prowadził mgr inż. Waldemar Niewalda, przy współudziale 
i konsultacji prof. Janusza Bogdanowskiego. Nadzór archeologiczny 
-mgr Jacek Koj (autor sprawozdania). Finansowane przez klasztor 
oo. Paulinów na Jasnej Górze. Pierwszy sezon badań. Twierdza 
nowożytna bastionowa. 

Wstępne prace w ramach kompleksowego remontu i a,daptacji tzw. wałów jasnogór
skich i kazamat ujawniły w obrębie istniejącego Bastionu Sw. Rocha relikty pierwotnych 
obiektów twierdzy jasnogórskiej. W związku z tym podjęto badania architektoniczne ze 
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stałym udziałem archeologa, które trwały od maja do grudnia 1992 r. We wstępnej fazie 
badań Biuro Badań i Pomiarów Nieniszczących Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyj
nego wykonało rozpoznanie metodą radarową (radar SIR-8). 

Spod nasypów odkryto pierwotny bastion, zajmujący centralną część obecnego i dokła
dnie nanizany na jego główną oś. Trzon obiektu stanowi nasyp gruzowo-ziemny obmuro
wany ścianami, które do wysokości gzymsu kordonowego, biegnącego wokół bastionu, 
przetrwały w całości . Powyżej gzymsu ściany znajdują się w stanie szczątkowym, jednakże 
zachowały się fragm . ścian przedpiersia z obu stron dziane cegłą. Bastion wybudowano na 
planie regularnego pięcioboku, powiązanego integralnie z dochodzącymi do niego kurtyna
mi północnego i zachodniego frontu twierdzy. Wszystkie ściany od zewnątrz uformowane 
są skarpowo, od wewnętrznej strony pionowo. W pobliżu kątów barkowych w przedpier
siach barków i kurtyn zachowały się częściowo lub w całości rozglifione strzelnice na broń 
ręczną. Cegła stanowiąca licówkę ścian, regularnie formowana, tworzy w licu układ głów
ka-wozówka-główka. Materiał ruchomy z warstw gruzowo-ziemnych jest niezbyt liczny, 
o charakterze śmietniskowym (ceramika z naczyń, fragm. kafli, naczynia szklane, kości 
zwierzęce). 

Wyodrębniono dwie główne fazy budowy pierwotnego bastionu: 
Faza I - budowa wysokiego, niedużego bastionu o konstrukcji kamienno-ceglanej, na 
planie regularnego pięcioboku, z czołami o kierunkach minimalnie zbieżnych z linią kur
tyn (1,5°), wysokimi barkami prostopadłymi do kurtyn; przedpiersie murowane, ze strzel
nicami na broń ręczną, zamykające taras połączony z chodnikami strzeleckimi kurtyn; 
przy barkach sklepione kazamaty z działobitniami; w szyi bastionu murowany nadszaniec 
na planie wydłużonego czworoboku. Datowanie: XVI/XVII lub pocz. XVII w. 
Faza II - modernizacja bastionu: podwyższenie o ok. 3 m tarasu przez jego nadsypanie, 
uformowanie ziemnych przedpiersi ze strzelnicami wrębowymi na broń ciężką; wzmocnie
nie czoła bastionu murem kamiennym, podparcie narożników skarpami, postawienie 
wieżyczek (kawalier), przebudowa nadszańca. Datowanie: około poł. XVII w. 

Materiał ruchomy i szczegółowa dokumentacja znajdują się w Państwowej Służbie 
Ochrony Zabytków w Częstochowie. 

Badania bastionu zakończono, prowadzone są prace projektowe: zabezpieczenia odkry
tego bastionu, adaptacji i ekspozycji. 

Częstochowa-Jasna Góra 
st. 79-Bastion Św. Trójcy . 
AZP 86-48/30 

Biuro Badań i Pomiarów Nieniszczą
cych Krakowskiego Przedsiębiorstwa 
Geodezyjnego 

Badania wykonali mgr mgr Halina Ginter, Jan Kleszcz, Dariusz 
Kozera i Wiesław Nawrocki. Sprawozdanie na podstawie dokumen
tacji- mgr Jacek Koj . 

Badania rozpoznawcze struktur podpowierzchniowych radarem SIR-8 w obrębie Ba
stionu Św. Trójcy wykonano dla potrzeb przyszłych prac remontowych (opracowania 
harmonogramu i zakresu badań architektonicznych) tego fragmentu twierdzy jasnogór
skiej. Analiza zapisów falowych pozwoliła ustalić podpowierzchniowy zasięg murów kur
tyn i fakt ich częściowego uszkodzenia, występowanie reliktów zabudowy (pierwotny 
bastion?), istnienie fragm. sklepień (na gł. ok. 2 m), istnienie pojedynczych elementów 
zabudowy (filary?). 

Dokumentacja znajduje się w Państwowej S!użbie Ochrony Zabytków w Częstochowie. 
Termin przystąpienia do prac na Bastionie Sw. Trójcy nieokreślony. 



118 Okres nowożytny 

Częstochowa, st. 49-Rynek 
Starego Miasta 

Biuro Badań i Pomiarów Nieniszczą
cych Krakowskiego Przedsiębiorstwa 
Geodezyjnego AZP 86-48/1 

Badania rozpoznawcze wykonali mgr mgr Halina Ginter, Joanna 
Pieczonka, Tadeusz Książek, Wojciech Antosiewicz. Sprawozdanie na 
podstawie dokumentacji- mgr Jacek Koj. Finansowane przez U rząd 
Miasta Częstochowy. 

Obserwację struktur podpowierzchniowych płyty Starego Rynku radarem SIR-8 wyko
nano na wniosek Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Częstochowie, w związku 
z planowanym remontem, którego zakres przewiduje m.in. częściową niwelację fragmentu 
Rynku, likwidację zieleńca, zmianę nawierzchni. Analiza zapisów falowych skorelowana ze 
starymi planami i ikonografia ustaliła: 
-strefę występowania reliktów zabudowy w północnej części płyty Rynku (być może w tej 
strefie znajdował się ratusz), 
- obrys dwóch budynków w południowo-wschodniej części płyty Rynku, z których jeden 
prawdopodobnie miał 2 piwnice (na różnym poziomie), 
-prawdopodobne podziemne przejście z tych obiektów do budynku we wschodniej pierzei 
Rynku, 
- strefę zagruzowania w północno-wschodniej części Rynku, 
- strefę prawdopodobnego zachowania bruku w południowo-zachodniej części Rynku (na 
gł. ok. 20 cm). 

Dokumentacja znajduje się w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Częstochowie. 
Flanowane założenie wykopów archeologicznych w trakcie prac remontowych. Termin 

rozpoczęcia prac nieokreślony. 

Elbląg-Stare Miasto 
AZP 15-51/23 

Pracownie Konserwacji Zabytków sp. 
z o. o. Pracownia Archeologii Miast 
w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Grażyna Nawrolska, Andrzej Gołębiew
ski, Mirosław Marcinkawski pod kierunkiem Tadeusza Nawrolakiego 
(autor sprawozdania). Finansowane przez Zarząd Miasta Elbląga. 
Trzynasty sezon badań. Miasto późnośredniowieczne i nowożytne 
(1237-1945). 

, Prowadzono badania w bloku zabudowy między ul. ŚW; Ducha, Wodną, Mostową, 
Scieżka Kości~lna. Pracami objęto wnętrze kamieniczki przy Sw. Ducha 45 oraz podwórka 
działek przy Sw. Ducha 44-46 i Mostowej 13-15. Ogólna powierzchnia badań wynosiła 
565m2 (dotychczas badaniom poddano 5200 m2 Starego Miasta). 

W dobrze zachowanych nawarstwieniach na podwórkach odsłonięto wyjątkową jak na 
Elbląg liczbę poziomów konstrukcyjnych. Na podwórku działki Św. Ducha 45 było ich 9, 
a na sąsiednich po 6. W najstarszym poziomie odkryto system komunikacji wewnątrz 
bloku (drewniane uliczki) oraz relikty pierwszego rozmierzenia działek (płoty). Potwier
dzają one dotychczasowe przypuszczenia o wytyczeniu większych działek, które w k. XIIT w. 
uległy ponownemu rozmierzeniu lub podziałowi na mniejsze. Wśród typowych, ramo
wo-słupowych konstrukcji domów zwraca uwagę powszechniejsze niż w innych strefach 
ętarego Miasta stosowanie konstrukcji zrębowej . Wyróżnia się tutaj budynek na działce 
Sw. Ducha 46 postawiony na precyzyjnie wykonanym ruszcie. 

Wprowadzenie zabudowy murowanej nie zawsze było dostosowane do istniejących 
granic działek. Widoczne są regulacje przestrzenne zarówno we frontowej partii działek, 
jak i w tylnej . Stosunkowo regularne są natomiast wymiary kamieniczek i ich powierzch
nia (w świetle 98-110 m2

). Wszystkie mury kamieniczek wzniesiono w wątku wendyjskim; 
oczywiście jako pierwsze powstały mury międzydziałkowe, później ściany szczytowe. 
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Jedyne przebadane wnętrze kamienicy obrazuje skalę przemian w pierwotnym nawar
stwieniu terenu. Przekształcenie dawnego przyziemia w piwnicę spowodowało wybranie 
2 m dawnych nawarstwień. Praktycznie zachowała się jedna warstwa mierzwy z nieokre
ślonymi resztkami zabudowy? drewnianej . Wyższe warstwy związane były z użytkowa
niem kamieniczki od XIV do XX w. 

Uzyskano dalsze źródła do kultury materialnej mieszkańców dawnego Elbląga. Spo
śród nich zwraca uwagę pas skórzany z XV w. z aplikacjami z brązu . Porównując jednak 
tegoroczne materiały do zespołów uzyskanych przy ul. Rybackiej i Bednarskiej należy 
podkreślić, iż reprezentują one wyraźnie niższy standard. 

Badania będą kontynuowane. 

Gdańsk-Śródmieście Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania ratownicze prowadzili Zbigniew Borcowski i Elżbieta Koło
sowaka z Pracowni Archeologii Gdańska Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdań
sku. Miasto średniowieczne i nowożytne . 

Badania przeprowadzone zostały na zapleczu posesji nr 3 przy ul. Powroźniczej 
w Gdańsku, przy okazji wykopów budowlanych pod komorę przyłącza ciepłowniczego dla 
budynku ZUS. Odbywały się one w 2 etapach - w etapie I sporządzono archeologicz
no-konserwatorską dokumentację murów podpiwniczeń XVIII-wiecznych kamieniczek 
zburzonych podczas ostatniej wojny; etap II polegał na eksploracji archeologicznej do 
poziomu calca warstw znajdujących się poniżej murowanych piwnic nowożytnych. 

