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OD REDAKCJI 

Kolejny, dwudziesty siódmy rocznik "Informatora Archeologicznego" za
wiera sprawozdania z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1993 
roku na 174. stanowiskach archeologicznych (oraz w aneksie sprawozdania 
z lat 1991-1992 na 11. stanowiskach). Liczba ta obejmuje tylko regularne, 
stacjonarne badania, a i to nie wszystkie spośród 519. stanowisk badanych 
metodą wykopaliskową w 1993 roku. W "Informatorze" nie uwzględniono 
badań sondażowych, krótkotrwałych interwencji konserwatorskich oraz 
nadzorów archeologicznych. 

W sezonie 1993 większość badań archeologicznych przypadała na dwa 
zasadnicze rejony -pierwszy stanowią Kujawy, Pomorze Gdańskie i Mazu
ry (województwa: bydgoskie, włocławskie, toruńskie, gdańskie i olsztyńskie), 
drugi zaś Śląsk z przyległymi partiami Wielkopolski i Małopolski (wojewódz
twa: wrocławskie, opolskie, legnickie, katowickie, bielskie, jeleniogórskie, 
zielonogórskie, leszczyńskie, kaliskie, poznańskie, krakowskie). W wymie
nionych województwach przebadano w tym sezonie przeciętnie po 15-20 
stanowisk, z tym że liczba ta w województwie toruńskim wyniosła 30, a we 
wrocławskim 4 7 stanowisk archeologicznych. W pozostałych województwach 
badano tylko po kilka stanowisk, z wyjątkiem województwa płockiego i za
mojskiego, gdzie przebadano odpowiednio 20 i 13 stanowisk. W dwóch woje
wództwach w sezonie 1993 nie prowadzono żadnych archeologicznych badań 
wykopaliskowych. 

Wśród wspomnianej wyżej ogólnej liczby 519. stanowisk archeologicznych 
zdecydowanie przeważają stanowiska badane ze względu na zagrożenie ich 
zniszczeniem- jest to 371 stanowisk z badaniami interwencyjno-ratowni
czymi i 75 z badaniami o charakterze rozpoznawczym. Tylko w 73. przypad
kach (tj. 14 % ogółu) przeprowadzono badania stanowisk niezagrożonych, 
które objęto programem badawczym. 

Wszystkie badania archeologiczne koordynowane były przez Państwową 
Służbę Ochrony Zabytków (wojewódzkich konserwatorów zabytków) oraz 
muzea pełniące funkcje konserwatorskie (Muzeum Archeologiczne w Gdań
sku, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Archeologiczne i Etno
graficzne w Łodzi, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy, Muzeum Narodowe 
w Szczecinie oraz muzea okręgowe w Koninie, Rzeszowie i Suwałkach). 

Badania interwencyjno-ratownicze i rozpoznawcze stanowisk zagrożo
nych finansowane były w 50% przez inwestorów, w 30% przez administrac
ję państwową i w 20 % przez samorządy. 



IV Od Redakcji 

Programy badawcze stanowisk niezagrożonych realizowane i finansowa
ne były przez: 
-uniwersytety (zwłaszcza przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Wroc
ławskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrę Ar
cheologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut 
Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ar
cheologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedrę 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego) 
- Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwłaszcza od
działy w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu) 
- muzea archeologiczne (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warsza
wie, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Archeolo
giczne w Krakowie) 
- muzea okręgowe i regionalne 
-Muzeum Narodowe w Szczecinie 
-Muzeum Żup Krakowskich 
- Komitet Badań Naukowych 
-urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin (samorządy) 
- Państwową Służbę Ochrony Zabytków 
-Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach, Spo-
łeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Towarzystwo Opieki nad Zaby
tkami Sztuki Cerkiewnej, Zarząd Jurajskich Parków Krajobrazowych 
- sponsorów prywatnych. 

W ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski przebadano w 1993 r. 265 ob
szarów AZP (jako jednostek- w tym obszary niepełne, co po przeliczeniu na 
pełne powierzchnie obszarów daje ich około 220). Badania te finansowane 
były w 70 % z funduszy centralnych (Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
i Państwowa Służba Ochrony Zabytków), w 20 % ze środków wojewodów 
oraz w 10 % z innych źródeł (muzea, samorządy, Centrum Dziedzictwa Kul
turowego Górnego Śląska w Katowicach, Towarzystwo Przyjaciół Starożyt
ności Karpackich i inne). 

W przypadku badań, z których nie udało się uzyskać sprawozdań do tego 
rocznika "Informatora", a wyniki których zostały już opublikowane, zamie
szczono podstawowe informacje oraz dane bibliograficzne. 

Apelujemy do prowadzących badania i do konserwatorów zabytków ar
cheologicznych o terminowe nadsyłanie sprawozdań ze wszystkich prac wy
kopaliskowych (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 

Grotniki, st. 6, gm. Włoszakowice, woj. leszczyńskie - patrz: wczesne średniowiecze 

Hanna, st. XIV 
gm.loco, woj. 
bialskopodlaskie 
AZP 67-90/20 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Białej Podlaskiej (Państwowa Służ
ba Ochrony Zabytków) 

Badania prowadzili Mieczysław Bienia i Sławomir Żółkowski. Finan
sowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białej Pod
laskiej. Obozowisko mezolityczne, osada? kultury trzcinieckiej 
(wczesna epoka brązu) oraz ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycz
nego, neolitycznego, z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, 
kultury przeworskiej oraz wczesnego średniowiecza i okresu nowo
żytnego. 

Stanowisko odkryte zostało przypadkowo wiosną 1992 r. przez Jerzego Szostakiewicza 
- Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Białej Podlaskiej. Zajmuje ono wyspowate 
wyniesienie terasy nadzalewowej Bugu. "Wyspa" ta, dawniej porośnięta lasem dębowym, 
po jego wykarczowaniu jest rozwiewana i niszczona. Na powierzchni występowały tysiące 
zabytków krzemiennych, mniej liczne fragm. ceramiki oraz kilka zaciemnień (ślady daw
nych palenisk?). 

Badania na stanowisku, tzn. wykonanie jego planigrafii, przeprowadzono na przełomie 
lipca i sierpnia 1993 r. Przebadano 296 arów, tj. całą północną, odsłoniętą część "wyspy". 

Zabytki zbierano oddzielnie z metrów kwadratowych, nanosząc na plan w skali 1:200 
i 1:50 (w zależności od zagęszczenia materiału). W sumie zebrano z powierzchni wydmy 
ponad 40 tysięcy zabytków krzemiennych i kilkaset fragm. ceramiki. Wystąpiły tu również 
nieliczne zabytki metalowe - najciekawszym był fragm. miedzianej zawieszki o bliżej 
nieustalonej chronologii (neolit?). 

W północno-zachodniej części wydmy, na silnie rozwianym obszarze, zauważono ślady 
przepalonego piasku oraz zarysy obiektów? Na powierzchni całej wydmy wystąpiła znacz
na ilość materiału krzemiennego wykazującego ślady przepalenia. 

Najliczniejszy, mezolityczny materiał krzemienny związany jest z kulturami komornic
ką i janisławicką (liczne rylce, drapacze, skrobacze, zbrojniki janisławickie, półtylczaki, 
tylczaki -m.in. typu Stawinoga, półksiężyce, kilkadziesiąt trapezów, trójkąty oraz liczne 
wiórki retuszowane i nieretuszowane, a także pojedyncze zdławce i ciosak). Dominuje 
surowiec kredowy - głównie bliżej nieokreślony i wołyński oraz narzutowy bałtycki. 
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Sporo jest również krzemienia świeciechowskiego. Trafia się także krzemień pasiasty 
"krzemionkowski" oraz czekoladowy. 

Druga faza osadnictwa "wyspy" związana jest z kulturą trzciniecką (krzemienne gro
ciki, zgrzebła, narzędzie kombinowane, liczne fragm. ceramiki) . Wspomniana wyżej mie
dziana zawieszka, jak też pochodzące być może z tego stanowiska XIX-wieczne znalezisko 
topora miedzianego, mogłyby wskazywać na eneolityczne pochodzenie (analogie późnolen
dzieJskie lub bodrogkereszturskie). 

Na stanowisku stwierdzono również ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego, neo
litycznego, z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, kultury przeworskiej oraz 
wczesnego średniowiecza. Bardzo liczne są fragm. ceramiki nowożytnej , związane zapew
ne z XIX-wieczną zabudową tego miejsca. 

W przyszłości na terenie wydmy "Dębina" w Hannie zostanie utworzony rezerwat 
archeologiczno-przyrodniczy. 

Klonowice, st. l 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 
AZP 22-38/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadziły dr Lucyna Dornańska i mgr Sławomira Ruta. 
Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeo
logicznych w Bydgoszczy, Urząd GminyCzerski Uniwersytet Łódzki. 
Pierwszy sezon badań. Obozowiska późnomezolityczne. 

Badania przeprowadzono w okresie od 4 do 20 sierpnia 1993 r. Rozpoczęto je od 
wykonania szczegółowych badań powierzchniowych, którymi objęto obszar 150 x 130 m, 
lokalizując wszystkie zabytki trójwymiarowo. Wytwory krzemienne występowały głównie 
w cz~ści północnej i wschodniej. Założono cztery wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 
36m. 

Odkryto 1072 wytwory krzemienne. Na szczególną uwagę zasługuje trapez wykonany 
z krzemienia czekoladowego. Wśród tych materiałów stwierdzono wytwory, które można 
powiązać z tradycją kultury komornickiej i z tzw. grupami postmaglemoskimi. Planigrafia 
wszystkich wytworów (poza krzemieniami zarejestrowano tylko kilka fragm. ceramiki 
nowożytnej) wykazała, że obszar stanowiska był wielokrotnie zasiedlany, głównie w okre
sie atlantyckim. Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódz
kiego. 

Ze względu na wagę poznawczą stanowiska, badania będą kontynuowane. 

Klonowice, st. 5 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 
AZP 22-38/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadziła mgr Beata Górska-Grabarczyk. Finansowane 
przez Uniwersytet Łódzki, Państwową Służbę Ochrony Zabytków 
w Bydgoszczy oraz Urząd Miasta i Gminy w Czersku. Drugi sezon 
badań. Wielokulturowy zespół obozowisk i osad z ceramiką typu le
śnego i kultury łużyckiej oraz materiałem krzemiennym. 

Badaniami objęto obszar o powierzchni 90 m2
. Odkryto 22. jamy, w obrębie których 

(a także poza nimi) wystąpił materiał krzemienny. Można go wstępnie powiązać z tradycja
mi kultury komornickiej. Znaleziono również bardzo liczne fragm. ceramiki, wśród któ
rych wydzielono zespół naczyń ostrodennych, nawiązujących do kultury niemeńskiej . 



Informator Archeologiczny 

Kopiec , st. 4 
gm. Annopol, 
woj. tarnobrzeskie 
AZP 84-74/103 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej w Lublinie Katedra Archeologii 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Tarnobrzegu 

Badania prowadzili dr Jerzy Libera i mgr Marek Florek. Finansowa
ne przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pier
wszy sezon badań . Pracownie krzemiemarskie ze schyłkowego pale
olitu- kultura Świderska- epoki brązu i wczesnego okresu halszta
ckiego- grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej. 
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Stanowisko położone jest na stoku wzgórza terasy· plejstoceńskiej, tzw. wyższej III, 
opadającym w kierunku południowo-zachodnim , o nachyleniu 1-3 %, wzniesionym ok. 
10m ponad holoceńską terasę zalewową Wisły. Terasa zbudowanajest z kredowych utwo
rów albu i przykryta piaskami fluwioglacjalnymi, zawierającymi bardzo liczne żwiry, oto
czaki, głazy narzutowe, a także naturalne okruchy i bulaste konkrecje krzemieni szarych 
turońskich, w stopniu znikomym narzutowe bałtyckie, sporadycznie również otoczaki 
kredowe., Około 500 m od stanowiska znajduje się powierzchniowy skraj wychodni krze
mieni w Swieciechowie. 

Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań AZP jesienią 1992 r. Wśród znalezionych 
wówczas zabytków krzemiennych stwierdzono kilka zaczątkowych form bifacjalnych, 
głównie noży sierpowatych, które można łączyć z kulturą trzciniecką bądź łużycką . Kolej
ne inspekcje stanowiska ujawniały każdorazowo nowe serie form bifacjalnych, zarówno 
noży sierpowatych, jak i płoszczy. Uzyskano także zabytki (rdzenie, wióry), które można 
odnieść do późnego plejstocenu. 

W sezonie 1993 wyeksplorowano ogółem 174 m2
. Materiał zabytkowy, głównie krze

mienny, w niewielkim stopniu ceramiczny, zalegał przede wszystkim w warstwach do 
70 cm od powierzchni, przy największej koncentracji w centrum wykopu. Stwierdzono 
pewną prawidłowość zalegania źródeł w układzie pionowym. Inwentarze wyznaczające 
młodszą fazę osadnictwa, związane przede wszystkim z formami bifacjalnymi, z reguły 
zalegały w humusie lub I warstwie mechanicznej, sporadycznie poniżej. Natomiast zabytki 
związane z osadnictwem późnoplejstoceńskim zalegały głównie w warstwach I-III mecha
nicznych, wyjątkowo w warstwie ornej . Ogółem uzyskano blisko 19 800 zabytków krze
miennych, kilkadziesiąt fragm. ceramiki oraz niewielkie ilości materiału kostnego i muszli 
szczeżui. Zabytki nie tworzyły układu krzemienicowego. Stwierdzono natomiast wyraźne, 
małe i bardzo małe skupiska koliste lub elipsowate, o średnicach dochodzących do 100 cm 
i miąższości do 30 cm, zawierające od kilkudziesięciu do blisko 1000 zabytków krzemien
nych: rdzeni, form technicznych, półsurowca wiórowego i odłupkowego, niekiedy pojedyn
czych narzędzi . 

Wśród zabytków krzemiennych spoza tych skupisk stwierdzono: obłupnie, rdzenie 
zaczątkowe odłupkowe i wiórowe, także okazy znacznie wyeksploatowane i szczątkowe, 
w tym o zmienionej orientacji (blisko 150 egz.), liczne formy techniczne (ok. 190 egz.) -
zatępce, podtępce, wierzchniki, dwupiętniki , odnawiaki. Wśród narzędzi wystąpiły zarów
no półwytwory, jak i produkty fmalne. Z form bifacjalnych stwierdzono bliżej nieokreślone 
zaczątkowce (ok. 20), pojedyncze półfabrykaty siekier i płoszczy, półwytwory noży sierpo
watych (ok. 40). Z narzędzi odkryto rylce (20), liściaki (12), drapacze (19), niewielkie serie 
skrobaczy, zgrzebeł , półtylczaków, wiórów retuszowanych, ponadto rakiet, przewężec i cio
sak. Pozostała grupa zabytków krzemiennych to przede wszystkim półsurowiec odłupkowy 
i duże serie regularnych wiórów, zwłaszcza zdeponowanych w skupiskach. Ponadto wyeks
plorowano kilkadziesiąt fragm. ceramiki, kilkanaście okruchów kości i 2 skupiska muszli; 
na powierzchni znaleziono czop z toporka kamiennego. 

W obrębie wykopu nie zaobserwowano konstrukcji obiektów ani śladów palenisk, nie 
stwierdzono również zabytków przepalonych. 

Materiał reprezentuje 2 fazy zasiedlania stanowiska. Pierwsza odnosi się do paleolitu 
schyłkowego i związana jest z kulturą Świderską - rdzenie mazowszańskie , dwupiętniki, 
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półsurowiec wiórowy odbity z tego typu rdzeni, liściaki, rylce, drapacze krótkie wiórowe, 
ciosak i przewężec . Drugą fazę osadnictwa należy odnieść do epoki brązu, ewentualnie 
również początków epoki żelaza, na co wskazuje znaleziona ceramika, którą w całości 
można łączyć z grupą tarnobrzeską kultury łużyckiej. Prawdopodobnie z tym okresem 
należy też wiązać formy bifacjalne, przede wszystkim noże sierpowate oraz zgrzebła, 
skrobacze i czop od toporka. 

Badania na st. 4 w Kopcu ujawniły po raz pierwszy istnienie ·pracowni przykopalnia
nych kultury Świderskiej oraz z późnych faz epoki brązu (kultury łużyckiej?), bazujących 
na surowcu świeciechowskim, w stopniu mniejszym gościeradowskim. 

Badania będą kontynuowane. 

Kostkowice, st. 3, Jaskinia 
Kroczycka 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

gm. Kroczyce, woj. często
chowskie 
AZP 91-52/-

Badania prowadził dr K. Cyrek (MAiE) przy współudziale doc. doc. 
T Madeyskiej i A Nadachowskiego oraz mgr. P. Marosika. Realizowa
ne w ramach projektu badawczego KBN pt. "Osadnictwo pradziejowe 
w Skałach Kroczyckich na tle zmian środowiska przyrodniczego", 
przy współpracy Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Pierwszy 
sezon badań. Osadnictwo z późnego okresu wpływów rzymskich, 
halsztackiego i z paleolitu schyłkowego. 

Jaskinia Kroczycka, odkryta w 1936 r., leży na zachodnim zboczu Góry Popielowej 
w obrębie Skał Kroczyckich. Wykop sondażowy o powierzchni15m2 został zlokalizowany 
na płaszczyźnie przed wejściem do jaskini. Celem badań było sprawdzenie ewentualnej 
obecności paleolitycznej warstwy kulturowej. 

W obrębie holoceńskiej próchnicy z dużymi blokami skalnymi odkryto w tym samym 
poziomie ok. tysiąca fragm. ceramiki kultury łużyckiej z okresu halsztackiego oraz kilka
dziesiąt fragm. naczyń lepionych ręcznie i toczonych na kole z późnego okresu wpływów 
rzymskich. Wśród znalezisk z tego okresu wyróżnić należy importowany paciorek szklany, 
brązowe zakończenie pasa i żelazny nożyk. Zaobserwowane niewielkie skupisko węgli 
drzewnych, przepalonych kamieni i kości zwierzęcych można interpretować jako ślad 
paleniska z IV w. n. e. Poniżej, w poziomie piasków bezstrukturalnych, w układzie bez
krzemienicowym, znaleziono 30 artefaktów krzemiennych, w tym 7 form zaretuszowa
nych. Stylistyka półsurowca i jedynego tylczaka sugerują przynależność do późnomagda
leńskiej tradycji kulturowej z paleolitu schyłkowego. 

Z uwagi na małą miąższość sedymentów i ograniczoną dostępność wnętrza jaskini nie 
podjęto jeszcze .decyzji co do ewentualnych dalszych badań obiektu. 

Kostkowice, st. 4, Jaskinia De
szczowa 
gm. Kroczyce, woj. często
chowskie 
AZP 91-52/-

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr K. Cyrek (MAiE) przy współudziale doc. doc. 
T Madeyskiej i A Nadachowskiego. Realizowane w ramach projektu 
badawczego KBN pt. "Osadnictwo pradziejowe w Skałach Kroczyc
kich na tle zmian środowiska przyrodniczego", przy współpracy Pań-
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stwowej Służby Ochrony Zabytków. Pierwszy sezon badań. Kilkufa
zowe osadnictwo z paleolitu górnego. 
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Jaskinia Deszczowa leży na północno-wschodnim zboczu Góry Popielowej wchodzącej 
w skład Skał Kroczyckich i liczy ok. 30 m2 powierzchni. 

Wykop usytuowany w partii przyotworowej i centralnej objął 13m2 powierzchni i się
gał od 80 do 300 cm głębokości . W namulisku wyróżniono 4 główne serie sedymentacyjne, 
tzn. wymieniając od góry: piasek warstwowany, less bezstrukturalny, piaski pylaste z po
ziomami organicznymi oraz glinę z domieszką piasku i gruzu. 

Odkryto stratygraficznie dobrze uchwytne 4 poziomy kulturowe. W najmłodszym 
z nich znaleziono m.in. wiórowiec oryniacki oraz dyskoidalny artefakt z zaretuszowaną 
krawędzią. Wśród wyrobów kościanych wyróżnia się kilkucentymetrowa rzeźba schema
tycznie przedstawiająca postać ludzką. W niżej leżącym, drugim poziomie kulturowym 
znaleziono m.in. krzemienny drapacz oryniacki oraz ornamentowe szydło kościane . 
W trzecim - obok krzemiennego półsurowca znaleziono masywny krąg zwierzęcy ze 
śladami obróbki. W najstarszym stratygraficznie poziomie kulturowym, w sąsiedztwie 
kilku wyrobów krzemiennych wystąpiło skupisko węgielków drzewnych. W obrębie 
wszystkich poziomów antropogenicznych znaleziono sporą ilość kości zwierzęcych, m.in. 
nosorożca, renifera, niedźwiedzia i lisa. 

Na podstawie analizy stylistyczno-typologicznej odkrytych zabytków, a przed wynika
mi analizy sedymentologicznej, relikty wielokrotnego osadnictwa w jaskini można wstęp
nie wiązać z górnopaleolityczną tradycją oryniacką. 

Badania będą kontynuowane. 

Krasice, st. 7 
gm. Mstów, woj. częstochowskie 
AZP 86-51/13 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Częstochowie 
Muzeum Śląskie w Katowicach 
Muzeum Okręgowe w Częstochowie 

Badania prowadzili mgr mgr Małgorzata Przybylska (autorka spra
wozdania), Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Jacek Koj . Finanso
wane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków w Częstochowie. 
Krótkotrwałe badania ratownicze, pierwszy sezon badań. Pracownia 
schyłkowo-paleolityczna - cykl mazowszański i osada kultury łu
życkiej. 

W trakcie badań powierzchniowych prowadzonych wiosną 1993 r. w okolicy Krasic 
natrafiono na eksploatowaną piaskownię z częściowo zniszczoną jamą , zawierającą liczne 
wyroby krzemienne i drobne skorupy. Materiał archeologiczny wystąpił również na po
wierzchni stanowiska w obrębie piaskowni. Przebadano najbliższe , niezniszczone otocze
nie jamy (sama jama została zniszczona przed przystąpieniem do badań). Odkryto słabo 
czytelną drugą jamę, zawierającą drobne skorupy kultury łużyckiej i wyroby krzemienne 
związane ze schyłkowym paleolitem. Zabytki archeologiczne, zwłaszcza krzemienie, wy
stąpiły także w piasku poza jamą. Nie było ich natomiast w trzeciej jamie, zawierającej 
drobne węgielki drzewne. 

Drobne fragm. ceramiki, wśród których znalazły się pojedyncze okruchy tzw. placków 
glinianych, można wiązać z okresem halsztackim kultury łużyckiej. Wśród wyrobów krze
miennych, z których większość wykonana była z szarego krzemienia narzutowego bałtyc
kiego, wyróżniono m.in.: wióry i ich fragm. noszące ślady dwupiętowości, odłupki, pojedyn
cze podtępce , świeżaki odnawiaki, nieliczne rdzenie odłupkowe i wiórowe jednopiętowe, 
rdzeń wiórowy dwupiętowy, pojedyncze narzędzia, takie jak drapacz odłupkowy, odłupek 
retuszowany, l fragm. wiórowca. 

Dokumentacja i materiały do czasu opracowania złożono w Państwowej Służbie Ochro
ny Zabytków w Częstochowie. 
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Przewiduje się kontynuację badań w niezniszczonej jeszcze części piaskowni. 

Łódź-Polesie, st. 11 - patrz: wczesna epoka żelaza 
Mielec, st. 16, gm. loco, woj. rzeszowskie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 
Mściszewo, st. 22, gm. Murowana Goślina, woj. poznańskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Seredzice, st. 5 
gm. Iłża, woj. radomskie 

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadzili Janusz Budziszewski i Marcin Bednarz. Kom
pleks stanowisk kopalniano-pracownianych na wychodni krzemienia 
czekoladowego. Faleolit środkowy i górny. 

• Literatura: Najważniejsze odkrycia ... , s. 7-10. 

Strumienno, st. la i lc 
gm. Krosno Odrzańskie, woj. 
zielonogórskie 
AZP 59-10/5a, 5c 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry 

Badania prowadziła mgr E. Przechrzta. Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Pierwszy sezon 
badań. Obozowisko schyłkowopaleolityczne. Ślady osadnictwa neoli
tycznego, k. łużyckiej , z późnego okresu lateńskiego i wczesnego 
okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko l (lb) w Strumiennie było wielokrotnie badane w ubiegłych latach przez 
L. Kocania i J. M. Burdukiewicza i zostało opracowane pod względem geologii, gleb oraz 
palynologii. 

W 1993 r., po rekonesansie, który pozwolił ustalić powierzchniowo skupiska krzemieni, 
przeprowadzono badania wykopaliskowe na st. la i lc. Stanowisko la położone jest na 
części parabolicznej wydmy, po zachodniej stronie drogi ze Strumienna nad Odrę, ok. 
350 m na północ od wsi. Stanowisko zajmuje niewielką wydmę położoną ok. 400 m na 
północ od zabudowań Strumienna, po zachodniej stronie wspomnianej drogi. 

Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni ok. 138m2
• Pozyskano z nich 2456 krzemie

ni. Dwa wykopy, I ze st. la i I ze st. lc, zostały zakończone, natomiast wykop II ze st. lc 
wyeksplorowano tylko do głębokości 1,3 m, ze względu na niewystarczające środki finan
sowe. Wykop ten zabezpieczono folią i zasypano. 

Wykop I ze st. la dostarczył tylko 99 krzemieni, w tym kilkanaście narzędzi i 3 rdze
nie. Materiał ten zalegał w warstwie ornej i tuż pod nią. Nie zaobserwowano żadnych 
skupisk. Być może jest to pozostałość po rozwleczonym głęboką orką skupisku położonym 
w wyższych partiach wydmy. 

Z wykopu I na st. l c pozyskano 759 artefaktów, w tym 12 rdzeni i 129 narzędzi. Narzędzia 
reprezentowane są głównie przez rylce i drapacze krótkie. Drapacze często mają retuszowane 
boki lub trzonki. Znaleziono też 2 liściaki: lingbijski i l fragm. ahrensburskiego. Artefakty 
tworzyły 2 skupiska: w zachodniej i północno-wschodniej części wykopu. Materiał krzemien
ny zalegał najintensywniej na głębokości 0,6-0,9 m. W partiach przypowierzchniowych 
znaleziono kilka narzędzi mezolitycznych oraz dużą ilość ceramiki kultury łużyckiej i ce
ramiki datowanej na późny okres lateński i wczesny okres wpływów rzymskich. 
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Wykop II na st. lc dostarczył najbogatszego materiału krzemiennego - 1598 sztuk, 
w tym wyróżniono 27 rdzeni oraz 316 narzędzi. Najbardziej liczebną grupą narzędzi są 
drapacze, najczęściej krótkie, z retuszem boków lub trzonkiem. Zdarzają się też okazy 
podwójne. Drugą grupą są rylce. Znaleziono 5 liściaków ahrensburskich. Artefakty z wy
kopu tworząjedno duże skupisko. Najintensywniej wystąpiły na głębokości 0,6-1,28 m. Z par
tii przypowierzchniowych pochodzi duża ilość ceramiki, głównie z późnego okresu lateń
skiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich, oraz kilka narzędzi o charakterze 
mezolitycznym. Ponadto wystąpiły 2 obiekty. Obiekt nr l zawierał w spągu 2 narzędzia 
neolityczne, tzw. motyki kultur wstęgowych . Obiekt nr 2, który wiązać należy z osadnic
twem schyłkowopaleolitycznym zawierał 27 drobnych wiórków i odłupków. Materiał krze
mienny wstępnie określić można jako zespół z liściakami. 

Badania na st. lc będą kontynuowane w następnym sezonie. 

Strzegowa, Skała Biśnik 
gm. Wolbrom, woj. katowickie 
AZP 94-54/-

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził K. Cyrek przy współudziale T. Madeyskiej, M. Cy
rek i B. Muzolfa. Finansowane przez Zarząd Jurajskich Parków Kra
jobrazowych w Dąbrowie Górniczej . Trzeci sezon badań. Osadnictwo 
z paleolitu środkowego. 

Prace polegały na pogłębieniu ubiegłorocznego wykopu pod nawisem skalnym w celu 
wyeksplorowania całego namuliska i dotarcia do skalnego podłoża . Cel ten został osiągnię
ty na głębokości od 480 do 540 cm od powierzchni. 

Namulisko tworzyły zróżnicowane kolorystycznie piaszczysto-pylaste gliny z domie
szką w różnym stopniu obtoczonego i nadwietrzałego gruzu. W odsłoniętych warstwach 
naturalnych wystąpiły trzy kolejne zespoły zabytków o środkowo- i dolnopaleolitycznych 
cechach kulturowych. Na skutek wtórnego zaburzenia stratygram naturalnej, niektóre 
zabytki zostały przemieszczone ze swoich pierwotnych sedymentów do sąsiednich . Utru
dnia to precyzyjne wydzielenie poszczególnych zespołów kulturowych. Również dokła
dniejsze określenie ich chronologii będzie możliwe dopiero po ukończeniu badań sedymen
tologicznych. Na razie można jedynie stwierdzić, że mamy tu do czynienia z okresem 
ostatniego interglacjału. 

W jednym z poziomów zaobserwowano niewielkie (o śr. do 30 cm) skupiska węgielków 
drzewnych w towarzystwie m.in. spękanych termicznie artefaktów. 

Oprócz 118. zabytków krzemiennych (w tym 70 form retuszowanych) znaleziono kilka
set fragm. kości zwierzęcych, wśród których należy wyróżnić 2 kościane narzędzia dłuto
wate i kilka innych okazów ze śladami intencjonalnej obróbki. 

Badania będą kontynuowane. 
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Biskupin, st. 2a 
gm. Gąsawa, woj. bydgoskie 
AZP 44-35/2 

Neolit 

NEOLIT 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Anna Grossman. Finansowane przez Pań
stwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Szósty sezon badań. 
Stanowisko wielokulturowe: kultura amfor kulistych, kultura iwień
ska. Neolit, wczesna epoka brązu, obiekty wczesnośredniowieczne. 

Badania koncentrowały się w centralnej i wschodniej części stanowiska. Otwarto 6 wy
kopów o łącznej powierzchni 118 m2 oraz kontynuowano prace na wykopach otworzonych 
w 1989 r. (ok. 20 m2

). 

Odkryto wschodni skraj drugiego rowu poprzecznego i początek następnego odcinka. 
Wschodni rów miał długość ok. 21 m (długość pierwszego wynosi 19 m). W przekroju 
poprzecznym był lejkowaty, zaokrąglony przy dnie. Maksymalna szerokość na powierzchni 
wynosiła ok. 2 m, przy dnie 0,5 m, a głębokość do 1,55 m od powierzchni ziemi. Odcinek 
ten badano wzdłuż osi podłużnej obiektu, co pozwoliło stwierdzić, że dno rowu ma przebieg 
regularny. Wyraźnie zaznaczały się sekwencje wypełnień rozdzielonych warstwami spale
nizny, co mogłoby wskazywać na różne fazy użytkowania obiektu (co najmniej dwie) . 
Potwierdzily się również wcześniejsze spostrzeżenia, że rów nie wypełniał się w sposób 
naturalny na całej głębokości, lecz częściowo został zasypany. Materiał zabytkowy w posta
ci niewielkich fragm. ceramiki kultury iwieńskiej, fragm. kości zwierzęcych i drobnych 
krzemieni znajdowany był wyłącznie w wypełnisku rowu, w całej jego miąższości . 

Wschodni odcinek drugiego rowu poprzecznego wyraźnie skręcał ku północy. Jego 
zakończenie ma zupełnie inny charakter niż koniec zachodni - łagodnie zwęża się bez 
śladów umacniania ścianek. Około 2 m na północ od tego zakończenia rozpoczął się 
następny odcinek rowu. W przekroju poprzecznym miał on kształt dość wąskiego, niesy
metrycznego lejka (ok. 1,3 m szerokości na powierzchni i 20-30 cm przy dnie) o prostych 
ściankach, płaskim dnie i głębokości do 1,6 m. Podobnie jak w drugim rowie poprzecznym 
i tu stwierdzono dwie fazy wypełniania (użytkowania?) i być może zasypania górnej części. 
Około 3m od początku rów ten połączył się z rowem odkrytym tu w latach 50. (określonym 
jako rów 1), który nakrywa wypełniskobadanego odcinka. Materiał zabytkowy znajdowany 
był również tylko w wypełnisku rowu (pojedyncze fragm. ceramiki i krzemieni) . 

W wykopie usytuowanym na zachodnim stoku wzniesienia odsłonięto fragment rowu, 
który potwierdził przebieg rowu rejestrowanego w poprzednich latach na tym stoku. 

Obecne badania potwierdziły kiłkufazowość obiektu na wszystkich badanych odcin
kach. Układ stratygraficzny między rowem poprzecznym a rowem I wskazuje na to, że 
obiekt początkowo miał wymiary 40 x 70 m, a następnie został powiększony do 100 m 
długości i 60 m szerokości . 

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

Badania będą kontynuowane. 
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Borowo, st. 12 
gm. Dobre, woj. włocławskie 
AZP 46-44/42 

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

Badania prowadzili mgr J. Czebreszuk i M. Ignaczak. Finansowane 
przez Wojewodę Włocławskiego, Gminę Dobre i Uniwersytet im. Ada
ma Mickiewicza w ramach programu ratownictwa przestrzennego 
nad środkową Bachorzą. Pierwszy sezon badań osad ludności kultur 
pucharów lejkowatych i iwieńskiej . 
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Stanowisko odkryto w 1982 r. Zajmuje ono południowy stok wału wydmowego, opada
jący w stronę osuszonego aktualniejeziora Krzywosądz . Badania miały charakter ratowni
czy- teren stanowiska przestał podlegać uprawie i stał się miejscem "dzikiej" eksploata
cji piasku. 

Pierwszy etap polegał na szczegółowych badaniach powierzchniowych metodą mikro
planimetryczną, które objęły powierzchnię 3360 m2

• Posiłkując się wynikami tych badań 
zlokalizowano dwa sondaże o łącznej powierzchni 33m2

. 
Stwierdzono znaczny stopień niwelacji powierzchni stanowiska (procesy stokowe spo

tęgowane wieloletnią uprawą). Odkryto 3 obiekty. Dwa z nich (palenisko i ,jama") wiążą 
się z kulturą pucharów lejkowatych. Szczególną wartość posiada obiekt 3, wyeksplorowa
ny częściowo . Zawierał on znaczną ilość polepy, przepalonych kości , krzemienie i kamienie 
oraz kolekcję dużych fragm. naczyń . Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych wiązać 
należy wstępnie z jej III fazą na Kujawach. 

Druga faza, także o charakterze osadowym, łączonajest z rozwiniętym etapem kultury 
iwieńskiej. Cechy zdobnictwa, makromorfologii i technologii naczyń wskazują, iż mamy tu 
do czynienia z iwieńską fazą lila wg podziału A. Kośki, tzn. z okresem przejściowym 
między kulturą iwieńską a horyzontem trzcinieckim na Kujawach. 

Badania winny być kontynuowane. 

Dębowa Łąka, st. 38 i 42 
gm.loco, woj. toruńskie 
AZP 35-48/132 i 136 

Muzeum Okręgowe w Grudziądzu 

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

* Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 65-68. 

Dęby, st. 29A 
gm. Dobre, woj. włocławskie 

AZP 46-43/165 

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

Badania prowadzili mgr mgr J. Czebreszuk i l. Hildebrandt. Finan
sowane przez Wojewodę Włocławskiego, Gminę Dobre i Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w ramach programu ratownictwa prze
strzennego nad środkową Bachorzą. Czwarty sezon badań systemu 
osad z neolitu i interstadium epok neolitu i brązu. 

Badania objęły dwie strefy stanowiska: na kulminacji, gdzie zarejestrowano główne 
skupisko występowania materiału na powierzchni, oraz na stoku opadającym w stronę 
wysuszonego jeziora Krzywosądz . Łącznie zbadano 204 m2

. Odkryto 4 nowe obiekty. 
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Badania na kulminacji zamknęły zasięg głównego skupiska materiałów. Zarejestrowa
no tam relikty czterech osad. Najstarsza związana była z ludnością kl}ltury pucharów 
lejkowatych, najprawdopodobniej z fazy lilA wg periodyzacji kujawskiej. Siady osadnictwa 
kultury amfor kulistych pochodzą z faz IIB-IIIA. W niewielkim tylko stopniu zaznaczyły 
się pozostałości osadnictwa kultury ceramiki sznurowej, najwyraźniej obserwowane w po
przednich sezonach (por. sprawozdania za rok 1991 i 1992). Najliczniej zamanifestował się 
w tym sezonie etap iwieński. Możliwe, że mamy tu do czynienia z kolejnym obozowiskiem 
tej kultury (por. sprawozdania za rok 1990 i 1991). 

Stok pokryty został siatką sondaży. Celem badań tej części stanowiska było odtworze
nie przebiegu gleby kopalnej i pozyskanie informacji o typie zachowanych w niej kulturo
wych pozostałości oraz próba datowania dynamiki procesów przekształceń powierzchni 
stanowiska pod wpływem ludzkiej aktywności. Pierwszy cel został osiągnięty, co pozwala 
wykreślić mapę paleopowierzchni tej części stanowiska, odbiegającej w istotny sposób od 
współczesnego ukształtowania terenu. W kilku sondażach w obrębie gleby kopalnej odkry
to nieliczne materiały ceramiczne, które wiążą się z kulturą późnej ceramiki wstęgowej 
oraz pucharów lejkowatych. Odkryto też kilka nadzwyczaj dobrze zachowanych drzew 
(głównie części korzeniowych). Datowania C14 zarówno próbek węgla z gleby kopalnej, jak 
i fragm. drewna dały zbieżne wyniki -ok. 3000 lat conv BC. 

Badania powinny być kontynuowane. 

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

Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii Zakład Epoki Ka
mienia w Warszawie 

Badania prowadził dr Witold Gumiński przy współudziale mgr. Jana 
Fiedor_czuka. Finansowane przez Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN. Osmy sezon badań . Obozowisko mezolityczne, paraneolitycznej 
kultury Zedmar, późnoneolityczne i średniowieczne; grób późnoneo
lityczny. 

Badania prowadzono w obrębie czterech wykopów o łącznej powierzchni 26m2• 
W wykopie III badano 2 m2 przyległe bezpośrednio do pochówka mezolitycznego (zob. 

sprawozdanie za 1991 r.). Nie udało się dotrzeć do późnoborealnego poziomu z pochów
kiem, natomiast w torfie sapropelowym (środkowy okres atlantycki), w którym występo
wały dotychczas jedynie zabytki z surowców organicznych, znaleziono smukły wiór krze
mienny z podgiętym wierzchołkiem. 

Wykop VII o powierzchni8m2 wytyczono na zachodnim brzegu wyspy, na jej południo
wym cyplu. Nieliczne zabytki, głównie późnoneolityczne, znajdowano pod darnią w torfie 
czarnobrunatnym, spiaszczonym, a jedynie w jego spągu natrafiono na kilka fragm. cera
miki typu Zedmar. Poniżej, w piaskach z resztkami brunatnego torfu i próchnicy, znalezio
no tylko l odłupek krzemienny. Pod tymi piaskami wystąpiła warstwa żwiru z rozdrobnio
nym brunatnym torfem (zapewne preborealna, jak w wykopie I), ale bez zabytków. 

Wykop VIII, w trzech odcinkach o łącznej powierzchni 11 m2
, zlokalizowano też na 

zachodnim brzegu, ale dalej na północ, nad nieznaczną zatoką. Pod darnią w torfie czar
nym, spiaszczonym występowały kości, krzemienie i ceramika późnoneolityczna. W spągu 
tej warstwy (w torfie szaroczarnym, silnie spiaszczonym, z gliną) odrębną grupę stanowią 
materiały kultury amfor kulistych i ewentualnie kultury pucharów lejkowatych. Jest to 
ceramika zdobiona sznurem, ceramika z domieszką szamotu, w tym czarka oraz fragm. 
z ornamentem stempelkowym, a także fragm. kościanej "klamry do pasa" zdobionej zyg
zakiem. Prócz tego występuje ceramika typu Zedmar z domieszkami organicznymi oraz 
mieszana z szamotem. 