Sondaż o rozmiarach ok. 2 x 4 m rozpoczęto od poziomu dna wykopu budowlanego, 
tj . ok. l m n. p. m. (rzędna Kronsztadt) i ok. 3 m od płyt chodnikowych podwórza. Strop 
calca pierwszego, składającego się z warstwy sprasowanego torfu, wystąpił na gł . ok. 75 cm 
p. p. m. Z warstwy tej, z gł. ok. l m p. p. m. wydobyto zaciosaną dębową belkę o dł. 49 cm, 
przekazaną do analizy dendrochronologicznej . Dwie następne warstwy nad calcem były 
typowymi warstwami niwelacyjno-izolacyjnymi z zawartością materiału ceramicznego da
towanego na XV i XV/XVI w. W wyżej położoną grubą warstwę szarej gliny wkopana 
została podwalina drewnianej konstrukcji, odkryta in situ . Konstrukcja ta zniszczona 
została nie wcześniej niż w w. XVII, sądząc po obecności żółtych cegieł holenderskich 
w warstwie destrukcyjnej. Kolejna faza budowlana w tym rejonie nastąpiła prawdopodob
nie też już w w. XVII, wraz ze wzniesieniem murowanej budowli, której fragm. muru (mur 
nr l) na fundamencie z głazów polnych znajdowały się na wschodniej granicy wykopu 
budowlanego i sondażu. Wątek muru l bezpośrednio nad ławą fundamentową był mieszany
kamienie i cegła, wyżej zbudowany z cegły ręcznej o wymiarach średnich 8,1 x 14,5 x 30,5 cm, 
nieregularnie ułożony, z przewagą główek w układzie krzyżowym. Budynek był użytkowa
ny do czasu zburzenia w 1945 r. , o czym świadczą przymurowane do niego ściany zrujno
wanych piwnic z wypełniskiem z XX w. Wcześniej , prawdopodobnie jeszcze w XVII lub 
XVIII w., w części północnej mur l przecięty został innym murem (mur nr 2), biegnącym 
na osi wschód-zachód, z którego zachował się jedynie masywny fundament z dużych 
głazów ułożonych w skrzyni szalunkowej z desek sosnowych o szer. do 36 cm. Mimo tego 
nowego podziału architektonicznego zachowane zostało jednak pomieszczenie piwniczne 
(przynajmniej po południowej stronie muru 2) wybudowane w tym samym czasie lub nieco 
później co mur l. Konstrukcja tego pomieszczenia była drewniana lub drewniano-ceglana 
- pozostały jedynie elementy drewnianego szkieletu w postaci słupów i belek zachowa
nych in situ . Poziomy użytkowe tej piwnicy ulegały stopniowemu podwyższaniu- rozróż
niono przynajmniej 3 takie poziomy, z których najwyższy można datować na XVIII w. 
W tym okresie powstał też zapewne mur działowy (mur nr 3), zachowany w profilu za
chodnim sondażu do wysokości trzech szycht cegieł ręcznych o średnich wymiarach 
8,1 x 14,5 x? cm, ułożonych główkami w układzie krzyżowym na belce podwalinowej 
spoczywającej bezpośrednio na warstwie gliny. Ten ostatni poziom dzieli od piwnic nowo-
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żytnych z posadzkami cementowymi gruba warstwa niwelacyjna, złożona z gruzu ceglane
go zmieszanego ze żwirem. 

W zachodniej części sondażu odkryto również dużą beczkę drewnianą (śr. ok. l m, 
zachowana wysokość l m), która pochodzi z pierwszej fazy użytkowania piwnicy. Ponieważ 
beczka nie miała dna i została wkopana w łatwo wsiąkalne warstwy calca II, można sądzić, 
że było to urządzenie służące do odprowadzania bliżej nieokreślonych odpadów płynnych. 
Jej wypełniska stanowił w większości gruz ceglany z destrukcji fazy drugiej użytkowania 
piwnicy. 

Materiał archeologiczny z eksplorowanych warstw to głównie fragm. naczyń ceramicz
nych, ale także wyroby ze skóry, drewna i metalu. Z ciekawszych zabytków wymienić 
można mosiężny pasek bransoletki z wybijanym ornamentem, stanowiący niemal dokła
dną analogię z zabytkiem pozyskanym w 1990 r. na st. 2 w Gdańsku i datowanym na XV w. 
Pobrano również próbki drewna do analizy dendrochronologicznej, której wyniki pozwolą 
być może uściślić wydatowanie odkrytych obiektów. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania zakończono. 

Głogów-Ostrów Tumski, st. 2, gm. loco, woj. legnickie patrz późne średniowiecze 
Głogów-Stare Miasto, kwartał A-19, woj. legnickie patrz późne średniowiecze 
Głogów-Stare Miasto, kwartał A-23, woj. legnickie patrz późne średniowiecze 
Głogów-Stare Miasto, kwartał A-33, woj. legnickie patrz późne średniowiecze 

Gniezno, st. 225 
gm. loco, woj. poznańskie 
AZP 50-34/-

Muzeum Początków Państwa Folskie
go w Gnieźnie 

Badania ratownicze kierowane przez mgr. Tomasza Sawickiego. Fi
nansowane przez Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie 
i Telekomunikację Polską SA- Poznań. Teren miasta- wójtostwa. 
Okres nowożytny, wczesne i późne średniowiecze. 

Badania podjęto w październiku 1992 r., w wyniku nadzoru archeologicznego podczas 
prac ziemnych związanych z instalowaniem podziemnej sieci telekomunikacyjnej. 

W wykopie instalacyjnym na ul. Mieszka I (chodnik po stronie zachodniej) na wysoko
ści posesji nr 16/18 (Biblioteka Publiczna) natrafiono na liczne fragm. kafli renesanso
wych. Intensywnie występujący materiał wymagał powiększenia wykopu do rozmiarów 
ok. 3,5 x 3,5 m. Wykop ten doprowadzono do gł. 1,6-1,8 m nie osiągając calca. Zebrano 
kilka tysięcy ułamków kafli datowanych na 2 pol. XVI w. Wyróżniono niemal wszystkie 
rodzaje kafli stosowanych w konstrukcjach "bogatszych" odmian pieców z tego okresu. 
W większości są szkliwione i zdobione motywami roślinnymi, figuralnymi i herbowymi. 
Zaden nie ma śladów okopcenia od strony wewnętrznej. Fragmentom kafli towarzyszyły 
polepa i liczne ułamki naczyń glinianych, w tym duże misy o szkliwionych, promowanych 
krawędziach (wstępna chron. XVI-XVII w.). Zbiór ceramiki uzupełniają ułamki prawdopo
dobnie form (do kafli?) z motywami roślinnymi, geometrycznymi i figuralnym z inskryp
cją. Znaleziono także przedmioty żelazne (głównie gwoździe) oraz kawałki szybek i naczyń 
szklanych. Zespół kafli i pozostałe przedmioty zostały zniszczone w czasie pożaru, a na
stępnie wyrzucone do jamy i zasypane J?iaskiem. Znaleziono również (na złożu wtórnym) 
kilkanaście fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej (faza E-F) i liczne ułamki ceramiki 
późnośredniowiecznej . Pod skupiskiem kafli, na gł. ok. 1,5-1, 7 m, występował szary piasek 
z kawałkami polepy, śladami spalenizny oraz ceramiką nowożytną i późnośredniowieczną. 

Obiekt został częściowo zniszczony od strony zachodniej przez głębokie wkopy podczas 
budowy gmachu Biblioteki Publicznej na pocz. l. sześćdziesiątych. 
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W tym samym wykopie instalacyjnym, ale 40-50 m na południe, na wysokości posesji 
nr 22, natrafiono na luźno zalegające fragm. kafli gotyckich (2 poł. XV w.), m.in. z wyobra
żeniem rycerza na koniu (Pogoń?), maswerku gotyckiego i herbu (nieokreślony) . 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie. 

Badania zakończono. 

Gubin, st. 53 
gm. loco, woj. zielonogórskie 
AZP 61-07/13 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Jarosław Lewczuk (autor sprawozdania) przy 
współudziale mgr. mgr. Sławomira Kałagate i Małgorzaty Lewczuk. 
Finansowane przez Bank Państwowy PKO w Zielonej Górze. Fosa 
miejska i relikty zabudowy nowożytnej. 

Ratownicze badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny prowadzone były w związ
ku z budową Banku PKO przy ul. 3 Maja. Polegały one na stałej obserwacji kolejno 
odkrywanych poziomów ziemi i warstw zagruzowania, dokumentacji rysunkowej i fotogra
ficznej etapów pracy i wyłaniających się obiektów. Wydzielono 6 poziomów użytkowania 
działki przeznaczonej pod zabudowę. Zamykają się one między schyłkiem późnego średnio
wiecza (ówczesna fosa miejska), XVI-XVII wiekiem (wysypisko śmieci w nieużywanej 
fosie), a okresem nowożytnym- XIX-XX w. i czasy zabudowy dawnej fosy miejskiej. 

Oprócz reliktów zabudowy nowożytnej odkryto kilkadziesiąt fragm. ceramiki stalowo 
szarej, ceglastej i kremowobiałej , charakterystycznej dla XIV-XV i XV-XVI-XVII w. oraz 
fragm. naczyń kamionkowych datowanych na okres nowożytny. 

Imielno, st. 14 i 17, gm. Łubowo, woj. poznańskie patrz młodszy okres przedrzymski - okres 
wpływów rzymskich 
Jankowo Dolne, st. 18, 19, 20, 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie patrz późne średniowiecze 
Kalisz Pomorski, st. l , gm. loco, woj. koszalińskie patrz późne średniowiecze 

Kłobuck, st. 15, kościół Św. 
Marcina 
gm. loco, woj. częstochowskie 
AZP 84-47/-

Muzeum Okręgowe w Częstochowie 

Badania prowadziła mgr Iwona Młodkowska (autor sprawozdania). 
Finansowane przez parafię rzymskokatolicką p. w. św. Marcina 
w Kłobucku. Fragment starego cmentarza przykościelnego. 

Nadzór archeologiczny przy budowie kaplicy pogrzebowej. Lustrowano wykop odsła
niający fragm. fundamentów wyburzonego budynku gospodarczego, w celu określeniajego 
stanu zachowania i przydatności do wtórnego wykorzystania przy budowie kaplicy. 

Wykop o wymiarach 80 x 180 cm krawędzią północną przylegał do fundamentów. Do gł. 
70 cm stwierdzono warstwy przemieszane, zawierające szarobrązową, sypką ziemię 
z fragm. potłuczonych cegieł, kamieni wapiennych, fragm. węgli drzewnych oraz bardzo 
dużą ilość ludzkich kości pochodzących z wielu osobników. 

Warstwa 70-100 cm jednolita, zawierająca brązową sypką ziemię. W czasie dużej 
eksploracji warstwy 100-110 cm natrafiono na kompletny pochówek szkieletowy, usytuo
wany w samym środku wykopu. Szkielet w pozycji wyprostowanej, usytuowany wzdłuż osi 
wschód-zachód, głową na zachód. Ręka prawa nieco zgięta w łokciu, lewa dłoń pod kośćmi 
miednicy. Głowa nienaturalnie odgięta do tyłu. Pod czaszką, na południe od niej, zalegał 
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fragm. utrąconego, obrobionego bloku kamiennego z wapienia. Na jego płaskiej stronie 
spoczywała czaszka. Nie stwierdzono śladów trumny. W obrębie kości czaszki znaleziono 
silnie spatynowaną monetę srebrną - prawdopodobnie szeląg ryski Stefana Batorego. 
Szkielet posadowiony był na warstwie zółtozielonkawej gliny, stanowiącej calec na poziomie 
130 cm. Na południe od szkieletu znaleziono luźne, nie spalone kości innych osobników. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Koszalin, st. 23-26 patrz wczesne średniowiecze 
Kraków-Wawel, rejony I, V/B, IX, XI, XII patrz wczesne średniowiecze 

Legnica, fontanna "Neptun" 
w Rynku 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Legnicy 

AZP 77-20/-

Badania prowadzili dr Jerzy Romanow i mgr Romuald Piwko. Finan
sowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Urzędu Miejskiego w Legnicy. Zamknięty sezon badań . Renesans, 
barok. 

W lipcu i sierpniu 1992 r. przeprowadzono ratownicze badania archeologiczno-archi
tektoniczne w rejonie fontanny "Neptun" na legnickim Rynku. Prace podjęto w związku 
z kompleksową renowacją XVIII-wiecznej fontanny i projektowanym dla niej własnym 
obiegiem wody. 

Po zdemontowaniu istniejącej budowli, pod stabilizującymi ją płytami piaskowcowymi 
ukazał się nieznany obiekt architektoniczny. Wzniesiony był na planie regularnego ośmio
boku, którego ścianę stanowiły starannie wykonane elementy z piaskowca, spięte ze sobą 
rodzajem zamków, tj . wcięć, wycięć i półkoli ściśle do siebie dopasowanych. Elementy 
narożne występowały poza zewnętrzny obrys całej konstrukcji. Wymiary zewnętrzne 
obiektu po osiach wynosiły 6,5 x 6,3 m. Analiza połączeń poszczególnych elementów wykazała, 
że są one powtarzalne w formie i wielkości. Spoiny między nimi, a także 2 stwierdzone pozio
my użytkowe uszczelnione zostały dziegciem. W środkowej części zbiornika wodnego, 
który był przedmiotem badań, odkryto czworoboczny, mniejszy, o wymiarach 1,5 x 1,6 m, 
związany z II etapem użytkowania. Pod nim stwierdzono istnienie kamiennego, okrągłego 
w formie rząpia, do którego wodę doprowadzono piaskowcowym, szczelnie przykrytym 
korytem. Te dwa ostatnie elementy łączą się z I fazą zbiornika wodnego. 

Analiza stratygraficzna nawarstwień , jak też źródła historyczne pozwalają łączyć 
zbiornik z okresem renesansu. Stanowił on zapewne tylko jeden, za to bardzo efektowny 
w swej formie element wśród urządzeń wodnych istniejących w tym czasie w Legnicy. 

Leśno, st. 20, gm. Brusy, woj. bydgoskie patrz późne średniowiecze 
Lidzbark Warmiński, st. XX, gm. loco, woj. olsztyńskie patrz późne średniowiecze 

Lidzbark Warmiński, st. XXI 
gm. loco, woj. olsztyńskie 
AZP 16-62/-

Archeo-Adam 

Badania prowadzili mgr mgr M. Birezowska, H. i A. Mackiewicz. 
Finansowane przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim. Pier
wszy sezon badań. Mury obronne zamku w ciągu zachodnim. 

Badania na st. XXI (wykopy l i 2) w Lidzbarku Warmińskim prowadzono od 3 VI do 
27 VII 1992 r., obejmując ich zasięgiem obszar międzymurza w części południowej zachod-
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niego muru obwodowego zamku i obszar od strony zachodniej zachowanego muru od 
strony Łyny. 

Wykop l miał na celu uchwycenie reliktów baszty sytuowanej w tym miejscu przez 
K. Hauke, niestety okazał się jałowy i stwierdzono tu jedynie nawarstwienia zasypiskowe 
powstałe na skutek obsypania murów zamkowych (od strony Łyny) oraz relikty istniejącej 
przed II wojną światową gorzelni (od strony międzymurza). 

Bardzo ciekawe wyniki uzyskano natomiast w obrębie wykopu 2, założonego na połu
dnie od l. Natrafiono tu na relikty baszty (prawdopodobnie połączonej z gdaniskiem). 
Baszta została dostawiona do lica zachodniego murów zamkowych, miała kształt nieregu
larnego czworoboku o wymiarach zewnętrznych 5,8 x 7 x 6 m. Grubość murów wahała się 
od 1,4 do 1,5. Wzniesiona została z cegieł o wymiarach 29,5-32 x 14-15,5 x 7,5-8,5 cm, 
łączonych na zaprawę wapienną. Od strony południowej przez środek ściany baszty 
przebiegał przepust o szerokości 1,1 m. Dodatkowo w przepuście natrafiono na drewniane 
koryto usytuowane równolegle do muru obwodowego, poniżej którego (w układzie prosto
padłym względem koryta) na całej szerokości przepustu znajdował się mur ceglany o sze
rokości 0,6 m, którego spągu zalegania nie udało się niestety uchwycić ze względu na 
niewielkie rozmiary wykopu oraz gwałtownie napływającą wodę (główną przyczyną był 
jednak brak środków finansowych na rozszerzenie zakresu badań, których głównym celem 
było zlokalizowanie baszty i odsłonięcie jej zachowanej korony, co umożliwiało uchwycenie 
jej wymiarów). Należy podkreślić, iż w ścianie północnej baszty, od strony wewnętrznej 
uchwycono całkowicie zachowane sklepienie kolebkowe, tak więc można stwierdzić, iż 
przepust przebiegał przez całą jej długość i był przesklepiony zarówno od strony południo
wej, jak i północnej . 

Pozyskano liczny materiał zabytkowy w postaci fragm. naczyń (ceramika siwa, cegla
sta, naczynia fajansowe i kamionkowe), kafli, przedmiotów szklanych oraz odpadów kości. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż najliczniej reprezentowane są naczynia wypalane w atmosfe
rze utleniającej . Generalnie ceramikę można datować na l. 60. XV w. -pocz. XVIII w. 
Należy jednak podkreślić, że chronologia ta dotyczy głównie zewnętrznych warstw kultu
rowych wokół baszty, które miały charakter zasypiskowy lub śmietniskowy. Trudno więc 
bez systematycznych badań wnętrza baszty identyfikować ten podział czasowy z okresem 
jej powstania i funkcjonowania. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków oraz 
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami). 

Lubawa, st. 3, grn. loco, woj. olsztyńskie patrz późne 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. Drugi sezon badań . Fortyfikacje 
z XVII-XX w. 

Badania prowadzono na bastionie południowo-wschodnim oraz w fosie, w związku 
z planowaną odbudową zniszczonych partii muru obudowy stoku fosy. Założono 2 wykopy. 

Wykop nr IV (numeracją nawiązano do badań z 1991 r.) zlokalizowano po wschodniej 
stronie bastionu. W profilach wykopu uchwycono nasypy związane z budową fortyfikacji 
przez Stanisława Lubomirskiego przed 1641 r. oraz ich modernizacją w 2 poł. XVII w. 
przez Sebastiana Lubomirskiego. Ponadto stwierdzono występowanie żeber wzmacniają
cych mur od strony wewnętrznej - odległość pomiędzy nimi wynosi ok. 3,5 m. 

Wykop nr V przebiegał na przedłużeniu wykopu nr Iv, od kamiennego muru obudowy 
stoku fosy, poprzez fosę, do trawiastego jej przeciwstoku. Uchwycono górny układ warstw 



124 Okres nowożytny 

w fosie oraz stwierdzono występowanie odsadzki po zewnętrznej stronie muru, idącej 
lekkim skosem w dół. 

Materiał zabytkowy występował bardzo nielicznie i był mało charakterystyczny. 
Badania będą kontynuowane. 

Łask 
gm. loco, woj. sieradzkie 
AZP 70-49/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadzili pracownicy i studenci Katedry Archeologii Uni
wersytetu Łódzkiego. Finansowane przez burmistrza Łasku. Pier
wszy sezon badań . Pozostałości dworu Korabitów Łaskich. 

Celem badań była próba identyfikacji miejsca, w którym zlokalizowany był dwór Ła
skich, a także poznanie jego charakteru i przemian. Wytyczono i wyeksplorowano 17 wykopów 
sondażowych o łącznej powierzchni 187m2 i orientacyjnej kubaturze200m3 oraz 10 cią
gów wierceń, drążonych ręcznym świdrem strzemiączkowym, obejmujących łącznie 52 od
wierty. Zgromadzono materiał zabytkowy ujęty w 114 numerów inwentarzowych, liczący 
łącznie ok. 6600 zabytków (z czego ok. 5900 stanowiły ułamki naczyń glinianych). Sporządzo
no 38 planów rysunkowych i niezbędną dokumentację fotograficzną. 

Penetracją terenową objęto 5 wytypowanych uprzednio rejonów dużego, ok. B-hektaro
wego parku. W 3 uzyskano wyniki negatywne. Najciekawsze efekty dało przebadanie 
kopca znajdującego się na północno-wschodnim skraju parku i rejonu położonego nad 
stawem w północno-zachodniej jego części. W rejonie kopca (wykopy I- IV) stwierdzono 
brak starszych nawarstwień kulturowych, a prawiejałowe warstwy nasypowe przekonują, 
że kopiec powstał dopiero w XIX w. Był to prawdopodobnie tzw. kopiec widokowy, związany 
z organizacją przestrzeni parkowej na zapleczu dwory1 Kręskich, siedzących tu w II poło
wie XIX w. 

W rejonie stawu przebadano 8 wykopów (109 m2
) i wydrążono 4 ciągi odwiertów. 

Znaleziono tam ok. 95 % wszystkich zabytków ruchomych. _ Bezpośrednio na poziomie 
gruntu stwierdzono występowanie materiałów późnośredniowiecznych, datowanych od 
poł. XIV w., a także liczne warstwy kulturowe (wypełnione płatami gliny, polepy i węgli 
drzewnych) zalegające między dużymi eratykami, układającymi się w czworobok o wymia
rach 7 x 9 m. W centrum badanej partii znaleziono duże skupisko kafli naczyniowych. 
~trefa rozrzedzającego się ku brzegom osadnictwa późnośredniowiecznego zajmowała 
obszar 20 x 25m, a w jego partii centralnej ulokowane były skupiska materiału i głazy. Na 
okrajach strefy znajdowano przemieszane zabytki późnośredniowieczne i nowożytne 
(w tym polewane, ornamentowane ułamki kafli piecowych). 

Opisana sytuacja wskazuje, że w badanym rejonie natrafiono na relikty domostwa 
powstałego w poł. XIV w. , ogrzewanego piecem z kafli naczyniowych i fundowanego na 
dużych głazach. Można go hipotetycznie łączyć z pierwszym dworem Korabitów Łaskich . 
Prawdopodobnie w tym właśnie miejscu stały kolejne dwory Łaskich, również obiekt 
opisany w 1617 r._jako "curia na kopczu" . Nasyp ziemny po tym obronnym dworze, 
zalegający ponad badanymi warstwami, został zniwelowany w w. XIX, a całkowitego zni
szczenia terenu dopełniły prace ziemne prowadzone w związku z -sypaniem wałów prze
ciwpowodziowych w L 50. XX w. 

Badania doprowadziły więc do znalezienia miejsca dworu Łaskich, poznania ich naj
starszej siedziby (od połowy XIV w.) i stwierdzenia rozwiezienia poziomów związanych 
z obronną rezydencją Korabitów z XV-XVII w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane będą w Katedrze Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

Badania zostały zakończone. 
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Milejów, st. I 
gm. Kawęczyn, woj. konińskie 
AZP 64-43/-

Muzeum Okręgowe w Koninie. 