Wykop IX o powierzchni 5 m2 usytuowano na nieznacznej wyniosłości w centrum 
wyspy. Prócz zabytków późnoneolitycznych, z ceramiką ornamentowaną sznurem i krze
miennym grocikiem sercowatym, występuje tu też ceramika średniowieczna i nowożytna, 
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a także żużle, fragm. skorodowanych szkieł i przedmiotów żelaznych. Najistotniejszym 
odkryciem jest późnoneolityczny grób jamowy. W prostokątnej jamie leżał szkielet pięcio
letniego dziecka, ułożony na plecach, z podkurczonymi i przechylonymi na lewo nogami. 
Lewa ręka była wyciągnięta wzdłuż tułowia, a prawa, zgięta w łokciu, spoczywała na 
piersi. Jama i szkielet były zorientowane dokładnie po osi północ-południe, uszkodzona 
czaszka leżała na południe. Niewątpliwym wyposażeniem pochówka był znaleziony w stro
pie jamy ceramiczny paciorek rurkowaty z dookolnym zgrubieniem pośrodku i być może 
mały paciorek rurkowaty ze skamieliny wapiennej . 

Grabina, st- 4 Muzeum Okręgowe w Koninie 
gm. Ostrowite, woj. konińskie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Gorczyca. Finansowane przez Mu
zeum Okręgowe w Koninie. Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
pucharów lejkowatych, ślad osadnictwa ze schyłkowego neolitu. 

Stanowisko położone jest na południowy wschód od wsi, na północ od drogi polnej do 
Milejowa. Obejmuje zachodnią krawędź piaszczystego wyniesienia, opadającego na zachód 
ku podmokłym (obecnie zmeliorowanym) łąkom . Osada wchodzi w skład zamkniętej en
klawy złożonej z dziewięciu stanowisk kultury pucharów lejkowatych skupionych dość 
blisko siebie. Jak wynika z badań AZP, w promieniu około 4 km nie ma innych stanowisk 
związanych z tą kulturą. 

Badania miały charakter ratowniczy ze względu na istniejąre wybierzyska piasku oraz 
głęboką orkę . Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 150 m . 

Stwierdzono, że orka zniszczyła całkowicie warstwę kulturową. Materiał pozyskano 
jedynie z warstwy ornej i obiektów. Zarejestrowano 12 obiektów, w większości o charakte
rze płytkich jam i dołków posłupowych . Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że 
uchwycono pozostałości trzech budowli szałasowych, z których jedna (ob. VII) miała 
prawdopodobnie "ramę" kamienną oraz była wylepiana gliną. 

Ogółem zarejestrowano 1410 fragm. ceramiki, 279 krzemieni (w tym 13 czekolado
wych), 3 żarna (po jednym przy każdej budowli), 2 płytki szlifierskie i rozcieracz. 

Osadę można wstępnie datować na fazę III (wiórecką) grupy wschodniej kultury 
pucharów lejkowatych. 

W warstwie I wystąpiła niewielka ilość ceramiki schyłkowoneolitycznej o tradycjach 
kultury ceramiki sznurowej. 

Gródek nad Bugiem, st. lC 
gm. Hrubieszów, woj. zamoj
skie 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu 

Badania prowadzili A. Kokowski i J . J . Ścibiorowie. Grób kultury 
wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej . Neolit. 

* Literatura: Sprawozdania ... , s. 5-9. 
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Gródek nad Bugiem, st. 1C 
gm. Hrubieszów, woj. zamoj
skie 

Neolit 

Muzeum im. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie 

Badania ratownicze prowadził J. Niedźwiedź. Osada i cmentarzysko 
kultury pucharów lejkowatych. Neolit. 

* Literatura: Sprawozdania .. . , s. 10-12. 

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

Muzeum Okręgowe w Grudziądzu 

Badania prowadził R. K.irkowski. Osada kultury ceramiki wstęgowej 
rytej. Neolit. 

* Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 57-61. 

Hrubieszów-Podgórze, st. 5 
gm.loco, woj. zamojskie 

Muzeum im. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie 

Badania prowadzili J. Niedźwiedź i W Panasiewicz. Osada wielokul
turowa. Kultura ceramiki wstęgowej rytej, kultura trzciniecką, kul
tura prapolska. N eolit, wczesna epoka brązu, wczesne średniowiecze. 

* Literatura: Sprawozdania ... , s. 52-58. 

Husynne-Kolonia, st. 6 
gm. Hrubieszów, woj. zamoj
skie 

Muzeum Lubelskie w Lublinie 

Badania ratownicze prowadziła M. Polańska. Osada i cmentarzysko 
kultury pucharów lejkowatych i kultury strzyżowskiej. Neolit, wczes
na epoka brązu. 

* Literatura: Sprawozdania .. . , s. 16-18. 
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Karmanowice, st. 35 
gm. Wąwolnica, woj. lubelskie 
AZP 75-77/98 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła dr Jolanta Nogaj-Chachaj. Finansowane przez 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Szósty sezon badań. Cmen
tarzysko kultury pucharów lejkowatych. 

13 

W południowej części stanowiska założono wykopy o łącznej powierzchni 102,25 m2
. 

W założeniu badania miały na celu dalsze rozpoznanie cmentarzyska oraz uchwycenie jego 
wschodniej granicy. Efektem ich było odkrycie kolejnych pięciu grobów i dwóch obiektów 
należących do kultury pucharów lejkowatych. 

Grób 42/94 znajdował się na głębokości 10 cm od powierzchni; jego konstrukcja 
kamienna zachowała się jedynie fragmentarycznie. Zmarły złożony był na wznak, głową 
skierowany ku północnemu zachodowi; przy głowie natrafiono na wiór z krzemienia 
wołyńskiego. Zarys jamy grobowej był niewyraźny; na jej dnie znaleziono tylczak i mikro
lityczny krzemienny wiórek. Pod szkieletem, na głębokości 50 cm od powierzchni natrafio
no na owalnąjamę o wymiarach 145 x 135 cm, oddzieloną warstwą żółtego lessu od komory 
grobowej. Miała ona głębokość 80 cm i profil workowaty. Prawie jednolite wypełnisko 
obiektu zawierało w beżowoszarym lessie liczne fragm. rozdrobnionej polepy barwy poma
rańczowej, drobne przepalone kości, węgle drzewne oraz fragm. wylewów naczyń kultury 
pucharów lejkowatych. 

Dwa pozostałe groby (45/94 i 46/94) były w bardzo poważnym stopniu uszkodzone 
przez orkę. Pokrywy i obudowy jam grobowych zostały prawie całkowicie wyorane. Przy 
bardzo zniszczonych szkieletach natrafiono na paciorki kościane, krążek bursztynowy, 
2 wióry z krzemienia wołyńskiego oraz fragm. naczyń kultury pucharów lejkowatych 
(flasze z kryzą i amfora). 

W trakcie prac wykopaliskowych odkryto również 2 obiekty (43/94 i 44/94), które 
charakteryzowały się bardzo dobrze zachowaną konstrukcją komory grobowej. W żadnym 
z nich nie natrafiono na ślady czy pozostałości ludzkich szczątków. Wstępne obserwacje 
wskazywałyby na to, że do jam nie złożono zmarłych. W różnych częściach obu konstrukcji 
natrafiono na okruchy czerwonego granitu, a także czarno zabarwioną ziemię, przemie
szaną z fragm. muszli małży. 

Do interesujących obiektów zaliczyć należy także jamę 1/94, o trudnej do ustalenia 
funkcji (grób symboliczny?). Na jej obwodzie (215 x 150 cm) ułożony został bruk wapienny. 
Na głębokości 50 cm obiekt przybrał bardzo regularny, workowaty kształt. Na jego dnie, 
w brązowo-beżowo-szarym lessie z licznymi śladami polepy pomarańczowej, znajdowała 
się czteroucha amfora, a pod nią l fragm. z brzuśca amfory z wąsami oraz część łopatki 
większego zwierzęcia. Nieopodal naczynia ułożony był róg zwierzęcy. Na różnych pozio
mach natrafiono na fragm. wylewów naczyń kultury pucharów lejkowatych. Na uwagę 
zasługuje obecność śladów słupków?, stanowiących pozostałość po otaczającym obiekt 
drewnianym płotku? 

Trwające od 1987 r. prace wykopaliskowe pozwoliły na odkrycie dotychczas 46. grobów, 
a w nich szczątków kostnych 55. osobników. Tegoroczne badania dostarczyły nowych 
informacji o obiektach towarzyszących największemu w Polsce cmentarzysku kultury pu
charów lejkowatych. 

Klonowice, st. 5, gm. Czersk, woj. bydgoskie- patrz: paleolit i mezolit 
Kolonia Wola Branicka, st. 2, gm. Zgierz, woj. łódzkie -patrz: młodszy okres przedrzymski
.okres wpływów rzymskich 
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Koszalin-Dzierżęcino, st. 7 
AZP 15-21/19 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

Neolit 

Badania prowadziła mgr Jolanta Ilkiewicz przy współpracy mgr. 
Ignacego Skrzypka. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków w Koszalinie. Drugi sezon badań. Stanowisko wielokul
turowe (osadnictwo mezolityczne, neolityczne, ślady kultury łużyc
kiej i osadnictwa wczesnośredniowiecznego). 

Stanowisko położone jest na kulminacji i stoku piaszczystej wydmy w dolinie jeziora 
Lubiatowo, w rynnie częściowo martwej pradoliny, ok. 500 m na zachód od południowego 
krańca byłej wsi, obecnie dzielnicy Koszalina - Dzierżęcino, po obu stronach polnej drogi 
do Bonina. Wstępnie rozpoznane zostało w 1986 r. 

W sezonie 1993 badaniami ob~ęto północno-zachodnią część stanowiska. Wykopy 
I i 11/93 (łączna powierzchnia 100 m ) zlokalizowano po północnej stronie drogi do Bonina, 
wykop 111/93 (200 m2

) po stronie południowej tej drogi. Osadnictwo tej części stanowiska 
związane jest głównie z protoneolitycznym kompleksem kulturowym Ertebl6lle (Er
tebl6lle-Ellerbek-Lietzow-Tanowo-Dąbki). Odkryto ślady palenisk, jam gospodarczych, 
dużej jamy w typie "półziemianki" z paleniskiem i śladami zadaszenia?, trapezowatej bu
dowli słupowej o zachowanych wymiarach ok. 8-10 x 2-4m oraz skupisko o średnicy ok. 
2 m i miąższości 35-40 cm rozsypanych w piasku kilkuset przepalonych kości ludzkich 
i zwierzęcych (m.in. jeleń, bydło , pancerz żółwia); towarzyszyły im fragm. naczyń i mate
riał krzemienny. W piasku caleowym odkryto poza tym małe, ostrodenne, zdobione naczy
nie, otoczone drobnymi kamieniami. Materiał krzemienny ze wszystkich wykopów repre
zentuje generalnie tradycje kompleksu postmaglemoskiego, nie znaczy to jednak, że jest 
homogeniczny, w sondażach z 1986 r. stwierdzono bowiem obecność osadnictwa "klasycz
nie" mezolitycznego (data C14 dlajednego z palenisk: 6920±60 BP). W wykopach z 1986 r. 
poza osadnictwem protoneolitycznym (i mezolitycznym) stwierdzono obecność osadnictwa 
młodszych faz kompleksu kultury pucharów lejkowatych oraz śladowo osadnictwo kultury 
łużyckiej i okresu wczesnośredniowiecznego. W sezonie obecnym (wykopy I-III/93) poza 
odosobnionym śladem osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (ułamek naczynia zdo
biony żłobkami pionowymi w palenisku nr 5 w wykopie 1/93) nie stwierdzono śladów 
osadnictwa młodszego. 

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

Kowalewko, st. 3, gm. Oborniki, woj. poznańskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

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

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Wojciech Borkowski. Uczestniczyli studenci 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i wolontariusze. 
Konsultacja prof. Zbigniew Wójcik z Muzeum Polskiej Akademii 
Nauk oraz mgr Sławomir Sałaciński z Państwowego Muzeum Arche
ologicznego w Warszawie. Finansowane przez Państwowe Muzeum 
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Archeologiczne w Warszawie. Badania wielosezonowe. Kopalnie 
krzemienia z okresu neolitu. 

15 

Sezon 1993 poświęcony był rozpoznaniu organizacji wydzielonej jednostki górniczej 
składającej się z siedmiu kopalń. Dotychczasowe ustalenia każą domyślać się istnienia 
takich wydzielających się jednostek w ramach całego kompleksu kopalń. 

W badaniach zastosowano po raz pierwszy na obiektach tego typu metodę eksploracji 
warstwami naturalnymi. W naszym przypadku prowadzi to do odsłaniania kolejno depo
nowanych na powierzchni pola struktur, a zatem umożliwia pełniejszą rekonstrukcję 
zjawisk jednoczasowych. Odsłonięto obszar56m2 na północ od centrum studniska kopalni 
7/610 (w jej otoczeniu prowadzono badania w sezonach 1988 i 1992). Odczyszczono stropo
wą partię fragmentu hałdy kopalni i ustalono jej dwojaką genezę: 
-hałda na północny zachód od studniska kopalni, utworzona z gliny zmieszanej z gruzem 
wapiennym, pochodzi z fazy inwestycyjnej 
- hałda na północ i północny wschód od studniska kopalni, utworzona z ostrokrawędzi
stego gruzu wapiennego, pochodzi z fazy eksploatacyjnej. 

Wzajemna relacja stratygraficzna potwierdza tę interpretację. Resztki dawnego obozo
wiska odkryte w sezonie 1988 przykrywa hałda gruzowa z pierwszej fazy kopania studni
ska szybowego. Na powierzchni tej hałdy odkryto wyraźną ścieżkę łączącą nowo kopany 
szyb ze starą kopalnią. Prawdopodobnie szyb porzuconej kopalni wypełniany był stopnio
wo skałą płoną, pochodzącą z nowo otwartej jednostki. Przenoszony w koszach materiał 
pozostawił po sobie wyraźny ślad - wysypujące się drobiny gruzu zostały wdeptane 
w powierzchnię hałdy gliniastej, tworząc linię łączącą dwa szyby kopalniane. Stratygra
ficznie ścieżka spoczywa bezpośrednio zarówno na hałdzie gliniastej , pochodzącej z kopa
nia górnej partii studniska kopalni 7/610, jak i na hałdzie bezpośrednio przykrywającej od 
strony zewnętrznej (czyli od północnego zachodu) hałdę gliniastą. 

Kolejnym elementem pozwalającym rekonstruować szczegółowo proces eksploatacji 
odkrytym w 1993 r. są jarzma po słupach tkwiących w hałdzie okalającej wylot szybu 
kopalni. Na przebadanym wycinku hałdy odkryto dwa takie jarzma. 

Odległość między jarzmami a centrum szybu jest taka sama, co sugeruje, że podstawa 
odkrytej konstrukcji zbliżona była do sześciokąta foremnego. Można się domyślać, że na 
słupach tych wspierał się dach chroniący szyb przed zalaniem go wodą w czasie opadów. 

Dodatkowym elementem wyjaśnionym w sezonie 1993 są ślady po domniemanej kon
strukcji mieszkalnej odkryte wcześniej w wykopie 7H/92. W trakcie badań tegorocznych 
osiągnięto warstwę calca, którym jest w tym przypadku piasek eoliczny. Po zdjęciu 
ok. 10 cm warstwy piasku uwidoczniły się zarysy konstrukcji. Zajmuje ona północ
no-wschodni narożnik wykopu. Układ wypełniska sugeruje obecność czterech słupów 
o średnicy od 20 do 25 cm. Potwierdza to obecność wyraźnego negatywu dolnej partii słupa 
w profilu wykopu. Odkryte ślady potwierdzają niezbicie obecność obiektu w rejonie pra
cowni i obozowiska odkrytego w 1988 r. Jeśli potwierdzi się słupowa konstrukcja ścian, to 
obiekt ten może mieć charakter trwały (kilkusezonowy), a czas jego funkcjonowania 
odpowiada zapewne okresowi eksploatacji jednostki komorowej (8 sezonów aktywności) . 

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

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



16 

Mirkowice, st. 33 
gm. Mieścisko, woj. poznań
skie 
AZP 45-32/7 

Neolit 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Marek Chłodnicki i mgr Bogusław Okupny. 
Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Drugi se· 
zon badań. Osada neolityczna. 

Stanowisko odkryte zostało w trakcie badań AZP wiosną 1992 r. Zlokalizowane jest na 
północno-zachodnim skraju niewielkiego pasma wydmowego. Znaczna część stanowiska 
została całkowicie zniszczona przez piaśnicę oraz wysypisko śmieci - na terenie tym 
Urząd Gminy w Mieścisku planuje wybudowanie wiosną 1994 r. gminnego wysypiska 
śmieci. 

Ogółem przebadano 280m2
, otwierając wykopy badawcze w północnej, niezniszczonej 

przez piaśnicę części stanowiska. W celu uchwycenia zasięgu osady otworzono wykopy 
sondażowe w części wschodniej i zachodniej piaśnicy. 

Wydobyto ok. 1800 fragm. rozdrobnionej ceramiki, głównie kultur: amfor kulistych, 
pucharów lejkowatych, ceramiki sznurowej, oraz ok. 400 przedmiotów krzemiennych, 
głównie półwytworów z materiału narzutowego. N a uwagę zasługuje znaczna liczba odkry
tych przedmiotów kamiennych: fragm. płyt szlifierskich oraz nieliczne półwytwory siekie
rek i toporków. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 
Badania będą kontynuowane. 

Mściszewo, st. 22, gm. Murowana Goślina, woj. poznańskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Narkowo, st. 16 
gm. Dobre, woj. włocławskie 
AZP 46-44/-

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

Badania prowadzili mgr J . Czebreszuk i M. Przybytek. Finansowane 
przez Wojewodę Włocławskiego, Gminę Dobre i Uniwersytet im. A. 
Mickiewicza w ramach programu ratownictwa przestrzennego nad 
środkową Bachorzą. Pierwszy sezon badań. Osada z neolitu i inter
stadium epok neolitu i brązu. 

Stanowisko odkryto w 1993 r. Pierwotnie zajmowało ono kulminację jednego z wierz
chołków wału wydmowego. Wschodnia połowa stanowiska została doszczętnie zniszczona 
w efekcie eksploracji piasku. Badania podjęto w celu ratowania pozostałej części, także 
zagrożonej niwelacją . 

Wykopami (I-V) objęto powierzchnię 112,5 m2
. Stwierdzono stosunkowo dobre zacho

wanie profilu glebowego oraz znaczny stopień zniszczenia stanowiska spowodowany "dzi
kim" poborem piasku. 

Zarejestrowano 3 fazy zasiedlenia pradziejowego. Pierwsza to osada ludności kultury 
późnej ceramiki wstęgowej ze starszego (kłutego) etapu jej rozwoju. Zebrano próbę mate
riału ceramicznego liczącą ok. 100 fragm. ceramiki o dobrym stopniu zachowania, pozwa
lającym na rekonstrukcję wielu form naczyń . 

Drugi etap - także o charakterze osadowym - wiązać należy z kulturą pucharów 
lejkowatych. Jest on reprezentowany liczniej od poprzedniego (kilkaset fragm. ceramiki). 
Na podstawie cech zdobnictwa i makromorfologii można wstępnie zaliczyć go do fazy 
11-IIIA wg kujawskiej periodyzacji kultury pucharów lejkowatych. 
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Ostatni - trzeci etap łączy się z interstadium epok neolitu i brązu , a konkretnie 
z początkami kultury iwieńskiej. Ma on charakter osadowy, choć jak dotąd nie można 
wykluczyć obecności grobów (stopień zniszczenia stanowiska uniemożliwia jednoznaczne 
wyeliminowanie takiej ewentualności) . Z fazą iwieńską wiązać należy największą ilość 
materiałów ceramicznych (ok. 500 fragm.), w przewadze dobrze zachowanych, co pozwoli
ło już na etapie terenowym dokonać kilku rekonstrukcji form naczyń . Wieloma cechami 
(zdobnictwo radełkowe w charakterystycznych wątkach strefowych, formy pucharów 
i mis) osadnictwo z Narkowa nawiązuje do kultury pucharów dzwonowatych, z którą 
genetycznie związana jest kultura iwieńska. Cechy te współwystępują z innymi, uznawa
nymi już za "iwieńskie " (np. wątki rytych linii i elementy plastyczne). 

Badania powinny być kontynuowane. 

Nedeżów (Grzęda Sokalska), 
st. 22 
gm. Jarczów, woj. zamojskie 

Muzeum Regionalne im. Janusza Pe
tera w Tomaszowie Lubelskim 

Badania prowadziła J. Bagińska. Cmentarzysko kurhanowe kultury 
ceramiki sznurowej. Neolit. 

* Literatura: Sprawozdania .. . , s. 13-15. 

Opatowice, st. 32 
gm. Radziejów, woj. włocław
skie 
AZP 48-43/183 

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

Badania prowadził prof. dr hab. Aleksander Kośko . Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku . Drugi 
sezon badań. Stanowisko wielokulturowe: kultury pucharów lejko
watych z faz IIIB i V oraz kultury amfor kulistych, ślad osadnictwa 
schyłkowo neolitycznego. 

Eksploracją wykopaliskową objęto południową i południowo-wschodnią część stanowi
ska, w ramach powierzchni identyfikowanej jako zasięg osiedla kultury pucharów lejkowa
tych. Ogółem zbadano 250m2

, dokumentując 30 obiektów. Zarówno w obrębie obiektów, 
jak i w warstwie zarejestrowano: ok. 2 tys. fragm. ceramiki, ok. 100 wytworów krzemien
nych, ok. 300 fragm. kości, ok. 150 bryłek polepy oraz nieliczne wyroby kamienne. 

Badania potwierdziły ubiegłoroczny zarys historii zasiedlenia stanowiska- sekwencję 
faz osadniczych: kultura pucharów lejkowatych - IIIB; kultura pucharów lejkowatych -
V; kultura amfor kulistych; schyłkowy neolit (w śladowym wymiarze). Wyraźnie poszerzo
no rozpoznanie fazy późnopucharowej (V), rejestrując liczny kompleks źródeł grupy ra
dziejowskiej. Zasięg występowania tak obiektów, jak i ceramiki rzeczonego taksonomu 
wykracza poza obszar rozpoznany wykopaliskowo w kierunku wschodnim. Dopuszczalne 
są dwie interpretacje tego zjawiska: 
- osiedle grupy radziejowskiej należy do kategorii małych osad, mieszcząc się całkowicie 
w ramach stanowiska (część wschodnią "utajniły" na powierzchni eolityczne piaski pokry
wowe), 
-obserwujemy południowo-zachodnią rubież rozległej osady ze stanowiska 35. 

Rozwiązanie tego problemu wymaga kontynuacji prac wykopaliskowych w roku przy
szłym. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Zakładzie Prahistorii Polski Instytutu Prahi
storii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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Opatowice, st. 35 
gm. Radziejów, woj. włocław
skie 
AZP 48-43/186 

Neolit 

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

Badania prowadziła mgr Marzena Szmyt. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku . Pierwszy sezon 
badań. Stanowisko wielokulturowe: osiedla kultury pucharów lejko
watych, ślady osadnictwa kultury amfor kulistych i kultury łużyckiej. 

Stanowisko usytuowane jest w obrębie tzw. Wzgórza Prokopiakaw Opatowicach i sta
nowi jeden z podstawowych elementów rozpoznanego tu neolitycznego kompleksu osadni
czego. Zajmuje kulminację oraz wschodni stok rozległego wyniesienia w północnej partii 
Wzgórza. 

Sezon 1993 zainaugurował wykopaliskową eksplorację stanowiska odkrytego w 1983 r . 
w trakcie badań AZP (arkusz 49-43). Stwierdzono wówczas, że stanowisko 35 jest najro
zleglejszym obiektem na Wzgórzu Prokopiaka, o kilku wyraźnie zaznaczonych fazach 
osadnictwa. Diagnozę tę potwierdziły przeprowadzane później kilkakrotnie penetracje 
weryfikujące jego zasięg, jak też wykonane na obszarze ok. 4500 m2 szczegółowe badania 
powierzchniowe. Bardzo duża ilość materiału zalegającego na powierzchni nasuwała po
dejrzenie o daleko posuniętym zniszczeniu stanowiska. 

Zadaniem pierwszego sezonu wykopaliskowego było rozpoznanie stanu zachowania 
substancji źródłowej i opracowanie na tej podstawie strategii przyszłych badań . W związ
ku z tym w centrum rozpoznanej na powierzchni koncentracji materiału usytuowano 
4 wykopy-sondaże o wymiarach 10 x 2m każdy (łącznie 80m2

) , przecinające na długości 
40 m stok wyniesienia. W obrębie wykopów, w warstwie oraz w 30 obiektach nierucho
mych, zarejestrowano ok. 2000 fragm. ceramiki, ok. 200 wyrobów i odpadków krzemiennych, 
ok. 100 fragm. kości, ok. 400 bryłek polepy. Odkryto także fragm. bruku morenowego. 

Badania ujawniły dobry stan zachowania osiedla grupy radziejowskiej kultury pucha
rów lejkowatych, z którym wiązać należy zdecydowaną większość odkrytych obiektów 
nieruchomych, jak też przeważającą część źródeł ruchomych, wśród których na uwagę 
zasługuje bogaty zbiór ceramiki zawierającej elementy badeńskie . Natomiast tylko frag
mentarycznie udokumentowano przejawy osadnictwa kultury pucharów lejkowatych z fa
zy III?, jak też kultury amfor kulistych i kultury łużyckiej. 

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Zakładzie Prahistorii Polski Instytu
tu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Badania winny być kontynuowane. 

Rybniki, st. l 
gm. Wasilków, woj . białostoc
kie 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

AZP 34-86/1 

Badania prowadził mgr Marek Zalewski przy współpracy mgr mgr 
Wojciecha Borkowskiego, Witolda Migala i Sławomira Sałacińskiego . 
Finansowane przez Komitet Badań Naukowych i Państwowe Mu
zeum Archeologiczne. Drugi sezon badań. Kompleks kopalń krzemie
nia ze schyłku neolitu i epoki brązu. 

Badania stanowiły kontynuację prac rozpoczętych w 1992 r. Objęły one obszar kopalń . 
Przeprowadzono także badania geofizyczne i sondażowo rozpoznano obszar najpewniej 
związany z obozowiskami przykopalnianymi (stanowisko "Przy źródlisku"). Jednocześnie 
prowadzone były badania geologiczne i przyrodnicze. 
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Badania kopalni l (wykop l) pozwoliły na odsłonięcie przekroju obiektu w linii pół
noc-południe, co pozwoliło na określenie jego parametrów oraz kształtu. Z obserwacji 
wynika, że kopalnia posiadała kształt elipsoidalny o wymiarach ok. 6 x 9 m i sięgała 
głębokości 4 m. Analiza zasypiska pozwala sądzić, że eksploatacja polegała na wcinaniu się 
rodzajem półki w zbocze wzniesienia. Liczny materiał pracowniany świadczy o niezwykle 
intensywnej produkcji (fazy wstępne). 

Uzupełnieniem badań kopalni l było rozpoznanie wykopem sondażowym rejonu natu
ralnych źródlisk, znajdujących się ok. 200 m od pola eksploatacyjnego. Materiał uzyskany 
w trakcie badań wskazuje na osadniczy charakter. Ponadto wystąpiły materiały pracow
niane analogiczne do tych z rejonu kopalń. 

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

Badania będą kontynuowane. 

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

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

Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w ra
mach AZP w 1986 r. W 1992 r. przeprowadzono badania weryfikacyjno-sondażowe, 
w trakcie których zlokalizowano 5 obiektów kulturowych. Wykopaliskowo przebadano 
jeden z nich (wyniki zostały opublikowane). Badania w okresie od 5 do 15 lipca 1993 r. 
podjęto ze względu na: 
- poważne zniszczenie tego ważnego stanowiska stwierdzone w trakcie badań weryfika
cyjno-sondażowych, 
- obecność jedynego w Polsce naczynia (malowanej czarną farbą misy na pustej nóżce) 
nawiązującego do kręgu kultur wschodniolinearnych-poziom grupy Tiszadob-Kapusza
ny. 

Stanowisko zajmuje całą powierzchnię niewielkiego wyniesienia (ok. 0,5 ha), opadają
cego łagodnymi stokami w kierunku południowym i południowo-wschodnim. Od połu
dniowej strony ograniczone jest małą doliną bezimiennego cieku, będącego dopływem 
Strugi Toruńskiej (Bachy). 

Wykop o wymiarach lO x lO m założono na stoku wyniesienia; objął on swym zasięgiem 
plamę szaroczarnej ziemi o powierzchni ok. 15m2

, określonej jako obiekt 2. W wypełnisku 
obiektu znaleziono 94 fragm. ceramiki, 7 krzemieni, motykę kamienną kultury ceramiki 
wstęgowej rytej, rozcieracz, 2 płyty szlifierskie i gładzik. 

Taka niewielka ilość zabytków oraz charakter wypełniska - szarobrunatna ziemia 
laminowana warstewkami piasku - pozwala uznać obiekt jako naturalne zagłębienie 
terenu, wypełnione pozostałościami warstwy kulturowej już po okresie rozwoju osadnic
twa na tym stanowisku. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Grudziądzu. 
Badania będą kontynuowane. 
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Ryńsk, st. 70 Muzeum w Grudziądzu 
gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie 
AZP 35-45/93 

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

Badania prowadzono w okresie od lO do 20 sierpnia 1993 r. Stanowisko zlokalizowane 
zostało w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w ramach AZP w 1986 r. Bada
nia weryfikacyjne przeprowadzono w 1992 r. 

Stanowisko położone jest w południowej części wsi Ryńsk. Zajmuje szczytowe partie 
wysokiego garbu terenowego, wypiętrzonego na 12 m ponad dno bezimiennego cieku. 
W strefie tej dominują ciężkie gleby gliniaste. 

Badania skoncentrowały się na zlokalizowaniu obiektów kultury ceramiki wstęgowej 
rytej , na których obecność wskazywała koncentracja ceramiki na powierzchni ok. l ara. 
W tym celu wykopano ok. 100 dołków o głębokości do 40 cm - do poziomu calca. Siecią 
tych dołków pokryto powierzchnię całego wyniesienia. Odkryto w ten sposób tylko jeden 
obiekt położony w centralnej, szczy:towej partii wyniesienia. W miejscu tym założono 
wykop badawczy o powierzchni 15m2

, obejmujący swym zasięgiem cały obiekt. 
Z obiektu pozyskano 171 silnie rozdrobnionych fragm. ceramiki oraz 8 krzemieni, 

w tym 5 z surowca importowanego - czekoladowego. 
Na podstawie ceramiki trudno określić bliżej chronologię tego zespołu. Można sugero

wać, iż mieści się w fazie II (późny odcinek?) kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi 
chełmińskiej . 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum w Grudziądzu. 
Badania zakończono. 

Słonowice, st. 4 
gm. Kazimierza Wielka, woj. 
kieleckie 
AZP 98-61/37 

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

Badania prowadził dr Krzysztof Tunia. Finansowane przez Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN. Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
pucharów lejkowatych i kultury trzcinieckiej. 

Celem prac było rozpoznanie stanowiska położonego w bezpośrednim sąsiedztwie ba
danego od wielu lat systemu neolitycznych umocnień . Tegoroczny wykop usytuowano we 
wschodniej części szerokiego cypla wysoczyzny lessowej, wznoszącej się nad lewobrzeżem 
doliny Małoszówki -prawobrzeżnego dopływu wpadającej do Wisły Nidzicy. 

Odkryto 24 obiekty - wyłącznie jamy o zasobowym zapewne charakterze. Wstępna 
analiza znalezionego w nich materiału ceramicznego pozwala je odnieść do kultury pucha
rów lejkowatych i kultury trzcinieckiej. Na uwagę zasługują obiekty nr l, 13 i 17 -
wszystkie należą do kultury pucharów lejkowatych. W obiekcie l odkryto m.in. 3 komplet
ne szkielety psów; obiekt 13, będący jamą o skomplikowanym kształcie i głębokości prawie 
3 m, zawierał bogaty i interesujący zestaw wyrobów ceramicznych; w obiekcie 17 znalezio
no oprócz ceramiki znaczną ilość polepy z odciskami konstrukcyjnymi. 

Ceramika kultury pucharów lejkowatych znaleziona w obiektach i w warstwie kulturo
wej zdaje się pochodzić zarówno z wczesnych jej etapów, jak i z fazy klasycznej. Materiały 
kultury trzcinieckiej reprezentują fazę wczesną oraz stadium późne, o cechach stylu 
"łużyckiego" . 
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Usytuowanie obiektów kultury pucharów lejkowatych w granicach wykopu w powiąza
niu z lokalizacją sondażu w obrębie cypla terenu sugeruje, iż badane obiekty znajdowały 
się na wschodnich peryferiach osady. 

Spytko~ce,st.26 
gm. loco, woj. bielskie 
AZP 103-52/26 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Bielsku-Białej 

Badania prowadził mgr S. Dryja. Udział wzięli absolwenci i studenci 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej. 
Drugi sezon badań . Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej . 

Kon~uowano badania zachodniej części stanowiska. W wykopie o łącznej powierzch
ni 75 m (przebadano ar "0" ćw. b, ar 1E ćw. a i c) natrafiono na 6 obiektów archeologicz
nych. Wszystkie one związane są z kulturą ceramiki wstęgowej rytej. Najbogatszego mate
riału dostarczyła jama nr 2. Ze stanowiska pochodzą duże ilości fragm. ceramiki, w tym 
kilka ze zdobieniem nutowym i przęślik. W inwentarzu kamiennym uderza bogactwo 
rdzeni, niemal100% frekwencja krzemieniajurajskiego podkrakowskiego oraz niski wska
źnik narzędzi. W zespole narzędziowym uwagę zwracają 4 trapezy oraz kilka innych 
narzędzi o nawiązaniach mezolitycznych. 

Badania powinny być kontynuowane. 

Szczuczyn, st. 5 
gm. Szamotuły, woj. poznań· 
ski e 
AZP 47-24/54 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadzili dr A Prinke oraz mgr mgr P. Makarowicz, R. Pie
trzak i D. Prinke. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Po
znaniu. Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa. 

Badania wykopaliskowe podjęto w trybie interwencyjnym, w związku z niszczeniem 
obiektu na skutek nielegalnego wybierania piasku. 

Stanowisko położone jest na rozległym cyplu, wcinającym się w wyraźnie wykształconą 
w tym miejscu dolinę rzeki Samy, w odległości ok. 100m od jej koryta, i zajmuje obszar ok. 
2-2,5 ha. 

Badania przeprowadzono na powierzchni ok. 300m2
, zabezpieczając ponad 40-metro

wy odcinek krawędzi piaśnicy. Stwierdzono ślady wielokrotnego zasiedlania tego terenu. 
Odkryto m.in.: fragmentarycznie zachowaną warstwę kulturową związaną z eksploatacją 
stanowiska w neolicie i wczesnej epoce brązu, 49 wziemnych partii dużych obiektów 
o różnej , nieustalonej często chronologii i funkcji oraz ślady po ponad 80. dołach posłupo
wych. 

Z obszaru badań pochodzi także ponad 7 tys. fragm. ceramiki (80% spoza obiektów), 
z czego: ok. 5 tys . fragm. należy do kultury pucharów lejkowatych, datowanej tu na 
wczesny odcinek fazy lubońskiej (elementy bolerazkie?), 43 zaklasyfikowano do kultury 
późnej ceramiki wstęgowej, 116 do kultury amfor kulistych, ponad 200 reprezentuje 
wczesną epokę brązu, ok. 750 kulturę łużycką, ponad 700 kulturę przeworską. Ponadto 
wystąpiło 15 fragm. ceramiki z okresu wczesnego średniowiecza i ponad 200 fragm. cera
miki z czasów nowożytnych. Pozyskano także liczny inwentarz krzemienny (ok. 800 egz.) 
i kamienny (ok. 50 egz., w tym skład kamieni żarnowych) . 
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W wyniku tegorocznych badań wskazać możnajedynie na rejon występowania pozosta
łości budownictwa s.łupowego, wiązanego z osadnictwem ludności kultury pucharów lejko
watych. Zachowanym fragmentarycznie układom chat towarzyszą źródła uznawane za 
typowe dla inwentarzy o charakterze przydomowym (bardzo duża ilość ceramiki, przęśliki, 
żarna i rozcieracze, płyty szlifierskie, uszkodzone narzędzia kamienne). 

Dalsze badania winny poszerzyć informacje dotyczące intensywności i charakteru eks
ploatacji powierzchni stanowiska w poszczególnych fazach zasiedlenia. 

Badania będą kontynuowane. 

Szumiłowo, st. 14 
gm. Radzyń Chełmiński, woj. 
toruńskie 
AZP 32-47/41 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i Etnografil w To
runiu 

Badania weryfikacyjne S. Kukawka. Stanowisko wielokulturowe. 
Kultura ceramiki wstęgowej rytej, kultura pucharów lejkowatych, 
kultura amfor kulistych, kultura łużycka. Neolit i epoka brązu. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 91-99. 

Trzciano, st. 34 
gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie 
AZP 35-45/115 

Muzeum w Grudziądzu 

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

Stanowisko odkryte zostało w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w ra
mach AZP w 1986 r. Położonejest na pograniczu wsi Trzciano i Ryńsk, na polach Eugeniu
sza Kutuły z Trzciana. Zajmuje krawędź rozległego wyniesienia, opadającego łagodnymi 
stokami ku dolinie Bachy. Jest obecnie wyniesione ponad dno ok. 10 m. 

Badania prowadzone w okresie od l do 9 sierpnia 1993 r. skoncentrowane były na 
zlokalizowaniu obiektów kultury ceramiki wstęgowej rytej, na których obecność wskazy
wała stosunkowo liczna obecność ceramiki tej kultury na powierzchni stanowiska. W tym 
celu wykonano ok. 150 dołków o głębokości do 40 cm - do poziomu calca. Siecią tych 
dołków pokryto powierzchnię ok. 0,5 ha. Odkryto w ten sposób tylko jeden obiekt datowa
ny na kulturę ceramiki wstęgowej rytej, położony we wschodniej części stanowiska. 
W miejscu tym założono wykop badawczy o wymiarach 3 x 4 m. Po zdjęciu warstwy ornej, 
na tle gliniastego calca odsłonięto nieregularną plamę intensywnie czarnej ziemi, którą 
określono wstępnie jako obiekt l. Po rozpoczęciu jego eksploracji i zdjęciu lO cm wypełni
ska stwierdzono obecność czterech obiektów, które określono jako obiekty: l, la, l b, l c. 

Materiał ruchomy pozyskano z obiektów l i la- łącznie 607 fragm. ceramiki, 65 krze
mieni, 4 płyty szlifierskie, 2 tłuki kamienne, 2 gładziki. 

Chronologię określoną na podstawie materiału ceramicznego z obiektu l można od
nieść na II, a być może na przełom II i III fazy kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi 
chełmińskiej. Ceramika pochodząca z obiektu la jest niewątpliwie młodsza i można ją 
uważać za jeden z najpóźniejszych zespołów tej kultury na tym terenie: świadczy o tym 
obecność ceramiki kultury późnej ceramiki wstęgowej. 

Badania dostarczyły niezwykle interesujących wyników - po raz pierwszy na ziemi 
chełmińskiej stwierdzono obecność przecinających się obiektów kultury ceramiki wstęgo-
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wej rytej. Również pierwszy raz w obiekcie tej kultury stwierdzono ceramikę innej kultury, 
której nie należy traktować jako wtórnie przemieszanej. 