Badania prowadził mgr Józef Kapustka. Finansowane przez Urząd 
Gminy Kawęczyn. Pierwszy sezon badań. Dwór nowożytny na kopcu. 
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Owalny (40 x 45 m) kopiec, o podstawie wzmocnionej kamieniami, znajduje się w pół
nocno-wschodniej części wsi, na terenie gospodarstwa p. Jasiaków. Otoczony jest fosą, do 
budowy której wykorzystano przepływający w pobliżu strumień (pogłębiając i zmieniając 
częściowo jego koryto). Uzyskana ziemia została użyta do sypania kopca. Zachowały się 
ślady drogi wiodącej na kopiec, tzw. okrężnicy. W późniejszym okresie, gdy obiekt był już 
opuszczony, miejsce to wykorzystano do założenia stawów rybnych -jeden funkcjonuje do 
dziś. Brakjak na razie źródeł pisanych pozwalających określić czas powstania i funkcjono
wania dworu. 

Założono 2 wykopy sondażowe. Stwierdzono, że kopiec jest w całości sztuczny (nie 
wykorzystano dawnej formy naturalnej). Wybrano miejsce pierwotnie zabagnione. Pier
wszą warstwę konstrukcyjną stanowiły kamienie polne, na które sypano glinę (różne 
rodzaje) uzyskaną z kopania fosy. 

Fundamenty dworu zbudowano z kamieni łączonych zaprawą wapienną. Miejscami 
użyto także gruzu. Na nich z cegły wymurowano podmurówkę. Cegła różna- najprawdo
podobniej rozbiórkowa - obok tzw. palcówki występuje regularna (z kilku warsztatów, 
o różnych rozmiarach). Ściany gliniane. Brak pozostałości dachówek sugeruje, że dwór był 
kryty gontem. Pomieszczenia w środku miały posadzki z wypalanych płytek glinianych. 
Duże ilości kafli piecowych wskazują na sposób ogrzewania. 

W północnej części kopca zachowały się resztki kamiennych podmurówek - prawdo
podobnie przyczółków mostowych. 

Po całkowitej ruinie dworu (ślady pożaru, ściany przewróciły się na zewnątrz) teren był 
zamieszkiwany, obok stwierdzono ślady półziemianki - piwniczki. 

Badany obiekt funkcjonował najprawdopodobniej w XVII-XVIII w. Użyty do jego budo
wy materiał budowlany pochodzący z rozbiórki sugeruje, że powstał on prawdopodobnie 
na miejscu starszego (XVI w.?). Wyjaśnienie tej kwestii wymaga szerszych badań wykopa
liskowych i archiwalnych. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Olkusz, st. 2, gm. loco, woj. katowickie patrz późne średniowiecze 

Olsztyn-Kortowo, st. CXI 
AZP 24-61/-

Archeo-Adam 

Badania prowadzili mgr mgr H. i A. Mackiewicz. Finansowane przez 
parafię św. Franciszka z Asyżu. Pierwszy sezon badań. Cegielnia, 
XVI-XVII wiek. 

W dniach 2-3 X 1992 r., na skutek powiadomienia przez proboszcza parafii, ks. Hulec
kiego, o natrafleniu na pozostałości cegielni w wykopie budowlanym pod fundamenty 
domu parafialnego, przeprowadzono prace dokumentacyjne odsłoniętych reliktów. Odkry
cie oznaczonojako Olsztyn st. CXI. Położonejest ono ok. 200m na północ odjeziorka Stary 
Dwór i ok. 50 m na południe od niewielkiego oczka znajdującego się w dużym zagłębieniu 
utworzonym prawdopodobnie na skutek wybierania gliny dla potrzeb cegielni, 400 m na 
zachód od drogi z Olsztyna do Olsztynka, na skraju wzgórza. 

Prace archeologiczne były utrudnione ze względu na zaawansowane prace budowlane 
(wylany fundament, założone szalunki), w związku z czym ograniczyły się do oczyszczenia 
dostępnych profili, częściowej eksploracji komory wschodniej pieca cegielni oraz wykona-
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nia dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. Na stanowisku stwierdzono istnienie 3 ko
mór piecowych (oznaczono je cyframi rzymskimi od I do III) o łukowym sklepieniu, wypeł
nionych gruzem ceglanym. Komory te wystąpiły na szerokości 5 m. Od strony zach9dniej 
udało się zarejestrować ceglaną ścianę zewnętrzną pieca, częściowo otynkowaną. Sciany 
wschodniej nie uchwycono, gdyż wchodzi w profil wschodni. Ponieważ jednak uchwycono 
fragm. konstrukcji wskazującej na to, że mamy tu do czynienia z pozostałością komina, 
z pewną ostrożnością można stwierdzić, że piec składał się właśnie z trzech komór. Eksplo
racja komory wschodniej pozwoliła stwierdzić, iż ściana komory pieca posadowiona była 
bezpośrednio na warstwie gliny i zbudowana była z 6 warstw cegieł. Ostatnią warstwę 
(stropową) stanowiły cegły ułożone główkowo. Na nich wsparte były żebra sklepienia 
rozstawione ok. 0,2 m. Szerokość żebra była równa długości użytych cegieł. Cegły miały 
wymiary 29-30 x 14-14,5 x 7,5-8 cm. Wysokość łuku sklepienia miała 0,4 m. Tak więc 
wysokość całej komory w prześwicie wynosiła l m. Pozostałości komina wskazują na to, iż 
zadokumentowano tylko ścianę pieca, tak więc jego część frontowa z otworami ogniowymi 
usytuowana była w kierunku północnym. Ponieważ jednak pozostałości określone jako 
resztki komina były nikłe, powyższe ustalenie jest tylko hipotetyczne i wymaga potwier
dzenia ewentualnymi systematycznymi badaniami w przyszłości. Ze względu na fakt, iż 
w obrębie wykopu nie udało się pozyskać materiału ceramicznego, który umożliwiłby 
datowanie stanowiska, można się było oprzećjedynie na wymiarach użytych cegieł. Ponie
waż różnice w ich wymiarach były niewielkie, można założyć, iż pochodziły one z jednej 
lady, a tym samym wyrabiane były w tym samym czasie. Należy zaznaczyć, że wymiar 
cegieł nie daje podstaw do dokładnego ustalenia ich chronologii, a jedynie z pewną toleran
cją. W omawianym przypadku wiek pieca można ogólnie określić na podstawie sposobu 
wygładzania powierzchni cegieł. Zakładając, że od XVI w. zaczęto prawie powszechnie 
używać strychulca zamiast wygładzania ręcznego, a piec zbudowano z cegły palcówki 
(wygładzanej ręcznie), można z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać, iż interesujący nas 
obiekt nie powstał później niż w XVI w. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków oraz 
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 

Ostróda-Brama Garncarska, gm. loco, woj. olsztyńskie patrz późne średniowiecze 
Płock, klasztor i kościół Dominikanów patrz wczesne średniowiecze 

Płock,st.29,30,31 
AZP 50-54/-

Archet sp. z o. o. w Warszawie 

Badania prowadzili mgr mgr R. Cędrowski, A. Gołembnik, M. Mato
sek i M. Wąsik. Finansowane przez Urząd Miasta w Płocku. Relikty 
architektury gotyckiej i nowożytnej oraz zaplecza działek miejskich 
(XV-XX w.). 

Badania- nadzory archeologiczne objęły piwnice budynków Stary Rynek 14 i 16 oraz 
wykop kanalizacyjny przebiegający z tyłu tych budynków. W piwnicy we wschodniej części 
kamienicy Stary Rynek 16 (st. 29) zweryfikowano wstępne ustalenia architektoniczne. 
Oprócz gotyckiej, bocznej ściany kamienicy, murowanej w wątkujednowozówkowym, z od
cinkowo przesklepioną wnęką (później zamurowaną), stwierdzono fundament kamienny 
pierwotnej ściany frontowej. Fundament ten, o gr. 1,2 m, przebiega ok. 20-30 cm od lica 
wewnętrznego obecnej ściany frontowej (ściana ta została postawiona dopiero w l. 20-30. 
XIX w., w związku z wyrównaniem pierzei rynkowej). W tylnym trakcie piwnic stwierdzo
no liczne przemurowania pierwotnej bocznej ściany gotyckiej oraz fundamentowanie 
ściany tylnej. Zrekonstruowane wymiary kamienicy gotyckiej wynosiły 7 x 10,8 m (głębo
kość). We wnętrzu piwnicy, w wykopach odsłaniających fundamenty ścian stwierdzono 
występowanie jedynie warstw gruzowych związanych z remontami w XVIII-XIX w., 
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W wykopie pod instalacje kanalizacyjne na zapleczu budynków (st. 30) zadokumento
wane zostały ściany wykopu. Stwierdzono liczne wkopy budowlane i remontowe 
(XIX-XX w.), które odcięły nawarstwienia z podwórzy od ścian tylnych kamienic fronto
wych. Na profllu południowo-zachodnim (od strony podwórza) uchwycono ślady obiektów 
i warstw średniowiecznych związanych z pierwotną zabudową lub gromadzeniem między
działkowym (ceramika XV-XVI w.) . W wykopie kanalizacyjnym w obrębie posesji Stary 
Rynek 14 zadokumentowano murowaną w wątku polskim ścianę tylną kamienicy gotyc
kiej (cegły o wymiarach 9-10 x 12,5-14 x 27,5-29 cm). Zachowana dł. ściany wynosi 4,5 m, 
grubość 0,85 m. Oba tylne narożniki kamienicy (oba końce ściany tylnej) zostały 
w XVII w.? zniszczone przez wkop pod fundament kamienny, na którym wzniesiona zosta
ła oficyna tylna (w konstrukcji ramowej) budynku frontowego. Nowożytna kamienica 
uległa skróceniu w trakcie tylnym. Głębokość pierwotnej, gotyckiej kamienicy wynosiła 
16,5 m (mur gotycki odsłonięty w wykopie jest odległy o 16,5 m od linii, po której przebiega 
fundament pierwotnej ściany frontowej w kamienicy Stary Rynek 16). 

W północno-zachodniej części piwnic pod obecnym budynkiem Stary Rynek 14 (st. 31) 
zadokumentowano lico gotyckiej ściany bocznej kamienicy. Wymurowana została w wątku 
polskim (cegły o wymiarach 8-8,5 x 12,5-13 x 28-28,5 cm) . Wystąpiły 3 wnęki przesklepio
ne ostrołukowo -jedna z nich została przecięta przez ścianę tylną obecnej kamienicy. 
W czasach nowożytnych ściana gotycka została wylicowana i zasłonięta przez wymurowa
nie przesklepienia kolebkowego oraz zasypanie gruzem pach sklepiennych i położenie 
nowej podłogi. W tym okresie wcześniejsze nawarstwienia zostały wybrane - obniżono 
poziom użytkowy pomieszczenia pod kolebką. Odsłonięty mur gotycki był murem bocz
nym kamienicy, która stała na działce Stary Rynek 12 - obecna granica międzydziałkowa 
(między posesjami 12 i 14) jest wtórna i została wytyczona w XIX w. 