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

Trzciano, st. 36 
gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie 
AZP 35--45/7 4 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadził mgr Ryszard Kirkowski. Finansowane przez 
Urząd Wojewódzki w Toruniu i Urząd Gminy w Wąbrzeźnie. ~ier
wszy sezon badań . Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. Siad 
osadnictwa z okresu schyłkowego paleolitu, kultury późnej ceramiki 
wstęgowej, kultury pucharów lejkowatych, kultur schyłkowego neo
litu i wczesnego brązu. 

Stanowisko odkryte zostało w trakcie badań powierzchniowych w ramach AZP 
w 1986 r. Znaleziono wówczas dużą liczbę zabytków krzemiennych oraz ceramikę kultury 
ceramiki wstęgowej rytej. 

Położone jest na pograniczu wsi Trzciano i Ryńsk, na polach Eugeniusza Kotuły 
z Trzciana. Zajmuje szczytowe partie niewielkiego wyniesienia, opadającego łagodnymi 
stokami w kierunku wschodnim, południowym i zachodnim. Wypiętrzone jest ono jedynie 
na ok. 3 m nad otaczające je obniżenia terenu. Stanowisko to w okresie wczesnego holoce
nu znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie płytkiego w tej części jeziora Wieczno. 
Pokryte jest piaskami, w części wschodniej zalegającymi na płytko występującej glinie. 

Podjęcie badań związane było głównie z faktem współwystępowania dużej liczby krze
mieni i ceramiki kultury ceramiki wstęgowej rytej, sugerującego późną chronologię te~o 
stanowiska. Badania miały charakter ratowniczy i objęły obszar o powierzchni 50 m . 
Odkryto 4 domniemane obiekty zarysowane jako nieregularne zaciemnienia, w których 
nie stwierdzono wyraźnych koncentracji zabytków. 

Stratygrafia odkrytych nawarstwień przedstawiała się następująco : warstwa I -
0-25 cm, warstwa orna, spiaszczona, szara ziemia; warstwa II - 25 cm do 1,15 m, 
jasnożółty piasek, w którym zalegała większość odkrytych zabytków; warstwa III - glina 
zarejestrowana jedynie w wykopie 5 zlokalizowanym we wschodniej części stanowiska; 
warstwa IV - calec, ciemnożółty piasek. 

W trakcie badań wydobyto: 1810 artefaktów krzemiennych, 368 fragm. ceramiki oraz 
18 narzędzi kamiennych. Wśród tych ostatnich wyraźnie dominują tłuki kamienne i inne 
narzędzia związane z obróbką krzemienia. Odkryto również kilkanaście fragm. kości, 
w tym kilka zębów drapieżnych ryb. 

Badania zaowocowały odkryciem pierwszego stanowiska ze schyłkowego paleolitu na 
ziemi chełmińskiej z tak dużą liczbą zabytków, w strefie, gdzie dotychczas nie rejestrowa
no tego typu osadnictwa. Stanowisko to jest pierwszym dowodem na eksploatację przez 
ludność kultury ceramiki wstęgowej rytej tego typu niszy ekologicznej, nie nadającej się do 
uprawy zbóż. Próbę adaptacji do nowych warunków środowiska naturalnego podjęto pod 
presją nowo przybyłej ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej. 

Materiał i dokumentację złożono w Muzeum w Grudziądzu. 

Wytyczno, st. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres 
wpływów rzymskich 
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Zagaje Stradowskie, st. l Mo
giła Stradowska 
gm. Czarnocin, woj. kieleckie 
AZP 96-61/141 

Neolit 

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

Badania prowadziła mgr Barbara Burchard. Finansowane przez In
stytut Archeologii i Etnologii PAN. Trzeci sezon badań. Cmentarzy
sko megalityczne kultury pucharów lejkowatych. 

Badania prowadzone w 1993 r. na Mogile Stradowskiej (kurhan kultury ceramiki sznu
rowej, pod którym odkryto 2 grobowce megalityczne kultury pucharów lejkowatych) 
skoncentrowane były na poszukiwaniu części zachodniej grobowca 1/59 kultury pucharów 
lejkowatych. Część wschodnia - czołowa, wraz z grobem z pochówkiem, znajdowała się 
pod nasypem kurhanu kultury ceramiki sznurowej i była badana w latach 1959 i 1991. 
Część zachodnia znajdowała się poza nasypem i była w znacznym stopniu zniszczona przez 
jamy przykurhanowe. 

W wyniku tegorocznych badań uzyskano pełny zarys grobowca ukształtowanego na 
planie trapezu o osi długiej zorientowanej na północny zachód-południowy wschód. Dłu
gość grobowca wynosiła ok. 22 m, szerokość czoła od strony wschodniej 7 m, od zachodniej 
- 5 m. Obudowę grobowca stanowiła palisada - w rowkach szerokości ok. 50 cm zacho
wało się 27 śladów po słupach rozmieszczonych w nieregularnych odstępach. W ścianie 
czoła grobowca znajdowało się wejście symetrycznie umieszczone w jej środku, grób skon
struowany z płyt wapiennych usytuowany był w odległości 4 m od wejścia. W grobie 
(badanym w 1959 r.) znajdowały się zniszczone szczątki ludzkie o czytelnym układzie
szkielet był w pozycji wyprostowanej, z głową skierowaną ku zachodowi. Na wierzchu 
bruku kamiennego stanowiącego pokrywę grobu znajdował się kubek z uchem typu ansa 
luna ta. 

Badania będą kontynuowane. 

Żerocin, st. liT Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Białej Podlaskiej (Państwowa Służ
ba Ochrony Zabytków) 

gm. Drelów, woj . bialskopodla
skie 
AZP 63-84/14 

Badania ratownicze prowadzili Mieczysław Bienia i Sławomir Żół
kowski. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Białej Podlaskiej . Osada wielokulturowa: kultura pucharów lejko
watych, kultura trzciniecka, kultura łużycka, młodszy okres prze
drzymski, wczesne średniowiecze. 

Podczas badań powierzchniowych w 1991 r. znaleziono ślady wskazujące na istnienie 
na tym stanowisku obozowiska z okresu mezolitu oraz osady wczesnośredniowiecznej. 
Inspekcja terenowa przeprowadzona w lipcu 1992 r. wykazała znaczne zagęszczenie mate
riału zabytkowego na powierzchni piaszczystej wydmy. Odkryto dużą ilość ceramiki repre
zentującej kulturę pucharów lejkowatych, neolit strefy leśnej, kulturę trzciniecką, kulturę 
wieibarską oraz dwie fazy wczesnego średniowiecza, a także znaczną ilość starożytnego 
materiału ceramicznego. Oprócz ceramiki na powierzchni stanowiska wystąpił liczny 
materiał krzemienny mezolityczny, neolityczny oraz z epoki brązu. 

Badania wykopaliskowe 1993 r. były kontynuacją niewielkich prac ratowniczych pro
wadzonych w 1992 r. Założono wówczas 4 niewielkie wykopy, w których odkryto 6 obiek
tów z materiałem należącym do kultury pucharów lejkowatych, kultury trzcinieckiej oraz 
z młodszego okresu przedrzymskiego i starszych faz wczesnego średniowiecza. 
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W 1993 r. badaniami objęto wszystkie profile żwirowni, które dokładnie odczyszczono, 
zakładając wykopy w miejscach występowania obiektów archeologicznych. W wyniku tych 
prac odkryto dalszych 12 obiektów. Były to zazwyczaj jamy osadowe o bliżej nieokreślonej 
funkcji. Najliczniejszy materiał związany był z ludnością kultury trzcinieckiej. Nie mniej 
liczne były materiały ceramiczne kultury łużyckiej (epoka brązu-wczesna epoka żelaza). 
Odkryto również fragm. naczyń kultury ceramiki sznurowej oraz fragm. ceramiki z młod
szego okresu przedrzymskiego. 

Żuławka Mała, st. l Muzeum Okręgowe w Pile 
gm. Wyrzysk, woj. pilskie 
AZP 37-31/1 

Badania prowadzili mgr Magdalena Sucharska-Rola i Jarosław Rola. 
Finansowane przez Głównego Konserwatora Zabytków w Warszawie, 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile i Muzeum Okręgowe 
w Pile. Drugi sezon badań. Wielokulturowe stanowisko (osadowe), 
w części niżej położonej "typu mokrego", z przewagą materiałów 
neolitycznych. 

Otworzono 2 wykopy o łącznej powierzchni 135m2
. Z uwagi na wysoki poziom podma

kania wody podskórnej nie osiągnięto calca. 
Zarejestrowano: 

- fragm. naczyń ze śladami dziegciu, wstępnie datowane na kulturę późnej ceramiki 
wstęgowej, 
- liczne materiały kultury pucharów lejkowatych - fragm. naczyń, zabytki z kości 
i poroża, prawdopodobnie pozostałości drewnianych konstrukcji, 
-materiały kultury amfor kulistych- fragm. naczyń , zabytki krzemienne i kościane, 
noszące ślady obróbki fragm. drewna, 
- trudne do określenia materiały ze schyłku neolitu i początku epoki brązu, 
-mało charakterystyczne materiały kultury łużyckiej -m.in. fragm. drewna obrabiane-
go ciesielsko. 

Badania będą kontynuowane. 
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Biskupin, st. 2a, gm. Gąsawa, woj. bydgoskie- patrz: neolit 
Bogomice, st. 15, gm. Kotla, woj. legnickie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 
Borowo, st. 12, gm. Dobre, woj. włocławskie- patrz: neolit 

Dzierżysławice, st. 11 
gm. Głogówek, woj. opolskie 
AZP 96-36/19 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział w Opolu 

Badania prowadzili mgr mgr Klemens Macewicz, Krzysztof Spychała, 
Grzegorz Molenda (autor sprawozdania) oraz Albert Szyndzielorz. 
Finansowane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków w Opolu. 
Grób ciałopalny związany z ludnością kręgu kultur mogiłowych. 

Stanowisko położone jest na lewobrzeżnej , niskiej , łagodnie opadającej terasie rzeki 
Qsobłogi, na południowy zachód od Dzierżysławic, na południe od szosy do Racławic 
Sląskich. 

Wiosną 1993 r. archeolodzy zostali poinformowani przez rolnika Pawła Lozora z Dzie
rżysławie o odkryciu podczas orki sku~iska skorup. 

Przebadano teren o obszarze 8m . Na głębokości 25 cm pod warstwą orną odkryto 
naruszony grób. Odsłonięto dolną część naczynia o średnicy brzuśca ok. 34 cm. Zachowane 
ono było do wysokości 14-15 cm i pełniło funkcję popielnicy. W jego wnętrzu znaleziono 
niewielką ilość przepalonych kości. Dno naczynia, w którym był otwór o średnicy ok. 
1,6 cm, posadowione było w glinie calcowej. Według słów odkrywcy, z popielnicy wydobył 
on mały, czarny, zdobiony kubek. Był w nim fragm. brązowego kółka oraz przepalone kości. 
Według informacji odkrywcy, w odległości ok. 6 m na wschód od znalezionej urny miały 
znajdować się 2 inne naczynia, częściowo zniszczone. Znalazca wyzbierał wszystkie ułamki 
naczyń i przekazał Państwowej Służbie Ochrony Zabytków. 

Materiały znajdują się w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 
Planuje się kontynuację badań. 
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Gliśnica, st. l 
gm. Odolanów, woj. kaliskie 
AZP 70-34/-

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu 

Badania prowadził mgr LeszekZiąbkaprzy współpracy mgr. Bogu
sława Maryniaka i mgr Ariety Świerkowskiej-Góreckiej . Finansowa
ne przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej oraz Urząd Miasta 
i Gminy w Odolanowie. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko kurhano
we z II okresu epoki brązu. 
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Stanowisko położone jest w lesie, 1,5 km na północny zachód od wsi Gliśnica. 
Przebadano kurhan oznaczony nr 7, położony na północny zachód od kopców l i 2, 

badanych w poprzednich sezonach wykopaliskowych. Kurhan był kształtu stożkowatego, 
w planie okrągły, miał średnicę u podstawy 12 m, a zachowana wysokość sięgała do 
1,2 m. Układ stratygraficzny kopca stanowiły 4 warstwy: 
I- darń z próchnicą, II -nasyp (żółty piasek), III- szarobrunatny piasek o strukturze 
plamistej, IV- calec (białoszary piasek). 

W kopcu odsłonięto wieniec kamienny złożony z dużych i średnich głazów, miejscami 
ustawionych w dwóch poziomach. Wewnątrz odkryto jądro kamienne, pod którym natra
fiono na dwie obstawy, z których jedna zbliżona była kształtem do prostokąta, o dłuższej 
osi zorientowanej wzdłuż linii północny zachód-południowy wschód. W obrębie konstruk
cji kamiennych odkryto 2 fragmentarycznie zachowane pochówki szkieletowe. Wyposaże
nie grobu oznaczonego nr 1/93 stanowiła szpila brązowa o główce rozklepanej i zawiniętej 
w uszko oraz prostym trzonku. Z nasypu kopca pozyskano nieliczne fragm. ceramiki 
naczyniowej i przedmioty krzemienne. 

W obrębie kopca, pod nasypem i kamiennymi konstrukcjami, odsłonięto warstwę uży
tkową (poziom III warstwy naturalnej) z dwoma niewielkimi paleniskami, jamami i ślada
mi posłupowymi. W warstwie tej odkryto liczne fragm. silnie rozdrobnionej ceramiki 
o charakterze osadowym oraz materiały krzemienne ze śladami techniki łuszczniowej . 

Badania będą kontynuowane. 

Grotniki, st. 6, gm. Włoszakowice, woj. leszczyńskie -patrz: wczesne średniowiecze 
Hanna, st. XIV, gm. loco, woj. bialskopodlaskie- patrz: paleolit i mezolit 

Horodło, st. 12 
gm. loco, woj. zamojskie 
AZP 85-95/34 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Zamościu 

Badania ratownicze prowadził Wiesław Koman. Zniszczony grób kul
.. tury strzyżowskiej. Wczesna epoka brązu. 

• Literatura: Sprawozdania ... , s. 21-22. 
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Hrebenne, st. 31 
gm. Horodło, woj. zamojskie 

Wczesna epoka brązu 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Zamościu 

Badania prowadził Wiesław Koman. Trzy groby, prawdopodobnie 
kultury mierzanowickiej. Wczesna epoka brązu. 

*Literatura: Sprawozdania ... , s. 21-22. 

Hrubieszów-Podgórze, st. 5, gm. loco, woj. zamojskie- patrz: neolit 
Husynne-Kolonia, st. 6, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie- patrz: neolit 

Lutcza, st. 24 
gm. Niebylec, woj. rzeszowskie 
AZP 108-76 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadzili mgr mgr Antoni Lubelczyk i Piotr Mi tura. Finan
sowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie. 
Pierwszy sezon badań. Osada z wczesnej epoki brązu oraz ślad osad
nictwa z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na stoku cyplowatego spływu, nad niewielkim potokiem 
płynącym na granicy Lutczy i Domaradza. Odkryte zostało w 1992 r. w trakcie badań 
powierzchniowych AZP - znaleziono wówczas kilka starannie obrobionych narzędzi 
krzemiennych oraz drobne fragm. ceramiki kultury mierzanowickiej. 

Badania wykopaliskowe miały charakter sondażowy. Wyeksplorowano 3 wykopy o łącz
nej powierzchni 200 m2

. Na tle calca wyraźnie rysowały się okrągłe, szaropopielate 
zaciemnienia o średnicy 30-40 cm, będące śladami dołków posłupowych. Dołków takich 
odkryto 15, a ponadto jeszcze 3 większe jamy, spośród których na uwagę zasługuje obiekt 
o wymiarach 120 x 100 cm, wypełniony szarą ziemią z polepą, przepalonymi kamieniami 
i warstwą spalenizny. Z obiektu tego pochodzi kilka fragm. ceramiki kultury mierzanowic
kiej . Drobny materiał ceramiczny z wczesnej epoki brązu znajdowany był również na 
pograniczu warstwy ornej i calca. 

W wykopie III natrafiono na skupisko ceramiki toczonej na kole z późnego okresu 
wpływów rzymskich, z której udało się wykleić przydenną część dużego naczynia. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

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

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 In
stytut Archeologii i Etnologii PAN. Szósty sezon badań . Wielokultu-
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rowa osada z przewagą obiektów z epoki brązu i okresu wpływów 
rzymskich. 
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W 1993 r. w ramach kontynuacji prac wykopaliskowych przebadano obszar ok. 65 m2
, przy 

miąższości warstwy kulturowej ok. 80 cm. Eksplorowano 14 obiektów zabytkowych- dwie 
chaty kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich oraz 12 jam, spośród któ
rych aż 9 przypada na epokę brązu (kultura trzciniecka i łużycka). Poszerzono badany obszar 
w celu dokończenia eksploracji odsłoniętego w ubiegłym sezonie budynku 92/92 oraz roz
poznania jego najbliższego otoczenia. Przedłużono wykop sondażowy w celu ustalenia 
zasięgu osadnictwa z okresu wpływów rzymskich w kierunku terasy zalewowej Szreniawy. 

Obiekt 92/92 miał formę wydłużonego prostokąta o osi biegnącej wzdłuż stoku terasy. 
Należał do budynków wgłębionych w ziemię. Zły stan zachowania obiektu nie pozwalał na 
prawidłową ocenę wielkości jego powierzchni - odkryte słupy wyznaczyły prostokąt 
o długości 7 m i szerokości 4,4 m. Z budynkiem tym należy zapewne wiązać 2 fragm. 
naczyń terra sigillata oraz igłę brązową do szycia. Wśród ceramiki wyróżniono naczynia 
wykonane na kole i lepione ręcznie. 

W wykopie sondażowym ujawniono część kolejnej chaty (94/93) z późnego okresu wpływów 
rzymskich, podobnie jak poprzednie będącej obiektem prostokątnym, wzgłębionym w zie
mię. W jej wypełnisku wystąpiła ceramika wykonana na kole, z niewielką ilością naczyń 
lepionych ręcznie. Tuż obok budynku 94/93 odkryto antoninian Klaudiusza II, bryłkę 
bursztynu ze śladami cięcia nożem oraz część okładziny kościanej z nitem brązowym. 

Wśród obiektów z epoki brązu na uwagę zasługuje częściowo odsłonięty prostokątny 
obiekt 96/93, ze śladami słupa oraz z dużą ilością polepy, należący do kultury trzcinieckiej. 
Dużą serię materiału ceramicznego i kostnego zawierało wypełniska trapezowatej jamy 
95/93, związanej z kulturą łużycką. 

Badania będą kontynuowane. 

Namysłów, st. 69, gm. loco, woj. opolskie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

Reguły, st. IV 
gm. Michałowice, woj. st. war
szawskie 
AZP 58-65/38 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska-Puszkarska. Finanso
wane przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjno-Usługową "Raszyn". 
Pierwszy sezon badań. Osada kultury trzcinieckiej. Epoka brązu. 

Stanowisko nr IV w Regułach zostało odkryte w 1986 r. przez mgr. Stefana Woydę 
podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych w ramach AZP. Badania ratownicze 
podjęto w związku z przeznaczeniem terenu zajętego przez stanowisko pod zabudowę. 

Wytyczono 11 wykopów badawczych o łącznej powierzchni 165m2
. Stwierdzono bardzo 

duży stopień zniszczenia środowiska przez głęboką orkę. Zadokumentowano jeden obiekt?, 
w którego wypełnisku znaleziono drobne fragm. ceramiki. 

Materiał ceramiczny i krzemienny występował tylko w warstwie ornej. Jednocześnie 
stwierdzono występowanie fragm. ceramiki datowanych na okres lateński, okres wpływów 
rzymskich i wczesne średniowiecze. 

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

Badania zostały zakończone. 
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Rybiny, st. 17 
gm. Topólka, woj. włocławskie 
AZP 51-44/131 

Wczesna epoka brązu 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Przemysław Makarowicz. Finansowane 
przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Ku
jaw z Poznania oraz władze gminy Topólka. Drugi sezon badań. 
Osada kultury iwieńskiej z BAz-BB1. 

Stanowisko usytuowane jest na terenie Pojezierza Kujawskiego, w obrębie rozległej 
formy dolinnej (lewobrzeżnej terasy kernowej doliny Zgłowiączki), w odległości ok. 500 m 
na północny wschód od miejsca wypływu rzeki z Jeziora Głuszyńskiego. Teren pokrywają 
gleby piaszczyste. 

Na stanowisku zarejestrowano: osadę ludności kultury iwieńskiej z okresu BA2-BB1, 
zajmującą ok. 2500-3000 m2 powierzchni, z której pochodzi prawie 98% ogółu pozyskanej 
substancji źródłowej; ślady osadnictwa kultury amfor kulistych, kultury ceramiki sznuro
wej i z okresu wczesnego średniowiecza. 

W trakcie dwu sezonów badawczych (1991, 1993) wyeksplorowano teren 434 m2
, 

dokumentując liczne pozostałości osadnictwa tzw. grupy południowo-wschodniej kultury 
iwieńskiej (ok. 1550-1450 conv B. C.). Odnotowano dotychczasjedną owalną półziemiankę 
(9,4 x 10,5 m) oraz kilkanaście obiektów "towarzyszących", 6150 fragm. ceramiki naczy
niowej, ponad 700 wytworów krzemiennych, 500 wytworów kamiennych, liczne fragm. 
polepy z odciskami konstrukcji drewnianych, kości zwierzęce i muszle małży. Odkryto 
ślady działalności metalurgicznej (gliniane zakończenia dyszy do miechów kowalskich), 
rękodzieła tkackiego (przęśliki) i wyroby kościane (szydła i igła). 

Badania będą kontynuowane. 

Słonowice, st. 4, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie- patrz: neolit 
Szczuczyn, st. 5, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- patrz: neolit 

Węgliska, st. l 
gm. Rakszawa, woj. rzeszow
skie 
AZP 100-78/23 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Piotr Mi tura. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie. Pierwszy sezon badań. 
Obozowisko kultury mierzanowickiej. 

Stanowisko zlokalizowane jest na wydmie w pobliżu małej doliny niewielkiego cieku. 
Badaniami objęto część północną stanowiska w pobliżu krawędzi piaskowni. Przebadano 
100 m2

, odsłaniając 4 jamy o owalnych zarysach. Pozyskany z nich nieliczny materiał 
ceramiczny zdobiony jest najczęściej odciskami sznura, guzkami, odciskami tekstylnymi. 
Znaczne rozdrobnienie uniemożliwia określenie form naczyń. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Badania zakończono. 

Wierzbowa, st. l, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie - patrz: wczesna epoka żelaza 
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Wolbórz-Gatki, st. 6 
gm.loco, woj. piotrkowskie 
AZP 72-55/11 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadzili dr Aldona Chmielowska ((autorka sprawozdania) 
i mgr Mieczysław Góra. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo kultury 
trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu i wczesnośredniowieczne . 
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Stanowisko zostało odkryte w 1986 r. w ramach badań AZP przez dr Aldonę Chmielow
ską i mgr. Mieczysława Górę. 

W 1993 r. przeprowadzono penetrację ręcznymi świdrami geologicznymi obszaru 4,5 ha 
wydmy położonej na wschód od Wolborza (przeciętej trasą szybkiego ruchu Warszawa-Ka
towice), na działkach nr 1205, 1207, 1234, 1703. W wyniku wierceń na całej wydmie 
stwierdzono znaczne zagęszczenie obiektów osadniczych w części północn<rzachodniej od 
trasy szybkiego ruchu oraz wzdłuż krawędzi wydmy w części południow<rwschodniej od 
trasy. Na całym obszarze wydmy znaleziono fragm. narzędzi krzemiennych, bardzo liczne 
ułamki ceramiki kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu i mniej liczne ułamki cera
miki wczesnośredniowiecznej oraz fragm. polepy. 

Stanowisko znajduje się w kompleksie osad kultury trzcinieckiej, odsłoniętych podczas 
prac ziemnych prowadzonych w związku z budową trasy szybkiego ruchu w latach 70. 

Zabytki znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi . 

Żdanów, st. l, gm. Zamość, woj. zamojskie- patrz: okres nowożytny 
Żerocin, st. III, gm. Drelów, woj. bialskopodlaskie - patrz: neolit 

ŚRODKOWA I PÓŹNA EPOKA BRĄZU 

Bogomice, st. 15, gm. Kotla, woj. legnickie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

Bortatycze-Kolonia, st. 4 
gm. Zamość, woj. zamojskie 

Regionalny Ośrodek Studiów i Ochro
ny Środowiska Kulturowego w Lubli
nie 

Badania ratownicze prowadził J . Niedźwiedź . Osada kultury łużyc
kiej. Późna epoka brązu . 

• 
• Literatura: Sprawozdania ... , s. 23-26. 
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Brzezie, st. 29 
gm. Pleszew, woj. kaliskie 
AZP 64-36/-

Środkowa i późna epoka brązu 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu 

Badania prowadził mgr Edward Pudełko. Dziewiąty sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej, IV okres epoki brązu do okresu 
halsztackiego D. 

Pracami objęto część północno-zachodnią stanowiska, wykorzystywanąjako pole orne, 
a więc potencjalnie najbardziej zagrożoną dewastacją. Odkryto interesujący bezpopielnico
wy grób określony numerem 330, zawierający dwie grzechotki gliniane: "beczułkowatą" 
i "patisonowatą", oraz rytualnie uszkodzoną figurkę "ptaszka" z dwoma otworami do 
zawieszenia. Zestawowi temu towarzyszyła waza i 3 czerpaki (jeden w jej środku). Jak 
wykazała ekspertyza antropologiczna, w jamie zalegały przepalone kości dwóch osobni
ków: dorosłego i dziecka. Inny pochówek (nr 345), w specjalnie zbudowanej skrzyni z po
pielnicą, zawierał ostrze brzytwy i świetnie zachowaną szpilę brązową z dwustożkowato 
uformowaną główką. Szczątki należały do dojrzałego mężczyzny (35-40 lat). W sumie 
odsłonięto i zadokumentowano 35 pochówków. 

Flanuje się kontynuację badań . 

Gorszewice, st. l i 29 
gm. Kaźmierz, woj. poznań
skie 
AZP 50-24/32 i 50-24/60 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 
Folska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii 

Badania wykopaliskowe prowadzili mgr Urszula Narożna-Szamałek 
(MAP) i dr Krzysztof Szamałek (lAiE PAN). Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne w Poznaniu. Szósty sezon badań. Cmentarzy
sko i osada ludności kultury łużyckiej . Schyłek epoki brązu i wczesna 
epoka żelaza . 

Celem badań była weryfikacja danych uzyskanych na podstawie zdjęć lotniczych tere
nu cmentarzyska oraz sąsiedniego stanowiska - miejsca przypuszczalnej osady. Badania 
wykopaliskowe potwierdziły istnienie osady (st. 29) położonej po drugiej stronie strumie
nia, w odległości ok. 200 m od cmentarzyska. Podczas badań osady natrafiono na paleniska 
oraz ceramikę, którą można datować na schyłek epoki brązu lub początek okresu halszta
ckiego C. 

Badania na cmentarzysku przyczyniły się do odkrycia kolejnych grobów oraz wyjątko
wej, malowanej i grafitowanej ceramiki z okresu halsztackiego C-D. Ogółem przebadano 
4,33 ara. 

Grotniki, st. 6, gm. Włoszakowice, woj . leszczyńskie- patrz: wczesne średniowiecze 
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Gródek nad Bugiem, st. lB 
gm. Hrubieszów, woj. zamoj
skie 

Muzeum im . Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie 

Badania ratownicze prowadził J. Niedźwiedź. Cmentarzysko kultury 
łużyckiej . IV okres epoki brązu. 

• Literatura: Sprawozdania .. . , s. 27-28. 

Klonowice, st. 5, gro. Czersk, woj. bydgoskie- patrz: paleolit i mezolit 

Kopiec, st. 8 
gm. Annopol, woj. tarnobrzes
kie 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Tarnobrzegu AZP 84-74/126 

Badania prowadzili dr Jerzy Libera i mgr Marek Florek. Finansowa
ne przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Pierwszy sezon 
badań. Pracownia krzemieniarska z późnej epoki brązu i wczesnego 
okresu halsztackiego grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, ślady 
osadnictwa ze schyłkowego paleolitu kultury świderskiej. 
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Stai}Owisko zostało odkryte w trakcie penetracji rejonów pracowni wzykopalnianych 
wokół Swieciechowa. Pierwotnie obszar ten był włączony do st. l w Swieciechowie -
kopalni krzemienia. Stanowisko położone jest na krawędzi wyżyny terasy Wisły, ok. 200 m 
od południowo-zachodniego skraju zalegania powierzchniowego złóż krzemieni szarych 
turońskich (tzw. krzemienia świeciechowskiego) . Badania miały na celu rozpoznanie cha
rakteru pracowni, związanej, jak wskazywały materiały zebrane z powierzchni, z wytwa
rzaniem półwytworów noży sierpowatych. 

Przebadano obszar 60m2
, uzyskując łącznie ok. 1950 zabytków krzemiennych i kilka

naście fragm. ceramiki. Materiał zabytkowy zalegał maksymalnie do 70 cm od powierzchni 
gruntu w układzie bezkrzemienicowym. Wyroby krzemienne reprezentowane są głównie 
przez obłupnie i rdzenie, zwłaszcza odłupkowe, zdecydowanie w początkowej fazie eksplo
atacji - łącznie blisko 150 egzemplarzy. Wśród narzędzi wydzielono kilkanaście zaczą
tkowców bliżej nieokreślonych form bifacjalnych, kilka półwytworów siekier dwuścien
nych i jednej czworościennej, kilkanaście półwytworów noży sierpowatych, 
najprawdopodobniej półksiężycowatych (tylko 2 zachowane w całości), ponad 30 odłupków 
retuszowanych, po kilka egzemplarzy skrobaczy, zgrzebeł, drapaczy, wiertników, łuszczni, 
pojedynczy pik. Materiał odpadkowy reprezentowany jest głównie przez odłupki pochodzą
ce z różnych faz rdzeniowania oraz obróbki form bifacjalnych, podczas gdy wióry stanowią 
znikomy procent półsurowca. Nieliczny materiał ceramiczny należy w całości wiązać 
z późnymi fazami grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej . 

Odkryty materiał reprezentuje w zasadzie źródła jednorodne i należy go wiązać z grupą 
tarnobrzeską kultury łużyckiej z późnej epoki brązu i okresu halsztackiego. Odosobnionym 
zabytkiem jest regularny rdzeń mazowszański, związany zapewne z kulturą Świderską. 

Materiały i dokumentację złożono w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii Cu
rie-Skłodowskiej . 

Badania będą kontynuowane. 
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Kotła, st. 10 
gm.loco, woj. legnickie 
AZP 66-19/78 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Czapla przy współpracy mgr mgr 
Zenona Hendla i Wacława Pogorzelskiego. Finansowane przez Woje
wódzką Dyrekcję Inwestycji z siedzibą w Głogowie. Osada kultury 
łużyckiej z IV i V okresu epoki brązu. 

Nadzór i ratownicze badania archeologiczne podjęto w związku z budową oczyszczalni 
ścieków i sieci kanalizacji we wsi Kotla. Po zapoznaniu się z planami budowy przeprowa
dzono badania weryfikacyjno-powierzchniowe na terenie wsi oraz jej okolic od strony 
południowej. Stwierdzono, że bezpośrednio zagrożone jest tylko stanowisko Kotla 10. 
Materiał zabytkowy pozyskany na powierzchni tego stanowiska wskazuje, że ma ono 
znacznie większy zasięg terytorialny od ustalonego w trakcie badań AZP w 1982 r. 

Jeden z wykopów budowlanych o długości 120 m, szerokości 2 m i głębokości około 
l, 70 m przebiegał przez centralną część stanowiska. W wykopie tym na obu profilach 
zostało zadokumentowanych i wyeksplorowanych 28 obiektów nieruchomych; pozyskany 
z nich materiał zabytkowy można odnieść do IV-V okresu epoki brązu . 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. 

Kowalewko, st. 3 
gm. Oborniki, woj. poznańskie 
AZP 48-26/85 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Tomasz Skorupka przy udziale mgr Ewy 
Bugaj i studentów Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków w Poznaniu. Ósmy sezon badań. Cmentarzysko ludności kul
tury łużyckiej , ślady osadnictwa z epoki kamienia, osada kultury 
przeworskiej i osada z wczesnych faz wczesnego średniowiecza. 

Celem prac było dalsze zabezpieczenie krawędzi czynnej piaśnicy i rozpoznanie zasięgq 
cmentarzyska od strony północnej i wschodniej. Przebadano obszar o powierzchni 450 m2 

i wyeksplorowano 128 obiektów, w· tym 91 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 z nich było ich 55). Ceramikę 
reprezentowały formy wazonowate, garnki, misy, dzbany, kubki, czerpaki oraz inne 
wyroby gliniane. Do najciekawszych należy zaliczyć naczynie w kształcie buta i dzban 
z długą, cienką szyjką. Poza ceramiką w grobach znaleziono także wyroby brązowe: 
2 tutulusy, fragm. noża, fragm . sierpa z guzkiem, szpile brązowe i ich fragm., szydło 
brązowe z zachowaną oprawą kościaną i liczne nieokreślone przedmioty, oraz wyroby 
z kamienia: 3 toporki . 

Na całym przebadanym terenie z warstw mechanicznych pozyskano przedmioty z epo
ki kamienia: fragm. siekierki kamiennej i liczne fragm. narzędzi oraz ich półfabrykaty. 

W części południowej i wschodniej cmentarzyska zarejestrowano 19 palenisk i 12 jam 
związanych z osadnictwem ludności kultury przeworskiej i okresem wczesnego średnio
wiecza. 

Badania będą kontynuowane. 
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Łódź-Józefów, st. 3 
AZP 67-52/3 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeolo
gii 

Badania prowadzili mgr Paweł Zawilski i Mariusz Rychter. Finanso
wane przez Uniwersytet Łódzki . Pierwszy sezon badań. Osada kul
tury łużyckiej z V okresu epoki brązu/okres halsztacki C-D, ślady 
osadnictwa z XIII-XIV wieku. 
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Stanowisko położone jest w odległości ok. 500 m na wschód od badanej od trzech 
sezonów osady kultury łużyckiej , pochodzącej z IVN okresu epoki brązu. Usytuowanejest na 
południowo-wschodnim stoku najwyższego w okolicy wyniesienia, nad rzeką Olechówką. 

Badania miały charakter sondażowy i objęły swym zasięgiem obszar nadrzeczny. Na
trafiono tu na grubą warstwę kulturową kultury łużyckiej , lecz bez obiektów. Dość licznie 
występowały w niej fragm. naczyń i polepa. Bogato reprezentowane są również zabytki 
krzemienne, głównie o charakterze łuszczniowym (na uwagę zasługuje zwłaszcza krze
mienny grocik). Jedynym wyraźnie rysującym się obiektem na stanowisku była owalna 
jama, związana z osadnictwem XIII/XIV-wiecznym. 

Badania będą kontynuowane. 

Łódź-Józefów, st. 5 
AZP 67-52/5 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeolo-
gii 

Badania prowadzili mgr Paweł Zawilski i Mariusz Rychter. Finanso
wane przez Uniwersytet Łódzki . Trzeci sezon badań . Osada kultury 
łużyckiej z IVN okresu epoki brązu. 

Badania objęły swym zasięgiem teren położony w bezpośredniej bliskości rzeki Ole
chówki. Stwierdzono obecność licznych jam, przeważnie nie zawierających materiału 
zabytkowego. Natrafiono także na prostokątne palenisko zbudowane z jednej warstwy 
kamieni, pomiędzy którymi zalegała gruba warstwa spalenizny z niewielką ilością fragm. 
ceramiki i polepy. Ponadto wyeksplorowano ratowniczo jedną jamę odpadkową, zawierają
cą dużą ilość ułamków naczyń i polepy, w tym także elementy drewnianej konstrukcji 
istniejących tu niegdyś budowli. 

Badania będą kontynuowane. 

Łyniew, st. XIV 
gm. Wisznice, woj. bialskopod
laskie 
AZP 66-87/56 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Białej Podlaskiej (Państwowa Służ
ba Ochrony Zabytków) 

Badania ratownicze prowadzili Mieczysław Bienia i Sławomir Żół
kowski. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Białej Podlaskiej . Osada kultury łużyckiej . 

Stanowisko zostało odkryte przypadkowo w październiku 1992 r. podczas insp4łcji tereno
wej Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Białej Podlaskiej. Zajmuje obszar ok. 150 arów; 
jego wschodnia oraz centralna część zostały zupełnie zniszczone przez wybierzysko. 

Badania przeprowadzone w lipcu 1993 r. miały na celu zabezpieczenie profili wybierzy
ska oraz wstępne zapoznanie się z chronologią i charakterem stanowiska. Prace polegały 
na dokładnym oczyszczeniu całości silnie zarośniętych profili piaskowni. W miejscu wystę-
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powania obiektów archeologicznych założono niewielkie wykopy pozwalające na uchwyce
nie całości obiektu. Natrafiono również na pozostałość obiektu l, przy którym jesienią 
1992 r. odkryto liczne fragm. naczynia esowatego kultury łużyckiej. Zachowana część 
obiektu pozwoliła zrekonstruować jego pierwotny kształt (owalna jama o intensywnie 
czarnym wypełnisku z fragm. węgli drzewnych oraz licznymi fragm . przepalonych kości) . 
Być może stanowił on pozostałość jamy grobowej. 

W sumie odkryto na stanowisku pozostałości 14 obiektów osadniczych, w większości 
w formie owalnych, większych lub mniejszych jam. 

Większość materiału ceramicznego jest charakterystyczna dla IV okresu epoki brązu. 
Oprócz ceramiki wystąpiły także pojedyncze krzemienie, w tym trójkątny grocik krze
mienny, który także można zaliczyć do inwentarza kultury łużyckiej. 

W obiekcie 11 wystąpiło kilka fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej (IX-X w.) . 

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

Mirocin Dolny, st. 78 
gm. Kożuchów, woj. zielono
górskie 
AZP 65-14/123 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadzili mgr Jerzy T. N owiński i Julia Orlicka. Finanso
wane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza. Pier
wszy sezon badań . Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej 
z V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego C/D. 

Badania terenowe na cmentarzysku w Mirocinie Dolnym prowadzone były od 5 do 
30.07.1993 r. Przebadano obszar o powierzchni 2 arów. Odkryto 41 grobów popielnico
wych, 2 jamowe i kilka jam związanych z użytkowaniem cmentarzyska. Wstępnie wydzie
lono dwie fazy jego funkcjonowania: I- datowaną na V okres epoki brązu, reprezentowa
ną przez 5 grobów, i II - datowaną na przełom okresu halsztackiego C i D, 
reprezentowaną przez 36 grobów. Chronologii grobów jamowych nie udało się ustalić. 

Groby fazy I przykryte były kilkoma warstwami bruku kamiennego, a ich wyposażenie 
stanowiła wyłącznie ceramika. Były wśród nich groby wielopopielnicowe. 

Groby fazy II są przeważnie pojedyncze, czyste lub ze śladami resztek stosu na dnie 
jamy grobowej, wyposażone w miniaturowe przystawki, kadzielnice z talerzykiem, często 
ozdoby żelazne lub brązowe. Wiele z nich znajdowało się bardzo płytko , bezpośrednio pod 
współczesną warstwą orną, dlatego zostały uchwycone tylko dolne partie popielnic. Z nich 
prawdopodobnie pochodzą fragm. ozdób znajdowane luźno na całej powierzchni działki B l. 

Groby obu faz tworzą odrębne skupiska: starsze w południowej części wykopu A, 
młodsze wzdłuż pasa przebiegającego ukośnie przez obie działki z południowego zachodu 
na północny wschód. Na obrzeżach obu skupisk i między nimi znajdowały się jamy związa
ne z_apewne z obrzędami kultu zmarłych i być może miejscami kremacji zwłok. 