Uzyskano 53 fragm. ceramiki średniowiecznej i nowożytnej oraz l fragm. naczynia 
szklanego. 

Zabytki, dokumentacja terenowa i opracowanie znajdują się w Państwowej Służbie 
Ochrony Zabytków w Płocku. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań . 

Polkowice-Stare Miasto, gm. loco, woj. legnickie patrz późne średniowiecze 

Rajsk, st. 33 
gm. Bielsk Podlaski, woj. bia· 
łostockie 

Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologi Podlaska Ekspedy
cja Archeologiczna 

AZP 43-86/-

Badania prowadził mgr Dariusz Krasnodębski. Uczestniczyli studen
ci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cmentarzy
sko, XVI-XIX w. 

Stanowisko zlokalizowane jest w centralnej części wsi Rajsk, na wzgórzu przy cerkwi. 
Południowo-zachodnia część tego wzniesienia została zniszczona w l. 70., podczas prac 
ziemnych związanych z budową głównej drogi prowadzącej przez wieś oraz bocznej prowa
dzącej do zabudowań plebanii. Prace te oraz osuwanie się skarpy po większych opadach 
deszczu doprowadziły do odsłonięcia fragm. szkieletów ludzkich. Skłoniło to Podlaską 
Ekspedycję Archeologiczną do przeprowadzenia na małą skalę (tydzień) ratowniczych 
badań wykopaliskowych, prowadzonych równolegle do działań na terenie osady w Hać
kach. 

Badania objęły swoim zasięgiem obszar ok. 15m2
, na którym wyeksplorowano 3 jamy 

o śr. od ok. 0,5 do 0,8 m i gł. ok. l m. Obiekty te wypełnione były kośćmi ludzkimi, których 
układ i charakter (m.in. brak małych kości) wskazywał, że był to pochówek wtórny. Kości 
te pochodziły zapewne z grobów zniszczonych w trakcie bliżej nieokreślonych prac ziem-
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nych prowadzonych w przeszłości na terenie cmentarzyska przycerkiewnego (np. związa
nych z przebudową cerkwi tuż po II wojnie) . 

Z uwagi na całkowity brak materiału do datowania obiektu (ceramika lub części 
stroju), przy określeniu czasujego użytkowania można opierać sięjedynie na przesłankach 
historycznych oraz daleko idących hipotezach. Przyjąć można, że jest to okres pomiędzy 
XVI w. (od kiedy istnieje cerkiew w Rajsku) a 2 pol. XIX w. 

Badania zostały zakończone i o ile nie nastąpi dalsze niszczenie stanowiska nie przewi
duje się ich wznowienia. 

Reszel, st. II Archeo-Adam 
gm. loco, woj. olsztyńskie 
AZP 18-67/-

Badania prowadzili mgr mgr H. i A. Mackiewicz (autor sprawozda
nia). Finansowane przez W Galickiego, K. Kaczmarczyka i W Piwoń
skiego (osoby prywatne). Pierwszy sezon badań. Stare miasto, 
XVII-XX wiek. 

Prace prowadzono od 18 V do 20 VI 1992 r. Wykop założony w zachodniej pierzei ulicy 
Podzamcze oznaczono nr 5 od A do I w obrębie st. II. Teren badań stanowił obszar o wy
miarach 25 x 7 m i był przedłużeniem zabudowy szeregowej przy ulicy Podzamcze. Ponie
waż projektowane budynki nie miały mieć podpiwniczenia, wykopy nie przekraczały gł. 
1,3 m i szerokości l m. Tak więc prowadzono tu niepełną eksplorację, a co za tym idzie 
w żadnym miejscu nie osiągnięto calca, lecz jedynie strop warstw późnośredniowiecznych, 
i to nie na całej powierzchni. Generalnie można stwierdzić, iż w obrębie wykopu 5 uchwy
cono piwniczną zabudowę ul. Podzamcze, która uległa licznym przeobrażeniom związa
nym z odbudową i przebudową miasta oraz zniszczeniom spowodowanym pożarami. 
Wszystkie zarejestrowane nawarstwienia należy wiązać z okresem nowożytnym i współ
czesnym (XVI-XX w.), co potwierdza materiał ceramiczny. Natomiast obecność materiału 
zabytkowego, który można wiązać z późnym średniowieczem, a który pozyskano w par
tiach przydennych wykopu, w większości przypadków jest wynikiem przemieszania 
warstw średniowiecznych i nowożytnych na skutek różnego rodzaju prac budowlanych. 
Ponadto nawarstwienia potwierdziły przynajmniej 2 pożary związane z tym rejonem mia
sta (znane ze źródeł historycznych), z których jeden z całą pewnością miał miejsce 
w 1806 r. Odsłonięto także elementy zabudowy drewnianej w postaci bardzo zniszczonej 
(zbutwiałej) podłogi, którą uchwycono na gł. ok. 1,3 m. Natrafiono na nie w wykopach 5A, 
5D, 5E, 5H, 5G i 51. W przypadku wykopu 5D konstrukcjom drewnianym towarzyszyły 
duże kamienie i głazy, które wystąpiły również w wykopie 5C i 5B. W wykopie 5B kamienie 
te tworzyły regularny rząd wzdłuż wschodniego profilu. Pomimo niepełnej i w gruncie 
rzeczy wyrywkowej eksploracji, pozyskano bogaty materiał zabytkowy, który ogólnie moż
na datować od k. XV do k. XIX w. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków oraz 
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami). 

Rudy, gm. Kuźnia Raciborska, woj. katowickie patrz wczesne średniowiecze 



Informator Archeologiczny 

Sieradz, ul. Dominikańska 11 
AZP 70-45/-

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowska. Finansowane 
przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Pierwszy sezon badań . Osad
nictwo miejskie późnośredniowieczne i nowożytne. 
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W związku z przeznaczeniem terenu na działki budowlane przeprowadzono archeolo
giczne badania ratownicze. Wykop o wymiarach 2,5 x 10 m usytuowano na terenie posesji 
nr 11, na zakręcie ulicy Dominikańskiej. 

Górne warstwy były zniszczone wkopami nowożytnymi - w części południowej do 
gł. 100 cm, w części północnej do gł. 140 cm. W odległości 2,5-3,5 m od profilu południowe
go wykop był przecięty nowożytnym wkopem wchodzącym w calec (do gł. 3,5 m). Na dnie 
wkopu znajdował się kanał zbudowany z cegieł spojonych zaprawą wapienną, wypełniony 
wodą. Wykonano go zapewne w XIX w. W partii wykopu między wkopem i profilem połu
dniowym wyróżniono 3 fazy budowlane, oddzielone od siebie warstewkami spalenizny (na 
gł. 150, 200, 260 cm). 

Faza I. Odsłonięto ślad po narożniku budynku drewnianego. Płytki wkop w calec 
(25 cm) wypełniony był gruzem ceglanym, na którym ułożono podłogę. Nad nią wypełniska 
o miąższości 60 cm stanowiła ciemna ziemia gliniasta z bardzo dużą ilością węgli drzew
nych, drobnych fragm. gruzu ceglanego, polepy i ułamków ceramiki, którą datować można 
na okres późnośredniowieczny. 

Faza TI. Na gł. 150-200 cm zalegała warstwa gliniastopiaszczystej, ciemnobrązowej 
ziemi, przemieszanej z grudkami polepy, węglami drzewnymi, ułamkami ceramiki i kafli 
płytowych. Niektóre fragm. mają zieloną polewę. W stropie tej warstwy zalegała warstew
ka spalenizny o miąższości ok. 5 cm. Fazę tę datować można na XVI-XVII w. 

Faza m. Na gł. 80-150 cm zalegała warstwa polepy z dużą ilością węgli drzewnych 
i ułamki ceramiki datowanej na XVIII w. 

W wykopie odsłonięto tylko północno-wschodnią część obiektów. W pozostałej partii 
części południowej wykopu warstwy były przemieszane aż do calca, tj. do gł. ok. 250 cm. 
Przy profilu północnym do gł. 140 cm warstwy były przemieszane. Na tej głębokości 
pojawił się bruk kamienny, stanowiący nawierzchnię ulicy przebiegającej w kierunku 
wschód-zachód, skośnie do obecnego układu. Bruk był wypukły, umocniony na brzegu 
kamieniami. Ułożono go na nasypie składającym się z 2 warstw: na spodzie z gruzu 
ceglanego i wyżej z piasku. Na odcinku między brukiem a ok. 4 m na południe od profilu, 
na gł. 140-200 cm znajdowało się wysypisko śmieci (ułamki ceramiki, skorodowane przed
mioty żelazne, fragm. kafli i szkła, kości zwierzęce) datowane na XVII-XIX w. Poniżej 
zalegała warstwa ciemnej, piaszczysto-gliniastej ziemi z ceramiką późnośredniowieczną. 

Mimo niewielkiej odległości od XIII-wiecznego klasztoru podominikańskiego nie 
stwierdzono występowania warstwy związanej z tym obiektem. 

Najstarsze zabytki datować można nie wcześniej niż na XIV w. 
Badania będą kontynuowane. 

Strzemkowo, st. 3, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie patrz późne średniowiecze 
Tarnobrzeg-Dzików, st. l patrz późne średniowiecze 
Tarnów, st. 5 patrz późne średniowiecze 
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Tykocin, st. 39 Muzeum Okręgowe w Białymstoku 
gm.loco, woj. białostockie 
AZP 36-83/-

Badania prowadziła mgr Urszula Stankiewicz. Finansowane przez 
Urząd Gminy w Tykocinie. Pierwszy sezon badań. Stary Rynek 
(XV-XX w.) 

Badania prowadzono w związku z planowaną rewaloryzacją placu Czarnieckiego ze 
względu na zniszczenia drzewostanu parkowego spowodowane huraganem w sierpniu 
1992 r. Plac, na którym po 1945 r. założono park, usytuowany jest w centralnej części 
miasta. Historycznie już od XV w. jest to teren Rynku Starego, przebudowanego przez 
Jana Klemensa Branickiego w pol. XVIII w. Znany z planów K. Nowickiego z ok. 1769 r. 
ma kształt wydłużonego trapezu o powierzchni ok. l ha, z niemal centralnie usytuowanym 
pomnikiem Stefana Czarnieckiego. 

Celem badań archeologicznych było uchwycenie stratygrafii osadniczej oraz zlokalizo
wanie znanego ze źródeł historycznych budynku ratusza. Rozpoznano 101,10 m2 powierz
chni rynkowej, koncentrując się na zachodniej części placu. Uzyskano przekrój wzdłuż 
krótszej osi rynku (północ-południe) oraz przebadano centralną część placu. Odsłonięto na 
gł. 0,85-1,1 m od powierzchni ziemi warstwy nawierzchni rynkowej z pol. XVIII w., wyko
nanej w czasach Jana Klemensa Branickiego. Na gł. 1,1-1,45 m od powierzchni ziemi, 
poniżej dolnego poziomu nawierzchni, stwierdzono występowanie warstwy próchniczej 
o bardzo dużej zawartości wiórów i odpadów ciesielskich. W warstwie odkryto szczątkowo 
zachowane fragm. konstrukcyjne niewielkiego budynku drewnianego, być może kamieni
cy. N aj starszy poziom użytkowy tworzyła warstwa piaszczysta o niewielkiej zawartości 
szczątków organicznych, dających brunatne zabarwienie. Poziom datowano jedynie cera
miką naczyniową z XV w. W warstwie tej odsłonięto duże fragm. spalonej konstrukcji 
drewnianej, prawdopodobnie budynku. 