Sciślejsze określenie zasięgu cmentarzyska i jego ram chronologicznych będzie możli
we w przypadku kontynuacji badań . 
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Modrzyca, st. 2 
gm. Otyń, woj. zielonogórskie 
AZP 64-16/2 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadzili mgr mgrJarosław i Małgorzata Lewczuk. Finan
sowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zie
lonej Górze. Drugi sezon badań (pierwszy w 1929 r.). Stanowisko 
wielofunkcyjne i wielokulturowe. Epoka kamienia, epoka brązu/ok
res halsztacki, okres lateński C1/Cz-D1, B1-B2, C2, D, późne średnio
wiecze - okres nowożytny. 
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Stanowisko położone jest w bezpośredniej bliskości rzeczki Czarna Strużka, południo
wego dopływu Sląskiej Ochli, wpadającej do Odry na północ od wsi Bobrowniki. Jest to 
dawny teren zalewowy Odry, osuszony w wyniku podjętych jeszcze w XVIII w. prac melio
racyjnych. 

Prace miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy, gdyż teren przeznaczony jest pod 
zabudowę domkami jednorodzinnymi. Założono 7 wykopów o łącznej powierzchni 4 arów. 

Wykop I o powierzchni 0,5 ara, założony na południowym skraju stanowiska, dostar
czył z warstwy ornej 38 fragm. ceramiki, datowanych na okres wpływów rzymskich i późne 
średniowiecze . Warstwa kulturowa uległa zniszczeniu w trakcie orki. 

Wykop II o powierzchni 0,5 ara, założony 20 m na północ od wykopu l, dostarczył 
z powierzchni i warstwy ornej 260 fragm. ceramiki, a z warstwy kulturowej o grubości 
10-15 cm- 390 fragm., datowanych głównie na późny okres wpływów rzymskich kultury 
luboszyckiej, w tym 2 fragm. ceramiki siwej toczonej na kole. W calcu natrafiono na 
pozostałości dwóch obiektów - palenisko, które dostarczyło 30 fragm. ceramiki charaktery
stycznych dla kultury przeworskiej późnego okresu wpływów rzymskich, oraz ciałopalny grób 
jamowy, czysty, pozbawiony jakiegokolwiek wyposażenia. Dokładniejsze datowanie osta
tniego obiektu nie jest możliwe ; musi on być starszy niż późny okres wpływów rzymskich. 

Wykop ITI o powierzchni l ara, założony prawdopodobnie w centrum osady, dostarczył 
z powierzchni, warstwy ornej i warstwy kulturowej 560 fragm. ceramiki z późnego okresu 
epoki brązu kultury łużyckiej. Znaleziono także pojedyncze wióry i odłupki krzemienne 
na złożu wtórnym, fragm. ceramiki o facetowanych krawędziach związane z osadą grupy 
gubińskiej kultury jastorfskiej datowaną na okres lateński CJ.IC2-D1, fragm. charaktery
styczne dla kultury przeworskiej w jej fazie D. Zdecydowana większość materiałów była 
charakterystycznajednak dla kultury luboszyckiej w jej III fazie, datowanej na fazę C1b-C2 
okresu wpływów rzymskich. W calcu uchwycono pozostalości kilkunastu obiektów o róż
nej funkcji i przeznaczeniu oraz trzech naziemnych budynków o konstrukcji słupowej, 
związanych z kulturą luboszycką w jej III fazie. Jamy dostarczyły materiału ceramicznego 
z różnych okresów- od epoki brązu kultury łużyckiej, przez okres żelaza tejże kultury, 
wczesny okres wpływów rzymskich kultury przeworskiej, do przełomu okresu wczesno
rzymskiego i późnorzymskiego (ceramika, którą można wiązać z wpływami z kręgu reń
sko-wezerskiego). 

Wykop IV o powierzchni 0,5 ara dostarczył 170 fragm. ceramiki z powierzchni, war
stwy ornej i bard2o słabo rysującej się warstwy kulturowej . W calcu uchwycono 2 duże 
paleniska i pozostalości 7 obiektów, z których aż 6 nie zawierało żadnego wypełniska 
ceramicznego prócz węgli, polepy i śladów spalenizny. Z paleniska nr l pochodzi najcieka
wsze znalezisko, którym jest fragm. szklanego uszka naczynia, importu z terenów położo
nych na południe od Karpat. Ceramika, która wystąpiła w palenisku, datuje go na III fazę 
kultury luboszyckiej. 

Wykop V o powierzchni 0,5 ara założono na zachodnim skraju osady. Uchwycono w nim 
pozostałości jednego paleniska z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Wykop VI o powierzchni 0,5 ara dostarczył 230 fragm. ceramiki z warstwy ornej, 
datowanej od epoki brązu kultury łużyckiej, poprzez okres lateński grupy gubińskiej, 
okres wpływów rzymskich związany z kulturą luboszycką, późne średniowiecze po nowo
żytność. Warstwa kulturowa związana była głównie z późnym okresem wpływów rzym-
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skich. W calcu, na głębokości 50 cm odkryto pozostałości budynku słupowego opartego na 
6 słupach. Ceramika z dołów pasłupowych datuje go na późny okres wpływów rzymskich 
kultury luboszyckiej, tj . fazę Cz. 

Wykop VII o powierzchni 0,5 ara ujawnił bardzo duże palenisko o wymiarach 
330 x 120 cm, które pochodzi również z późnego okresu wpływów rzymskich i związane 
jest z kulturą luboszycką. Obiekt ten mógł służyć przypuszczalnie do wypału ceramiki. 

Modrzyca, st. 8 Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze gm. Otyń, woj. zielonogórskie 

AZP 64-16/8 

Badania prowadzili mgr mgr Jarosław i ~ałgorzata Lewczuk. Finan
sowane przez Muzeum Archeologiczne Srodkowego Nadodrza. Pier
wszy sezon badań. Osada wielokulturowa: epoka kamienia, epoka 
brązu/okres halsztacki, okres lateński CJCz-D1, późny okres wpły
wów rzymskich, późne średniowiecze - okres nowożytny. 

Stanowisko położone jest na zachodnim brzegu Czarnej Strużki, około 400 m na północ 
od badanego w tym sezonie st. nr 2, na płaskim, odłogowanym od kilku lat terenie. 

Prace miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy, ponieważ teren przeznaczony jest 
pod zabudowę domkami jednorodzinnymi. Założono 2 wykopy o łącznej powierzchni 
1,5 ara- wykop I bezpośrednio nad ciekiem, wykop II- 56 m na zachód od wykopu l. Nie 
natrafiono w nich na ślady jakichkolwiek obiektów. Warstwa kulturowa uległa zniszczeniu 
w trakcie orki sięgającej głębokości 30-35 cm. Poniżej uchwytne są resztki warstwy kultu
rowej o miąższości zaledwie kilku cm, a w niej pojedyncze fragm. ceramiki, datowane na 
późny okres epoki brązu i wczesną epokę żelaza kultury łużyckiej. W sumie z obu wyko
pów zebrano około 500 fragm. ceramiki z epoki brązu, okresu halsztackiego, okresu 
lateńskiego, późnego okresu wpływów rzymskich, późnego średniowiecza i okresu nowo
żytnego oraz pojedyncze wióry i odłupki krzemienne. 

Mściszewo, st. 22 PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia Archeologiczna w Pozna
niu 

gm. Murowana Goślina, woj. 
poznańskie 
AZP 49-28/12 

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania), 
przy współpracy dokumentalisty Wiktora Kudry i mgr mgr Joanny 
Bresińskiej, Grażyny Tkaczyk, Artura Sobuckiego i Tomasza Skorup
ki. Finansowane przez "Kruszg~o" Wielkopolskie Kopalnie, Sp. z o. o. 
w Poznaniu. Drugi sezon badań. Siad osadniczy z okresu paleolitu schył
kowego, obozowisko z okresu mezolitu, osada kultury amfor kulistych, 
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu, 
ślad osadniczy z okresu późnego średniowiecza (XV-XVI w.). 

Kontynuowano prace wykopaliskowe rozpoczęte na tym stanowisku w sezonie 1992. 
Wykopaliska mające na celu całkowite odsłonięcie cmentarzyska kultury łużyckiej prowa
dzono w okresie trzech miesięcy, wyeksplorowując powierzchnię 1550 m2

. 

W takim samym podłożu calcowym, jakie zanotowano podczas poprzedniego sezonu 
badawczego, odsłonięto 325 obiektów nieruchomych (łącznie po dwóch sezonach - 423 
obiekty). Pozostały materiał źródłowy stanowi: ok. 11 000 fragm. ceramiki naczyniowej, 
niespełna 500 przedmiotów krzemiennych, 5 przedmiotów z brązu , seria próbek dendrolo
gicznych i materiał kostny. 
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,Na podstawie wstępnej analizy wydzielono następującejednostki kulturowe: 
l. Slad osadniczy z paleolitu schyłkowego i obozowisko z okresu mezolitu. Pierwszy z wy
mienionych horyzontów wyodrębniono na podstawie P.Ojedynczego znaleziska liściaka 
Świderskiego, który odkryto w jamie typu odpadkowego. Źródła mezolityczne reprezentuje 
zbiór kilkunastu przedmiotów krzemiennych o cechach technicznych i morfologicznych 
charakterystycznych dla tego okresu, tj . rdzenie (w tym mikrolityczne) w technice wióro
wej jednopiętowej, trapezy, drapacze tarnowiańskie?; na obecnym etapie opracowania 
materiałów trudno jest określić wielkość tego zbioru. 
2. Osada kultury amfor kulistych reprezentowana przez większość odkrytych w sezonie 
1993 obiektów, tzn. 188 o charakterze wyłącznie gospodarczym, które wstępnie można 
określić jako jamy o charakterze odpadkowym (141 obiektów), dołki posłupowe (45), 
piwniczkę i prawdopodobnie pojedyncze ognisko? Materiał ruchomy stanowi mocno roz
drobniona ceramika naczyniowa (ok. 100 sztuk), pochodząca w większości z zespołów 
zamkniętych, oraz większość spośród odkrytych 500. przedmiotów krzemiennych. 
3. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej, które reprezentowane jest przez 125 obiek
tów grobowych (łącznie w ciągu dwóch sezonów odkryto ich ponad 160). Wśród nich 
zdecydowaną większość stanowią groby jamowe bezpopielnicowe (75 obiektów), w 48. 
przypadkach zanotowano groby jamowe popielnicowe, a w dwóch - groby jamowe bezpo
pielnicowe z konstrukcją kamienną. Odkryto też 3 dołki posłupowe, funkcjonalnie związa
ne najprawdopodobniej z obiektami grobowymi. Materiał ruchomy stanowi zbiór ponad 
10 000 fragm. ceramiki naczyniowej oraz zestaw kilkunastu całkowicie zachowanych 
naczyń (głównie przystawek), 5 przedmiotów z brązu, w tym 4 całkowicie zachowane groty 
do strzał i fragm. prawdopodobnie ostrza szpili, ponadto próbki dendrologiczne i przepalo
ne szczątki kostne. Wśród form ceramicznych wyróżniono analogiczny zestaw naczyń, jaki 
zanotowano w ubiegłorocznym sezonie wykopaliskowym, tj . misy na pustej nóżce, amfory 
z ornamentem guzowym, kubki doniczkowate, czerpaki, naczynia dwustożkowate, misy 
z kanelurowanymi brzegami. N a podstawie form ceramicznych i cech obrządku pogrzebo
wego można datować odkryte groby na IV-V okres epoki brązu wg systematyki Monte
lius-Kostrzewski. Wydaje się, że odkryto około 1/3 cmentarzyska. 
4. Ślad osadniczy z okresu późnego średniowiecza, który reprezentowany jest przez zbiór 
kilkunastu fragm. ceramiki naczyniowej, odkryty w warstwie współczesnego humusu. 

Do kategorii nieokreślonych kulturowo zakwalifikowano ponadto 8 obiektów nierucha
mych. 

Dokumentacja i materiały przechowywane są w Pracowni Archeologicznej PP Pracow
nie Konserwacji Zabytków w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

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

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Wojewódzki w Opolu 

Badania prowadzili mgr mgr Klemens Macewicz, Grzegorz Molenda 
i Krzysztof Spychała (autor sprawozdania). Finansowane przez 
Urząd Miasta i Gminy Namysłów. Trzeci sezon badań . Cmentarzysko 
ciałopalne ludności kultury łużyckiej datowane na schyłek epoki 
brązu i okres halsztacki. 

Badania ratownicze prowadzono na działce budowlanej nr 67. Objęły one obszar plano
wanego posadowienia budynków o łącznej powierzchni ok. 2,1 ara. Odkryto 51 obiektów, 
w tym 49 pochówków ciałopalnych i dwie jamy o nieokreślonej funkcji . Większość zalegała 
na głębokości od 35 do 50 cm, nieliczne od 80 do 90 cm. Znaczna część badanego obszaru 
pokryta była rozległym, zwartym brukiem kamiennym, pod którym zalegały poszczególne 
pochówki. Groby często obwarowane były kamieniami tworzącymi skrzynie z dodatkowym 
przykryciem kamiennym. We wnętrzach komór grobowych znajdowały się przepalone 
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ludzkie szczątki kostne, złożone w popielnicach lub wsypane luźno do jamy, a także naczy
nia- dary grobowe w ilości od l do lO sztuk. Obramowania kamienne pochówków miały 
na ogół kształt prostokątny. Większość obiektów orientowana była osią dłuższą po linii 
północ-południe, z minimalnym odchyleniem na północny zachód-południowy wschód. 
Ich wymiary były zbliżone i wynosiły ok. 120 x 70 cm. W kilku grobach dziecięcych 
widoczna była miniaturyzacja: wymiary były o ok. połowę mniejsze. Część pochówków 
zachowała się wyłącznie w postaci popielnic wkopanych bezpośrednio w piasek. 

Groby wyposażone były prawie wyłącznie w naczynia: garnki, misy, kubki, czerpaki 
i czarki. W czterech pochówkach dziecięcych odkryto gliniane grzechotki (piątą wydobyto 
luzem). Ponadto znaleziono 3 fragm. ozdób z brązu. 

Stan zachowania większości obiektów był zły. Część pochówków była bardzo zniszczo
na, z silnie rozbitymi naczyniami, rozrzuconymi, spalonymi kośćmi i poprzemieszczanyroi 
kamieniami. Szczególną uwagę zwrócił obiekt o owalnej podstawie 115 x 90 cm i wysokości 
ok. 50 cm, bez spalonych kości i ułamków naczyń. Było to regularne usypisko kamieni, 
które wstępnie określono jako grób symboliczny. 

Uchwycona została południowa granica cmentarzyska, co uściśliło dane o zasięgu 
stanowiska. 

Materiały przekazano Muzeum w Namysłowie. 
Badania będą kontynuowane. 

Namysłów, st. 69, gm. loco, woj. opolskie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

Opatów, st. l 
gm. loco. woj. częstochowskie 
AZP 83-46/10 

Uniwersytet Jagielloński Instytut Ar
cheologii w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Barbara Szybowicz. Finansowane przez 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej z III-V okresu epoki brązu i kultury 
przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. 

Badania ratownicze podjęto w związku z dziką eksploatacją piasku na terenie stanowi
ska. Zbadano resztki dwóch zniszczonych grobów ciałopalnych, w tym jednego związanego 
z wczesną fazą grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej, datowanego w przybli
żeniu na III okres epoki brązu. 

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

Muzeum Regionalne w Pieszewie 
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 

Badania prowadził mgr Edward Pudełko. Drugi sezon badań. Cmen
tarzysko kultury łużyckiej. V okres epoki brązu. 

Prace miały charakter ratowniczy - przekopano teren wschodniej części cmentarzy
ska o powierzchni prawie 4 arów i zabezpieczono materiały 36. pochówków ze schyłkowej 
fazy epoki brązu . Na szczególną uwagę zasługuje grób młodej kobiety z małym dzieckiem, 
wyposażony w kolię złożoną z paciorków brązowych, rurkowatych i zwieszających się dłu
gich (do 19 cm) łańcuszków, zakończonych kolistymi, cienkimi płytkami i binoklowatą 
zawieszką . Prócz tej ozdoby, w obwarowanym kamieniami grobie popielnicowym odkryto 
tradycyjny zestaw naczyń oraz płasko-kulistą konkrecję ugrowożółtej ochry, używanej 
zapewne do zabiegów kosmetycznych. 
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Dwa pochówki określono jako groby symboliczne z uwagi na brak materiału kostnego 
przy intencjonalnym ułożeniu naczyń, a w wypadku grobu oznaczonego numerem 50 
również obstawy kamiennej. W tym ostatnim znaleziono w wazie szpilę brązową z główką 
rozklepaną i zwiniętą w uszko. 

Przeprowadzono badania antropologiczne materiału kostnego. 
Planuje się kontynuację prac w celu określenia zasięgu północnego i zachodniego tego 

stanowiska, związanego zapewne z sąsiednim (nr 2), położonym ok. 300 m w kierunku 
zachodnim. 

Szczuczyn, st. 5, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- patrz: neolit 
Szumiłowo, st. 14, gm. Rzadzyń Chełmiński, woj. toruńskie- patrz: neolit 
Wytyczno, st. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres 
wpływów rzymskich 

Zbrojewsko, st. 3 
gm. Lipie, woj. częstochowskie 
AZP 83-45/59 

Uniwersytet Jagielloński Instytut Ar
cheologii w Krakowie 

Badania prowadzili prof. dr hab. Marek Gedl, mgr Urszula Bąk i mgr 
Barbara Szybowicz.Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kontynuacja badań zapoczątko
wanych w 1961 r. Cmentarzysko grupy górnośląsko-małopolskiej 
kultury łużyckiej z III-V okresu epoki brązu. 

Zbadano 36 obiektów (nr 1120-1153, w tym groby: 1137, 1137a i 1137b). Większość 
stanowiły pochówki szkieletowe w obstawach kamiennych, nakryte brukami kamiennymi, 
wyposażone w naczynia gliniane i nieliczne drobne ozdoby brązowe (szpile, kółka) . W gro
bie 1130 znaleziono brązową brzytwę w okładzinach drewnianych. Zbadano też groby 
ciałopalne bezpopielnicowe w obstawach kamiennych, nakryte brukami, podobnie wypo
sażone jak groby szkieletowe, oraz groby ciałopalne popielnicowe i bezpopielnicowe jamo
we, bez konstrukcji kamiennych. Groby te datowano na V okres epoki brązu. Jeden tylko 
grób szkieletowy (nr 1139) nie był wyposażony w naczynia gliniane, a brązowa bransol!lta 
znaleziona na kościach prawej ręki pozwala na datowanie go w przybliżeniu na III okres 
epoki brązu. 

Żerocin, st. III, gm. Drelów, woj. bialskopodlaskie- patrz: neolit 
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Będziechowo, st. 43 
gm. Główczyce, woj. słupskie 
AZP 6-31/158 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

Badania prowadziła mgr Krystyna Hahuła. Finansowane przez 
Urząd Gminy Główczyce na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Słupsku. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury 
pomorskiej z okresu lateńskiego? 

Na cmentarzysko kultury pomorskiej natrafiono w trakcie badań sondażowych prowa
dzonych w rejonie archiwalnego st. 8 w Będziechowie, z którego miały pochodzić znalezi
ska z młodszego okresu przedrzymskiego. Poszukiwania śladów prawdopodobnych cmen
tarzysk z młodszego okresu przedrzymskiego na st. 8 w Będziechowie oraz na 
archiwalnych st. 2 i 3 w Drzeżewie, gm. Główczyce, woj. słupskie, przyniosły wynik nega
tywny. Znane cmentarzyska kultury pomorskiej w Będziechowie - archiwalne st. 4 i 6 -
oddalone są kolejno ok. l i 2 km w kierunku północnym od cmentarzyska odkrytego 
w sezonie 1993. 

Na stoku południowym i południowo-wschodnim piaszczystego wyniesienia, zlokalizo
wanego przy południowo-zachodnim skraju wsi, odkryto ślady rozoranych grobów w po
staci kości ciałopalnych i ceramiki. W dwóch wykopach natrafiono na obiekty z ceramiką 
kultury pomorskiej, a w wykopie III na zalegające już w warstwie ornej skupisko kości 
ciałopalnych, ułamków ceramiki, m.in. ornamentowanych, i ułamków pokryw urn oraz na 
płytę kamienną, z pewnością pochodzącą z grobu skrzynkowego (grób nr 1). 

Badania nie będą kontynuowane. 
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Binino, st. 2 
gm. Ostroróg, woj. poznańskie 
AZP 47-22/100 

Muzeum-Zamek Górków w Szamotu
łach 

Badania prowadził mgr R. Pietrzak. Finansowane przez Urząd Mia
sta i Gminy w Ostrorogu oraz Muzeum-Zamek Górków w Szamotu
łach. Badania ratownicze. Cmentarzysko kultury pomorskiej . 
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W trakcie badań zabezpieczono 2 zniszczone groby skrzynkowe. W grobie l (zachowa
nym w bardzo słabym stopniu) zarejestrowano jedną popielnicę oraz gliniany talerz krąż
kowy. W grobie 2, skrzynkowym z obwarowaniem (zniszczonym w mniejszym stopniu), 
zarejestrowano uszkodzoną popielnicę, 2 pucharki oraz kubek. Ponadto wykonano odwier
ty sondażowe, które pozwoliły zlokalizować prawdopodobnie następny grób skrzyniowy. 
Groby najprawdopodobniej należy datować na schyłek okresu halsztackiego D i wczesny 
okres lateński. 

Materiały z badań przechowywane są w Muzeum-Zamku Górków w Szamotułach. 
Badania będą kontynuowane. 

Bogomice, st. 15, gm. Kotła, woj. legnickie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 
Brzezie, st. 29, gm. Pleszew, woj. kaliskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Dziwiszowa, st. 9 
gm. Żagań, woj. zielonogór
skie 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

AZP 68-12/9 

Badania prowadzili mgr mgr Sławomir Kałagate (autor sprawozda
nia) i Jerzy Nowiński. Finansowane przez Przedsiębiorstwo Budow
lano-Produkcyjne "Remas" z Zielonej Góry. Pierwszy (i ostatni) se
zon badań. Osada. Kultura łużycka, okres halsztacki. 

Stanowisko położone jest na terasie nadzalewowej Bobru, w odległości ok. 200 m na 
północny wschód od ruin wsi Dziwiszowa. 

Z powodu zagrożenia stanowiska przez rozrastającą się piaśnicę przystąpiono do badań 
ratunkowych. Na terenie uprzednio przygotowanym do eksploracji piasku (zdjęty nakład 
ziemi) założono 4 wykopy o łącznej powierzchni 11 arów. W obrębie wszystkich wykopów 
stwierdzono występowanie resztek warstwy ornej przemieszanej z warstwą kulturową 
o miąższości ok. 5 do 10 cm. Odsłonięto 36 obiektów mocno zniszczonych przez orkę lub 
spychacz ściągający nakład ziemi. Wśród nich na uwagę zasługuje obiekt nr 10- wstępnie 
interpretowany jako pozostałość szałasu - a także pierścieniowaty obiekt nr 25 o trudnej 
do ustalenia funkcji . Pozostałe obiekty to spągi jam o owalnym lub nieregularnym zarysie 
oraz pojedyncze lub zgrupowane w niewielkie zespoły dołki posłupowe. 

Ogółem ze wszystkich wykopów pozyskano 1261 fragm. ceramiki naczyniowej , 85 gru
dek polepy i 2 odłupki krzemienne. 

Na podstawie materiału ceramicznego stanowisko można datować na okres halsztacki 
D, z możliwością przesunięcia jego początków na przełom C/D. Stwierdzenie na stanowi
sku zaledwie jednego obiektu mieszkalnego, a także zebranie niewielkiej ilości materiału 
ruchomego, pozwala przypuszczać, że natrafiono na niewielką osadę sezonową lub - co 
jest bardziej prawdopodobne - skraj większej osady zniszczonej w trakcie eksploracji 
piasku. 
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Gorszewice, st. l i 29, gm. Kaźmierz, woj. poznańskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Gródek nad Bugiem, st. 31 
gm. Hrubieszów, woj. zamoj
skie 

Muzeum im. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie 

Badania ratownicze prowadził W Panasiewicz. Cmentarzysko kultu
ry pomorskiej . Wczesna epoka żelaza. 

* Literatura: Sprawozdania ... , s. 29-36. 

Grójec, st. l 
gm. Oświęcim, woj. bielskie 
AZP 104-49/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Bielsku-Białej 

Badania prowadził mgr Jacek Reyniak. Piąty sezon badań. Osadnic
two kultury łużyckiej okresu halsztackiego. 

Badania ratownicze w 1993 r. związane były z eksploracją rozległej jamy z okresu 
halsztackiego, zlokalizowanej na obrzeżu wcześniej badanej wykopaliskowo osady neoli
tycznej, poza jej zasięgiem . Zawartość jamy stanowił typowy materiał ceramiczny, mocno 
rozdrobniony. 

Badania będą kontynuowane. 

Kantorowice, st. 6 
gm. Lewin Brzeski, woj. opol
skie 
AZP 88-34/4 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Odział w Opolu 

Badania prowadzili mgr mgr Klemens Macewicz, KrzysztofSpychała 
i Grzegorz Molenda (autor sprawozdania). Pierwszy sezon badań . 
Osada ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego D. 

Stanowisko zostało odkryte w 1987 r. przez Karola Bykowskiego w ramach badań AZP. 
Badania ratownicze prowadzono w 1993 r. na terenie planowanej budowy domu jednoro
dzinnego, na obszarze 1,2 ara. Po usunięciu warstwy ornej odsłonięto stropy jam tkwią
cych w warstwie piasku, wyraźnie zanieczyszczonej próchnicą, uznanej za kulturową. 
W sumie odkryto 11 jam zalegających na głębokości od 40 do 50 cm i zagłębiających się 
w podłoże na różnych poziomach. Najpłytsze wgłębiały się na ok. 25 cm, najgłębsza zaś 
(nr 2) na 83 cm poniżej stropu. Funkcja większości jam jest trudna do określenia, tylko 
kilka miało wyraźny charakter zasobowy. Zawartość jam była podobna - ograniczała się 
do luźnych ułamków naczyń glinianych i drobnych kawałków polepy. Jedynie w obiekcie 
nr 2 znaleziono materiał w postaci grubej warstwy muszli małży. 

Nie natrafiono nigdzie, ani w obiektach ani w warstwie kulturowej, na kostne szczątki 
ludzkie, co raczej defmitywnie wyklucza uznanie stanowiska za cmentarzysko, jak miało 
to miejsce podczas badań AZP w 1987 r. Znaczna ilość materiału zabytkowego w warstwie 
ornej i kulturowej świadczy o długotrwałym, niszczącym działaniu orki. 

Materiały przekazano do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. 
Badania nie będą kontynuowane. 
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Kopiec, st. 4, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie- patrz: paleolit i mezolit 
Kopiec, st. 8, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie -patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Krasice, st. 7, gm. Mstów, woj. częstochowskie- patrz: paleolit i mezolit 
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Leśno, st. 2, gm. Brusy, woj. bydgoskie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 
Łódź-Józefów, st. 3 - patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Łódź-Polesie, st. 11 
AZP 67-51/46 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadzili mgr Paweł Zawilski i Mariusz Rychter. Finanso
wane przez Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Osada kul
tury łużyckiej z okresu halsztackiego C-D, ze śladami osadnictwa 
mezolitycznego. 

Badania sondażowe przeprowadzone w 1993 r. objęły swym zasięgiem południowy stok 
niewielkiego, piaszczystego wyniesienia, położonego u zbiegu rzek Karolewki i Jasieni. 
Stwierdzono tu obecność warstwy kulturowej o niezbyt intensywnej miąższości orazjednej 
owalnej jamy dochodzącej do l m głębokości. Zawierały one niewielką liczbę ułamków 
naczyń i polepy związanych z kulturą łużycką. Wśród materiału zabytkowego znalazła się 
mała ilość mezolitycznych wyrobów krzemiennych. 

Badania będą kontynuowane. 

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

Mierczyce, st. 43 Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Legnicy gm. Wądroże Wielkie, woj. leg

nickie 
AZP 80-22/4 

Badania prowadzili mgr mgr S. Firszt, W Grabowski, R. Rzeszowski 
i M. Kłossowska. Finansowane przez WODROL Bk. Sp. z o. o. w ra
mach nadzoru nad inwestycją. Cmentarzysko wielokulturowe. Kul
tura łużycka. Okres lateński. 

Badania ratownicze podjęto w związku z pracami ziemnymi związanymi z budową 
wodociągu. Nitka wykopu przecięła obiekty (jamy) związane z wielokulturowym cmenta
rzyskiem ciałopalnym, znajdującym się na północno-wschodniej krawędzi wsi Mierczyce, 
pomiędzy szosą Mierczyce-Wądroże Wielkie a rzeczką Wierzbiak. Stanowisko badane 
w 1967 r. i znane z literatury niemieckiej. 

Odkryto 6 jam częściowo zniszczonych przez głęboki wykop. Jamy zawierały naczynia 
z przepalonymi kośćmi, ułamki zniszczonych naczyń, wyroby krzemienne i kamienne oraz 
polepę. Ponadto stwierdzono ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i średniowiecz
nego w miejscu wcześniej posadowionego cmentarzyska. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków 
w Legnicy. 

Mirocin Dolny, st. 78, gm. Kożuchów, woj. zielonogórskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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l Modrzyca, st. 2 i 8, gm. Otyń, woj. zielonogórskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Mrowino, st. 3A 
gm. Rokietnica, woj. poznań
skie 
AZP 50-25/159 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadził Witold Świderski . Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko kultury pomorskiej z wczesnego i środkowego okresu lateń
skiego. 

Stanowisko położone jest na niewielkim wyniesieniu, na zachód od wsi Mrowino. 
Odkryte zostało wiosną 1993 r. Przebadano teren o powierzchni 126 m2

, eksplorując 
8 grobów płaskich, ciałopalnych, oraz fragm. obiektu osadowego kultury pucharów lejko
watych. 

Groby zalegały na głębokości ok. 30 cm. Trzy z nich miały skrzynie oraz obstawę 
kamienną, jeden składał się tylko z obwarowania, a pozostałe posiadały bruki kamienne. 
W grobach znaleziono 5 popielnic (jedna twarzowa), niewielki dzbanek, a także szpilę 
brązową z łabędzią szyjką, fragm. dwóch zapinek lateńskich oraz kółko brązowe. 

Obiekt kultury pucharów lejkowatych o miąższości ok. 160 cm (jama lub ziemianka) 
zalegał na głębokości ok. 40 cm. Został silnie zniszczony m.in. przez wkopany w niego grób 
pomorski. Z obiektu pozyskano liczny zbiór ceramiki i wyrobów krzemiennych oraz nie
spalone kości zwierzęce . 

Badania będą kontynuowane. 

Namysłów, st. 27, gm. loco, woj. opolskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Namysłów, st. 69, gm. loco, woj. opolskie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

Proszkowa, st. l 
gm. Wołów, woj. wrocławskie 
AZP 74-26/62 

Muzeum Archeologiczne we Wrocła
wiu 

Badania prowadziła mgr Joanna Domańska. Uczestniczyli mgr mgr 
Elżbieta Noworyta i Jerzy Gołubkow. Finansowane przez Wojewodę 
Wrocławskiego na wniosek Inspektoratu Archeologicznego Państwo
wej Służby Ochrony Zabytków. Pierwszy sezon badań . Cmentarzysko 
kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Stanowisko niszczone wybieraniem piasku zabezpieczono na terenie przyległym do 
krawędzi piaskowni. Na obszarze 3,5 ara odkryto 102 groby ciałopalne, w przeważającej 
części popielnicowe, czyste. Mniej licznie reprezentowane były groby z jamą grobową 
i z jamą powstałą z obsypania resztkami stosu i ciałopalenia. Odkryto także 4 groby jamo
we i 5 kenotafii. Około 20% stanowiły jednostkowe popielnice, zwykle nakryte misą czy 
krążkiem. Jedna czwarta grobów posiadała wyposażenie pozaceramiczne. Składały się na 
nie szpile żelazne, w tym jedna z brązową główką, 2 szpile brązowe, naszyjnik żelazny, 
żelazne noże, fragm. brązu i żelaza. Wyposażenie ceramiczne składało się z 1-18 przysta
wek (w tym malowane). Znaleziono 2 naczynia zoomorficzne. Odkryto także 2 kadzielnice, 
czerpak z ornitomorficznym uchem i czerpak z plastycznym ornamentem - imitacja na
czyń z brązu. Stwierdzono stosowanie różnorakich praktyk pogrzebowych i magicznych. 
W grobie jamowym fragm . czaszki i kości długich zgrupowane były w dwóch odrębnych 
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skupiskach (jedno przy steli). Zęby umieszczone były nierzadko poza popielnicą, w innym 
naczyniu, pod kamieniem lub osobno w ziemi. Niekiedy kości ludzkie umieszczane były 
poza popielnicą w odrębnych skupiskach. Stwierdzono także groby z kilkoma popielnicami 
(do trzech). Przy jednym z naczyń zoomorficznych odtrącony wylew ustawiony został obok 
naczynia. Podobne praktyki zaobserwowano przy popielnicach. Część grobów posiadała 
obstawę kamienną, a niektóre kamienne stele. 

Reguły, st. V 
gm. Michałowice, woj. st. war
szawskie 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

AZP 58-65/39 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska-Puszkarska. Finanso
wane przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjno-Usługową "Raszyn". 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury grobów kloszowych 
na złożu wtórnym. Okres halsztacki D -środkowy okres lateński. 

Stanowisko zostało odkryte w 1986 r. przez mgr. Stefana Woydę podczas badań po
wierzchniowych w ramach AZP. 

Badania archeologiczne podjęto w związku z przeznaczeniem terenu zajętego przez 
stanowisko pod zabudowę. Wytyczono 24 wykopy o łącznej powierzchni 360m2

. W war
stwie ornej oraz we współczesnych wkopach stwierdzono występowanie materiału krze
miennego i fragm. ceramiki datowa.nych na epokę brązu, okres lateński, okres wpływów 
rzymskich i wczesne średniowiecze, z przewagą materiału ceramicznego charakterystycz
nego dla kultury grobów kloszowych. W przemieszanych warstwach współczesnych wko
pów stwierdzono występowanie spalenizny. 

Badania wykazały, że występujące na stanowisku materiały zabytkowe są na złożu 
wtórnym, poza zasięgiem właściwego stanowiska archeologicznego, które uległo zniszcze
niu. Stanowisko było zlokalizowane prawdopodobnie na kulminacji sąsiedniego wzniesie
nia, które obecnie jest całkowicie zabudowane. 

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

Badania zakończono. 

Siemyśl, st. 30 
gm. loco, woj. koszalińskie 
AZP 18-15/30 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr mgr Ignacy Skrzypek (autor sprawozdania) 
i Henryk Janocha. Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Kosza
linie. Pierwszy sezon badań. Osada kultury pomorskiej z okresu 
lateńskiego, ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich, osada 
wczesnośredniowieczna (X-XI w.). 

Stanowisko zarejestrowane zostało w trakcie badań powierzchniowych AZP. Położone 
jest na terenie wyeksploatowanej żwirowni , usytuowanej na terasie zalewowej i nadzale
wowej rzeki Dębosznicy, ok. l km na południowy wschód od wsi Siemyśl i ok. 400 m na 
południowy zachód od szosy Siemyśl-Trzynik-Gościno . 

Badania miały charakter ratowniczo-zabezpieczający. Przy profilach żwirowni założo
no 6 wykopów o powierzchni 10 m2

, rejestrując 6 obiektów osadniczych oraz warstwę 
kulturową o miąższości od 0,15 do 0,30 m. W wykopie l i 2 odsłonięto resztki pieców 
gospodarczych, z tym że piec nr l posiadał obudowę kamienną. 
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Wypełniska tych obiektów tworzyło rumowisko polepy z odciskami beleczek, grudki 
sprażonej gliny, bryłki żużla żelaznego, spalenizna i fragm. naczyń glinianych o powierz
chniach schropowaconych, z karbowanymi krawędziami wylewów. Obydwa piece wystąpi
ły w północnej , wyższej partii terasy nadzalewowej i zawierały wyłącznie materiał cera
miczny kultury pomorskiej, datowany wstępnie na wczesny i środkowy okres lateński . 
W wykopach nr 3-6 wystąpiły paleniska, jamy posłupowe oraz półziemianka (wykop 6) 
z przewagą ceramiki wczesnośredniowiecznej i kilkoma fragm. ceramiki rzymskiej . Na 
powierzchni stanowiska znaleziono krzemienny wiór neolityczny obustronnie załuskany 
i 3 fragm. ceramiki późnośredniowiecznej . 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 
Z uwagi na dość znaczne zniszczenie stanowiska badania nie będą kontynuowane. 

Tarnów, st. 7 
AZP 104-66/7 

Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska w Tarnowie 

Badania ratownicze prowadził mgr Andrzej Cetera. Finansowane 
przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Krakowie. Osada wie
lokulturowa (kultura łużycka, przeworska i wczesne średniowiecze). 

Stanowisko odkryto w 1981 r. , podczas badań powierzchniowych. Zajmuje ono rozległy, 
wyodrębniony cypel, położony w dolinie Białej Dunajcowej i wyznaczający tu Próg Karpacki. 

W grudniu 1993 r. badaniami ratowniczymi objęto północną, najbardziej zagrożoną 
część stanowiska. Badania ograniczyły się do zadokumentowania 75 m długości profilu 
skarpy drogi, bez możliwości eksploracji obiektów. Stwierdzono występowanie wyraźnej 
warstwy kulturowej grubości 25-50 cm, z której wyodrębniały się denne partie obiektów 
osadowych. Wyróżnionych zostało 8 obiektów, z których pochodzi nieliczny materiał cera
miczny należący do kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Znaczna destrukcja stanowiska, zachowane jedynie przydenne części obiektów oraz 
przypadkowość cięcia promowego utrudniają interpretację zadokumentowanych obiektów, 
wydaje się jednak, iż większość z nich miała charakter jam. 

W przypadku budowy drugiej nitki obwodnicy badania będą kontynuowane. 

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

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

AZP 65-10/1 

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

Prace w sezonie 1993 stanowiły kontynuację badań nad systemem obronnym osady. 
Wykonano w części wschodniej 3,25-arowy przekop przez wał w miejscu spodziewanego 
wjazdu do osady. Osada, w rzucie poziomym w kształcie zaokrąglonego trójkąta, posiadała 
bramę wjazdową w miejscu wierzchołka trójkąta. Załamanie wału pod kątem 45o pozwa
lało w najlepszy sposób bronić wjazdu od zewnątrz i w przypadku forsowania bramy -
wewnątrz osady. Wjazd umocniony był kamieniami w wypełnisku wału i miał brukowaną 
kamieniami drogę wjazdową. Zachowały się słupy umocnień bocznych drogi i słupy być 
może pomostu po stronie wewnętrznej. 

Do zbadania pozostała część zewnętrzna wjazdu wraz z ewentualnymi pozostałościami 
bramy, aczkolwiek pożar i silne zniszczenie wału w tym miejscu nie dają perspektyw na 
uchwycenie górnych jej konstrukcji. 
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Wykonano też 2-arowy przekop przez wał w części północno-zachodniej osady, gdzie 
istniało prawdopodobieństwo uchwycenia części starszych umocnień lub odcinka wału 
w przebudowie. Przypuszczenie, że osada zniszczona została w trakcie końcowej fazy 
przebudowy nasunęło się po odkryciu znacznej ilości narzędzi ciesielskich (siekier) 
i stwierdzeniu w sondażowych przekopach występowania w tym miejscu innej konstrukcji 
wału . Przekop wykonany w 1993 r. miał potwierdzić hipotezę o przebudowie systemu 
obronnego i całej osady. Uzyskano obraz węższego i o innej konstrukcji wewnętrznej wału, 
pozbawionego całego systemu dodatkowych wzmocnień palisadowych po stronie zewnętrz
nej. Dalsze prace pozwolą na dokładniejsze rozpoznanie budowy tego wału . 

Z materiałów zabytkowych, oprócz licznej ceramiki, uzyskano w 1993 r. ozdoby z brą
zu, głównie długie szpile z płaskimi, tordawanymi główkami, siekiery i klin żelazny, groty 
strzał do łuku scytyjskiego, drobne ułamki ozdób z brązu, szkła, pacior z bursztynu, rylce 
rogowe itp. 

Badania będą kontynuowane. 

Wierzbowa, st. l 
gm. Wartkowice, woj. sieradz
kie 
AZP 62-48/4 

Uniwersytet Łódzki Zakład Prahisto
ru 

Badania prowadził mgr Jacek Błaszczyk. Finansowane przez Uniwer
sytet Łódzki. Piąty 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 latach 1990-1992. 

W 1993 r. przebadano obszar o powierzchni 625 m2
. Odkryto 10 grobów (nr 30-39) 

oraz stos ciałopalny kultury pomorskiej. Tylko 3 groby zawierały pochówki. W grobie 
nr 30 znaleziono dwie bardzo zniszczone popielnice. W grobie nr 33 znajdowała się nakry
ta misą popielnica, obstawiona dużymi fragm. dwóch mis i naczynia baniastego. Obok 
popielnicy natrafiono na doskonale zachowaną szpilę brązową (z rozklepanym końcem 
zwiniętym w uszko). Grób nr 38, niemal całkowicie zniszczony, najprawdopodobniej zawie
rał 2 pochówki popielnicowe w obwarowaniu kamiennym. Trzy groby nie zawierały po
chówków (groby symboliczne?). W grobie nr 34 znajdował się klosz, a w grobach nr 35 i 36 
pod brukami kamiennymi odkryto bardzo starannie zbudowane z otoczaków konstrukcje 
kamienne w postaci "studzienek". Pozostałe 4 groby były całkowicie zniszczone. 

Stos ciałopalny znajdował się u podnóża wzniesienia, na którym znajduje się cmenta
rzysko. Miał on kształt prostokąta o wymiarach 210 x 140 cm z zaokrąglonymi narożnika
mi. Na obwodzie znajdowała się warstwa o niemal czarnej barwie (szerokości ok. 
25-30 cm), zawierająca węgle drzewne, ułamki ceramiki, przepalone kości (które tworzyły 
niewielkie skupisko jedynie w narożniku północno-wschodnim) oraz równomiernie roz
mieszczone na obwodzie, silnie przepalone kamienie. Część środkową wypełniał lekko 
przemieszany piasek żółtoszarej barwy. W przekroju obiekt mial kształt niecki o ścianach 
i dnie wyłożonym przepalonymi kamieniami (na głębokości ok. 30 cm od powierzchni 
wykopu). Pod kamieniami na dnie znajdowała się warstwa o grubości ok. 15-20 cm, 
zawierająca duże fragm. węgli drzewnych. 

Badania będą kontynuowane. 
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MŁODSzy OKRESPRZEDRZYMSKI-OKRES WPŁYWÓW 
RZYMSKICH 

Arbasy, st. IX Konserwator Zabytków Archeologicz
nych na woj. białostockie gm. Drohiczyn, woj. białostoc

kie 
AZP 50-80/4 

Badania prowadziła mgr Katarzyna Rusin przy współudziale mgr 
Krystyny Bieńkowskiej, Haliny Karwowskiej, Jerzego Maciejczuka. 
Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Czwar
ty sezon badań . Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej. 
Młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na cyplu terasy nadzalewowej starorzecza Bugu. W północnej 
jego części znajduje się dawne wybierzysko piasku, użytkowane obecnie jako śmietnisko, 
a w południowej -łole orne. 

Zbadano 354 m powierzchni. Badania prowadzono na terenie dawnej piaskowni oraz 
w południowej i południowo-wschodniej części pola ornego. Odsłonięto 115 grobów ciało
palnych. Jeden grób (nr 110) zawierał popielnicę, pozostałe trzy były jamowe. Zarysy jam 
grobowych były koliste lub owalne, o wymiarach od 0,5 do 2,6 m średnicy. Rozleglejsze 
jamy grobowe znajdowały się w południowej części cmentarzyska (datowanej na okres 
wpływów rzymskich). Przekroje grobów były nieckowate i workowate, o miąższości od 
0,2 do 1,2 m. Pomiędzy jamami grobowymi kilku grobów odsłonięto skupiska kamieni 
(m.in. fragm. kamieni żarnowych). W jednym z grobów dno jamy wyłożone było dwiema 
warstwami bruku kamiennego. W wypełnisku grobu nr 186 odsłonięto duży kamień o pła
skiej podstawie i spiczastym wierzchołku. Inny grób (nr 196) przykryty był dużym, pła
skim kamieniem. 

Groby zawierały przepalone kości (z reguły było ich niewiele), szczątki stosu, fragm. 
ceramiki, pojedyncze przedmioty metalowe, paciorki szklane. W najbogatszych pochów
kach poza ceramiką zarejestrowano: żelazne umba (6 i 7a wg Jahna), fragm. żelaznego 
miecza jednosiecznego, żelazne groty, żelazny trzewik pochwy miecza, żelazne okucia 
pochwy miecza, okucia pasa, sprzączki (owalna i z podwójnym kolcem), krzesiwa, brązowe 
taśmowate okucia z półkolistymi zakończeniami, brązowe dwuczęściowe okucia w kształ
cie rombu, fibule trąbkowate. Na terenie objętym badaniami znaleziono ponadto zabytki 
krzemienne datowane ogólnie na epokę kamienia - epokę brązu. 

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

Babi Dół-Borcz, st. 2 
gm. Somonino, woj. gdańskie 
AZP 13-39/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadziła prof. dr hab. Magdalena Mączyńska. Finansowa
ne przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum 
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Archeologiczne w Gdańsku. Dwunasty sezon badań. Cmentarzysko 
kultury wieibarskiej z okresu wpływów rzymskich. 
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Cmentarzysko kultury wieibarskiej z kurhanami i kręgami kamiennymi, typu Od
ry-Węsiory-Grzybnica, badane jest systematycznie od 1978 r. (szczegółowe sprawozdania 
w "Recherches Archeologiques" 1978-1992). W 1993 r. przebadano jeden z trzech kręgów 
kamiennych, znajdujący się w północno-wschodniej części cmentarzyska, w którego obrę
bie znajdowało się kilka grobów szkieletowych i ciałopalnych, wyeksplorowanych w po
przednich sezonach. W sąsiedztwie wspomnianego kręgu natrafiono na 2 groby jamowe 
bez wyposażenia i 3 groby szkieletowe. W jednym z nich znaleziono przęślik i dwie sztab
kowate bransolety brązowe, znajdujące się na kościach prawej ręki zmarłej . Przytrzymy
wały one kilka stosunkowo dobrze zachowanych deseczek? drewnianych. Wnosić stąd 
należy, że zmarła miała najprawdopodobniej złamaną rękę w łupkach uchwyconych bran
soletami. W innym grobie szkieletowym znaleziono kilka paciorków szklanych i burszty
nowych. Trzeci grób szkieletowy, o dużej głębokości, przykryty brukiem kamiennym, był 
całkowicie wyrabowany. W wypełnisku znaleziono wypalony pień drzewa, złożony tam 
najprawdopodobniej po wyrabowaniu grobu. 

W sąsiedztwie kręgu natrafiono ponadto na 3 wiążące się ze sobą skupiska przepalo
nych kamieni, pod którymi zalegała miejscami warstwa popiołu. Kamienie te pochodziły 
najprawdopodobniej z obróbki stel kamiennych, tworzących krąg ; funkcja obiektu, pozba
wionego zresztą materiału archeologicznego, nie jest jednak jasna. 

W południowo-zachodniej części cmentarzyska natrafiono na 2 groby szkieletowe, 
które, z powodu braku możliwości wyeksplorowania ich, zostały ponownie zasypane 
i przeznaczone do przebadania w 1994 r. 

Bielice, st. l Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 
gm. Łambinowice, woj. opol
skie 
AZP 92-33/-

Badania prowadziły mgr mgr Barbara Jarosz i Ewa Matuszczyk 
(kierownik). Finansowane przez Opolskie Kopalnie Surowców Mine
ralnych. Drugi sezon badań. Osada hutnicza kultury przeworskiej 
z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Na powierzchni 55 arów, na zachód od obszaru przebadanego w 1992 r. , odkryto i prze
badano 24 obiekty archeologiczne. Wśród nich wydzielono 14 palenisk, 3 obiekty mieszkal
ne, 6 jam o nieokreślonej funkcji oraz jamę być może współczesną, z dobrze zachowanymi 
kośćmi zwierzęcymi w układzie anatomicznym. 

Odkryto dużą ilość fragm . naczyń ręcznie lepionych i nieliczne fragm. naczyń "si
wych", dużą ilość żużla występującego w wypełniskach jam i na powierzchni stanowiska, 
a także 3 przęśliki. , 

Materiały oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum Sląska Opolskiego w Opolu. 

Bogomice, st. 15 
gm. Kotła, woj. legnickie 
AZP 67-19/116 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania prowadził mgr W Pogorzelski (autor sprawozdania) przy 
współpracy mgr. Z. Hendla. Finansowane przez Hutę Miedzi w Gło-
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gowie. Osada z epoki brązu, okresu lateńskiego, wpływów rzymskich 
oraz wczesnego średniowiecza. 

W 1993 r. z l ha stanowiska zajmującego powierzchnię 2 ha zdjęto sprzętem ciężkim 
humus i przystąpiono do eksploatacji piasku. Prace te doprowadziły do całkowitego zni
szczenia części obiektów oraz zniszczenia warstw stropowych wielu innych obiektów. Po 
interwencji Konserwatora Zabytków eksploatację piasku wstrzymano i przeprowadzono 
badania wykopaliskowe. 

Odsłonięto, zadokumentowano i wyeksplorowano pozostałości po 27. obiektach. Anali
za pozyskanych zabytków pozwala stwierdzić, że osada zasiedlana była w II-III okresie 
epoki brązu (l obiekt oraz fragm. naczyń zebrane z części zniszczonej), kultury łużyckiej 
(2 obiekty oraz fragm. naczyń zebrane z części zniszczonej), okresie lateńskim (l obiekt), 
okresie B2IC1-C2 wpływów rzymskich (2 obiekty), późnym okresie wpływów rzymskich 
(4 obiekty) oraz wczesnym średniowieczu (3 obiekty). W przypadku trzech obiektów pozy
skano zabytki, które datują je ogólnie na okres wpływów rzymskich, a z jedenastu nie 
pozyskano zabytków umożliwiających określenie chronologii. 

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

Danków, st. 5 Uniwersytet Jagielloński Instytut Ar
cheologii w Krakowie gm. Lipie, woj. częstochowskie 

AZP 83-45/2 

Badania prowadziła mgr Barbara Gedl. Finansowane przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osada kultury łużyckiej 
z epoki brązu i osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzym
skich. 

Badania ratownicze prowadzone były w związku z dziką eksploatacją piasku na stano
wisku. Zbadano lO obiektów, palenisk i jam. W paleniskach oprócz przepalonych kamieni 
i dużej ilości węgla drzewnego znajdowano ułamki ceramiki z okresu wpływów rzymskich. 
W jednej z jam natrafiono na ułamki ceramiki kultury łużyckiej. 

Dobryń Mały, st. VII Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Białej Podlaskiej (Państwowa Służ
ba Ochrony Zabytków) 

gm. Zalesie, woj. bialskopodla
skie 
AZP 60-89/22 

Badania ratownicze prowadzili Mieczysław Bienia i Sławomir Żół
kowski. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Białej Podlaskiej. Osada i cmentarzysko kultury jastorfskiej 
z młodszego okresu przedrzymskiego. 

Stanowisko zostało odkryte podczas badań powierzchniowych AZP w kwietniu 1984 r. 
przez dr. W Nowakowskiego. 

Badania ratownicze na stanowisku VII w Dobryniu Małym były rezultatem prowadzo
nej od 1991 r. przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków w Białej Podlaskiej systema
tycznej weryfikacji stanowisk archeologicznych zagrożonych zniszczeniem. 

Stanowisko zajmuje powierzchnię porośniętej łąką i młodym lasem piaszczystej wydmy. 
Położone jest na zachód od rzeki Młyniec, prawobrzeżnego dopływu Krzny, po południowej 
stronie drogi prowadzącej z Dobrynia Małego do Dobrynia Dużego. Centralna oraz zachodnia 
część stanowiska została prawie całkowicie zniszczona przez wybiórkę piasku. 
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W trakcie badań wykopaliskowych w lipcu 1993 r. w siedmiu wykopach o łącznej po
wierzchni 220 m2 odkryto 9 obiektów archeologicznych. W północno-zachodniej części 
stanowiska odkryto 3 zniszczone i l nienaruszony grób jamowy, z licznymi przepalonymi 
kośćmi ludzkimi i bez wyposażenia. W części osadniczej stanowiska odkryto m.in. paleni
sko (obiekt 8) oraz bardzo dobrze zachowaną półziemiankę (obiekt 9) . Półziemianka, 
o wymiarach 4 x 2,9 m i głębokości 0,8 m, posiadała wydzieloną część, w której umieszczo
ny był warsztat tkacki, o czym świadczy znajdująca się tam gliniana podstawa dla drewnia
nej konstrukcji krosna oraz liczne przęśliki gliniane. Obiekt zasypany był jednoczasowo 
treścią kulturową, na którą składało się kilkadziesiąt kilogramów fragm. naczyń glinia
nych, fragm. polepy, kości zwierzęce oraz nieliczne zabytki kamienne i metalowe. 

Materiał zabytkowy, jaki wystąpił w obiektach nr 8 i 9 ma ścisłe analogie w materia
łach osadowych występujących na stanowiskach związanych z kręgiem kulturowymjastor
fskim. Najciekawszym i najbardziej spektakularnym elementem jastorfskim są łyżki gli
niane, występujące również w kulturach zlatenizowanych, oraz krążki ceramiczne 
pojawiające się w zachodnim oraz wschodnim kręgu kultury jastorfskiej, brak ich zaś 
w kulturze przeworskiej. W obiekcie wystąpił także niewielki fragm. tzw. kozła ogniowego 
-przedmiotu spełniającego szczególną rolę kultową wśród ludności kultury jastorfskiej. 

Chronologia obiektów została ustalona przez dr hab. T. Dąbrowską na podstawie 
"przeworskich" form występujących wśród materiałów jastorfskich na fazy A1-A2 młod
szego okresu przedrzymskiego. 

Gródek nad Bugiem, st. l C 
gm. Hrubieszów, woj. zamoj
skie 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadził A. Kokowski. Grób ciałopalny- pochówek popiel
nicowy- grupy masłomęskiej , kultury wielbarskiej. Faza Cz lub Cs 
młodszego okresu wpływów rzymskich. · 

• Literatura: Sprawozdania ... , s. 42-44. 

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

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

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk. Finansowane przez Woje
wódzki Ośrodek Kultury (w ramach programu "Szansa dla kultury") 

· i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. Osada i wa
rzelnie soli z okresu wpływów rzymskich, ślady osadnictwa wczesno
średniowiecznego, późnośredniowiecznego i nowożytnego. 

Prace objęły, w różnym zakresie, wszystkie 3 strepr stanowiska: solowarską, mieszkal
ną i gospodarczą, na łącznej powierzchni ok. 2300 m ; na dalszych 1500 m2 prace zostały 
rozpoczęte. 

W strefie solowarskiej eksplorowano obie saliny. Młodsza chronologicznie (późny okres 
wpływów rzymskich) składała się z rozległego przestrzennie, zbadanego w dużej części 
systemu rowów do transportu solanki (3) oraz zbiorników o różnym charakterze i funkcji 
(4). Największy z rowów (obiekt 999/1000 ABC) ma długość ok. 104-105 m (taki odcinek 
jest dotąd odkryty), przy przeciętnej szerokości 160 cm i głębokości 20-40 cm. W końco
wym odcinku rozwidla się on najpierw na dwa, a później na trzy ramiona. Odkryte odcinki 
dwóch pozostałych rowów, zarejestrowanych i częściowo eksplorowanych w latach poprze
dnich, są znacznie krótsze: pierwszy (obiekt 72 C) ma długość ok. 53 m, drugi (obiekt 1009) 
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- tylko 8,6 m. Zbiorniki, w formie rozległych, ale płytkich zagłębień o owalnych lub 
nieregularnych konturach, ukształtowane zostały - jak się wydaje - przez czynniki 
przyrodnicze, a jedynie wykorzystywane były (może po pewnej adaptacji) w procesie pozy
skiwania solanki jako odstojniki lub rezerwuary. Zarówno rowy, jak i zbiorniki wypełnione 
były głównie przez intensywnie czarną, bagienną ziemię, odznaczającą się podwyższoną za
wartością NaCI (analizy wykonane w laboratorium Inowrocławskich Kopalni Soli w Inowroc
ławiu) . Starsza chronologicznie salina (wczesny okres wpływów rzymskich) reprezentowana 
jest przez 2 krótkie odcinki rowów oraz przez zwarte przestrzennie zgrupowanie palenisk, 
liczące- wraz z kilkoma odkrytymi w tym sezonie- ponad 140 obiektów. W ich sąsiedz
twie pojawiły się fragm. dwóch kolejnych rowów o nieustalonym dotąd przeznaczeniu. 

W strefie mieszkalnej wystąpiły tylko nieliczne i słabo czytelne pozostałości bliżej 
nieokreślonych urządzeń naziemnych, z których zidentyfikować można tylko spichlerz 
(dzięki zwęglonemu ziarnu). W świetle danych uzyskanych w tym roku i w latach poprze
dnich stwierdzić należy, że budynki mieszkalne rozmieszczone były półkoliście wokół placu 
otwartego w kierunku dna dolinki i użytkowanego wspólnie przez mieszkańców osady. 

W strefie gospodarczej zakończono eksplorację studni (obiekt 154), rozpoczętą 
w 1988 r. Konstrukcja studni była dwupoziomowa. Poziom górny tworzył cylindryczny 
wkop o średnicy 220-230 cm, z płaskim dnem na głębokości ok. 200 cm, połączonym 
z powierzchnią ziemi prawdopodobnie przy pomocy drabiny. W dno wkopana była cembro
wina (poziom dolny)- wydrążony pień o średnicy ok. 80 cm, sięgający do głębokości ponad 
310 cm (i 50 cm poniżej lustra wody). Kres użytkowaniu studni położył pożar, który 
zniszczył budynki położone w sąsiedztwie, wśród których była także stodoła. Nieużytko
wana studnia ulegała stopniowemu zasypywaniu wskutek działalności wody i wiatru, 
nanoszących do jej wnętrza w pierwszej kolejności materiały naj lżejsze, a więc pył węglowy 
i spalone ziarna, które osadzały się na dnie otwartego poziomu górnego. Warstwy wyższe 
formowane były z innych już komponentów i przez inne procesy - głównie przez piasek 
z obsuwających się ścianek. Początek procesu zasypywania studni wyznacza także istotną 
cezurę chronologiczną w egzystencji całej osady, oddzielając fazę starszą od młodszej, kiedy 
to mają miejsce zasadnicze zmiany w zabudowie. Moment ten, wyznaczony po raz pier
wszy dokładniej na podstawie znalezionej wewnątrz studni ceramiki, przypada mniej 
więcej na przełom stadium B i C okresu wpływów rzymskich. 

Materiały przechowywane są w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mic
kiewicza w Poznaniu. 

Badania będą prawdopodobnie kontynuowane. 

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

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Jacek Moszczyński. Konsultowała mgr Eleo
nora Kaszewska. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne i Et
nograficzne w Łodzi. Trzeci sezon badań. Osada kultury przeworskiej 
z późnego okresu wpływów rzymskich. Ślady osadnictwa kultury 
pucharów lejkowatych. 

Badania wykopaliskowe miały charakter badań ratowniczych (melioracje, planowane 
zalesienie terenu). Na powierzchni ok. 380m2 odkryto kolejne obiekty zabudowy osady. 
Znaleziono 7 palenisk, z których 3 miały dna wyłożone kamieniami. Znajdowały się one, 
podobniejak pozostałe tego typu odkryte do tej pory, na wolnej przestrzeni. Trzy paleniska 
odkryto w obrębie dwóch dużych budynków o konstrukcji słupowej i ścianach prawdopo
dobnie plecionkowych, oblepionych gliną. Jeden z budynków, o powierzchni ok. 170 m2, 
miał kształt trapezowaty. Był on podzielony na dwie części, przy czym palenisko znajdowa
ło się w mniejszej , północnej. Drugi, mniejszy budynek, o podobnej konstrukcji i także 
kształtu trapezowatego, znajdował się ok. 5 m na południe od wyżej opisanego. Miał on 
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powierzchnię ponad 50m2 i był podzielony na dwie części, z tym że 2 paleniska znajdowały 
się w części południowej. 

Rozplanowanie obiektów odkrytych do tej pory pokazuje wyraźnie, że układają się one 
wokół placu, którego centralnym punktem jest studnia. 

Materiał zabytkowy to w zdecydowanej większości ceramika toczona i lepiona. Prócz 
tego znaleziono przęśliki, gładziki kamienne, osełkę oraz fibulę żelazną z podwiniętą 
nóżką. 

Osadę należy datować na późny okres wpływów rzymskich (2. pol. III w. n. e.). 
W trakcie badań odkryto niewielkie palenisko, przy którym znaleziono kilkadziesiąt 

fragm. ceramiki kultury pucharów lejkowatych. Pojedyncze wyroby krzemienne znajdowa
no luźno w różnych miejscach stanowiska. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Stanowisko wymaga dalszych badań ratowniczych. 

Kompina, st. 12 Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii gm. Nieborów, woj. skiernie-

wickie -

Badania prowadziła mgr Lubomira Tyszler. Finansowane przez 
Urząd Gminy w Nieborowie. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko kul
tury przeworskiej z późnego okresu przedrzymskiego i okresu wpły
wów rzymskich. 

Badania objęły obszar 87,5 m2 (wykopy VI i VII). Odkryto kolejne groby jamowe 
i popielnicowe (ok. dwudziestu) oraz kilka jam. Wyposażenie tych pochówków to głównie 
ceramika ręcznie lepiona, przęśliki, a także przedmioty metalowe (4 fibule, grot, noże, 
sprzączki i inne nieokreślone) oraz niewiele przepalonego szkła. Licznie występuje luźny 
materiał zabytkowy, przede wszystkim fragm. ceramiki. 

Nad grobami zalegają bruki kamienne, niektóre dobrze zachowane i jednoznacznie 
związane z pochówkami. 

Najstarsze pochówki odnieść można do l. poł. II w p. n. e, a najmłodsze do l. pol. 
III w. n. e. 

Stanowisko wymaga kontynuacji badań. 

Kostkowice, st. 3, Jaskinia Kroczycka, gm. Kroczyce, woj. częstochowskie- patrz: paleolit i mezolit 
Kowalewko, st. 3, gm. Oborniki, woj. poznańskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

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

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne Łodzi 
Muzeum Regionalne w Kutnie 

Badania prowadził mgr Jacek Moszczyński. Konsultowała mgr Eleo
nora Kaszewska. Finansowane przez Muzeum Regionalne w Kutnie. 
Trzeci sezon badań . Cmentarzysko z późnego okresu lateńskiego 
i okresu wpływów rzymskich. 

Badania miały charakter ratowniczy- w wyniku intensywnego użytkowania gospo
darczego teren cmentarzyska jest systematycznie niszczony. 

Odkryto 19 grobów ciałopalnych jamowych, przy czym większość pochodzi z późnego 
okresu lateńskiego (groby 47-53, 55-57B, 57D, 58), pozostałe należy zaliczyć do wczesnego 
okresu wpływów rzymskich (groby 54, 57 C, 59, 59 A, 60). Groby wczesnorzymskie przykry-



56 Młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 

te były brukiem kamiennym (nr 4), który został w znacznym stopniu zniszczony. Bruk 
kamienny i groby wczesnorzymskie naruszyły niektóre groby z późnego okresu lateńskie
go (groby 55 i 57 A). Jamy grobów późnolateńskich miały kształty niewielkie, koliste, lub 
duże, owalne (groby 47, 53, 57 A) . Wszystkie posiadały intensywne, czarne wypełnisko. 

Obok ubogo wyposażonych grobów, gdzie wystąpiły nieliczne fragm. ceramiki (groby 
54, 57D, 58), odkryto i takie, w których znaleziono kilkaset fragm. naczyń glinianych 
(groby 47, 55, 56, 57 A). Prócz tego na wyposażenie grobów składały się: groty oszczepów 
(groby 48 i 50), noże (groby 53, 56, 57A), tok żelazny (grób 47), mała, dwuczęściowa 
klamerka do pasa (grób 52), brązowe okucie (grób 54), dwie fibule brązowe trąbkowate, 
odmiana 2 (grób 59), sprzączka żelazna i zawieszka (grób 57C), bransoleta żelazna (grób 
57D). 

Odkryte w tym roku groby poszerzyły ramy chronologiczne cmentarzyska. Do grobów 
z późnego okresu wpływów rzymskich, odkrytych w poprzednich dwóch sezonach, doszły 
w tym roku groby z późnego okresu lateńskiego oraz z rozwiniętej fazy B2 okresu wpły
wów rzymskich. 

Materiały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kutnie. 
Stanowisko wymaga dalszych badań ratowniczych. 

Leśno, st. 2 
gm. Brusy, woj. bydgoskie 
AZP 20-35/12 

Uniwersytet Łódzki Zakład Prahi
storii 

Badania prowadził dr Krzysztof Walenta. Finansowane przez Uni
wersytet Łódzki i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgo
szczy. Szesnasty sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe kultury 
wielbarskiej, cmentarzysko kultury pomorskiej i kultury łużyckiej. 

Badania prowadzono w południowej części cmentarzyska, w strefie zmniejszonej fre
kwencji grobów z okresu wpływów rzymskich i występowania obiektów kultury łużyckiej. 
Celem ich było uchwycenie południowej granicy występowania grobów. Wytyczono wykopy 
o łącznej powierzchni 375 m2. Odkryto grób jamowy kultury wielbarskiej, oznaczony 
nr 58, znacznie uszkodzony przez wkop nowożytny. W zachowanej części jamy grobowej 
oprócz przepalonych kości ludzkich znajdowały się fragm. glinianej misy. Ponadto odkryto 
2 groby skrzynkowe kultury pomorskiej. Grób nr 19 był dobrze zachowany, w jego skrzyni 
znajdowała się popielnica nakryta dwiema misami. Popielnica ustawiona była na dużych 
fragm. dwóch naczyń . Grób skrzynkowy nr 20 był niemal całkowicie zniszczony - zacho
wały się jedynie fragm. skrzyni kamiennej oraz niezbyt liczne ułamki ceramiki i pojedyn
cze przepalone kości ludzkie. 

W niewielkiej odległości od grobów skrzynkowych odkryte zostało skupisko ceramiki 
kultury łużyckiej, w którym znajdowały się fragm. trzech naczyń- misy, amforki i naczy
nia beczułkowatego. 

Badania będą kontynuowane. 

Leśno, st. 22 
gm. Brusy, woj. bydgoskie 
AZP 20-35/-

Uniwersytet Łódzki Zakład Prahi
storii 

Badania prowadził dr Krzysztof Walenta. Finansowane przez Uni
wersytet Łódzki i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgo-
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szczy. Cmentarzysko grobów książęcych z okresu wpływów rzym
skich i osada kultury wieibarskiej z okresu wpływów rzymskich. 
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Stanowisko zlokalizowane jest w prywatnym lesie Kazimierza Kolczyka, ok. 1000 m na 
południe od centrum wsi Leśno. Przed rozpoczęciem badań na powierzchni widoczne były 
fragm. zrujnowanych kolistych konstrukcji kamiennych oraz niezbyt głębokie wkopy 
nowożytne. Stosunkowo gęsty las posadzony został tam w początku lat 50. Podjęte prace 
badawcze miały na celu rozpoznanie stanowiska przy minimalnej liczbie wyciętych drzew 
(warunek postawiony przez właściciela). 

Przyjęto założenie, że znajdujące się na powierzchni kamienie pochodzą z obstawy 
wieńca kamiennego. Wykop o wymiarach 25 x 2,5 m wytyczono w domniemanym centrum 
wieńca. W wykopie tym uchwycono zarys fragm. jamy grobowej, którą następnie całą 
odsłonięto . Na głębokości ok. 40 cm od powierzchnijama mierzyła 480 x 260 cm. Południo
wy jej kraniec miał wyraźnie ciemniejsze zabarwienie i, jak się okazało w czasie dalszej 
eksploracji, przecinał zaciemnienie wokół pieca kopułowego? z wczesnej fazy kultury 
wieibarskiej <B2). W centrum jamy grobowej początkowo znajdowały się nieregularne 
konstrukcje kamienne, które na większej głębokości (ok. l m) nabrały regularnego kształ
tu i, jak się później okazało, były wynikiem zasypania wkopu rabunkowego. Na głębokości 
ok. 220 cm od powierzchni uchwycono zarys trumny obstawionej kamieniami. Część 
północna wypełniska trumny była wyrabowana, na co wskazywały nieliczne zachowane 
fragm. kości, wyraźnie przemieszane i znajdujące się w układzie nieanatomicznym, oraz 
fragm. rozbitych naczyń. W południowej części wypełniska trumny widoczne były ślady po 
kościach nóg. W pobliżu stóp znajdowały się 2 nienaruszone naczynia gliniane XIII i XVI 
grupy R. Schindlera. Nieco powyżej stóp znajdowały się dwie koliste zapinki ze srebra, 
służące zapewne do zapinania rzemieni przy "butach". Na wysokości pasa znajdowało się 
uszkodzone brązowe zakończenie pasa. Na wysokości dłoni wyprostowanej prawej ręki 
znajdowały się 2 złote pierścionki typ lO wg Beckmann. Odkryty grób niewątpliwie należał 
do grobów typu książęcego, na co wskazują rozmiary komory grobowej, średnica zrekon
struowanego wieńca (24 cm) oraz zachowane elementy wyposażenia. 

Obiektem zasługującym także na uwagę wydaje się wspomniany wyżej piec o wymia
rach 150 x 200 cm, w wypełnisku którego znaleziono ułamki ceramiki kultury wielbar
skiej. Całe stanowisko rokuje duże nadzieje na odkrycie następnych grobów i obiektów 
osadniczych. 

Planuje się kontynuację badań. 

Lutcza, st. 24, gm. Niebylec, woj. rzeszowskie - patrz: wczesna epoka brązu 

Mielec, st. 16 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
gm. loco, woj. rzeszowskie 
AZP 98-71/4 

Badania prowadził mgr Piotr Mi tura. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie. Drugi sezon badań. Osa
da kultury przeworskiej, łużyckiej, trzcinieckiej, wczesnego średnio
wiecza. Ślady osadnictwa kultury chojnicko-pieńkowskiej, osadnic
twa paraneolitycznego, kultury pucharów lejkowatych, kultury mie
rzanowickiej. 

Prace w 1993 r. koncentrowały się w części południowo-wschodniej stanowiska. Prze
badano łącznie 350m2

, odkrywając 40 obiektów, w tym 26 jam, 13 palenisk i ślad po chacie. 
Dwie jamy pochodzą z późnych faz wczesnego średniowiecza, 3 zaliczono do grupy tarno
brzeskiej, 2 do kultury trzcinieckiej. Pozostall;l obiekty należą do kultury przeworskiej. 
Najbardziej interesujący jest rząd palenisk o regularnych wymiarach i odstępach między 
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nimi . Sugeruje on planowy układ osady. Obok tego w warstwie ornej oraz w wypełniskach 
obiektów młodszych wystąpiły materiały z okresu mezolitu, neolitu (kultura pucharów 
lejkowatych, kultura ceramiki grzebykowo-dołkowej) , wczesnej epoki brązu (kultura mie
rzanowicka) . 

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

Modrzyca, st. 2 i 8, gm. Otyń, woj. zielonogórskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Mutowo, st. 2 
gm. Szamotuły, woj. poznań
skie 

Muzeum-Zamek Górków w Szamotu
łach 

Badania prowadził mgr R. Pietrzak przy współpracy mgr. P. Pawlaka. 
Finansowane przez Muzeum- Zamek Górków w Szamotułach . Trzeci 
sezon badań. Cmentarzysko kultury wielbarskiej, elementy osadni
cze z okresu wpływów rzymskich oraz wczesnego średniowiecza. 

Kontyp.uowano badania ratownicze rozpoczęte w 1987 r. Wykopy o łącznej powierzchni 
495,75 m2 zlokalizowano w południowym sektorze stanowiska. W trakcie prac wykopali
skowych zarejestrowano 150 obiektów archeologicznych (105 jam posłupowych, 14 jam, 
17 palenisk, 4 elementy konstrukcji naziemnych, 7 grobów jamowych bezpopielnicowych 
oraz 3 groby jamowe popielnicowe). 

Groby ciałopalne ze względu na wyposażenie (zapinki brązowe A II, A III 61, żelazną 
sprzączkę do pasa, kościane grzebienie, klamerkę esowatą) można datować na fazy 
Bz--B2IC1 wczesnego okresu wpływów rzymskich. W trakcie badań nie wyjaśniono funkcji 
licznie występujących palenisk, które być może należy łączyć z nekropolą kultury wielbar
skiej . Zarejestrowano również warstwę kulturową, którą ze względu na jednorodny mate
riał ceramiczny, a także brązową zapinkę A V 120 można łączyć z kulturą wielbarską . 

W północnej strefie rozpoznanego wykopaliskowo obszaru zarejestrowano wczesnośre
dniowieczną warstwę kulturową. Pozyskane z niej liczne fragm. naczyń ceramicznych są 
datowane na XI w. Prawdopodobnie należy łączyć ją z osadą targową, tzw. Starymi Szamo
tułami . 

Materiały przechowywane są w Muzeum-Zamku Górków w Szamotułach . 
Badania będą kontynuowane. 

Mysławczyce, st. l , gm. Proszowice, woj. krakowskie- patrz: wczesna epoka brązu 

Namysłów, st. 69 
gm.loco, woj. opolskie 
AZP 80-35/85 

Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii Oddział we Wroc
ławiu 

Badania prowadził mgr Andrzej Kosicki (autor sprawozdania). Kie
rownik zadania badawczego - prof. dr hab. Bogusław Gediga. Kon
sultacja - prof. dr hab. Grzegorz Domański . Finansowane przez 
Urząd Miasta i Gminy w Namysłowie . Stanowisko wielokulturowe. 
Osada ze starszego okresu epoki brązu (kultury mogiłowe) , środko
wego okresu epoki brązu po okres halsztacki epoki żelaza -
IV w. p. n. e. (kultura łużycka) , późnego okresu przedrzymskiego -
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II-I w. p. n . e. po wczesną fazę okresu wędrówek ludów - V w. n . e. 
(kultura przeworska). 
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Stanowisko położone jest na niewielkim pagórku utworzonym z osadów wodnolodow
cowych, na krawędzi wysoczyzny i doliny rzeki Widawy, na jej prawym, eksponowanym 
w kierunku południowym brzegu. Zajmuje obszar o powierzchni ok. 3,5 ha położony na 
zachodniej peryferii Namysłowa, zamknięty od północy ul. Opolską, od zachodu drogą 
polną, od południa torem kolejowym i doliną Widawy, a od wschodu zabudowaniami mle
czarni. 

Badania ratownicze podjęto po tym, jak w trakcie robót ziemnych związanych z budo
wą chłodni i fabryki lodów firmy "Schoeller" w rowach fundamentowych odkryto obiekty 
archeologiczne. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, ze względu na harmono
gram prac budowlanych badania archeologiczne rozpoczęto w połowie listopada 1992 r. 
Trwały one z niewielką, dwutygodniową przerwą na przełomie grudnia i stycznia do 
kwietnia 1993 r. W pierwszej fazie prace polegały na rejestracji i eksploracji obiektów 
w znacznej części już zniszczonych przez rowy fundamentowe budynku chłodni i maszy
nowni, miały więc wyraźnie interwencyjny i doraźny charakter. W drugiej fazie badania 
prowadzono wyprzedzająco w stosunku do robót ziemnych. Ogółem przebadano wykopali
skowo obszar o powierzchni ok. 60 arów, przy czym należy podkreślić, iż podobny areał 
znajdujący się we wnętrzu chłodni nr l i nr 2 został przed naszym przybyciem całkowicie 
zniszczony. 

Stosunkowo najwięcej odkryto reliktów osadniczych związanych z kulturą przeworską. 
Obok obiektów mieszkalnych, takich jak półziemianki, budynki słupowe, czy też budynki 
o sumikowo--łątkowej konstrukcji ścian, zarejestrowano szereg jam zasobowych, okrą
głych w rzucie poziomym, o pionowych ściankach i płaskim dnie. Odkryto również 5 pie
ców dymarskich o typie pieca kotlinkowego zagłębionego w calec, o średnicy O, 7-1,2 m 
i ściankach wylepionych gliną. Z okresu kultury przeworskiej pochodzi także 14 pieców 
służących do wypału wapna (w każdym z nich zaobserwowano obecność bryłek wapna). 
Odsłonięto też pozostałości po dwóch mielerzach. 

Badania dostarczyły również wiele zabytków ruchomych, wśród których najliczniejszą 
grupę stanowi ceramika - ok. 10 000 fragm. Wydobyto ponadto wiele wyrobów z kamie
nia, m.in. żarna nieckowate, rozcieracze, płyty szlifierskie. Z jamy wyrlatowanej na późny 
okres przedrzymski pochodzą ciężarki tkackie wykonane z gliny- pozostałości po piono
wym warsztacie tkackim. Osobną kategorię tworzą zabytki z brązu. Należą do nich: szpila 
o stożkowatej główce zdobionej zaszrafurowanymi trójkątami (ornament "wilcze zęby") ze 
starszego okresu epoki brązu i zapinki pochodzące z okresu wpływów rzymskich. Odkryto 
również grzebień kościany i nóż żelazny należący do kultury przeworskiej. 

Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu. 
Prace wykopaliskowe będą kontynuowane. 

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. Finansowane przez Pań
stwową Służbę Ochrony Zabytków i Muzeum Okręgowe w Koszali
nie. Szósty sezon badań . Cmentarzysko kultury wielbarskiej. 

Dotychczas zbadano 25 kurhanów (na 67 odkrytych) oraz 14 grobów płaskich. 
W 1993 r. kontynuowano badania w strefie północno--wschodniej cmentarzyska. Zakoń
czono badanie kurhanów 56 i 64, rozpoznano w całości kurhany 47, 50, 51, 66 i nowo 
odkryty kurhan nr 67 oraz eksplorowano kolejne groby płaskie w przestrzeniach między-
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kurhanowych (groby 10-14). Wszystkie groby badane w tym sezonie mieszczą się w hory
zoncie faz B21'C1-C1a-

Istotnym odkryciem jest zlokalizowanie kurhanu rozkopanego w 1891 r. W trakcie 
powtórnych badań kurhanu 56 natrafiono na część ostrogi i ułamek naczynia, pozostawio
ne przez kopiących ponad 100 lat temu. Kurhan usypany został na pozostałościach stosu 
ciałopalnego i usytuowanym obok grobie jamowym. Podobny charakter miał kurhan 50. 
Natomiast w przypadku kurhanu 51 po raz pierwszy pod nasypem natrafiono na resztki 
stosu ciałopalnego zlokalizowanego na grobie szkieletowym. Pod nasypem kurhanu nie 
było pochówka ciałopalnego . 