W wykopie usytuowanym przy zachodniej krawędzi bruku otaczającego pomnik Stefa
na Czernieckiego, na gł. 0,65 m od powierzchni ziemi, odsłonięto szczątkowo zachowany 
fragm . muru kamiennego z zaprawą wapienno-piaskową i ułamkami cegły palcówki; zni
szczony prawdopodobnie w 2 pol. XVITI w. i XX w. 

Uchwycenie pełnej stratygrafii okazało się na badanym obszarze utrudnione ze wzglę
du na przeprowadzoną w pol. XX w. niwelację terenu. Zniszczono układ nawarstwień 
początku XX oraz częściowo XIX w., nie naruszono warstw XVIII-XV w. 

Ruchomy materiał zabytkowy stano~ą głównie fragm. naczyń glinianych, wstępnie 
datowanych na XV-XX w., fragm. kafli, ok. 100 fragm. skóry (głównie obuwia), kilka 
podków i innych bardzo skorodowanych przedmiotów żelaznych, fragm. fajki, moneta 
miedziana, szydło kościane, fragm. naczyń szklanych (głównie butelek) oraz bardzo duża 
ilość kości zwierzęcych. 

Badania będą kontynuowane. 

Wleń-Zamek 
gm. loco, woj. jeleniogórskie 
AZP 81-15/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Jeleniej Górze 

Badania prowadzili C. Buśko, K. Dymek, J. Piekalski. Zabudowa 
zamku górnego i domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne. 
Osada wczesnośredniowieczna. 

Kontynuowano badania mające na celu prześledzenie przemian zachodzących w zabu
dowie zamku górnego oraz rozpoznanie bezpośredniego zaplecza domniemanego wczesno
średniowiecznego grodu. Prowadzono prace w obrębie wykopów nr III (budowla 2), V (bu
dowla 5) i VIII (teren pomiędzy murem obwodowym, kaplicą i budowlą nr 5) oraz 
zakończono odgruzowywanie dziedzińca, w którego północnej części odsłonięto piaskową 
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posadzkę, a we wschodniej schody prowadzące do bramy. Kolejne wykopy założono na 
plateau znajdującym się pomiędzy fosą a murem obwodowym (nr IX) oraz na niewielkim 
wyniesieniu zlokalizowanym przy południowej krawędzi fosy (nr VII). Badaniami objęto 
także wczesnośredniowieczną osadę otwartą położoną u stóp wschodniego zbocza wzgórza 
zamkowego. 

l Wioelawek-Zamek patrz późne średniowiecze 



BADANIAAZP.W 1992 ROKU 

Województwo Liczba obszarów Numery obszarów 

56-82, 57-84, 57-85, 

BIAŁA PODLASKA 11 58-86, 59-87, 65-82, 
65- 86, 66-82,66-83, 
66-87, 67-83 

33-91,33-92, 39-86, 
BIAŁYSTOK 8 40-87, 42-90, 44-84, 

48-82, 48-83 

BIELSKO-BIAŁA 3 111-53, 112- 52, 112-53 

BYDGOSZCZ 5 21-35,38-36, 39-39, 
42- 33, 42-40 

CHE LM 2 79-89, 80-89 

CIECHANÓW 2 40-56, 50--67 

CZĘSTOCHOWA 2 82-47, 86-50 

9-53, 10-52, 10-53, 

ELBLĄG 11 10- 56, 10- 57, 10-58, 
11-50, 11-51, 11-52, 
12-50, 12-51 

GDAŃSK brak danych 

GORZÓW WLKP. 
37-12,37- 13, 37-14, 

8 38-12, 38-13, 38-16, 
39-16, 45-17 

JELENIA GÓRA 2 76-11, 83- 13 

KALISZ nie realizowano 

KATOWICE 4 97-51, 97- 54, 98-54, 
99-54 

KIELCE 6 85-57, 85--66, 86-56, 
86-57, 94--66,94--67 
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KONIN 2 56-42, 65-43 

14-17, 16-16, 17-16, 
KOSZALIN lO 19-21, 19-23, 20-21, 

20-22, 20-23, 21- 21,21-22 

KRAKÓW 
97-54,98-54, 99-54, 

7 99-60, 104-59, 106-59, 
107-58 

108-70, 108-72, 108-73, 
KROSNO 7 109- 78, 111-76, 113-79, 

113-80 

LEGNICA zakończono prace AZP 

LESZNO l 66-30 

LUBLIN 4 79-78, 80-77, 81-83,83-83 

ŁOMŻA 4 39-81, 39-83, 48-80,48-81 

ŁÓDŹ zakończono prace AZP 

NOWYSĄCZ 2 111-64, 115-58 

OLSZTYN 3 26-59, 26-60, 31-65 

OPOLE 4 80-39,88-32,93-32, 97-36 

31-69, 35-64,42-68, 
OSTROŁĘKA 9 43-72, 43- 73, 44-69, 

45-70, 46-72,49-69 

33-20, 34-28, 36-30, 
PILA 8 36-31, 38-24,39-22, 

40-25, 40-26 

74-58, 74-59, 75-50, 

PIOTRKÓW TRYB. 12 75-58, 76-50, 76-58, 
78-52, 78-55, 79-50, 
80-50, 81- 54, 82-57 

PŁOCK l 58-51 

POZNAŃ 
45-32, 46-31, 47-33, 

8 48-32,51-20, 51-24, 
53-22, 54-25 

PRZEMYŚL 6 102-82, 105-83, 106-86, 
107- 80, 107-86, 109-83 

RADOM 5 65-67, 66-63,66-64, 
66-65, 72-74 
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RZESZÓW 5 96-70, 100-71, 106-72, 
106-73, 107-72 

SIEDLCE 4 48-77,48-78, 62-69, 
62-72 

SIERADZ nie realizowano 

SKIERNIEWICE nie realizowano 

SŁUPSK l 8-28 

19-89,20-89,20-90, 
SUWAŁKI 8 21- 73, 23-80, 23-81, 

28-76,31-74 

20- 11,24-09,25-08, 
25-09,28-07,29-07, 

SZCZECIN 13 29-08, 30-08,31-09, 
35- 12, 37- 10,38-10, 
38-11 

TARNOBRZEG 5 84-74, 87-80,92-69, 
92- 70, 95-80 

TARNÓW 
99-64,100-68, 101-68, 

8 103-61, 104-60, 104-63, 
105-61, 107-67 

TORUŃ 3 32-48,39-48, 40-43 

WAŁBRZYCH nie realizowano 

WARSZAWA 5 50-67,51-67, 55-69, 
55- 70,56-70 

WŁOCŁAWEK 2 43-47, 51-42 

69-31, 69-32, 69-33, 
70- 30, 70-32, 70-33, 
71- 33, 72- 27, 72-28, 

WROCŁAW 20 73- 25, 73-27, 73-28, 
75-25, 75-33, 76-33, 
77- 23, 77-34, 78-34, 
80-25, 81-25 

83-94, 83-95, 84-95, 

ZAMOŚĆ lO 85-94, 88-92, 90-90, 
91-90, 93-90, 94-88, 
95-88 

ZIELONA GÓRA 2 67-16, 68-16 

Razem 243 obszary 

Opracowały: Danuta Jaskanis, Halina Łygan 
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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 
N 
WEB 
ŚPEB 
WEŻ 
MOPR-OR 
WŚ 
PŚ 
NŻ 

A 

-neolit 
- wczesna epoka brązu 
- środkowa i późna epoka brązu 
- wczesna epoka żelaza 
- młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 
- wczesne średniowiecze 
- późne średniowiecze 

- okres nowożytny 

Annowo, st. 7, gm. Gruta, woj. toruńskie, AZP 30-47/144- NL .. .... . .. .. ...... .. 7 
Arbasy, st. 9, gm. Drohiczyn, woj. białostockie, AZP 50-80/4- MOPR-OR . . . . . . . . . 46 

B 
Bach~rz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie, AZP 107-79/16- ŚPEB 
(WEZ, MOPR-OR, WS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Bełcze, st. 11, gm. Bojadła, woj. zielonogórskie, AZP 61-17/16- ŚPEB (MOPR-OR) 27 
Będzin "Góra Zamkowa", st. 2, gm. loco, woj. katowickie AZP 97-48/15- WŚ ...... 64 
Białośliwie, st. 32, gm. loco, woj. pilskie, AZP 37-30/40- NL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Bielice, st. l, gm. Łambinowice, woj. opolskie, AZP 92-33 - ŚPEB (MOPR-OR) . . . . 28 
Bielsko-Biała, st. 31, AZP 107-48/16- PŚ (NŻ) ......... ............ ...... . . .. 93 
Biskupiec, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 22-66- NŻ ...... . ... . ...... .. . 115 
Bobrowo, st. l, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 34-50/3 - WŚ 65 
Bojadła, st. 12, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 61-17/45- WEŻ (MOPR-OR) . . . 34 
Borek, st. l, gm. Sulęczyno, woj. gdańskie, AZP 13-36 - WEŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Borowa, st. 11, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 96-70/17- NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Borowa, st. 12, gm. loco, woj. rzesz:>wskie, AZP 96-70/18-WEŻ ... . ... . ... . .... 35 
Borowa, st. 19, gm. loco. woj. rzeszowskie, AZP 95-70/7- WEŻ ...... .. .. .. ..... 36 
Brody Pomorskie, st. 20, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 22-45/52 - NL (WEŻ) . . . . . . 8 
Broniszewice, st. V, gm. Bodzechów, woj. kieleckie, AZP - NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Bryszki, st. 3, gm. Rozprza, woj. piotrkowskie, AZP 77-53/3 - WEŻ . . . . . . . . . . . . . . 36 
Brzeście, st. 8, gm. Sławno, woj. słupskie, AZP 12-26/14-WEŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Brześć Kujawski, gm. loco, woj. włocławskie, AZP 49-46- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . 94 
Brześć Kujawski, gm. loco, woj. włocławskie, AZP 49-46/43 - PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Brzezie, st. 29, gm. Pleszew, woj. kaliskie, AZP 64-36- ŚPEB (WEŻ) ............. 29 
Brzeżno, st. 36, gm. loco, woj. koszalińskie, AZP 25-17/129- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . 95 
Bydgoszcz, st. l i 2, ul. Grodzka - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 