Groby szkieletowe w kurhanach 51 , 64 i 67 wyrabowano już w starożytności . Naruszo
no również pochówek w grobie 10, lecz we wkopie pozostawiono stosunkowo bogate 
wyposażenie, m.in. kolię paciorków szklanych i bursztynowych ze srebrną klamerką eso
watą i spodnią częścią srebrnego wisiorka kapsułkowatego oraz zapinki z brązu zdobio
ne złotą folią, zbliżone do typów A V 132 i 137. Kolię z dużych paciorków szklanych 
odkryto również w grobie w kurhanie 66, obok m.in. zapinek A V 127 i srebrnej A VII 211. 
W przypadku kilku grobów szkieletowych zwraca uwagę obecność, zarówno nad, jak i pod 
zabytkami metalowymi, szczątków drewna, które mogą być pozostalościami trumien; 
zupełnie brak ich śladów w pozostałych częściach jam grobowych. 

Pod warstwą humusu pierwotnego kurhanów 4 7 i 56 odkryto kolejne obiekty kultury 
łużyckiej z młodszej epoki brązu. 

W 1835 r. w Nowym Łowiczu odkryto skarb ozdób z III okresu epoki brązu . W wyniku 
analizy danych archiwalnych zlokalizowano miejsce odkrycia tego skarbu i stanowisko 
oznaczono nr 3. 

Po raz pierwszy zweryfikowano dane archiwalne dotyczące domniemanego grodziska 
w Nowym Łowiczu (st. 1). Grodzisko usytuowane jest na wyspie otoczonej obecnie mok
radłami, w dolinie Drawy. Majdan średnicy ok. 35 m z trzech stron otacza fosa i pierwszy 
wał, od południa dodatkowo jeszcze 2 wały. Bardzo dobrze zachowane grodzisko wstępnie 
datować można na okres wczesnośredniowieczny. 

Miejscowość Nowy Łowicz nie istnieje, jest to obecnie teren poligonu wojskowego. 
Stanowiska l, 2 i 3 administracyjnie należą do wsi Borowo, gm. Kalisz Pomorski, woj. 
koszalińskie . 

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

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

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

AZP 68-71/-

Badania prowadziła dr Katarzyna Czarnecka przy współudziale mgr. 
Z. Nowakowskiego. Finansowane przez Wydział Spraw Społecznych 
Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach i Państwowe Muzeum Archeolo
giczne w Warszawie. Osmy sezon badań. Cmentarzysko kultury prze
worskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów 
rzymskich. 

Przekopano 650 m2
, odkrywając 26 grobów ciałopalnych, w tym 13 popielnicowych 

i tyle samo jamowych. W grobie 260 pojawiły się dwie popielnice, a w grobie 277 funkcję 
popielnicy pełnił kubek. 

Udało się uchwycić północny skraj cmentarzyska. Tegoroczne badania potwierdziły 
dotychczasową wiedzę o cmentarzysku. Chronologia obiektu zamyka się w ramach od fazy 
A2 do końca fazy B2. Z fazy A2 pochodzą 3 zapinki odmiany H (groby 261, 274) , zapinka 
odmiany D/E (grób 273), nieznane dotąd z cmentarzyska w Oblinie, oraz zapinka odmiany 
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J (grób 278) znaleziona razem ze sprzączką z przedłużonym kolcem. Na fazę Aa datować 
można miecz żelazny w pochwie zdobionej prostym ażurem (grób 282). 

Z fazy Bt pochodzą dwie zapinki brązowe z płytką oporową (grób 258 i luźno) - oba 
egzemplarze uszkodzone i nadtopione, co uniemożliwia dokładniejsze określenie, brązowa 
zapinka trąbkowata odmiany l wg T. Liany (grób 264) oraz imacz żelazny typu J6, 
znaleziony luźno. Z fazy B2 pochodzą 2 umba typu 7a (grób 267, 270b) i wisiorek kapsuł
kowaty silnie skorodowany (grób 260). 

Dość licznie wystąpiły też groty, przęśliki, noże i szydła. Do najciekawszych znalezisk 
należy zapinka żelazna (grób 275) o taśmowatym kabłąku i dolnej cięciwie, będąca zapew
ne importem prowincjonalnorzymskim. 

Materiały złożono w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. 

Odry, st. l 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 
AZP 21-38/1 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadził dr Tadeusz Grabarczy k. Finansowane przez Uni
wersytet Łódzki i Państwową Służbę Ochrony Zabytków w Bydgo
szczy. Dwudziesty piąty sezon badań. Cmentarzysko płaskie i kurha
nowe kultury wielbarskiej. 

Badaniami objęto obszar o powierzchni 167 m2
• Poszukiwano śladów pochówków 

w północnej części cmentarzyska, między kurbanami nr 26 i 27- bez rezultatów. Nato
miast w południowej części nekropoli odkryto 2 groby (nr 553 i 554), z których jeden 
zasługuje na uwagę. Zawierał on 3 zapinki oczkowate, dwie bransolety sztabkowe, klamer
kę esowatą i wiele elementów pasa wykonanych z brązu. Wyposażenie pozwala datować 
ten zespół na stadium B2a· 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, dokumentacja 
w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Państwowej Służbie Ochrony 
Zabytków w Bydgoszczy. 

Prace będą kontynuowane. 

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 (autorka 
sprawozdania), Małgorzata Karczewska i Maciej Karczewski, przy 
współpracy mgr. mgr. Jerzego Brzozowskiego, Grażyny lwanowskiej 
i Jerzego Siemaszki. Finansowane przez Konserwatora Zabytków 
Archeologicznych w Suwałkach. Trzeci sezon badań . Cmentarzysko 
kultury bogaczewskiej (młodszy okres przedrzymski, okres wpływów 
rzymskich, wczesny okres wędrówek ludów) i grupy olsztyńskiej 
(późny okres wędrówek ludów). 

Przebadano ok. 75 m2, odkrywając 63 groby ciałopalne oraz 2 obiekty o niejasnym 
charakterze. Odsłonięto pozostałości okopów z czasów I wojny światowej, które zniszczyły 
część grobów. Badania koncentrowały się w obrębie jednego dużego skupiska grobów, 
którego uchwycono dotąd jedynie południowo-zachodni skraj . Pocbówki były często wko
pane jedne w drugie. Ponadto założono wykopy na wschód od tego skupiska, po drugiej 
stronie ruin zabudowań gospodarczych. Nie stwierdzono tam kontynuacji cmentarzyska. 
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Dominują groby popielnicowe; odkryto zaledwie 6 grobów jamowych. Popielnice znaj
dowano na ogół w obrębie jam o kolistym lub owalnym zarysie, wypełnionych w dolnych 
partiach czarną ziemią z resztkami stosu. Niektóre groby popielnicowe oznaczone były na 
powierzchni regularnymi, dużymi kamieniami. Groby jamowe miały formę owalnych lub 
kolistych jam, których wypełniska stanowiły szczątki stosu przemieszane z przepalonymi 
kośćmi bądź zwartych skupisk kości, sugerujących ich pierwotne umieszczenie w opako
waniu organicznym. 

Zdecydowaną większość odkrytych pochówków datować można na młodszą fazę wczes
nego okresu wpływów rzymskich i starszą fazę okresu późnorzymskiego. Szczególną uwa
gę zwraca bogaty zespół z grobu 134, gdzie znaleziono ponad 130 guzków-aplikacji wyko
nanych z cienkiej blaszki brązowej. Towarzyszyły im m.in. zapinka brązowa zbliżona do 
A 40 (bez kapturków i grzebyka), wędzidło dwudzielne z dużymi pierścieniami, 2 łódecz
kowate okucia pasa, jednodzielna sprzączka z półkolistą ramą, 2 zawieszki monetkowa te. 
W dziecięcym grobie 102 znaleziono denar subaeratus Faustyny Starszej (z l. 139-141) 
oraz kilkanaście paciorków szklanych, bursztynowych i kościanych. Wśród paciorków 
szklanych występują egzemplarze ze złotą wkładką, w tym okaz unikatowy o nieznanej 
dotychczas formie (określony jako ,jeżowaty"), a także paciorek kubooktaedryczny, który 
pozwala datować omawiany zespół na późny okres wpływów rzymskich lub początek 
okresu wędrówek ludów. Do interesujących znalezisk należy również bogato zdobiony 
pucharek na pustej, niskiej nóżce z grobu 113. W zespole tym brak elementów datujących, 
jednak lokalizacja grobu w obrębie skupiska wskazuje na chronologię nie odbiegającą od 
chronologii większości pochówków na cmentarzysku. 

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

Podlodów, st. 2 Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Zamościu gm. Łaszczów, woj. zamojskie 

AZP 94-92/39 

Badania sondażowe prowadziła E. Banasiewicz. Cmentarzysko kul
tury przeworskiej. Okres wpływów rzymskich. 

* Literatura: Sprawozdania .. . , s. 37-39. 

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

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Lesznie. AZP 70-24/49 

Badania prowadził prof. dr Tadeusz Makiewicz (autor sprawozdania). 
Udział wzięli studenci archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickie
wicza. Finansowane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków 
w Lesznie. Piąty sezon badań. Zespół kurhanów kultury przewor
skiej. 

Kontynuowano badania kurhanu nr 2 rozpoczęte w 1992 r. oraz podjęto prace na 
kurhanie nr l położonym na wschodnim skraju rzędu czterech kurhanów. Wyniki badań 
kurhanu 2 przyniosły wyjaśnienie kwestii budowy kurhanów i wykazały, że mamy do 
czynienia z całkowicie nowym typem, o nieznanej dotychczas konstrukcji, nie mającej 
analogii na terenie Polski, a zapewne i w szerszej skali geograficznej. 

Prace na kurhanie 2 skupiły się na eksploracji domniemanego wkopu rabunkowego 
w centrum obiektu. Okazało się, że nie był to wkop rabunkowy, lecz że nasyp kamienny już 
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pierwotnie miał formę wału kamiennego o kształcie regularnego okręgu . Średnica ze
wnętrzna wału wynosiła ok. 12m, zaśjego szerokość u podstawy ok. 5 m. Zwężał się on ku 
górze, zaś we wnętrzu znajdowała się pusta, kolista przestrzeń, o średnicy u dołu ok. 
2m. Na dnie pod cienką warstwą kamieni znajdowała się pośrodkujama kształtu owalne
go, stożkowata w przekroju, z dużą liczbą ułamków ceramiki w części górnej, wypełniona 
kamieniami w części dolnej. Analogiczną jamę odsłonięto w centrum kurhanu nr 3 -
miała ona identyczny kształt i charakter wypełniska. Wał kamienny, stanowiący zasadni
czy element konstrukcji kurhanu, usypany został na warstwie ciałopalenia, a więc niewąt
pliwie w miejscu stosu pogrzebowego, który zlokalizowano na stropie caleowej gliny, po 
uprzednim zdjęciu warstwy humusu. 

Kurhan l miał kształt regularnego kopca o formie zbliżonej do okręgu (maksymalne 
wymiary zasięgu płaszcza kamiennego 17x15 m), o wysokości sięgającej 2,5 m od podstawy. 
Zewnętrzną warstwę stanowiła warstwa luźnych kamieni z ziemią próchniczną. Prace 
rozpoczęto od oczyszczania tej warstwy. Wystąpiła tutaj wielka liczba ułamków dachówek 
i ceramiki nowożytnej. Po wykonaniu planu rozpoczęto zdejmowanie zewnętrznej warstwy 
kamieni, pod którą płytko zalegała zasadnicza konstrukcja kamienna kurhanu, ze zwarto 
ułożonych kamieni. Już obecnie stwierdzić można, że ma on kształt analogiczny jak 
kurhan 2 i zapewne pozostałe badane wcześniej obiekty, tzn. kurhany nr 4 i 3, które były 
silnie zniszczone. Konstrukcja kamienna ma kształt szerokiego wału-wieńca z pustą prze
strzenią we wnętrzu. Na zewnętrznej osi południowej, zachodniej i północnej nasypu 
kamiennego znajdowały się 3 kamienie (w części południowej i zachodniej in situ), celowo 
obrabiane na powierzchni zewnętrznej , będące dowodem jakichś obrzędów pogrzebowych 
i nawiązujące do tzw. sydstenar znanych ze Szwecji. Ponadto jeszcze jeden kamień pocho
dzący z nasypu miał ślady celowej obróbki w postaci dwóch podłużnych, położonych koło 
siebie zagłębień kształtu soczewkowatego, o długości 15 cm. Znaleziony materiał nie 
pozwala na uściślenie chronologii tego obiektu. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Ada
ma Mickiewicza w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

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. So
roka z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Finansowane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile. Drugi sezon badań . 
Osada z okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano prace z 1992 r. Zbadano obszar o powierzchni200m2 (łącznie w dwóch 
sezonach badawczych odsłonięto obszar 450 m2

) . Wytyczono szereg sondaży w części 
północnej stanowiska, potwierdzając kontynuację osady w tym kierunku. Zarejestrowano 
82 obiekty, z których połowa to jamy posłupowe. Ich układ pozwala wysunąć wniosek, że 
odkryto część budynku mieszkalnego z piecem i paleniskiem. Pozostałe obiekty to paleni
ska, jamy różnego przeznaczenia, m.in. jamy z żużlem żelaznym. W warstwie kulturowej 
znaleziono dużą ilość polepy i kości zwierzęcych. 

Materiał zabytkowy uzyskany z badań to: przęśliki gliniane, półfabrykaty rogowe, 
szydło kościane oraz dziobowate końcówki pasa, datowane na 2. poł. IV w. 

Badania będą kontynuowane. 
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Sławsko, st. 63 
gm. Sławno, woj. słupskie 
AZP 10-26/-

Młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

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". Pierwszy sezon badań. 
Osada ludności kultury oksywskiej. 

Stanowisko odkryto przypadkowo na terenie przygotowanym pod budowę domu. Zlo
kalizowane jest w północnej części wsi Sławsko, na le~ brzegu szerokiej doliny Wieprzy. 

W czasie prac ratowniczych zbadano ok. 150 m i odkryto 21 obiektów. Na uwagę 
zasługuje palenisko zawierające duży zbiór ceramiki (ok. 150 fragm.). Pozostałe obiekty to 
najczęściej ślady po słupach. Stanowisko jest bardzo zniszczone, co uniemożliwia wyzna
czenie jakichkolwiek większych obiektów mieszkalnych lub gospodarczych. 

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

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

Swaryczów, st. l Muzeum Okręgowe w Zamościu 
gm. Komarów, woj. zamojskie 

Badania ratownicze prowadził J . Kuśnierz. Zniszczony grób wojowni
ka kultury przeworskiej . Faza C1 okresu wpływów rzymskich. 

• Literatura: Sprawozdania ... , s. 40-41. 

Szczuczyn, st. 5, gm. Szamotuły, woj. poznańskie - patrz: neolit 

Szczypkowice,st.4 
gm. Główczyce, woj. słupskie 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadził H. Machajewski. Cmentarzysko kultury wieibar
skiej z fazy B2IC1. 

* Literatura: Koszalińskie ... , s. 53-68. 
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Świbie, st. 28 Muzeum w Gliwicach 
gm. Wielowieś, woj. katowic
kie 
AZP 93-43/7 

Badania prowadziła mgr Halina Wojciechowska. Finansowane przez 
Muzeum w Gliwicach. Pierwszy sezon badań. Osada grupy dobro
dzieńskiej kultury przeworskiej , późny okres wpływów rzymskich. 
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Osada odkryta została podczas penetracji obszaru 93-43 w ramach AZP. Położona jest 
w odległości 0,6 km na zachód od wsi i ok. 0,5 km na północ od drogi ze Świbia do 
Dąbrówki. 

Celem prac wykopaliskowych było wyjaśnieniejej przynależności kulturowej . Założono 
16 wykopów w układzie szachownicowym, o wymiarach 5 x 5 m. Były one usytuowane na 
linii północ-południe i wschód-zachód. Objęły obszar 0,5 ha. W wykopach stwierdzono 
występowanie warstwy humusu i warstwy kulturowej zalegającej do głębokości 0,5 m. Wy
stąpiło ok. 1020 fragm. naczyń , przęślik gliniany, grudy polepy piecowej i podłogowej , 
gładziki z kamienia wapiennego. Materiał był rozdrobniony i rozwleczony przez głęboką 
orkę. Naczynia były ręcznie lepione (garnki i naczynia zasobowe) lub toczone na kole. 
Formy naczyń i technika ich produkcji pozwalają je datować na późny okres wpływów 
rzymskich (faza C4 i D) i powiązać z grupą dobrodzieńską kultury przeworskiej . 

Tarnów, st. 8 
AZP 104-66/8 

Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska w Tarnowie 

Badania ratownicze prowadził mgr Andrzej Cetera. Finansowane 
przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Krakowie. Osada kul
tury przeworskiej. 

Stanowisko zostało odkryte w 1981 r. podczas badań powierzchniowych AZP. Zajmuje ono 
wyodrębniony cypelleżący w dolinie Białej Dunajcowej, na Progu Pogórza Karpackiego. 

Budowa południowej obwodnicy Tarnowa spowodowała podjęcie badań ratowniczych 
w grudniu 1993 r. Objęto nimi południową, najbardziej zagrożoną część stanowiska. 

Na profilu wykopu drogowego o długości 80 m stwierdzono występowanie warstwy 
kulturowej miąższości 30-40 cm. Zawierała ona niezbyt liczny materiał ceramiczny kultu
ry przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich. Wyeksplorowano jeden obiekt 
(palenisko) zawierający materiały kultury przeworskiej . Wydaje się, iż centrum osady 
znajduje się w części leżącej bardziej na północ, na obecnym etapie budowy niezagrożonej . 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

Wytyczno, st. 5 
gm. Urszulin, woj. chełmskie 
AZP 73-88/3 

Muzeum Okręgowe w Chełmie 

Badania prowadził mgr Wojciech Mazurek. Finansowane przez Urząd 
Gminy w Urszulinie i Muzeum Okręgowe w Chełmie . Drugi sezon 
badań. Osada i cmentarzysko grupy czerniczyńskiej ze starszego 
i młodszego okresu przedrzymskiego oraz ślady osadnictwa z neolitu 
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-kultura amfor kulistych?, epoki brązu -kultura łużycka oraz 
wczesnej epoki żelaza - kultura pomorska. 

Fizjograficznie stanowisko leży na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, w jego 
centralnej części, oddalone ok. 700 m na wschód od Jeziora Wytyckiego, na lewym brzegu 
rzeki Włodawki; od południa przylega do niego współczesny cmentarz parafialny. 

Stanowisko badane było po raz pierwszy w 1980 r. Badania sondażowe zostały przepro
wadzone na krótko przed rozpoczęciem na dużą skalę eksploatacji piasku, wykorzystanego 
głównie na budowę wałów wokół Jeziora Wytyckiego (Wielkiego). Stanowisko miało wów
czas numer I, nowy numer został nadany w trakcie badań AZP w 1993 r. Wybieranie 
piasku zniosło w znaczym stopniu wydmę, na której lokuje się stanowisko, zachowała się 
jej część wschodnia. W trakcie badań AZP natrafiono w obrywie piaskowni na częściowo 
zniszczone obiekty archeologiczne. Jeden z nich, najprawdopodobniej kultury pomorskiej, 
był zniszczony całkowicie i zalegał na złożu wtórnym. Odkryto w nim w znacznym stopniu 
zachowane naczynie w typie klosza oraz drobne fragm. innych naczyń, w tym brzegowy 
fragm . charakterystycznego dla grupy czerniczyńskiej naczynia z wylewem kołnierzowa
tym. Dlatego też zespół ten nie jest pewny. 

Badania ratownicze podjęto w celu zadokumentowania zachowanych częściowo obiek
tów oraz przebadania całej krawędzi piaskowni. Objęto nimi wspomnianą krawędź na 
łączne~ długości 105 m, na głębokości od 0,5 do ok. 3 m, co daje razem powierzchnię ok. 
200m . Odkryto 30 obiektów (wliczając w to obiekt odkryty podczas badań AZP) . Na 
szczególną uwagę zasługują obiekty: 2, 3, 6, 8, 14, 15 i 24, w których odkryto oprócz fragm. 
ceramiki mniej lub bardziej liczne przepalone kości, prawdopodobnie ludzkie. Ich rozmiary 
były zróżnicowane, od niewielkich, o średnicy do l m (obiekty 3, 6, 8, 15) do znacznie 
większych, o średnicy ponad l do 2 m (np. obiekty 2, 4, 14). Wszystkie miały mniej lub 
bardziej regularny kształt owalny lub okrągły. Ich wypełniska były albo intensywnie 
czarne (np. obiekt 2), albo ciemnoszare z odcieniem popielatym (np. obiekty 3, 4). Odkry
wana w ich wypełniskach ceramika była przynajmniej częściowo wtórnie przepalona. 
Wśród tych obiektów na szczególną uwagę zasługuje obiekt 2, wyróżniający się największy
mi rozmiarami oraz najbogatszym wyposażeniem, na które składały się fragm. przynaj
mniej kilkunastu naczyń. Oprócz kości przepalonych, pod jednym z fragm. ceramiki, 
w spągowej części obiektu, złożone były niespalone kości zwierzęce. Obiekt posiadał poza 
tym jako jedyny wyraźnie oddzieloną część zasypiskową, o barwie niewiele odbiegającej od 
warstwy kulturowej, która przykrywała intensywnie czarne wypełnisko właściwe. Profil 
obiektu był zbliżony do odwrotnie gruszkowatego, z szerszą częścią spągową. Dno jego 
sięgało ok. 130 cm od powierzchni ziemi. 

Pozostałe obiekty były słabo czytelne na tle jasnego piasku. Niekiedy ich miąższość 
wynosiła tylko kilkanaście centymetrów, jak w przypadku obiektu 13, w którego stropie 
odkryto fragm. tzw. kozła ogniowego, charakterystycznego dla kultur kręgu jastorfskiego. 
Część z tych obiektów można, choć na słabych podstawach, łączyć z kulturą łużycką lub 
grupą czerniczyńską. W ich wypełniskach znajdowano najczęściej nieliczne fragm. cerami
ki oraz pojedyncze zabytki krzemienne. Między innymi z obiektu 22 pochodzi starannie 
wykonany trapez. 

Z warstw ornej i kulturowej oraz z powierzchni stanowiska pochodzi ogromna ilość 
w większości silnie rozdrobnionej ceramiki oraz znacznie mniej zabytków krzemiennych. 
Dominuje ceramika grupy czerniczyńskiej, w tym o pogrubionych brzegach, często nacina
nych lub z odciskami palcowymi, oraz o brzegach facetowanych od wewnątrz. Oprócz 
wspomnianego wyżej odkryto jeszcze 3 fragm. "kozłów ogniowych". Ceramika kultury 
łużyckiej to głównie fragm. naczyń o chropowaconych powierzchniach zewnętrznych, zdo
bionych rzędami dziurek pod wylewem. W części północnej badanej krawędzi piaskowni 
natrafiono w warstwie kulturowej na liczne fragm. ceramiki, pochodzące przypuszczalnie 
z jednego naczynia kultury amfor kulistych, bogato zdobionego poniżej brzegu. Oprócz 
tego znaleziono pojedyncze zabytki z żelaza oraz brązu o niepewnej funkcji. 

Badania będą kontynuowane. 
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Zadowice, st. la 
gm. Godziesze, woj . kaliskie 
AZP 68-39/67 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficz
ne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Wojciech Siciński. Finansowane przez Urząd 
Gminy w Gadzieszach oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi. Szósty sezon badań. Osada kultury przeworskiej z młod
szego okresu wpływów rzymskich. 
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Prace koncentrowały. s i ę w c~ę ' ci u tu dniowej i centralnej osady . .Przebadano obszar 
o powierzchni 500m2. Odkryto 12 obiektów, w tym: 3 chaty, jamę i 8 palenisk. Wszystkie 
obiekty były podobne do tych, jakie odkrywano w latach poprzednich. Na uwagę zasługują 
chaty (nr 17-19) wyróżniające si:l swą zawartością i powierzchnią. 

Chata nr 18 liczyła ok. 58 m , chata nr 19-65 m2 powierzchni. W ich wypełniskach 
stwierdzono występowanie dużych ilości fragm. ceramiki, polepy, żużla żelaznego i kości 
zwierzęcych, w tym także kości zwierząt dzikich w postaci poroża jelenia. W chacie nr 19 
odkryto ponadto 2 szpile brązowe z promowanymi główkami oraz fragm. igły brązowej 
i fragm. nożyka żelaznego . Na uwagę zasługuje również zawartość chaty nr 17, gdzie 
odkryto żelazny grot oszczepu, fragm. paciorka szklanego barwy niebieskiej , 3 osełki, 
fragm. małego naczynia jeżowatego, połowę przęślika glinianego, a także szablę dzika. 

Odkryty w trakcie badań materiał zabytkowy w niczym nie zmienia dotychczasowych 
ustaleń w zakresie chronologii osady, datowanej na czas pomiędzy fazami B2 i B2IC1 okresu 
wpływów rzymskich. 

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

Zadowice, st. l b 
gm. Godziesze, woj. kaliskie 
AZP 68- 39/66 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Wojciech Siciński. Finansowane przez Urząd 
Gminy w Gadzieszach oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi. Pierwszy sezon badań . Osada kultury przeworskiej z młod
szego okresu przedrzymskiego. 

Stanowisko położone jest ok. 120 m na północ od st. la i ok. 130 m na północny zachód 
od cmentarzyska na st. l. Badania objęły obszar o powierzchni 150 m2

. Odkryto fragm. 
bardzo dużego obiektu, prawdopodobnie mieszkalnego, zorientowanego na osi północny 
zachód-południowy wschód. Długość przebadanej części obiektu wynosi ok. 14 m, szero
kość ok. 11 m. Wypełniska stanowiła szara, miejscami czarna ziemia, zwierająca fragm. 
ceramiki. Odkryto także fragm. ozdoby brązowej , składającej się z trzech ogniwek łańcu
szka i blaszki brązowej . 

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

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. Trzeci sezon badań. Osadnictwo wczesno
średniowieczne. 

W 1993 r. przebadano 200 m2 powierzchni stanowiska. Założeniem programowym było 
odejście w kierunku południowym i wschodnim od odkrytego w roku ubiegłym cmentarzy
ska. W części wschodniej majdanu, w obrębie walów obronnych, wystąpiła niewielkiej 
miąższości warstwa po osadzie z materiałem prawie wyłącznie wczesnośredniowiecznym 
i młodszym. Było to spowodowane przypuszczalnym zdjęciem starszych warstw przy nad
sypywaniu płaszcza wału w tym okresie. 

Wykop w części południowej zawierał układ warstw o znacznej miąższości. Materiał 
zabytkowy z okresu wczesnego średniowiecza wystąpił tu do głębokości ok. l m od po
wierzchni ziemi i w wypełnisku obiektu o bardzo ciemnej barwie, położonym na głębokości 
1- 1,6 m i częściowo ograniczonym układem potężnych głazów wapiennych, oraz w jego 
najbliższej okolicy. Obiekt miał ponad 2 m szerokości; długości nie udało się uchwycić ze 
względu na charakter przylegających partii terenu. Można przyjąć, że był to obiekt o prze
znaczeniu mieszkalnym, być może półziemiankowy, którego konstrukcja naziemna nie 
zachowała się. Najstarszą ceramikę z tej części stanowiska datowano na wiek IX. Materia
ły wydzielone to noże, fragm. narzędzi i uzbrojenia, elementy odzieży, ozdoby. 

Biskupin, st. 2a, gm. Gąsawa, woj. bydgoskie - patrz: neolit 

Bochotnica, st. 33 
gm. Kazimierz Dolny, woj. lu
belskie 
AZP 75-76/262 

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu 
Dolnym 

Badania prowadził mgr Paweł Lis. Finansowane przez Kazimierską 
Fundację Ochrony Zabytków Archeologicznych i Przyrodniczych. 
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe (XI-pocz. XII w.) . 

W październiku 1993 r. Muzeum Nadwiślańskie zostało powiadomione o przypadko
wym odkryciu żelaznego miecza i licznych skupisk kości ludzkich w czasie prowadzenia 
prac ziemnych przy Szkole Podstawowej w Bochotnicy. W miejscu odkrycia miecza prze
prowadzono badania o charakterze konserwatorskim. 

Stanowisko położone jest u podnóża zbocza terasy wyższej doliny rzeki Bystra przeci
nającej Płaskowyż Nalęczowski, w odległości l km od jej ujścia do Wisły. Wykop o łącznej 
powierzchni 11 m2 odsłonił 2 częściowo zniszczone groby szkieletowe, orientowane wzdłuż 
osi zachód-wschód. 
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Grób l zawierał szczątki mężczyzny głową zwrócone za wschód. Oprócz wcześmeJ 
wykopanego miecza zmarły wyposażony był w żelazny nóż z zachowanym miedzianym 
zakończeniem skórzanej pochewki oraz połówkę monety 

W grobie 2 pochowano kobietę z głową zwróconą na zachód. Z wyposażenia grobowego 
zachował się jedynie pierścionek wykonany ze srebrnego drutu techniką filigranu. W wy
pełnisku obu grobów wystąpiły nieliczne, drobne fragm. ceramiki wczesnośredniowiecz
nej . Poza jamami grobowymi, w warstwie podhumusowej obok analogicznego materiału 
zabytkowego wystąpiły również 2 odłupki z krzemienia czekoladowego, 2 fragm. ceramiki 
z wczesnej epoki żelaza oraz drobne fragm. ceramiki średniowiecznej i nowożytnej . 

Układ stratyfikacyjny odkrytych obiektów pozwala stwierdzić, że oba groby pochodzą 
z tego samego horyzontu chronologicznego. Są one datowane przez: miecz należący do 
typu X. Al wg klasyfikacji R. E. Oakeshotta, którego chronologia na terenach Polski 
zamyka się w przedziale X-1. ćw. XIII w. , oraz połówkę denara krzyżowego występującego 
w znaleziskach grobowych na ziemiach polskich głównie w 2. pol. XI i pocz. XII w. Biorąc 
pod uwagę powyższe ustalenia oraz kontekst znaleziska, obiekty odkryte w Hochotnicy 
interpretować należy jako pozostałości wczesnośredniowiecznego cmentarzyska typu rzę
dowego, funkcjonującego w XI i na pocz. XII w. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dol
nym. 

Planowana jest kontynuacja badań. 

Bogomice, st. 15, gm. Kotła, woj. legnickie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

Brańsk, st. I 
gm. loco, w oj. białostockie 
AZP 45-83/1 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Urszula Stankiewicz. Finansowane przez 
Urząd Miasta w Brańsku i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Grodzisko (XII-XIV w.). 

Badania prowadzono w związku z obchodami 500-lecia nadania Brańskowi praw miej
skich w 1493 r. Celem ich było uściślenie chronologii oraz wstępne rozpoznanie układu 
osadniczego. 

Stanowisko nr I - grodzisko, zwane "Zamczyskiem", położone jest w obrębie miasta, 
na lewym brzegu rzeki N urzec, w odległości 30-40 m na południowy wschód od wideł rzek 
Nurca i Bronki. W okresie II wojny światowej część wałów, pierwotnie pierścieniowatych, 
uległa zniszczeniu. Obiekt wykorzystano do celów wojskowych (miejsce strzelnicy). Obec
nie wał otaczający majdan ma w przybliżeniu kształt litery "U" otwartej w stronę połu
dniowo-zachodnią. W okresie międzywojennym badania sondażowe prowadził tu R. Jaki
mowicz, dokonując wstępnych ustaleń chronologicznych. 

Prowadzone na przełomie maja i czerwca 1993 r. prace archeologiczne doprowadziły do 
rozpoznania 50 m2 powierzchni stanowiska. Dwa wykopy o wymiarach 2,5 x 5 m założono 
w odległości 35-40 m na północny wschód od lewego brzegu Nurca, na terenie podmokłym 
między rzeką a grodziskiem. Wykop trzeci usytuowano na przypuszczalnej zewnętrznej 
krawędzi nie istniejącego w tym miejscu wału grodziska. 

W wykopach założonych w obniżeniu, na głębokości 31-36 cm od powierzchni darni, 
odsłonięto konstrukcje słupowe zniszczonego w tym miejscu pomostu o zachowanej szero
kości 210-240 cm. Odkryto 2 rzędy (równoległych do siebie) pionowo wbitych słupów oraz 
drobne fragm. dranic i bierwion różnej wielkości z poziomej konstrukcji pomostu. Pale 
wykonano głównie z cząstek pni dębowych, natomiast konstrukcje poziome z różnych 
gatunków drzew liściastych (np. wiąz, brzoza) i iglastych (sosna) . 
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W warstwach związanych z konstrukcją pomostu znaleziono różnorodny material za
bytkowy: grot żelazny z zachowanym fragm. drzewca, niewielkie naczynie gliniane z za
chowanym pod wylewem "sznurkiem", fragm. ceramiki, kości zwierzęce oraz dwie szyszki 
sosny i lupinki orzecha laskowego. W oparciu o pozyskany materiał zabytkowy należałoby 
wstępnie określić czas funkcjonowania pomostu na XII-XIV w. 

W wykopie trzecim stwierdzono znaczne zniszczenie warstwy kulturowej wcześniej
szymi pracami niwelacyjnymi. Bezpośrednio pod warstwą darni odsłonięto fragm. obiektu 
ze zniszczonym paleniskiem kamiennym, okruchami węgli drzewnych i polepy. Wewnątrz 
budynku w sąsiedztwie paleniska znaleziono fragm. fletu? kościanego oraz drobne fragm. 
ceramiki. 

W warstwie związanej z obiektem wystąpił bogaty inwentarz rogowniczy - od surow
ca przez półprodukty do przedmiotów (zawieszka, oprawka kościana). Ponadto w wykopie 
znaleziono fragm. ostrogi, fragm. topora, żelazny grot dwuzadziorowy, okucie pasa i klam
rę brązową , fragm. noży żelaznych, znaczną ilość drobnych fragm . ceramiki i kości zwie
rzęce. Na podstawie materiału zabytkowego odkryty obiekt należałoby datować na 
XII-XIV w. 

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

l Chełm, st. 19- patrz: okres nowożytny 

Chełm-Białawin, st. l (2) 
AZP 79-90/13 

Usługi Archeologiczne Stanisław Go
łub 

Badania prowadził mgr Stanisław Gołub . Finansowane przez Urząd 
Miasta Chełma. Gródek z pozostałościami wczesnośredniowiecznej 
wieży kamiennej. 

W związku z planami budowy drogi w rejonie osadniczym Chełma-Bieławina, w dn. 
2-19 VII 1993 r. przeprowadzono prace archeologiczne w celu przygotowania obiektu do 
częściowej rekonstrukcji w ramach utworzenia rezerwatu archeologicznego. 

Przygotowano do częściowej odbudowy dwie ściany: zachodnią i północną z trzema 
narożnikami : południowo-zachodnim, północno-zachodnim i północno-wschodnim. 
Stwierdzono, że dotychczasowa rekonstrukcja ściany północnej, wysadzonej podczas wojny 
przez Niemców, jest błędna. 

Pozyskano nieliczne materiały zabytkowe: fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej, 
kości zwierzęce, fragm. cegieł i glaukonitu z pozostałościami zaprawy kamiennej oraz duży 
blok kamienny pochodzący z narożnika (północno-zachodniego?), o wymiarach 60 x 43 
cm, grubości 27 cm, ze śladami obróbki. 

Ważne było odnalezienie w narożniku południowo-zachodnim fragm. glaukonitu wmu
rowanych w ścianę. Potwierdza to hipotezę o używaniu tego specyficznego dla tych tere
nów surowca w okresie wczesnego średniowiecza i średniowiecza nie tylko przy wykony
waniu ozdobnych elementów architektonicznych. 

Zabytki i dokumentację przekazano do Działu Archeologii Muzeum Okręgowego 
w Chełmie. 

Badania wykopaliskowe na stanowisku i w rejonie osadniczym będą kontynuowane. 
Urząd Miasta podejmie prace rekonstrukcyjne wieży pod nadzorem archeologicznym. 

Drohiczyn, st. 57, gm. loco, woj. białostockie- patrz: okres nowożytny 
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Dziekanowice, st. 22 
gm. Łubowo, woj. poznańskie 
AZP 50-32/104 

Muzeum Pierwszych Piastów na Led
nicy 

Badania prowadzili mgr mgr Anna i Jacek Wrzesińscy (autorzy spra
wozdania) . Cmentarzysko szkieletowe, osada. Wczesne średniowie
cze. 

71 

W 1993 r. założono 7 wykopów (l/93-V/93, poszerzenie V/93-VII/93, świadek między 
wykopami II/92 i VI/92 oraz świadek centralny wykopu VI/92) o łącznej powierzchni 
128 cm2

. Wyeksplorowano 26 grobów szkieletowych ludzkich, grób konia, 5 obiektów 
osadniczych. 

Wśród odkrytych grobów aż 12 stanowiły pochówki dzieci (w tym 9 w wieku Infans I, 
a 3 w wieku Infans II) . W pięciu przypadkach mieliśmy do czynienia z grobami mężczyzn 
i w pięciu z grobami kobiet. W dwóch grobach wystąpiły pochówki osobników młodocia
nych w wieku Juvenis, a w przypadku dwóch osobników nie udało się określić płci i kate
gorii wieku. Osobnicy w grobach układani byli na wznak, w pozycji wyprostowanej, z ręko
ma wzdłuż ciała. W jednym grobie (25/93) złożono noworodka w pozycji embrionalnej. 
Szkielety ułożone były wzdłuż osi wschód-zachód (z odchyleniami). W przypadku 13. 
grobów głowy ułożone były na wschód (8 - dzieci i młodzieży, l - kobiety, 2 - mężczyzn , 
2 -osobników nieoznaczonych). 

W 11. przypadkach szkielety były ułożone w grobach głowami na zachód ( 4 - dzieci, 
4- kobiety i 3- mężczyzn). W przypadku jednego grobu dziecka nie udało się jedno
znacznie określić kierunku ułożenia pochówku uszkodzonego orką. Natomiast grób dziec
ka 26/93 ułożony jest niemalże wzdłuż osi północ-południe, z głową na południe. 

Na 26 grobów w dziewięciu występowały przedmioty złożone wraz ze zmarłym (4 groby 
dzieci, 4 groby mężczyzn i jeden grób kobiety). W grobie kobiety znajdowały się fragm. 
grzebienia jednostronnego trójwarstwowego zdobione ornamentem linii rytych wzdłuż 
dłuższych krawędzi oraz kółek koncentrycznych. W grobach męskich wystąpiły: trzy razy 
noże żelazne (w dwu grobach towarzyszyłyim-raz naczynie gliniane i raz 2 nieokreślone 
przedmioty żelazne), jeden raz hak? żelazny. Wyjątkowo wyposażone były groby dzieci -
w dwóch wystąpiły pojedynczo gwóźdź żelazny i okucie żelazne?, a w dwóch - noże. 
W obu przypadkach noże tkwiły w skórzanej pochewce okutej ozdobną blaszką brązową, 
bogato zdobionej ornamentem nakuwanym, z zachowanymi fragm. tkaniny. W jednym 
z grobów wystąpiła dodatkowo pochewka skórzana zdobiona blaszką brązową (zachowane 
w małych fragm .). 

Obiekty osady to fragm . jam? wkopanych w calec. Wypełnisko stanowiła czarna ziemia 
z przepalonymi kamieniami, ceramiką i kośćmi zwierzęcymi. Jedyny cały obiekt (I/93) 
uchwycono w wykopie I/93. W rzucie poziomym ma on kształt owalny, zbliżony do prosto
kąta o wymiarach 3,2 x 2,2 m. W partiach stropowych ma barwę jednolitą, intensywnie 
czarną, z dużą ilością kamieni, fragm. ceramiki, kości zwierzęcych i polepy. Wśród kości 
zwierzęcych wyróżniono m.in. kości świni, owcy-kozy, konia i ząb niedźwiedzia. Większość 
polepy była słabo wypalona i miała jedną powierzchnię płaską. Oprócz tego kilka fragm. 
dobrze wypalonych miało odciski konstrukcji drewnianej (okrągłych żerdzi o średnicy 
1-2 cm?, a na jednej czytelne były ślady palców. Pod warstwą kamieni barwa wypełniska 
przyjmowała miejscami kolor brązowy i brunatny. W przekroju widoczne były 3 łączące się 
niecki o średnicy 70, 60 i 40 cm. Największa z nich miała głębokość 40 cm, mniejsza 30 cm, 
a najmniejsza 20 cm. W obiekcie tym wystąpiło 11 zabytków, w tym punca żelazna, skobel 
i hak żelazny, fragm. klucza, brązowy kolisty odważnik, odpad ołowiany? 