Informator Archeologiczny 137 

c 
Chaławy, st. 15, gm. Brodnica, woj. poznańskie, AZP 58-27/34- NL. . . . . . . . . . . . . . 10 
Chełmża, st. 20, gm. loco, woj . toruńskie, AZP 36-43/56- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Chmielenko, st lb, gm. Chmielno, woj . gdańskie, AZP 12- 39 - WEŻ . . . . . . . . . . . . . 37 
Chojno, st, l. gm. Bobrowo, woj . toruńskie, AZP 34-50/23 - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Chojnów-Zamek, gm. loco, woj. legnickie, AZP 76-18- WŚ (PŚ, NŻ) .. .... . .. . ... 66 
Cieplewo, st. 18, gm. Pruszcz Gdański, woj. gdańskie AZP 14-44/36-WEŻ . . . . . . . 37 
Cieszyn, st. 8, gm. loco, woj . bielskie, AZP 109-44- NŻ ... . ..... ... ........ ... 116 
Cieszyn, st. 9, gm. loco, woj . bielskie, AZP 109-44- NŻ . . . . . .. .. . ... . . .. . ... . . 116 
Czarnorzeki-Korczyna, gm. Korczyna, woj . krośnieńskie AZP 109-74-WŚ .. . .... 66 
Częstochowa- Jasna Góra, st. 79 - Bastion św. Rocha AZP 86-48/30- NŻ . . . . 116, 117 
Częstochowa, st. 49 -Rynek Starego Miasta, AZP 86-48/1 - NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . 118 

D 
Dacharzów, st. l , gm. Wilczyce, woj . tarnobrzeskie AZP 88-72/10- NL (WEB) 10 
Dąbrowa Biskupia, st. 21, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 45-43 -WEB . . . . . . . . . . . 22 
Dąbrowa Tarnowska, st. 12, gm. loco, woj . tarnowskie AZP 100-66/20 - WŚ . . . . . . . 66 
Dziekanowice, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie AZP 50-32/104- WŚ . . . . . . . . . 67 
Dzierżysław, st. I, gm. Kietrz, woj. opolskie, AZP 102-37 - PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

E 
Elbląg-Stare Miasto, AZP 15-51/23 - NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 

G 
Gdańsk-Stare Miasto, ul. Mniszki, AZP 12-44 - PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Gdańsk-śródmieście- NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
Głogów-Ostrów Tumski, st. 2, gm. loco, woj. legnickie AZP 68-19/2- PŚ (NŻ) . .. .. 97 
Głogów-Stare Miasto, kwartał A-19, gm. loco, woj. legnickie AZP 68-19- PŚ (NŻ) . 97 
Głogów-ątare. Miasto, kwartał A-23, gm. loco, woj. legnickie AZP 68-19 
- PŚ (WS, NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Głogów-Stare Miasto, kwartał A-33, gm. loco, woj. legnickie AZP 68-19- PŚ (NŻ) . 99 
Gorszewice, st. l , gm. Kazimierz Wlkp., woj. poznańskie AZP 50-24/32-WEŻ . . . . . 38 
Gniezno, st. 13b, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 50-34 - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Gniezno, st. 225, gm. loco woj . poznańskie, AZP 50-34 - NŻ (WŚ, PŚ) . . . . . . . . . . . 120 
Grodzisko, st. l , gm. Zator, woj . bielskie, AZP 104-52/24- WŚ ... .. . .. .. .. . .. .. . 69 
Gruta, st. 52, gm. loco, woj . toruńskie, AZP 31-47/212- NL ... . . . . . .. . . . . . .. .. . 11 
Gubin, st. 53, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 61-07/13- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

H 
Haćki , st. lC (st.5), gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie AZP 43-87/131 
- WŚ (MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

I 
Imielno, st. 14 i 17, gm. Łubowo, woj. poznańskie AZP 51-32/12 i 13 
-MOPR-OR (NZ) ........ .... . . . . . .. . . .. ................. . .... .. . ..... . . 47 
Imielno, st. 33, gm. Łubowo, woj. poznańskie. AZP 51-32/95- MOPR-OR (WŚ) . . . . 48 
Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 45-40- MOPR-OR (WŚ) . . . . . . . 48 

J 
Jankawo Dolne, st~ 18, ~9, ~0 , 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie, AZP 49- 35/143, 
144, 145, 146- PS (WS, NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
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Jazowa, st. 2, gm. Wiśniowa, woj. rzeszowskie, AZP 107-73/69 i 107-72/30-WŚ ... 71 
Juszkowo, st. 21, gm. Pruszcz Gdański, woj. gdańskie AZP 13-43/172- PŚ . . . . . . . 101 

K 
Kalisz Pomorski, st. l, gm. loco, woj. koszalińskie AZP 33-18/20- PŚ (NŻ) . . . . . . . 101 
Kamienica Szlachecka, st. 3, gm. Stężyca, woj. gdańskie AZP 13-37- MOPR-OR . . 49 
Kąty, st. l, gm. Somonino, woj. gdańskie, AZP 14-39/40 - WEŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Kichary Nowe, st. 2, "Pole Bolenia", gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-72/18 
-NL . . .. . . .. ...... .. .. . . . . .. . .. . . . .. . ........ .. . . .. ... . . .. . . . ......... 11 
Kleczanów, st. II, gm. Obrazów, woj. tarnobrzeskie AZP 88-72 - WŚ . . . . . . . . . . . . . 71 
Klonowice, st. 5, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP- NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Kłob1,1ck, st. 15, kościół Św. Marcina, gm. loco, woj. częstochowskie, AZP 84-47 
-NZ .... . ... . . ..... .. .... .... .... . . . .. ....... . ............ . .......... 121 
Kłyżów, st. 23, gm. Pysznica, woj. tarnobrzeskie AZP 92-78/42- WEŻ . . . ... ...... 39 
Koczów, st. l, gm. Chełm, woj. chełmskie- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Kolonia Wola Branicka, st. 2, gm. Zgierz, woj. łódzkie- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . 50 
Kołobrzeg- Stare Miasto, AZP 15-15- PŚ .. . ... . .. . . . . ........... . ......... 102 
Korniaktów Północny, st. 4a, gm. Białobrzegi, woj. rzeszowskie AZP 101-80/34 
- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Kostkowice, st. l "~cza Skała", gm. Kroczyce, woj. częstochowskie, AZP 91-52 
- PM (MOPR-OR, PS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Koszalin, st. 23-36, AZP 14-21/19-WŚ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Koszanowo, st. 11, gm. Śmigieł, woj. leszczyńskie - MOPR-OR (WEŻ, WŚ) . . . . . . . . 50 
Kowalewko, st. 3, gm. Oborniki woj. poznańskie- ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Koźle-Stare Miasto, ul. Limanowskiego, gm. loco, woj. opolskie AZP 96-39 - PŚ . . 103 
Kożuchów, st. 5, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 66-15/7- PŚ . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Kraków, st. Bl/92, ul. Spadzista, AZP 102-56- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kraków-Bieżanów, st. 27, AZP 103-57/27- ŚPEB (NL, MOPR-OR, WŚ) . . . . . . . . . 30 
Kraków-Kurdwanów, st. 9 i 10, AZP 103-56/51 i 52- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Kraków-Pychowice, st. 2, AZP 103-56/2 - MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Kraków-Wawel, rejony I, V/B, IX, XI, XII, AZP 102-56-WŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Kryspinów st. 2, gm. Liszki, woj. krakowskie, AZP 103-55/77- MOPR-OR (ŚPEB) . 54 
Krzemionki, gm. Bodzechów, woj. kieleckie, AZP 83-71 - NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Kutno, st. 6, gm. loco, woj. płockie, AZP 57-50/7- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

L 

Legnica, fontanna "Neptun" w Rynku, AZP 77-20- NŻ . .. .... .. ..... ........ 122 
Lelów, st. 13, gm.loco, woj. częstochowskie, AZP 89-53 - PŚ (NL) . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Leszczany, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie, AZP 82-91 - WEŻ (MOPR-OR) . . . . . . 39 
Leśno, st. 20, gm. Brusy, woj. bydgoskie, AZP 20-35- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Lidzbark Warmiński, st. XX, gm. loco, woj. olsztyńskie AZP 16-62 - PŚ (NŻ) . . . . . 105 
Lidzbark Warmiński, st. XXI, gm. loco, woj. olsztyńskie AZP 16-62- NŻ . . . . . . . . 122 
Linowo, st. 6, gm.Świecie nad Osą, woj. toruńskie, AZP 31-47/93- NL (MOPR-OR) 13 
Linowo, st. 25, gm.Świecie nad Osą, woj. toruńskie, AZP 31-47/160- NL . . . ..... . 13 
Lipiany, st. l, gm. loco, woj. szczecińskie, AZP 39-09/6-WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Lipieniek, st. l, gm. Licewo, woj. toruńskie, AZP 35-44/1 - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Lubawa, st. III, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 30-54 - PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . 106 

Ł 

Łask, gm. loco, woj. sieradzkie, AZP 70-49- NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Łańcut, st. 6, Zamek, gm. loco, woj. rzeszowskie AZP 102-78/9 - NŻ . . . . . . . . . . . . 123 
Łęg, st. 2, gm. Połaniec, woj. tarnobrzeskie, AZP 95-69/1 -WEB (PM, NL) . . . . . . . . 22 
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Łęg, st. 3, gm. Połaniec, woj. tarnobrzeskie, AZP 95-69/2 - WŚ (NL, WEB) . . . . . . . . 76 
Łękawa, st. 15, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie AZP 99-61 - NL (ŚPEB) . . . . 15 
Łódź-Józefów, st. 5, ul Kolumny 36a, AZP- ŚPEB . . . .... . .. . . . .. .. . . . . . .. ... . 31 

M 
Mędrzyce , st. l , gm. Świecie n. Osą, woj. toruńskie AZP 30-48/1 - WŚ . . . . . . . . . . . . 77 
Michalice, st. 2, gm. Namysłów, woj. opolskie - MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Mielec, st. 16, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 96-71/3- MOPR-OR (WEŻ, PŚ) . . . . 55 
Milejów, st. I, gm. Kawęczyn. woj. konińskie, AZP 64-43- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Mirkowice, st. 33, gm. Mieścisko, woj. poznańskie, AZP- NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Mrocza, st. 2, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 35-34/34- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . 56 
Mściszewo, st. 24, gm. Murowana Goślina, woj. poznańskie, AZP- PM (MOPR- OR) . 3 
Mściszewo, st. 22, gm. Murowana Goślina, woj. poznańskie- ŚPEB (NL) . . . . . . . . . 31 
Mutowo, st. 2, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- WEŻ (MOPR-OR, WŚ) . . . . . . . . . . 40 
Mysławczyce, st. l , gm. Proszowice, woj . krakowskie AZP 100-61/112- WEB 
(NL, MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

N 
Namysłów, st. 23, gm.loco, woj . opolskie, AZP 80-35/80-WEŻ . ... .. . ..... .. ... 41 
Namysłów, st. 27, gm.loco, woj . opolskie, AZP 81- 35/90- ŚPEB .... .. . . . . . ... . .. 32 
Napole st. l , gm. Kowalewo Pomorskie, woj. toruńskie AZP 37-4 7/17 - WŚ . . . . . . . 77 
N apole, st. 6, gm. Kowalewo Pomorskie, woj. torunskie AZP 37-47/16 - WŚ ... . ... 77 
N apole, st. 6, gm. Kowalewo Pomorskie, woj. torunskie AZP 37-47/16 - WŚ . .. ... . 78 
Niepla, st. 7, gm. Jasło, woj. krośnieńskie- WŚ .. . .. . . . . ... . . .... . . . . .. . ... . . . 78 
Nowa Sikorska Huta, st. 2, gm. Stężyca, woj. gdańskie AZP 15-38- WEB . . . . . . . . . 24 
Nowy Łowicz , st. 2, gm. Kalisz Pomorski, woj. koszalińskie AZP 31-16/1 
- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

o 
Oblin, st. 5, gm. Maciejowice, woj. siedleckie, AZP 68-71- MOPR-OR . . . . . . . . . . . 57 
Odry, st. l, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 21-38- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Olkusz, st. 2, gm. loco, woj. katowickie, AZP 98-53/38 - PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Olsztyn-Kortowo, st. CXI, AZP 24-61 - NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Opalenie, st. l , gm. Gniew, woj . gdańskie, AZP 24-45 - MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . 57 
Opatkowice, st. 2, gm. Proszowice, woj. krakowskie AZP 99-60/6- WEB . . . . . . . . . . 25 
Orle, st. 2, gm. Wejherowo, woj. gdańskie, AZP 05-42- NL (PM, WEŻ, WŚ, PŚ) .... 16 
Ostróda, ~rama Garncarska, gm. loco, woj. olsztyńskie AZP 25-56 lub 26-56 
- PŚ (NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 

p 

Pakoszówka, st. 32, gm. Sanok. woj. krośnieńskie AZP 112-77/114-WEŻ .. .. . . . . 41 
Paprotki Kolonia, st. l, gm. Miłki, woj. suwalskie AZP 21-73/2- MOPR-OR . . . . . . 57 
Petrykozy, st. l, gm. Białaczów, woj. piotrkowskie AZP 76-60/1 - PŚ . . . . . . . . . . . . 108 
Pieczarki, st. l, gm. Pozedrze, woj . suwalskie AZP 17-74lub 17-73-WEŻ .. . . .. . . 42 
Pikule, st. 2, gm. Janów Lubelski, woj. tarnobrzeskie, AZP 89-79/4- MOPR-OR ... 59 
Pleszew, st. 7, gm. loco, woj. kaliskie- ŚPEB ...... . . . .... .... .... . ...... . .... 33 
Płock, st, 29, 30, 31, AZP 50-54- NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Płock - klasztor i kościół Dominikanów, ul. Kościuszki 16A AZP 50-54 
- WŚ (PŚ, NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Podebłocie, st. l, gm. Trojanów, woj. siedleckie AZP 69-73-WŚ . .. . . . . . ... .. . . . . 79 
Podebłocie, st. 2, gm. Trojanów, woj. siedleckie AZP 69-73-WŚ . . . .. . ... .. . . ... . 80 
Podebłocie, st. 3, gm. Trojanów, woj. siedleckie AZP 69-73-WŚ . . . . . . . . . . . . ... . . 81 
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Podebłocie, st. 3, gm. Trajanów, woj. siedleckie AZP 69-73- WŚ ........... . . ... . 82 
Podłęże, st. 3, gm. Niepołomice, woj. krakowskie AZP 103-58/6 - WŚ (NL, WEŻ) . . . 82 
Podzamc:lie "Góra Birów", _gm., Ogrodzieniec. woj . katowickie AZP 94-52- PM 
(NL, WEZ, MOPR-OR, WS, PS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Polkowice-Satre Miasto, gm. loco, woj . legnickie AZP 71-19- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . 109 
Proszowice, st. 2, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 99-59/23 -WEB . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Przelewice, st. 16, gm.loco, woj. szczecińskie AZP 37-10/230- MOPR-OR ........ 59 
Psary, st. 40, gm. Jemielno, woj. leszczyńskie, AZP 70-24(?) - MOPR-OR . . . . . . . . . 60 

R 
Racibórz, gm. loco, woj. katowickie, AZP 102-40 - WŚ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Rajsk, st. 33, gm. Bielak Podlaski, woj. białostockie AZP 43-86- NŻ . . . . . . . . . . . . 127 
Reszel, st. II, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 18-67 - NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Rudy, gm. Kuźnia Raciborska, woj. katowickie, AZP 99-42 - WŚ (PŚ, NŻ) . . . . . . . . . 84 
Rybitwy-Ostrów Lednicki, st. l, gm. Łubowo, woj. poznańskie - WŚ . . . . . . . . . . . . . 84 
Rybniki, st. l, "Krzemionka", gm. Wasilków, woj. białostockie AZP 34-86/1 -WEB . 25 
Ryńsk, st. 42, gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie, AZP 35-45/60 - NL . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Rywałd, st. 4, gm. Radzyń Chełmiński, woj. toruńskie, AZP 32-47/88- NL ..... ... 16 
Rzęczkowo, st. l, gm. Zławieś Wielka, woj. toruńskie AZP 34-47/59-WŚ . . ...... . 85 
Rzucewo, st. l, gm.Puck, woj. gdańskie, AZP 04-42/1 - NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

s 
Sandomierz, kościół Św. Jakuba i klasztor Dominikanów, gm. loco, woj. tarnobrzeskie 
-PŚ ...................... . ...... .. .. .... . ... ........................ 110 
Siedleczko, st. 4, gm. Wągrowiec, woj. pilskie AZP 43-31/31 - MOPR-OR . . . . . . . . . 60 
Sieradz, ul. Dominikańska 11, AZP 70-45- NŻ (PŚ) .. . .............. . . . .. . . . 129 
Skały, gm. Słupia Nowa, woj . kieleckie- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Słaboszewo, st. I, gm. Dąbrowa, woj. bydgoskie AZP 44-37 lub 45-37 - WŚ . . . . . . . . 86 
Sławsko, gm. Sławno, woj. słupskie, AZP 10-26-WŚ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Słonowice, ęt. "G", gm. Kazimierza Wielka, woj. katowickie AZP 98-61/38 
- NL (WEZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Smarklice, st. 2, gm. Drohiczyn, woj . białostockie AZP 50-82/5- WŚ . . . . . . . . . . . . . 86 
Spławie, st. 2, gm. Kołaczkowo, woj. poznańskie- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Spytkowice, st. 2, gm. loco, woj. bielskie, AZP 103-52/26 - NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Straszyn, st. 13, gm. Pruszcz Gdański, woj. gdańskie AZP 13-43/117 - WEŻ . . . . . . 42 
Straszyn, st. 22, gm. Pruszcz Gdański, woj. gdańskie AZP 13-43/126 - MOPR-OR . 61 
Struga, st. l, gm. Czersk, woj. bydgoskie - MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Strzegowa, st. 43, gm. Wolbrom, woj, katowickie, AZP 94-54 - NL . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Strzegowo "Skała Biśnik", gm. Wolbrom, woj. katowickie AZP 94-54- PM . . .... .. . 5 
Strzelin, st. 16, gm. loco, woj . wrocławskie, AZP 87-29/33- NL (WEŻ, WŚ) . . . . . . . 19 
Strzemkow_o, st. 3, gm. Ino'Y(rocław, woj. bydgoskie AZP 45-40 lub 44-40 
- PŚ (WEZ, MOPR-OR, NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Strzyżów, st. 15, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 107-74/18- MOPR-OR . . . . . . . . . 63 
Suraż , st. 119, gm.loco, woj. białostockie, AZP 41-84- WŚ . ....... . ............ 88 
Szczecin-Stare Miasto, st. 20, Podzamcze, kwartał VI AZP 30--05/77 - WŚ (PŚ) . . . . 88 
Szlachcin, st. 3, gm. Środa Wlkp., woj . poznańskie- NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

ś 
Ściejowice, st. l, gm. Liszki, woj. krakowskie, AZP 103-55/135 - PM . . . . . . . . . . . . . . 6 
Śniatycze, st. 45, gm. Komarów, woj . zamojskie AZP 90-90 lub 90-91- WŚ .. . . . . . . 89 
Świebie, st. 16, gm. Wielowieś, woj. katowickie AZP 92-43- WEŻ . . . . . . . . . . . . . . . 43 
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T 
Tarnobrzeg, st. 5, AZP 92-73/45-WEŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Tarnobrzeg-Dzików, st. l AZP 91-73/2- PŚ (WŚ, NŻ) . . .. .. ... .. ..... . .. . .... 111 
Tarnów, st. 5, Góra Św. Marcina, AZP 104-66/5 - PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Tczew, st. 34A -Stare Miasto, gm. loco, woj. gdańskie AZP 17-45 - PŚ . . . . . . . . . . . 112 
Tokary, st. I, gro. Kawęczyn, woj. konińskie, AZP 64-43 - PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Trzebnica, st. 2, gm. loco, woj. wrocławskie, AZP 75-29/130 - PM . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Trzebule, st. l, gm. Dębie , woj. zielonogórskie AZP 61-11/10- WEŻ .. .. . .. .. . . . . 44 
Trzemeszno, st. l, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 49-36- PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Tykocin, st. 39, gm. loco, woj. białostockie, AZP 36-83- NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . 130 

u 
Unisław, st. l , gm. loco, woj . toruńskie, AZP 36-41/7-WŚ .... . .. . ...... . ...... 89 

w 
Wabycz, st. l , gro. Stolno, woj . toruńskie, AZP 33-43/1 - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Wąbrzezno, st. 2, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 34-47/1- WŚ ..... .... . .. . ...... 90 
Wicina, st. l, gm. Jasień, woj. zielonogórskie, AZP 65-10/1- WEŻ . ....... : . . .. . . 44 
Wicina, st. 4, gm. Jasień, woj. zielonogórskie AZP 65-10/4- WEŻ . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Wiele, st. 3, gm, Mrocza, woj. bydgoskie, AZP 34-34/91- PM ... . . . .... . . .. .. .. . . 7 
Wieliczka, st. 11, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-57/11- MOPR-OR (WŚ, PŚ) . 63 
Wielkie Radowiska, st. 22, gm.Dębowa Łąka, woj. toruńskie, AZP 35-47/84- NL .. 20 
Wielkie Radowiska, st. 24, gro. Dębowa Łąka, woj. toruńskie, AZP 35-47/89- NL . . 20 
Wielkie Radowiska, st. 36, gm. Dębowa Łąka, woj. toruńskie, AZP 35-47/101- NL . 21 
Wierzbowa, st. l, gro. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP -WEB . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Wleń-Zamek, gm. loco, woj . jeleniogórskie, AZP 81- 15- NŻ (WŚ, PŚ) . . . . . . . . . . . 130 
Włocławek- Zamek, AZP 4 7-48- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Wrześnica, st. 7, gm. Sławno, woj. słupskie, AZP 10-26/2-WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

z 
Zadowice, st. la, gro. Godziesze, woj. kaliskie, AZP 68-39/73 - MOPR <WEŻ, WŚ) 64 
Zagaje Stradowskie, st. l, "Mogiła Stradowska", gm. Czarnocin woj. kieleckie, 
AZP 96-61/141- NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Zakrzewo, st. 6, gm. Radzyń Chełmiński, woj. toruńskie AZP 31-47/33- NL . .. . .. 21 
Zawada, st. l, gm. Zielona Góra, woj. zielonogórskie AZP 60-15/6-WŚ (WEŻ) . . . . . 91 
Zbąszyń, st. la, gm.loco, woj . zielonogórskie, AZP 55-18/126-WŚ .. . . . .. . . ..... 92 
Zgłowiączka, st. 3, gm. Lubraniec, woj . włocławskie AZP 50-45/105- WŚ . . . . . . . . . 92 

ż 
Żuławka Mała, st. l, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 37-31/80-WEŻ (NL) . .. ... . . 46 