Na głębokości ok. 100 cm poniżej darni (112,9-112,6 m n . p. m.) wystąpiła w przybliże
niu prostokątna jama o wymiarach 2,5 x 2,2 m z regularnym pochówkiem konia, którego 
wiek określono na ok. 10 lat. Bardzo dobrze zachowany szkielet uszkodzony został (brak 
pełnej czaszki -znaleziono jedynie 2 małe fragm. , kompletna jest tylko żuchwa) przez 
wkop jamy grobowej pochówku 21/92. Koń o wysokości w kłębie 145/150 cm ułożony był 
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na boku lewym, czaszką na wschód. Bezpośrednio na szkielecie (na wysokości klatki 
piersiowej i między kopytami) leżały 2 duże kamienie o średnicy ok. 70 cm. 

Występująca w obiektach ceramika pozwala je datować na okres 2. pol. X-1. pol. XI w. 
Natomiast odkryte groby należą do cmentarzyska datowanego w ramach l. pol. XI-XII w. 
Niektóre groby wkopane zostały w obiekty osady. Trudno określić chronologię pochówku 
konia - w chwili obecnej można powiedzieć, iż jest starszy niż połowa XI w. 

Badania pozwoliły na oszacowanie obszaru cmentarza na 50 x 40 m. Przypuszczalnie 
pochowano tu ok. 250 osobników. 

Podczas badań przeprowadzono wstępne analizy kości zwierzęcych, zabytków kamien
nych, pobrano próby palinologiczne, a zawartość naczynia glinianego z grobu 10/93 prze
kazano do analizy. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
Badania będą kontynuowane. 

Głogów-Ostrów Tumski, st. 2 
gm. loco, woj. legnickie 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

AZP 68-19/2 

Badania prowadził mgr Zenon Hendei (kierownik). Uczestniczyli mgr 
mgr Aleksander Dobrowolski, Zbigniew Lissak, Magdalena Swider
ska, Wacław Pogorzelski, Krzysztof Czapla, Piotr Gierczak. Finanso
wane przez Urząd Wojewódzki w Legnicy oraz parafię rzymskokato
licką p. w. NMP Królowej Polski w Głogowie . Dziesiąty sezon badań. 
Gród wczesnośredniowieczny (schyłek X-XIII w.), średniowieczny 
kanał wodny i budownictwo nowożytne. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w obrębie wykopu nr VI, zajmującego po
wierzchnię 3,8 ara. Odsłonięto i zbadano 12 warstw kulturowych oraz 10 obiektów nieru
chomych. Mimo iż badania doprowadzono do głębokości 5,5 m od powierzchni ziemi, nie 
zdołano ich zakończyć z uwagi na zalewającą wykop wodę gruntową. 

Najstarszy poziom osadniczy tworzył tutaj odsłonięty na głębokości ok. 6 m fragm . 
konstrukcji drewniano-ziemnej, stanowiącej ławę wału obronnego grodu piastowskiego, 
której szerokość w tym miejscu wynosiła 5 m. 

Z poziomem późnośredniowiecznym w wykopie nr VI wiążą się 4 drewniane studzienki 
oraz kanał wodny odkryty w jego południowej części. Wcześniej został on również uchwy
cony w wykopach nr Vb, V d. 

Z okresem renesansu poza wspomnianym już kanałem i murem należy również wiązać 
uchwycone w wykopie nr VI warstwy nr 6 i 7 oraz obiekty nr 3 i 6, pełniące najprawdopo
dobniej pierwotnie funkcję kamienno-ceglanych stóp fundamentowych pod murowane 
budownictwo. 

Najmłodszy poziom osadniczy w obrębie badanej w L 1992-1993 części wyspy tumskiej 
odpowiadał okresowi użytkowania ceglanej studni odkrytej w wykopie nr Va oraz cegla
no-kamiennego budynku z wykopu nr VI, których czas funkcjonowania przypadał na 
szeroko pojęty okres nowożytny. 

Dokumentacja oraz zabytki znajdują się w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Histo
rycznego w Głogowie. 
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Gniezno, st. 22-jezioro Święte 
gm.loco, woj. poznańskie 

Muzeum Początków Państwa Polskie
go w Gnieźnie 

AZP 50-34/-

Badania prowadził mgr Tomasz Sawicki przy współudziale mgr. To
masza Janiaka. Finansowane przez Generalnego Konserwatora Za
bytków i Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Pier
wszy sezon badań. Wczesne i późne średniowiecze, okres nowożytny. 
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W sezonie 1993 zapoczątkowano nowy cykl badań na nie eksplorowanym dotąd stano
wisku 22, tj . na terenie dawnego jeziora Swiętego (obecnie ogrody seminaryjne). Stanowi
sko przylega od zachodu do Góry Lecha i zajmuje ok. 3 ba. W średniowieczu i początkach 
okresu nowożytnego jezioro opływało wzgórze (gród i podgrqdzie l) od zachodu, na połu
dniu łączyło się z jeziorem Jelonek, a na północy z Jeziorem Swiętokrzyskim. 

Badania o charakterze długoterminowych prac ratowniczych (pół roku) podjęto w maju 
1993 r. w związku z planowaną przebudową zachodniego stoku Góry Lecha (wału obron
nego podgrodzia l) . Na zboczu tym mają powstać platformy ołtarzowe wraz z zespołem 
schodów. Projekt zakłada także splantowanie części terenu po dawnymjeziorze i założenie 
tam placu-parku dla zgromadzeń wiernych. W związku z tym, w miejscu przyszłej inwe
stycji założono 6 wykopów o łącznej powierzchni 354 m2

. Wykopy zlokalizowane były 
u podstawy podgrodzia I, w przybliżeniu na osi wschód- zachód. Swym zasięgiem obejmo
wały podstawę wału obronnego, następnie brzeg, a potem już dawną strefę jezierną. 
Największa głębokość eksP.loracji wyniosła 6,5 m, najmniejsza 1,8 m. Łączna kubatura 
wydobytej ziemi -1451 m3

. 

W wykopie nr l usytuowanym w podstawie wzgórza natrafiono na głębokości 
2,4-3,6 m na drewniane konstrukcje odsadzki wału obronnego. Wykonano ją z belek 
dębowych, ułożonych ruszotowo z zastosowaniem haków. Konstrukcja spoczywała na war
stwie faszyny z plecionych gałązek, co zabezpieczało ją przed osiadaniem w grząskim 
gruncie. Odsadzka była dostawiona do jądra wału, którego drewniane elementy lica 
również odsłonięto . Niewykluczone, iż może to być kolejna, wyższa odsadzka, poprzedza
jąca właściwe jądro wału. Chronologia odsadzki oparta na datowaniu ceramiki wydobytej 
spomiędzy jej belek oraz wstępnych wyników analiz dendrochronologicznych przypada na 
l. ćw. XI w. Odsadzka jest więc późniejszym elementem, dostawionym do zasadniczej 
konstrukcji wału, którego datowanie na podstawie analiz dendrochronologicznych wska
zuje na schyłek l. pol. X w. Pod odsadzką wystąpiły naturalne warstwy torfów drzewnych. 

W wykopach nr 4-7 założonych w strefie pogranicza brzegu i jeziora odsłonięto umoc
nienia linii brzegowej w postaci bruków kamiennych lub dwóch rodzajów faszyn (z gałęzi 
brzozy albo z plecionych gałęzi innych drzew). Zarówno bruk, jak i faszyny pochodzą 
z XIV/XV w. Następnie odsłonięto dobrze zachowane grodzie w formie płotów plecionko
wych ustawionych w czworobok. Chroniły one przed erozyjnym działaniem wód jeziora. 
Pomiędzy płotami sąsiadujących ze sobą grodzi odkryto pomosty drewniane usytuowane 
na osi północny zachód-południowy wschód. Zarejestrowano częściowo nawarstwiające się 
dwa ich poziomy. Starszy, datowany stratygraficznie i dendrochronologicznie, pochodzi 
z l. ćw. XV w., młodszy - z l. 70. XVI w. Ostatnich napraw pomostów dokonano w l. 80. 
XVI w. W pomostach (zwłaszcza starszym) były wtórnie użyte elementy drewniane, pocho
dzące jeszcze z XIV w. W sąsiedztwie starszych pomostów w XVI w. wykonano nowe gro
dzie, tym razem z gęsto wbijanych palików dębowych . W strefie brzegowej znaleziono 
również fragm. łodzi dłubanki, wtórnie użytej do umocnienia przyczółka pomostu. 

Zespołom pomostów obu faz towarzyszyły liczne zabytki ruchome. Znaleziono kilka
dziesiąt tysięcy fragm. ceramiki datowanej od schyłku XIV do pocz. XVII w., w tym uzyska
no ok. 50 naczyń całych. Reprezentowane są niemal wszystkie formy wytwarzanych 
wówczas naczyń glinianych. Uwagę zwraca bardzo liczny zbiór kafli z XV i XVI w. -
uzyskano ich kilka tysięcy fragm. i 60 okazów całych . Kafle cechuje duża różnorodność 
form, przedstawień ikonograficznych i zdobniczych. Ponadto znaleziono liczne przedmioty 
z drewna i skóry. Wytwory z żelaza reprezentowane są przez noże (bojowe, gospodarcze, 
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stołowe), topór, sierp, pogrzebkę do pieca i wiele innych. Większość zabytków ruchomych 
jest doskonale zachowana. 

Na głębokości ok. 3m (brzeg) i ok. 5 m (d. strefajezierna) zarejestrowano śmietnisko
wą warstwę wczesnośredniowieczną z ceramiką z XII w. i kośćmi zwierzęcymi. Metodycz
na eksploracja tej warstwy była niemożliwa z racji stałego występowania wód gruntowych. 

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

Badania będą kontynuowane. 

Grotnik.i, st. 6 Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Lesznie Wydział Archeologiczny 
w Trzebinach 

gm. Włoszakowice, woj. le
szczyńskie 
AZP 62-22/63 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Wyrwińska. Finansowane przez 
Spółkę Wodno-Ściekową .,Boszkowo" w Lesznie. Pierwszy sezon ba
dań. Obozowisko mezolityczne, osada z wczesnego okresu epoki brą
zu, osada ludności kultury łużyckiej, osada wczesnośredniowieczna. 
Połowa XI-XII w. 

Stanowisko położone jest 700 m na północny-zachód od wsi, w strefie brzegowej 
aktualnie wyschniętej rynny jeziornej. Obecnie jest to teren płaskiego torfowiska, przecho
dzącego w kierunku wschodnim w niskie terasy jeziorne, a dalej w stok i wysoczyznę plej
stoceńską . 

Prace wykopaliskowe podjęto w związku z planowaną budową oczyszczalni ścieków. 
Badaniami objęto obszar 57 arów. Zarejestrowano 865 obiektów. Efektem badań ratowni
czych było odkrycie wielokulturowego stanowiska, na którym wyróżniono 4 fazy zasiedle
nia. Najstarsze osadnictwo związane jest z mezolitem. Z wczesnego okresu epoki brązu 
odkryto obiekty typu szałasowego , prawdopodobnie o funkcji mieszkalnej. Z osadnictwem 
kultury łużyckiej łączą się pozostałości mieszkalnych obiektów naziemnych oraz liczne 
jamy gospodarcze. Najmłodszy horyzont chronologiczny to osada z wczesnego średniowie
cza. Zarejestrowano na niej pozostałości po obiektach mieszkalnych (9), obiektach gospo
darczych, jamach zasobowych i odpadkowych (108), obiektach produkcyjnych (5) i słupach 
(150), stanowiących bądź elementy konstrukcyjne obiektów, bądź elementy słupów bez 
uchwyconego celowego układu . Nie można jednoznacznie stwierdzić jakiego rodzaju kon
strukcji były odkryte obiekty. Obiekty mieszkalne wzniesione były prawdopodobnie w kon
strukcji zrębowej (zachowana jedna belka z zaciosem na zrąb) lub częściowo połączonej 
z sumikowo-łątkową Były to obiekty naziemne, z nieckowatymi, płytkimi zagłębieniami 
wewnątrz . W wię[szości chat były paleniska. Ich powierzchnia użytkowa mieści się w gra
nicach 15- 18 m . Część obiektów mieszkalnych miała podłogi drewniane. Część jam 
stanowiła przybudówki gospodarcze (warsztaty) przy obiektach mieszkalnych, niektóre 
interpretować można jako piwniczki czy wędzarnie (lub jamy zasobowe). Wśród obiektów 
gospodarczych wyróżniono warsztat bednarsko-ciesielski z 30 cm warstwą ścinków drew
na i żelaznym strugiem. Zarejestrowano także 10 palenisk wolno stojących, piec do wypału 
ceramiki oraz piec wapienniczy. Wyniki prac dostarczyły istotnych informacji dotyczących 
wewnętrznego rozplanowania osady. Obiekty występowały w skupieniach, tworząc zagro
dy w rozproszonym układzie przestrzennym. Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie 
w strefie brzegowej osady dużej ilości przedmiotów z drewna, będących m.in. pozostało
ściami po warsztatach produkcyjnych: ciesielskim (17 pałek, 3 półwytwory radeł) i tokar
skim. 

Pozyskane materiały ruchome pozwalają na dość precyzyjną rekonstrukcję kultury 
materialnej ludności zamieszkującej osadę. Odkryto przedmioty związane z zajęciami rol
niczymi (radła, sierpy, radlice, widły), rybołówstwem (ciężarki ołowiane, raki, szydełko do 
sieci), produkcją odzieży (drewniana przęślica, przęśliki, szydła, igły, hetki), wyposażeniem 
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domów (fragm. ceramiki, prażnice, noże, drewniane łopatki i czerpaki), ozdoby (kabłączek 
skroniowy, pierścionek), elementy uzbrojenia (groty oszczepów i strzał, fragm. ostróg 
i podków, płaszcze rogowe), znaleziska związane z obróbką drewna (siekiera, dłuta, świder, 
strug) oraz serię łyżew kościanych o różnym stopniu zaawansowania ich obróbki. Intere
sujące jest odkrycie silnie zdeformowanego możdżenia bydła, będącego prawdopodobnie 
śladem po zaprzęgu. 

Na podstawie wstępnej analizy materiału ruchomego osadę wczesnośredniowieczną 
można datować na 2. poł . XI-XII w. 

Materiały przechowywane są w Trzebinach koło Leszna. 
Badania będą kontynuowane. 

Hrubieszów-Podgórze, st. 5, gm. loco, woj. zamojskie- patrz: neolit 

Jaworze, st. l Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej 
gm. Jasienica, w oj. bielskie 

Badania prowadził mgr Bogusław Chorąży. Finansowane przez Mu
zeum Okręgowe w Bielsku-Białej. Drugi sezon badań. Kompleks 
kopców kamiennych o nieokreślonej chronologii. 

Kontynuowano prace prowadzone w 1991 r. w obrębie kompleksu kopców kamiennych 
na górze Szpic (d. nazwa Palenica - 688,2 m n . p. m.), położonej w północnej części 
Beskidu Śląskiego . Kompleks ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nierozpoznane
go bliżej założenia, określanego w literaturze jako krąg kamienny (AAC, X,1968, s.136, 
AAC, XXV, s.275). Badania w 1993 r. objęły kolejny kopiec kamienny o wymiarach 
3, 7 x 3,5 cm, wraz z jego najbliższym otoczeniem. Ich celem było rozpoznanie charakteru 
obiektu oraz jego ewentualne datowanie. Badania ujawniły jednowarstwowy nasyp złożo
ny z dużych kamieni piaskowca. Pod luźno usypanymi kamieniami zewnętrznego nasypu 
wystąpiła owalna w rzucie poziomym warstwa drobnych kamieni. Warstwa ta była zorien
towana wzdłuż osi wschód-zachód i sięgała do głębokości 5 cm, a miejscami 15 cm poniżej 
poziomu gruntu wokół kopca, jedynie w centralnej części kopca do głębokości 25 cm, 
przybierając formę owalnego w rzucie poziomym przegłębienia wypełnionego drobnymi 
kamieniami. Brak zabytków ruchornych nie pozwala na określenie chronologii i funkcji 
obiektu. 

Dokumentacja została złożona w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Ar
cheologicznych w Bielsku-Białej. 

Klukowicze, st. l Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii Podlaska Ekspe
dycja Archeologiczna 

gm. Nurzec Stacja, w oj. biało
stockie 
AZP53-88/-

Badania prowadzili dr Zbigniew Kobyliński oraz mgr mgr Dariusz 
Krasnodębski i Małgorzata Hajduk. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Białymstoku. 
Wczesne średniowiecze i starożytność (okres lateński?) . 

Badania miały charakter sondażowy, ich celem było ustalenie datowania grodziska oraz 
stanu zachowania warstw i obiektów na nim występujących . Przed rozpoczęciem prac 
wykopaliskowych wykonano serię wierceń, które wykazały, że dobrze czytelna warstwa 
kulturowa występuje jedynie w dookolnym pasie o szerokości ok. 20m od krawędzi grodzi-
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ska. Do prac wykopaliskowych wytyczono obszar36m2 w pobliżu śladowo zachowanego 
wału wewnętrznego w południowej części stanowiska. 

Pod humusem wystąpiła warstwa, w której widoczne były luźno rozrzucone, przepalo
ne kamienie. Znaleziono w niej liczne fragm. ceramiki naczyniowej, fragm. prażnicy, bryły 
polepy, kości zwierzęce oraz wykonany z niebieskiego szkliwa paciorek. Materiał ceramicz
ny datować można wstępnie na okres wczesnego średniowiecza (X-XI w.), z widocznymi 
w nim silnymi tradycjami ceramiki ze starszych faz wczesnego średniowiecza. Poniżej, 
bezpośrednio na calcu, wystąpiła warstwa zawierająca nieliczną ceramikę starożytną. Na 
szczególną uwagę zasługuje fragm. ceramiki gładkościennej , czernionej, z ornamentem 
trapezów i linii, oraz kilkanaście fragm. ceramiki sztrychowanej, które z dużą ostrożnością 
datować można na późny okres lateński. Na poziomie calca ukazały się także pozostałości 
spalonego drewna. Zachowane fragm. belek ułożone były równolegle i prostopadle do 
krawędzi grodziska, jednakże znaczny stopień ich zniszczenia uniemożliwia określenie 
charakteru tych konstrukcji. Na dnie wykopu wyróżniono kilkanaście dołów posłupowych. 

Flanowana jest kontynuacja badań. 

Kowalewko, st. 3, gm. Oborniki, woj. poznańskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Lasowice, st. A 
gm. Otmuchów, woj. opolskie 
AZP 92-32/-

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Opole 
Muzeum w Nysie 

Badania prowadzili mgr mgr Klemens Macewicz, Krzysztof Spychała, 
Jakub Kubicha, Mirosława Macewicz, Wacław Romiński (autor spra
wozdania) i Mariusz Krawczyk. Skarb monet z X w. 

Badania przeprowadzono w lutym i marcu 1993 r. na terenie pola uprawnego, usytuo
wanego w północno-wschodniej części wsi. Wykop o wymiarach 10 x 5 m założony został 
w miejscu niewielkiego, "dzikiego" wykopu. Przebadano glebę o miąższości ok. 40 cm. 
W trakcie prac odkryto 2 obiekty o nieokreślonej chronologii i funkcji , znaleziono kilka 
ułamków glinianych naczyń wczesnośredniowiecznych, zdobionych ornamentem falistym, 
oraz 178 monet srebrnych (w tym 25 fragm.) i mały ułamek ozdoby srebrnej, prawdopo
dobnie lunuli. Podstawową część depozytu stanowiły denary niemieckie, mniejszą denary 
czeskie i dirhemy arabskie. Ze względu na rozwleczenie depozytu podczas orki, stosowano 
w trakcie badań wykrywacz metali. 

Według wstępnych ustaleń dr Barbary Bu tent z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Wrocławiu można przypuszczać, że skarb został zdeponowany po 983 r. 

Zabytki i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Nysie. 

Lublin-Stare Miasto 
AZP 77-81/-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie. 

Obserwację i dokumentację prowadziła dr Irena Kutyławska z włas
nych środków fmansowych. Wał wczesnośredniowieczny X-XI (XIII?) w. 

Wiosną 1990 r. przy narożnej kamienicy ul. Rybna nr 8--Noworybna nr 3, od strony 
Noworybnej kopano wykop pod schody zewnętrznego zejścia do sutereny zaadaptowanej 
na sklep. We wkopie tym odsłonięto nawarstwienia kulturowe z bogatym materiałem 
zabytkowym, co pozwoliło uzupełnić naszą wiedzę o najsłabiej rozpoznanej, zachodniej 
partii lubelskiego Starego Miasta. 
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W wykopie odsłonięto i zadokumentowano warstwę l -czysty, jasnożółty less cal co wy, 
który zalegał tamjuż na głębokości 1-1,1 m poniżej współczesnej nawierzchni i stopniowo, 
poprzez pomarańczowobrunatne zabarwienie (warstwa 2) przechodził w intensywnie 
czarną, kulturową warstwę 3. 

Warstwa 3 zawierała relikty spalonych konstrukcji drewnianych w układzie krzyżują
cym się oraz polepę i fragm. ceramiki. Strop jej był poziomo ostro ścięty w wyniku przepro
wadzonych tam prac niwelacyjnych. Cechy technologiczne, ukształtowanie brzegów oraz 
zdobnictwo ceramiki z warstwy 3 datują relikty spalonych konstrukcji drewnianych na 
X-XI w. (do XIII w.?) . 

Powyżej zalegała warstwa 4, zawierająca gruz kamienno-ceglany, z najstarszą cerami
ką datowaną na XIV-XV w. 

Stratyfikacja i chronologia reliktów odsłoniętych w wykopie, a szczególnie wysoko za
legający tam less calcowy wskazują, że zabudowa murowana parzystej strony ul. Rybnej 
stanęła na zachodnim zboczu głębokiego (do 8 m poniżej współczesnej nawierzchni) 
wąwozu, stwierdzonego wcześniej w obrębie jezdni tej ulicy. Analogiczny układ nawar
stwień pod względem struktury i chronologii zadokumentowano też w licznych wykopach 
wzdłuż nieparzystej, wschodniej strony ul. Rybnej, gdzie lokalizowany jest wał obronny 
wczesnośredniowiecznego podgrodzia, zajmującego północną partię dzisiejszego Starego 
Miasta. Z porównania wartości bezwzględnych stropu lessu caleowego na zachodnim zbo
czu wąwozu - 191,48 m n. p. m . - z jego stropem na zboczu wschodnim - 190,40 m n. 
p. m. -wynika, że te lokalne uwarunkowania topograficzne utrudniały organizowanie od 
zachodu skutecznej obrony podgrodzia i wymusiły zapewne jeszcze w X w. dodatkowe 
umocnienie również zachodniego zbocza wąwozu (relikty w warstwie 3). Umocnienia te 
zniwelowano, kiedy po 1342 r. Lublin otrzymał mury obronne, wzniesione po zewnętrznej 
stronie wałów drewniano-ziemnych. Znajduje to potwierdzenie w ceramice z XIV-XV w. 
pozyskanej z warstwy 4. 

Zniwelowane w XIV w. nasypy wczesnośredniowiecznych wałów obronnych podgrodzia 
wykorzystano zapewne na tym odcinku do zasypania wąwozu na ciągu jezdni ul. Rybnej. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

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

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, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Londyńskiego oraz wo
lontariusze z Polski. Finansowane przez Instytut Archeologii UW 
i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Siedlcach. Dziewiąty se
zon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Głównym celem prac wykopaliskowych w 1993 r. było lepsze poznanie rozplanowania 
wnętrza grodziska. Wytyczono 5 wykopów (XXVII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII) o łącznej 
powierzchni 372 m2

. Wykop XXVII znajdował się we wschodniej części stanowiska, pozo
stałe wykopy zlokalizowano w jego północno-zachodniej partii. 

Wykop XXVII wytyczono u podstawy wału III grodziska, po jego wewnętrznej stronie. 
Miał on na celu odkrycie starszej fazy osady przygrodowej nr 2 i sprawdzenie, czy u pod
nóża wału istniała zabudowa związana z jego funkcjonowaniem. W wyniku przeprowadza-
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nych prac zarejestrowano 11 podstawowych jednostek stratyfikacyjnych oraz odkryto 
2 obiekty przestrzenne. Obiekt nr l stanowiła półziemianka? mieszkalna lub gospodarcza 
(odsłonięta częściowo) . Obiekt nr 2 to owalna jama o średnicy ok. 50-60 cm. Spośród 
zabytków ruchomych ilościowo dominują fragm. glinianych naczyń (1398 fragm., w tym: 
l fragm. talerza, ucho od naczynia starożytnego) i kości zwierzęce. Na uwagę zasługuje 
również żelazny grot z zadziorami w obiekcie l. Odkryte w opisywanym wykopie ślady 
osadnictwa świadczą o istniejącej w tej części grodu zabudowie, która powstała po wybu
dowaniu wału III. 

W wykopie XXIX zarejestrowano 14 obiektów przestrzennych, w tym m.in. 2 jamy 
pradziejowe, 2 jamy posłupowe, 3 jamy o nieustalonym pochodzeniu i funkcji, 3 jamy 
naturalne, ślady po orce oraz 2 jamy nowożytne. 

W wykopie XXXI uchwycono 4 obiekty przestrzenne: ziemiankę, 2 jamy oraz obiekt, 
w obrębie którego występowały fragm. polepy i kamienie. 

W wykopie XXXII odkryto l obiekt, który jest pozostałością po korzeniach drzewa. 
W wykopie XXXIII odkopano ślady po budynku, dołek posłupowy oraz ślady po korze

niach drzewa. 
W wyniku przeprowadzonych prac wykopaliskowych w części północno-zachodniej 

grodziska odkryto półziemiankę i szereg jam (pradziejowych i współczesnych) . Jamy wy
stępowały wokół wnętrza grodziska, poza strefą budynków. 

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

Podebłocie, st. 5 
gm. Trajanów, 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, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Londyńskiego oraz wo
lontariusze z Polski. Finansowane przez Instytut Archeologii UW 
i WojewódzJ9ego Konserwatora Zabytków w Siedlcach. Pierwszy se
zon badań . Siady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (trzecia osa
da przygrodowa?). 

Podczas prac wykopaliskowych w 1993 r. przeprowadzono ratowniczo-sondażowe ba
dania u podnóża grodziska (po jego południowej stronie), ponieważ w wyniku zakładania 
wodociągu we wsi zniszczeniu uległy trzy znajdujące się tam obiekty wczesnośredniowiecz
ne. Obiekt nr l - półziemiankę- zarejestrowano w pólnocnym profilu wykopu XXVIII. 
Obiekt nr 3 - jama o nieregularnym kształcie - widoczny był w południowym profilu 
wykopu XXX. 

Odkrycia te zachęciły do przeprowadzenia wstępnego rozpoznania terenu poniżej wy
mienionych obiektów. W tym celu wykopano 10 dołków sondażowych wzdłuż linii 
wschód-zachód. W siedmiu z nich występowała warstwa kulturowa, co świadczy o istnie
niu śladów osadnictwa wczesnośredniowiecznego na południowym stoku cypla. 

Dokumentacja znajduje się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Badania będą kontynuowane. 
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Rajsk, st. 19 Fundacja "Respublica Multi Ethnica" 
gm. Bielsk Podlaski, woj. bia
łostockie 
AZP 43-86/-

Badania prowadziła mgr Małgorzata Głaz (autorka sprawozdania). 
Finansowane przez Fundację "Respublica Multi Ethnica". Drugi 
sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna . 
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Celem badań było rozpoznanie charakteru osady badanej sondażowo w 1990 r. Założo
no jeden wykop o wymiarach 5 x 5 m. Na całej powierzchni wykopu odkryto jednolitą 
warstwę kulturową o miąższości ok. 0,4-0,5 m. W jej spągu znajdowało się palenisko 
o średnicy l m, utworzone .przez silnie rozkruszone, przepalone kamienie, pod którymi 
zalegała warstwa węgla drzewnego. Pod warstwą kulturową były wkopane w calec jamy 
i obiekty rowkowe o nieokreślonej funkcji. 

Odkryte zabytki to: fragm. naczyń, krzemienie, fragm. osełki, fragm. prawdopodobnie 
formy odlewniczej , metale żelazne (bezkształtne). 

Stanowisko wstępnie należy datować na VIII-X w. 
Badania zakończono . 

Rybitwy-Ostrów Lednicki, st. l 
gm. Łubowo, woj . poznańskie 
AZP 50-32/22 

Muzeum Pierwszych Piastów na Led
nicy 

Badania prowadził mgr Jacek Wrzesiński (autor sprawozdania). Dzie
siąty sezon badań. Wał obronny. 

W 1993 r. na stanowisku Rybitwy-Ostrów Lednicki prowadzono badania wykopalisko
we jedynie w obrębie grodu (st. l) na wykopie I/83. W ramach wykopu eksplorowano 
warstwy związane z konstrukcjami obronnymi na odcinkach A2, A3, B. 

Na odcinku A2 odsłonięto piąty poziom drewnianych konstrukcji wału. Obserwowany 
układ ma przebieg z południowego zachodu na północny wschód i zajmuje niemalże całą 
powierzchnię odcinka. W partii południowo-zachodniej był on najwyższy (111,97 m 
n. p. m.), nachylony ku północnemu wschodowi o ok. 50-60 cm (111,45/111, 35). Drewnia
ne elementy konstrukcji (o miąższości kilku mm- rzadko osiągają 5 mm) leżą gęsto obok 
siebie, prostopadle do kierunku przebiegu całego układu (z północnego zachodu na połu
dniowy wschód). Najdłuższe elementy nachylone na południowy wschód, czyli ku licu 
zewnętrznemu (o ok. 30 cm) osiągają długość 110 cm, a ich szerokość dochodzi do 
20-25 cm. Wypełniska międzykonstrukcyjne stanowi pomarańczowa glina miejscami prze
mieszana z kredą jezierną. 

W narożniku południowo-wschodnim (na powierzchni ok. 100 x 200 cm) wystąpiły 
elementy konstrukcji drewnianej, z wypełniskiero międzykonstrukcyjnym w postaci szare
go i brązowo-szarego piasku (warstwa VI). Wyeksplorowano 15 poziomów konstrukcji (od 
głębokości 111,60/55 do 110,70/65) do poziomu calca (glina i kredajezierna na głębokości 
110,70-110,60). Uchwycone fragmentarycznie elementy konstrukcji drewnianej leżą prze
miennie w poszczególnych poziomach. Raz wzdłuż, raz prostopadle do kierunku przebiegu 
całej konstrukcji. Miąższość poziomów jest nieregularna - średnio 6 cm. 

Na odcinku A3 prowadzono eksplorację w ramach warstw VI i VIa. Występując na 
długości 520-550 cm w partii południowej (na stropie), obejmowały powierzchnię o szero
kości 20-30 cm i stopniowo rozszerzały się do 220-230 cm. Cały układ ma przebieg 
z południowego zachodu na północny wschód i stanowi kontynuację konstrukcji wyeksplo
rowanych w narożniku południowo-wschodnim odcinka A2. 
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Pierwszy poziom z elementami konstrukcji drewnianych wystąpił na głębokości 
112,35/112,30, obejmując zachodnią i północno-zachodnią partię odcinka. Eksplorację 
prowadzono w ramach 21 poziomów- do głębokości 111-110,8, gdzie szerokość układu 
dochodzi do ok. 240 cm. W poszczególnych poziomach elementy konstrukcji drewnianej 
leżą nieregularnie. Występują elementy układane zarówno prostopadle, jak i równolegle 
do kierunku przebiegu układu. W niższych poziomach elementy i sposób ich układania są 
bardziej czytelne. W partii południowej (warstwa VI) wyróżniono 3 poziomy o elementach 
drewnianych układanych gęsto, bezpośrednio na sobie- wszystkie zgodnie z osią przebie
gu konstrukcji. Poziomy te leżały na elementach prostopadłych (północny zachód-połu
dniowy wschód), układanych gęsto tuż przy krawędzi zewnętrznej układu. W wyższych 
poziomach występowały elementy układane zarówno równolegle, jak i prostopadle. W nie
których można obserwować (w ramach jednego poziomu) kilka elementów leżących obok 
siebie równolegle i kilka prostopadle do kierunku przebiegu układu. 

Wypełniska międzykonstrukcyjne (partii południowej -warstwa VI) stanowi popiela
toszara ziemia, z większą ilością drobnego żwiru w wyższych poziomach i próchnicą w niż
szych. 

Partia północna (warstwa VIa) jest jednym uchwyconym na całej swej długości stosem. 
Jego długość dochodzi do 240 cm. Wyróżnia się on zarówno wypełniskiem międzykon
strukcyjnym (brązowoszary, miejscami jasnobrązowy piasek), jak i odmiennym sposobem 
układania elementów konstrukcji drewnianej. Zdecydowana większość leży na osi o kie
runku północny zachód-południowy wschód, o większym nachyleniu ku południowemu 
wschodowi przy granicy wewnętrznej stosu. Na nich układane są "dachówkowato" ele
menty o łagodniejszym nachyleniu, leżące przy skłonie zewnętrznym niemal poziomo. 
Elementy prostopadłe (północny wschód-południowy zachód) w wyższych poziomach wy
stępują sporadycznie. Natomiast w niższych układane są gęsto obok siebie po kilka, 
tworząc miejscami zwarty pokład. Wśród nich zaobserwowano płaski element drewniany 
o długości ok. 130 cm, z otworem o średnicy ok. 20 cm na jednym końcu. W otworze tkwił 
płaski, prostopadły element o długości ok. 80 cm. Podobny element z wyraźnym, prosto
kątnym otworem wystąpił w północnej partii odcinka. 

Na odcinku B prowadzono prace w ramach warstwy VI, eksplorując poziom 12-15 
(głębokość 111,90/111,70-111,65/111,50). Warstwa ta zajmuje północno-zachodni naroż
nik odcinka i biegnie z południowego zachodu na pólnocny wschód na długości ok. 450 cm, 
osiągając szerokość 220 cm. Od północnego zachodu styka się z konstrukcją o gliniastym 
wypełnisku. Elementy konstrukcji drewnianej leżą na osi o kierunku północny zachód-po
łudniowy wschód (prostopadle do osi przebiegu całego układu). Elementy osiągające dłu
gość 100-120 cm, przy krawędzi zewnętrznej (wschodniej) układane są niemalże poziomo, 
regularnie obok siebie. Natomiast leżące bliżej granicy wewnętrznej (zachodniej) są nachy
lone (z północnego zachodu na południowy wschód -nachylenie partii gliniastej) i "pod
chodzą" pod elementy poziome. W partii północnej (północno-wschodniej) wystąpiły poje
dyncze elementy prostopadłe. 

We wszystkich opisanych warstwach zaobserwowano, iż elementy drewniane posiadają 
wyraźnie płaskie powierzchnie lub mają nierówne, ostre krawędzie. Wykorzystywano więc 
elementy darte. 

Opisany układ warstw szóstych, występujący na odcinkach A2, Aa, B, tworzy jeden ciąg 
konstrukcji o długości ok. 13m, dostawionych i nie przewiązanych z konstrukcją o wypeł
nisku gliniastym. Konstrukcje te można łączyć z pierwszą rozbudową lednickiego grodu 
(2. poł. X w.). 

Podczas prac w sezonie 1993 pozyskano nieliczny materiał ceramiczny, którego chrono
logię można określić na okres od neolitu po okres wpływów rzymskich. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
Badania będą kontynuowane. 
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Siemno (Pęczki), st. I 
gm. Janowo, woj. olsztyńskie 
AZP 32-65/-

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadziła dr hab. Elżbieta Kowalczyk przy współudziale 
mgr. inż. Marcina Heymana. Udział wzięli studenci Instytutu Arche
ologii UW Finansowane przez Instytut Archeologii UW Drugi sezon 
badań. Wał podłużny, wczesnośredniowieczny. 
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Wykop II o wymiarach 3 x 11 m założono przy wschodnim skraju działki nr 221, 
oddzielonej duktem leśnym od działki nr 220, na północ od drogi idącej wzdłuż wału. Objął 
on nasyp i 2 rowy położone po obu jego stronach. W nasypie o szerokości ok. 4 m i wysoko
ści zachowanej ok. O, 7 m (pomiary na poziomie humusu pierwotnego) odsłonięto spaloną 
na obrzeżach i zbutwiałą we wnętrzu konstrukcję skrzyniową. Rów północny o szerokości 
2-3 m i głębokości 0,6-0, 7 m wypełniony był pozostałościami spalonej, wewnętrznej kon
strukcji nasypu, która osunęła się do niego. W rowie południowym zalegał również roz
drobniony węgiel drzewny, ale nie w tak dużej ilości. Różnica w szerokości rowów jest 
wynikiem ich celowego zwężenia, którego powód nie jest znany. Ponadto rów południowy 
został zasypany warstwą niwelacyjną, zapewne w okresie rolniczego użytkowania przyle
gających do wału terenów. Nie znaleziono żadnych zabytków ruchomych. 

W trakcie badań, ok. 200 m na południe od wykopu, na porębie działki nr 220 znalezio
no pozostałości osady kultury pucharów lejkowatych oraz mało charakterystyczne fragm. 
niezidentyfikowanej kultury pradziejowej i fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej. Jest 
to o tyle istotne, że obszar na północ od Orzyca nie jest rozpoznany archeologicznie. 

Stary Brześć 
gm. Brześć Kujawski, woj. 
włocławskie 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

AZP 48-46/-

Badania prowadził prof. dr hab. Leszek Kajzer. Finansowane przez 
Wojewodę Włocławskiego za pośrednictwem Państwowej Służby 
Ochrony Zabytków we Włocławku. Piąty sezon badań nad średnio
wiecznym Brześciem Kujawskiem, pierwszy na terenie administra
cyjnym wsi Stary Brześć. Domniemane ślady XIII-wiecznego Brze
ścia Kujawskiego. 

Działania na terenie Starego Brześcia stanowiły kontynuację badań średniowiecznego 
Brześcia Kujawskiego, rozpoczętych w 1989 r. W l. 1989-1992 przebadano królewski za
mek, w 1992 zespół podominikański, a równolegle do badań stacjonarnych trwają ciągle 
nadzory archeologiczne, rejestrujące nawarstwienia kulturowe miasta w rejonie zamknię
tym średniowiecznymi murami. 

Zakończenie prac badawczych na terenie Brześcia i stwierdzenie, że na obszarze zam
kniętym średniowiecznym obwodem warownym brakjest reliktów miasta XIII-wiecznego, 
skłoniły nas do przeniesienia poszukiwań na teren obecnej wsi Stary Brześć, znajdującej 
się ok. 1,5 km na północny wschód od miasta. Nazwa Stary Brześć występuje w źródłach 
pisanych już od ok. 1300 r. i przypuszczać należało, że właśnie na jego terenie znajdują się 
pozostałości starego miasta, lokowanego w XIII w., a następnie przeniesionego na miejsce 
zajmowane obecnie. 

Wytyczono i wyeksplorowano 5 wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 30 m2 

i orientacyjnej kubaturze50m3 oraz 45 ciągów odwiertów, drążonych przy pomocy ręczne
go świdra strzemiączkowego (łącznie ponad 200 drążeń). Zgromadzono wyłącznie pradzie-
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jowy i nowożytny ruchomy materiał zabytkowy (bardzo nieliczny, bo ujęty w 9 numerów 
inwentarzowych). 

Badaniami objęto rejon po obu stronach drogi asfaltowej wiodącej z Brześcia do Wień
ca, od okolic stacji kolejki wąskotorowej do znanego w literaturze średniowiecznego cmen
tarzyska (st. 4). Teren badań dotykał od południa i wschodu do obszaru zajętego przez 
zabudowania i odstojniki Cukrowni Brześć Kujawski. 

Negatywne wyniki tegorocznych prac, w efekcie których nie znaleziono pozostałości 
XIII-wiecznego Brześcia Kujawskiego, w połączeniu z analizą sytuacji terenowej i relacja
mi starszych obywateli Brześcia (za pamięci których kopano odstojniki) wskazują, że 
poszukiwany zespół miejski z zamkiem książęcym i kilkoma kościołami znajdował się na 
wschodnim brzegu rzeki Zgłowiączki, na terenie obecnie całkowicie zniszczonym przez 
odstojniki cukrowni. 

Możliwości dalszych badań terenowych nad pierwszym osiedlem miejskim w Brześciu 
są już niewielkie i nie rokują odmiennych niż tegoroczne rezultatów. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego . 

Stacjonarne badania nad średniowiecznym Brześciem Kujawskim zostały zakończone . 

Stasin, st. 6 
gm. Trojanów, woj. siedleckie 
AZP 69-73/-

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadzili mgr mgr Ewa Marczak i Paul Barford pod kierun
kiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego . Udział wzięli studenci 
Instytutu Archeologii UW Analizy antropologiczne - dr Karol Pia
secki. Finansowane przez Instytut Archeologii UW Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne- wczesne średniowiecze. 

W sierpniu 1993 r. podczas prowadzenia stacjonarnych badań wykopaliskowych na 
grodzisku (st. l) w Podebłociu przeprowadzono wstępną retrospekcję terenu w promieniu 
ok. l km od badanego stanowiska. Wynikiem tych prac było odkrycie w położonym nieda
leko Podebłocia Stasinie śladów osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza. Nowo 
odkryte stanowisko znajduje się w odległości ok. 700 m na północny zachód od grodziska 
w Podebłociu, po prawej stronie drogi z Jaźni do Mościsk. Porlobnie jak wczesnośrednio
wieczny zespół osadniczy w Podebłociu , stanowisko w Stasinie położone jest na krawędzi 
wysoczyzny rozciągającej się wzdłuż dawnej doliny Wisły. Odkrycie nowego stanowiska 
możliwe było dzięki odlesieniu niewielkiego obszaru o powierzchni 0,5 ha. 

W badaniach ratowniczych skoncentrowano się przede wszystkim na materiale wystę
pującym na powierzchni ziemi. Dostępny teren spenetrowano kilkakrotnie. Nie udało się 
jednak ustalić zasięgu stanowiska, a tym samym jego wielkości z dwóch powodów: a) ob
szar, na którym prowadzono badania otoczony był ze wszystkich stron lasem, b) stanowi
sko zostało zniszczone głęboką orką i ponownym zalesieniem. Udało się jednak zlokalizo
wać 2 skupiska występowania materiału archeologicznego na powierzchni ziemi. Jedno 
znajduje się w części północno-zachodniej, drugie w części południowo-wschodniej bada
nego obszaru. W obu skupiskach występowały fragm. glinianych naczyń i silnie przepalo
ne kości. 

Łącznie znaleziono 55 fragm. glinianych naczyń (w tym 14 pochodzi ze skupiska A, 41 
ze skupiska B) oraz ok. 80 fragm. silnie przepalonych kości ludzkich (w tym 30 pochodzi 
ze skupiska A, 20 ze skupiska B, 30 znaleziono na pozostałym obszarze stanowiska). 

Wyniki badań antropologicznych wskazują zdecydowanie na odkrycie dwóch odręb
nych pochówków: jednego w skupisku A, drugiego w skupisku B. Pozostałe szczątki kostne 
pochodzą prawdopodobnie z kilku innych grobów, których nie udało się zlokalizować. 
Stanowisko należy określić jako cmentarzysko ciałopalne, na którym nie stwierdzono 
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istnienia jakichkolwiek konstrukcji naziemnych związanych z formą pochówków. Wynika 
to z dużego stopnia zniszczenia stanowiska. 

Materiały archeologiczne zebrane podczas badań nie dostarczyły podstaw do ustalenia 
ścisłej chronologii stanowiska. Fragmenty glinianych naczyń należy datować na szeroko 
pojęty okres wczesnego średniowiecza. 

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

Badania nie będą kontynuowane. 

Szczecin-Stare Miasto, Pod
zamcze, st. 20 

Folska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii Pracownia Arche
ologiczna w Szczecinie AZP 30-05177 

Badaniami kierował doc. dr hab. Władysław Łosiński. Prace tereno
we prowadzili mgr mgr Anna Kowalska i Marek Dworaczyk (autorzy 
sprawozdania). Konsultant naukowy prof. dr hab. Lech Leciejewicz. 
Finansowane przez Urząd Miejski w Szczecinie. Siódmy sezon wyko
paliskowy. Wczesnośredniowieczne podgrodzie w rejonie portu. 

Prace wykopaliskowe w 1993 r. prowadzono w kwartale 6 Podzamcza, w wykopie o po
wierzchni 112,5 m2

, w działkach A, B, C, D, E, F Odsłonięto 10 poziomów konstrukcji 
drewnianych (łącznie z poziomem XVIII, którego eksplorację rozpoczęto w sezonie 1992). 
W ramach XVIII poziomu konstrukcji drewnianych wyróżniono poziomy A, B, C, odpowia
dające trzem zachowanym poziomom użytkowania zrębowego budynku 2. Chata 2 zajmuje 
centralną część wykopu. Zachowały się 3 wieńce belek w ścianach zachodniej, północnej 
i wschodniej . W połowie długości ściany wschodniej znajdowało się wejście z dobrze zacho
waną konstrukcją progową . Na północ od chaty 2 odkryto budynek o konstrukcji plecion
kowej, oznaczony numerem 4, na południe natomiast pozostałość zrębowej chaty 3. W naj
starszym poziomie użytkowania chaty 2 odkryto pozostałość drewnianej podłogi . 
Z poziomem tym koresponduje budynek 7 o konstrukcji plecionkowej. Z budynkiem 
7 związane są dwie przewrócone ściany plecionkowe. Tuż przy profilu północnym, w ścia
nie wschodniej budynku znajdowało się wejście, na które składa się konstrukcja progowa 
oraz belka przyprogowa. Chata nr 7 miała wewnętrzny podział na izby wyróżniające się 
odmiennymi w treści wypełniskami. Z chaty 7 pozyskano kilka interesujących zabytków, 
które pozwalają datować poziom XVIII na l. pol. XIII w.: dwustronny grzebień rogowy 
i zgrzebło. XVIII poziom konstrukcji drewnianych charakteryzuje zwarta zabudowa zrębo
wo-plecionkowa oraz jednakowy układ przestrzenny budynków, których ściany wschodnie 
znajdują się w jednej linii, a wejścia do budynków usytuowane są mniej więcej w połowie 
ich długości. 

Następny poziom konstrukcji drewnianych reprezentuje budynek 5o konstrukcji zrę
bowej , w którym znaleziono najciekawszy tegoroczny zabytek -brązową wagę składaną, 
z zachowanymi dwiema szalkami. Waga datuje poziom XIX na schyłek XII, pocz. XIII w. 
Poniżej chaty 5 odkryto kompleks mieszkalno-gospodarczy złożony z budynków zrębo
wych 6 i 9. Jest to XX poziom konstrukcji drewnianych. W chacie 6 wystąpiły bardzo duże 
ilości włosia i sierści zwierzęcej, co w połączeniu z występowaniem tutaj sproszkowanej 
kory może świadczyć o istnieniu warsztatu garbarskiego. Do ciekawszych zabytków znale
zionych w chacie 6 należy nóż z zachowaną na ostrzu sierścią. Poziom XX wyznacza spąg 
X warstwy osadniczej. W warstwie XI wyróżniono poziomy konstrukcyjne XXI-XXVII. 

Na poziom XXI składają się 2 elementy: pozostałość chaty zrębowej numer 8 oraz 
zwalisko w działkach A, F Chata 8 uległa zniszczeniu podczas budowy chaty 2. Poziom XXI 
wyznacza cezurę w rozplanowaniu przestrzennym zabudowy tego rejonu podgrodzia. Li
nia zabudowy przesuwa się w kierunku zachodnim o ok. l m w stosunku do poprzednich 
poziomów. Poziom XXII charakteryzuje zabudowa plecionkowa, która ponownie odchyla 
się w kierunku wschodnim o ok. 0,5 m w stosunku do poziomu XXI. Wyróżniono tutaj dwie 
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chaty plecionkowe (10 i 13) oraz ulicę biegnącą na osi wschód-zachód. Wzdłuż ściany 
zachodniej chaty 10 znajdowało się wymoszczenie (utwardzające grząski grunt) złożone 
z gałęzi i patyków. W skład XXIII poziomu konstrukcji drewnianych wchodzą 2 budynki 
plecionkowe (11 i 12) oraz ulica przy profilu wschodnim. Mamy tu do czynienia z kolejnym 
kompleksem mieszkalno-gospodarczym. Budynkiem o przeznaczeniu mieszkalnym była 
chata 11, w której znajdowało się palenisko, natomiast o gospodarczym charakterze chaty 
12 świadczy kilkucentymetrowa warstwa mierzwy ze słomą, która stanowiła wypełniska 
chaty. Zaznacza się coraz wyraźniej spadek terenu w kierunku Odry. Znów nastąpiło 
cofnięcie linii zabudowy w kierunku wschodnim. W chatach 11 i 12 nie znaleziono elemen
tów progowych. Wraz z reorganizacją układu przestrzennego być może zmieniła się · rów
nież lokalizacja tego elementu konstrukcyjnego. 

XXIV poziom konstrukcji drewnianych składa się z budynku zrębowego 14, ulicy na 
działkach A, F, kojca plecionkowego na działce D-8 i części pomieszczenia gospodarczego 
na działce C. W chacie 14 wystąpiły 2 paleniska o czworobocznych obramowaniach drew
nianych. Chata uległa zniszczeniu w wyniku pożaru . W stosunku do poziomu poprzednie
go linia zabudowy generalnie przesuwa się ponownie w kierunku wschodnim. 

XXV poziom konstrukcji drewnianych reprezentuje budynek zrębowy 15, zwaliska na 
działkach A, F oraz fragm. konstrukcji plecionkowej na działce F-17, 18. Chata 15, 
podobnie jak chata 14, uległa zniszczeniu w wyniku pożaru. Wewnątrz budynku znajdowa
ły się pozostałości drewnianej podłogi. Narożniki północno-wschodni i południo
wo-wschodni podparte były od zewnątrz palami, co związane było niewątpliwie z opada
niem gruntu ku Odrze. Poziom XXIV ma charakter wyraźnie przejściowy, składa się ze 
zwalisk na działkach A, B, E. Eksplorację zakończono na poziomie budynku plecionkowego 
16 oraz ulicy biegnącej wzdłuż profilu wschodniego, które tworzą XXVII poziom konstruk
cji drewnianych. 

Częstym elementem charakteryzującym podwaliny pod budynki oraz zwaliska jest 
wtórne wykorzystywanie desek łodzi z drewnianymi dyblami. Generalnie X warstwa osad
nicza była uboga w materiał ceramiczny, reprezentowany przez niewielkie fragmenty. 
Masowe występowanie dużych naczyń charakterystyczne jest dla XI warstwy osadniczej 
począwszy od XXIV poziomu konstrukcyjnego. W XXIII poziomie konstrukcji drewnia
nych zaczęły ukazywać się elementy ulicy biegnącej wzdłuż profilu wschodniego na całej 
długości wykopu. Ten układ powtarza się konsekwentnie we wszystkich kolejno odsłania
nych poziomach. 

Materiał ceramiczny, jak również niektóre zabytki (waga, zgrzebło, kabłączki skronio
we) pozwalają na określenie ram chronologicznych omawianych poziomów konstrukcyj
nych: najmłodsze poziomy datować można na l. pol. XIII w., najstarsze zaś na pocz. XII w. 

Szczuczyn, st. 5, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- patrz: neolit 
Wolbórz-Gatki, st. 6, gm. loco, woj. piotrkowskie- patrz: wczesna epoka brązu 
Wrocław-Stare Miasto, plac Dominikański -patrz: późne średniowiecze 

Wrześnica, st. 7 
gm. Sławno, woj. słupskie 
AZP 10- 26/2 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Włodzimierz Rączkowski (autor sprawozda
nia) i mgr Arkadiusz Marciniak. Finansowane przez Fundację "Dzie
dzictwo". Czwarty sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
(VIII-IX w.) . 

Badaniami objęto obszar 87,5 m2 w wykopach na wale, przekopie między wałem 
i wcześniejszym wykopem ma majdanie oraz poza grodziskiem nad Wieprzą. W żadnym 
wykopie prac nie zakończono. 
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Podczas prac na wale osiągnięto poziom drewnianych konstrukcji będących podstawą 
wału. Jest to konstrukcja przekładkowa zbudowana z długich belek o przebiegu zgodnym 
z kierunkiem przebiegu wału i krótszych, położonych poprzecznie do wału . Od strony 
wewnętrznej zaobserwowano także ślady wbitych pionowo słupów drewnianych, zabezpie
czających całość przez rozsunięciem. 

Wykop łączący wcześniej badany fragm. majdanu z badaniami na wale założono w celu 
uzyskania profilu prawie połowy grodziska w osi północ-południe. W obrębie przekopu 
zarejestrowano m.in. piec (obiekt 75) o wymiarach 1,2 x 0,8 m, zbudowany z kamieni 
i oblepiony w górnej części gliną. 

Wykop poza grodem założono by zbadać resztki konstrukcji drewnianych widocznych 
w brzegu rzeki. Uchwycono 2 rzędy równolegle do siebie wbitych pali (w odległości ok. 
2,5-3 m), prowadzących od rzeki w kierunku północnej części grodu. Odkryto także 
nieregularnie wbite kołki oraz 12 zaostrzonych palików leżących przy jednym ze słupów. 
Są to prawdopodobnie pozostałości konstrukcji (drogi?, pomostu?) prowadzącej przez 
podmokły teren (rzeka przypuszczalnie płynęła z drugiej strony grodu). Nie ma jednak 
pewności, czy ta konstrukcja jest równoczasowa z grodem. 

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

Badania będą kontynuowane. 

Zawichost, kościół p. w. Wniebowstąpienia NMP, woj . tarnobrzeskie- patrz: okres nowożytny 

Zgłowiączka 
gm. Lubraniec, woj. włocław
skie 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

AZP 50-45/104, 107 

Badania prowadziła Aldona Andrzejewska (autorka sprawozdania), 
udział wzięła mgr Krystyna Nadolska. Finansowane przez Wojewodę 
Włocławskiego i Uniwersytet Łódzki. Ostatni sezon badań. Wieś od 
schyłku XI po wiek XVI, gród XIII w., osadnictwo XVI w. na grodzi
sku. 

Badania w sezonie 1993 miały na celu pełniejsze rozpoznanie zasięgu wsi wczesnośre
dniowiecznej, uzupełnienie danych dotyczących obronności grodu - jego umocnień od 
wschodu i południowego wschodu i ewentualnej fosy, oraz odsłonięcie reliktu budynku 
mieszkalnego - dworu ulokowanego w XVI w. na kopcu grodziska. Łącznie na wszystkich 
obiektach przebadano 250 m2 powierzchni. Uzyskane dane pozwoliły na ustalenie, że 
wczesnośredniowieczna Zgłowiączka do momentu budowy grodu, tj. do ok. 1200 r. zajmo
wała obszar dzisiejszych pól ornych ciągnących się od obecnego cmentarza po miejsce, 
w którym ulokowano gród. Stwierdzono tutaj lokalizację cmentarzyska użytkowanego 
zapewne do końca 3. ćw. XIII w., tj. do okresu, w którym w Zgłowiączce powstała parafia 
i wybudowano drewniany kościół. W obrębie zniszczonej orką warstwy kulturowej zareje
strowano słabo czytelne zarysy chałup i licznych palenisk; gród od strony wschodniej 
i południowo-wschodniej otoczono przekopem, do którego doprowadzono wodę z rzeki 
otaczającej gród od południa, zachodu i północy. Słabo czytelny obecnie w terenie przekop 
został zasypany w czasach nowożytnych, za czym przemawia znaleziony w zasypisku 
przekopu materiał ceramiczny naczyniowy. Budynek mieszkalny - dwór folwarku kano
ników regularnych z Lubrańca, wzniesiony został na planie prostokąta o wymiarach 
7,5 x 5,5 m, w konstrukcji szachulcowej. Posiadał prawdopodobnie dwie kondygnacje, za 
czym przemawia głębokość posadowienia i grubość fundamentu . Wybudowany został 
w okresie budowy we wsi murowanego kościoła, tj . ok. 1517-1520 r. lub bezpośrednio po 
tym okresie- do wykonania fundamentu wykorzystano bowiem gruz ceglany i całe cegły, 
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których wymiary są identyczne z wymiarami cegły użytej do budowy świątyni . Z warstw 
użytkowych obiektu wydobyto ułamki stopek "fletów", fragm. szarej kamionki nadreń
skiej i liczne ułamki naczyń grupy B, C, D i E . Budynek ok. 1600 r., może l. ćw. XVII w. 
uległ zniszczeniu. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Zubowice Muzeum Okręgowe w Zamościu 
gm. Komarów, woj. zamojskie 

Badania ratownicze prowadził A Urbański. Osada wczesnośrednio
wieczna (VI-VII w.) . 

*Literatura: Sprawozdania .. . , s. 50-51. 

Żukowice, st. 4 7 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 67-19/53 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Czapla przy współpracy mgr mgr 
Aleksandra Dob~_;owolskiego, Zenona Hendla, Wacława Pogorzelskie
go i Magdaleny Swiderskiej . Konsultacja prof. dr hab. Lech Lecieje
wicz , doc. dr hab. Jerzy Lodowski. Finansowane przez Hutę Miedzi 
Głogów. Drugi sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna 
VIII-X/XI w. 

Osada wczesnośredniowieczna Żukawice 4 7 usytuowana jest na terasie dennej Prado
liny Odry, na lewym brzegu Odry, na kępie otoczonej od strony południowej i zachodniej 
podmokłym obniżeniem . Znajduje się ok. 100m na północ od obecnego składowiska śmieci 
Huty Miedzi Głogów. 

Ratownicze badania archeologiczne w 1993 r. były prowadzone na wykopie III o długo
ści 100 m i szerokości 4 m, założonym w środkowej części osady. Podczas eksploracji 
natrafiono na 11 obiektów nieruchomych oraz warstwę kulturową zalegającą na całej 
długości wykopu. 

Wśród obiektów nieruchomych odkryto: 5 obiektów mieszkalnych, w tym 3 o konstruk
cji słupowej , oraz jedną pracownię rogowniczą, jedno palenisko i 4 bliżej nieokreślone jamy. 
Materiał zabytkowy pozyskany z obiektów, jak również z warstwy kulturowej składał się 
z: 12 216. fragm. ceramiki, 258. fragm. prażnie, 2. przęślików, przedmiotów żelaznych 
(w tym 8 noży, 2 półkoski, grot strzały, krzesiwo, 29 fragm. przedmiotów i 8 grud żużli) , 
przedmiotów kościanych (7 szydeł, 2 łyżwy) i przedmiotów rogowych (8 szydeł, 2 oprawki, 
28 półsurowców, 12 odpadów i 3241 kości zwierzęcych). 

Wszystkie materiały źródłowe można ogólnie datować na VIII-X/XI w. 
Materiały znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. 
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PÓŹNEŚREDNIOWIECZE 

Bielsko-Biała, st. 31 
AZP 107-48/16 

Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej 

Badania prowadzili mgr mgr Stanisław Pawłowski i Bożena Chorąży 
przy współudziale mgr. Bogusława Chorążego. Konsultant naukowy 
prof. Jerzy Szydlowski. Nadzór konserwatorski mgr Jacek Reyniak. 
Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej. Drugi se
zon badań. Zamek późnośredniowieczny i nowożytny OITV-XX w.) 
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Kontynuowano ubiegłoroczne prace na dziedzińcu zamkowym. Celem badań było 
potwierdzenie obecności sztucznego obniżenia calca, wstępnie interpretowanego jako fosa, 
oraz rozpoznanie ewentualnych konstrukcji obronnych związanych z fosą. 

Założono 2 wykopy: 1/93 o wymiarach 5 x 2 m w północnej części dziedzińca, pośrodku 
pomiędzy wykopami ubiegłorocznymi, i 2/93 o wymiarach 3 x 1,5 m w sieni przejazdowej 
zamku, przy północnej części dziedzińca. 

W wykopie 1/93 potwierdzono obecność sztucznego obniżenia stropu calca, sięgającego 
od 120 do 260 cm poniżej współczesnego poziomu dziedzińca. Obniżenie to kształtem 
przypomina nieckę wypełnioną w części dolnej kolejno po sobie następującymi nawar
stwieniami, których układ jest zgodny z kształtem tego obniżenia. Powyżej warstw zalega
jących dno obniżenia wystąpiła warstwa żółtej gliny z fragm. zaprawy wapiennej i kamie
niami. Nikła ilość materiału zabytkowego, wypełniska oraz znaczna miąższość wskazują 
na budowlany charakter tej warstwy, która najprawdopodobniej stanowiła poziom niwela
cyjny sztucznego obniżenia calca. Powyżej na głębokości ok. 120 cm wystąpił układ warstw 
ciemnobrunatnej gliny przedzielonych warstwą gliny z zaprawą wapienną. Duża ilość 
fragm. ceramiki oraz kości świadczy o tym, że warstwy te stanowią kolejne poziomy 
użytkowe powstałe po niwelacji sztucznego obniżenia calca. Ponad nimi na głębokości ok. 
60 cm wystąpiła kolejna warstwa budowlana, wypełniona dużą ilością łamanego piaskowca 
oraz zaprawą wapienną o miąższości ok. 50 cm. Na głębokości ok. 40 cm wystąpił kolejny 
poziom użytkowy ciemnobrunatnej gliny z zawartością fragm. ceramiki i kości. Warstwa 
ta uchwytna jest jedynie w części południowej wykopu. Ponad nią zalegała warstwa miału 
i drobnego gruzu ceglanego, poprzedzielana cienkimi warstewkami żwiru, związana naj
prawdopodobniej z ostatnimi, XIX-wiecznymi fazami przebudowy zamku. Układ straty
graficzny wykopu zamyka warstwa współczesnego bruku dziedzińca. 

Pozyskany materiał zabytkowy stanowiły głównie fragm. ceramiki późnośredniowiecz
nej, pochodzącej z wypełniska sztucznego obniżenia calca i z poziomów użytkowych po
wstałych po jego niwelacji, oraz fragm. ceramiki nowożytnej z warstw zalegających powy
żej warstwy budowlanej z ciosami piaskowca. Licznie wystąpiły również fragm. drewna, 
kości zwierzęcych oraz przedmioty żelazne, przede wszystkim gwoździe. W wypełnisku 
dna sztucznego obniżenia calca znaleziono ostrogę i nożyczki żelazne. 

Wykop 2/93 zlokalizowano w części przyległej do sztucznego obniżenia w celu uchwy
cenia ewentualnych śladów umocnień z nim związanych. Niestety układ nawarstwień 
w części przyległej do sztucznego obniżenia został zniszczony przez budowę XVIII-wiecz
nego muru. Na podstawie dotychczasowych badań wydaje się, że sztuczne obniżenie calca 
należy interpretować jako fosę. Usytuowanie, a także chronologia materiału zalegającego 
na jej dnie wydają się wskazywać na jej związek z najwcześniejszą fazą osadnictwa na 
wzgórzu zamkowym, sprzed 2. poł. XIV w. Celem badań będzie ustalenie dalszego przebie
gu fosy. 
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Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, dokumentacja w biu
rze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Bielsku-Białej. 

Badania będą kontynuowane. 

Bytom, st. 2 
gm. loco, woj. katowickie 
AZP 96-46/- lub 96-4 7/-

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 

Badania prowadzili mgr mgr Marian Pawliński, Dorota Podyma, 
lzabella Wójcik (autorka sprawozdania). Konsultanci mgr inż . arch. 
Aleksander Niedzielski, dr hab. inż. Jacek Rodziewicz-Winnicki, 
dr Zdzisław Jedynak. Finansowane przez Urząd Miasta Bytomia 
i Muzeum Górnośląskie. Pierwszy sezon badań. 

W trakcie prac ratowniczych przy zakładaniu instalacji sanitarnej natrafiono na relikty 
zabudowy kamiennej zachodniej pierzei rynku w Bytomiu. Badania terenowe obejmowały 
początkowo jedynie odgruzowywanie pomieszczenia l narożnej ppsesji, a następnie pomie
szczenia 1-5 posesji Rynek 4 i pomieszczenie l posesji Rynek 3. Sciany i sklepienia zbudo
wano z łamanego kamienia wapiennego spajanego zaprawą piaskowo--wapienną. N a szcze
gólną uwagę zasługuje pomieszczenie l posesji Rynek 4, gdzie krzyżowe sklepienie wsparte 
zostało na dwóch filarach, z których jeden naprawiony został cegłami (palcówkami). Po
sadzka znajdująca się na poziomie 274,3 m n. p. m. układana była z nieregularnych, 
płaskich kamieni. W ścianie wschodniej znajdowało się okno z rozglifieniem do wnętrza. 
Pomieszczenie to datowane jest na renesans. Ze względu na warunki techniczne nie 
przeprowadzono tam badań pod posadzką. We wszystkich trzech pomieszczeniach fronto
wych natrafiono na portale kamienne datowane na późny gotyk. Nie rozstrzygnięto 
jednoznacznie kwestii chronologii odsłoniętych reliktów zabudowy mieszkalnej pierzei 
zachodniej. 

Poza posesjami założono na płycie rynku wykop o powierzchni 1,5 ara. Stwierdzono, że 
nawarstwienia do głębokości l m uległy tu zakłóceniu. Pierwszą zachowaną w układzie 
stratygraficznym warstwą był bruk kamienny na głębokości 277,15-276,9 m n . p. m. Zało
żono go w XVII w. i dłuższy czas użytkowano utrzymując stałe elementy jego rozplanowa
nia (rynsztok, chodnik dochodzący do ścian frontowych). 

Łącznie ze wszystkich wykopów pozyskano: ponad 2000 ułamków ceramiki (w tym 
fragm. kafli typu garnkowego i płytowego), kilkadziesiąt cegieł palcówek i ich fragm., kilka 
sztuk gwoździ, dłutko, podkowę, grot żelazny, młotek, fragm. noża, nieliczne ułamki szkła, 
wyroby skórzane i ich fragm., a także wyroby z drewna (fragm. naczyń, kula). 

Materiały oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. 
Badania będą kontynuowane. 

l Chełm, st. 19- patrz: okres nowożytny 

Cieszyn-Wzgórze Zamkowe, 
st. l 
gm. loco, woj. bielskie 
AZP 108-44/-

Muzeum w Cieszynie 

Badania prowadził mgr Wiesław Kuś. Konsultacja archeologiczna 
dr Zbigniew Pianowski, architektoniczna prof. dr hab. Janusz Bogda
nowski. Finansowane przez MKZ w Cieszynie. Założenia obronne 
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średniowiecznego zamku piastowskiego - murowana wieża cylin
dryczna. 
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Wzgórze Zamkowe w Cieszynie położone jest w zachodniej części miasta. Jego z natury 
obronna forma oraz bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Olzy i dopływu Młynówki od zawsze 
tworzyły tu dogodne miejsce osadnicze. Potwierdziły to badania archeologiczne podjęte 
w 1941 r. - odkryto wówczas ślady osadnictwa neolitycznego i fundamenty XI-wiecznej 
rotundy romańskiej. W 1947 r. rozpoczęto trwające do 1954 r. systematyczne badania 
archeologiczne, efektem których było odkrycie nawarstwień kulturowych związanych 
z okresem halsztackim, lateńskim, a przede wszystkim nawarstwień związanych z fun
kcjonowaniem wczesnośredniowiecznego grodu (X-XIII w.), na wałach którego piastowscy 
książęta cieszyńscy zbudowali średniowieczny zamek. 

Wspaniale rozbudowany zamek średniowieczny został poważnie zniszczony w trakcie 
wojny trzydziestoletniej, po której nie wróciłjuż do swej świetności. XIX-wieczne przebu
dowy i rozbiórki oszczędziły jedynie romańską rotundę, gotycką wieżę piastowską oraz 
część obwodowych murów obronnych wraz z częściowo zachowaną basteją północno-za
chodnią, na której w 1914 r. wybudowano tzw. romantyczne ruiny. 

W 1992 r. w związku z bardzo złym stanem bastei oraz tzw. romantycznej ruiny, grożą
cej zawaleniem, przystąpiono do prac zabezpieczających, w trakcie których konieczne było 
rozebranie części nowożytnej ruiny. Rozbiórka ta ujawniła na poziomie gruntu koronę 
niezidentyfikowanej okrągłej budowli. Badania materiału ikonograficznego sugerowały, że 
możemy mieć do czynienia z najstarszą cylindryczną wieżą murowaną średniowiecznego 
zamku (kwadratowa wieża piastowska pochodzi z 2. poł . XIV w.). 

W związku z wagą odkrycia powołano komisję konserwatorską, która miała za zadanie 
koordynację prac archeologiczno-architektonicznych, a także zabezpieczenie technicz
no-budowlane. Wiosną 1993 r. przystąpiono do prac archeologicznych. Wytyczone wykopy 
pozwoliły na uchwycenie następujących faktów: 

Wykop I - od strony wschodniej - dziedziniec zamkowy, nawarstwienia gruzu zwią
zanego z usypaniem kopca pod tzw. romantyczne ruiny; odsłonięto także dużą wyrwę 
w murze odkrytej cylindrycznej budowli. 

Wykop II - od strony południowo-zachodniej - odsłonięto lico zewnętrzne budowli 
oraz przebieg krzywizny, pozwalający wyznaczyć zewnętrzny zarys budowli. 

Wykop III- od strony północnej -odsłonięto "teoretyczne" miejsce połączenia muru 
obwodowego z wieżą; warunki techniczne na razie nie pozwalają na wymaganą eksplorację. 

Wykop IV - od strony północno-zachodniej, na zewnątrz obwarowań - w bardzo 
wąskim wykopie O, 7 m (konstrukcje zabezpieczające budowlę) uchwycono mur oporowy na 
skarpie, lico zewnętrzne cylindrycznej budowli oraz średniowieczne nawarstwienia zwią
zane z użytkowaniem zamku zawarte między obu konstrukcjami; eksploracja nie została 
zakończona; ceramika datuje warstwy na XIV w. 

Wykop V - wnętrze cylindrycznej wieży o średnicy 3,3 m; eksploracja we wstępnej 
fazie pozwoliła na odsłonięcie lica wewnętrznego wieży i w połączeniu z danymi z wykopu 
II uzyskano grubość muru wynoszącą 4,27 m - całkowita więc średnica budowli wynosi 
ok. 12 m. Wypełniska wnętrza wieży stanowił gruz kamienno-ceglany przemieszany z za
prawą wapienną. Wystąpiła duża ilość ceramiki, głównie z XVII i XVIII w., sporadycznie 
metale oraz kości. Zasypisko pochodzące z rozbiórki zamku osiągnęło miąższość ok. 
12m. Na głębokości 12m od obecnej korony wieży pojawiła się czarnobrunatna warstwa 
z materiałem datowanym na XIV w. Eksploracja tej części nawarstwień przewidywanajest 
na rok 1995, podobnie jak eksploracja wykopów na zewnątrz wieży. 

W trakcie badań wykonano inwentaryzację odsłoniętego wątku kamiennego lica ze
wnętrznego wieży. Przeprowadzono również badanie porównawcze zaprawy murarskiej 
wieży oraz XI-wiecznej rotundy romańskiej, które wykazało duże podobieństwo składu . 

Wyniki dotychczasowych badań zdają się sugerować, że mamy do czynienia z budowlą 
starszą niż XIV w. Jednakże dopiero dalsze badania, tak architektoniczne, jak i archeolo
giczne, prowadzone na szerszą skalę niż do tej pory, pozwolą na ściślejsze ustalenie 
chronologii tego obiektu. 

Badania będą kontynuowane. 
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Czchów, st. l, Zamek 
gm. loco, woj. tarnowskie 
AZP 107-63/3 

Późne średniowiecze 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Szpunar (autor sprawozdania) przy 
współudziale mgr mgr Barbary Szpunar i Agnieszki Mirek. Finanso
wane przez Urząd Wojewódzki w Tarnowie. Pierwszy sezon badań. 
Zamek średniowieczny. 

Badania prowadzono na wzgórzu zamkowym. Ze względu na brak dokumentacji z ba
dań sondażowych Ekspedycji Karpackiej wytyczono nową siatkę arową z wykopem poprze
cznym, przecinającym wzgórze po osi zbliżonej do osi wschód-zachód. 

Wykop o długości 20 m miał za zadanie uchwycenie nawarstwień na wzgórzu zamko
wym, na domniemanym dziedzińcu i przy murach obwodowych. Odsłonięto bruki dziedzi
ńca i dwa ciągi murów: kamienny mur zachodni o grubości ok. 2 m i mur wschodni 
o podobnej konstrukcji, ale o grubości 1,2 m. Sam grzbiet wzgórza zamkowego był wybru
kowany. W trakcie badań odsłonięto także element zabudowy wewnętrznej zamku. 

W kolejnym wykopie odsłonięto narożnik północny zamku, będący jednocześnie naroż
nikiem domu zamkowego, z dwoma otworami okiennymi. Uchwycono cały poprzeczny 
profil międzymurza zamku. 

W wyniku wykopalisk uzyskano ponad 10 000 zabytków ruchomych, głównie ceramiki, 
kości, metali itp. Na uwagę zasługuje kilkanaście naczyń glinianych, 9 grotów kusz, 3 groty 
strzał, wędzidło, ostrogi i płytki zbroi. 

Elbląg-Stare Miasto 
AZP 16-51/-

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 Nawrolskiego 
(autor sprawozdania). Finansowane przez Zarząd Miasta Elbląga. 
Czternasty sezon badań. Miasto późnośredniowieczne i nowożytne 
(1237-1945). 

Badania archeologiczne w 1993 r. prowadzone były w zachodniej połowie bloku zabu
dowy między ulicami: Rzeźnicka - Stary Rynek - Kowalska - Murna. Pracami objęto 
obszar 1510 m2

, zwiększając dotychczas przebadaną powierzchnię Starego Miasta do ok. 
6700 m 2

. 

Teren poddany badaniom ma szczególne znaczenie dla układu przestrzennego miasta. 
Według hipotez historyków w tej części bloku miał się znajdować najstarszy plac targowy, 
zajęty po pożarze w 1288 r. przez ratusz i halę targową. Ratusz i sukiennice potwierdzone 
źródłami pisanymi w l. pol. XN w. , uległy pożarowi w 1777 r. i nie zostały odbudowane. 
Na ich miejscu powstały budynki mieszkalne. Istotną sprawą było przebadanie budynków 
związanych z zespołem ratuszowym, tj. domu pisarza i jatek rzeźnickich, oraz określenie 
innych części kompleksu administracyjnego. Punktem wyjścia do ich weryfikacji była 
kompilacja XVIII-wiecznego historyka elbląskiego Ferdynanda Neumanna. 

Rezultaty tegorocznych prac należy uznać za rewelacyjne, mając na uwadze dotychcza
sowy stan wiedzy. Uchwycenie dobrze zachowanych reliktów zabudowy drewnianej (domy 
ramowo-słupowe, słupowe) zarówno wewnątrz bloku, jak i od strony ulic Stary Rynek 
i Rzeźnicka pozwalają na definitywne wykluczenie regularnego placu targowego w Xlll w. 
na tym terenie. 

W XIII w. przystąpiono do budowy murowanego zespołu ratuszowego, przedtemjednak 
przeprowadzono niwelację terenu, wybierając 80-100 cm starszych nawarstwień. Pier-
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wszy budynek był usytuowany równolegle do głównej ulicy Starego Miasta, tj. Starego 
Rynku, i miał wymiary 14-15 x 35-35,5 m. Mieściła się w nim hala targowa oraz sala 
posiedzeń rady miejskiej. Kolejna rozbudowa tego zespołu miała miejsce w k . XIV w. 
Powstal wówczas kompleks administracyjny z wydzielonym budynkiem ratusza, domem 
pisarza, jatkami rzeźnickimi, podwórkiem ratuszowym. W rozległych piwnicach ratuszo
wych i pod sukiennicami zachowała się ogromna ilość potłuczonych dzbanów, w większości 
kamionkowych. Na początku XV w. zbudowano nowy ratusz, usytuowany już przy ul. Sta
ry Rynek i wchłaniający północną partię budynku z najstarszej fazy. Przed ratuszem 
zachował się fundament pręgierza, dotychczas lokalizowanego w innym miejscu. Istotną 
sprawą było zlokalizowanie podwórka ratuszowego z dużą latryną kamienną, którą wtór
nie zasypano w XVI-XVIII w. W jej wnętrzu znaleziono ok. 30 fragm. pieczęci lakowych. 

Z innych znalezisk zwracają uwagę przede wszystkim kamienne elementy dawnego 
wystroju architektonicznego ratusza, świadczące o wysokim poziomie artystycznym bu
downiczych. 

Badania będą kontynuowane w celu ostatecznego określenia funkcji trzech pozostałych 
części kompleksu administracyjnego oraz uchwycenia struktury zabudowy mieszczańskiej 
otaczającej pierwotnie ten zespół od strony północnej. 

Głogów, st. 2, Ostrów Tumski, woj. legnickie- patrz: wczesne średniowiecze 

Gniewoszów, st. l, Zamek 
"Szczerba" 
gm. Międzylesie, woj. wałbrzy
skie 
AZP 99-24/3 

Muzeum Archeologiczne we Wrocła
wiu 

Badania prowadził mgr Czesław Francke. Finansowane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Międzylesiu . Ósmy sezon badań. Zamek średnio
wieczny, koniec XIII? w.-1428 r. 

W 1993 r. badania od początku ukierunkowano na poszukiwanie mającej jakoby istnieć 
na zamku wieży. Ukształtowanie terenu oraz przebieg muru obwodowego sugerowały, że 
wieża mogła stać w sąsiedztwie furty - tu też prowadzono wykopaliska. Jak się okazało 
lokalizacja wykopu była trafna. W wyniku prac odsłonięto 3 ściany budynku o wymiarach 
zewnętrznych 9,15 x 9,7 m i powierzchni blisko 90m2

. Jego narożniki w dolnych partiach 
były prostokątne, a w górnych lekko zaokrąglone. Mury kamiennego budynku o grubości 
0,9 m zachowały się na wysokość 0,5 m-3,2 m. Po przebadaniu ponad połowy jego wnętrza 
okazało się , że ściany wzniesiono w dwóch konstrukcjach. Od wewnątrz był to budynek 
drewniany, zbudowany z belek o średnicy ok. 0,35 m układanych na zrąb (negatywy po 
belkach w jednym z narożników), a na zewnątrz kamienny. Poziom użytkowy na części 
przebadanego obszaru był płaski, a na pozostałym tworzył nieckę wykutą w skale (cyster
na?). Miała ona do 1,4 m głębokości oraz w przybliżeniu do 5 m długości i 2 m szerokości . 
Nieckę otaczała półka skalna o szerokości do 1,6 m. 

Wypełnisko budynku to przede wszystkim gruz i spalenizna. W części o płaskim pozio
mie użytkowym odkryto do 0,2 m grubości warstwę przepalonego zboża (owsa?) . 

Nieznana jest funkcja odkrytego budynku. Raczej wątpliwe, by mogła to być wieża 
obronna w tradycyjnym rozumieniu tego terminu. Jak się wydaje jej fundamenty o grubo
ści 0,9 m byłyby zbyt słabe żeby przenosić ściany jakiejś wyższej budowli, górującej nad 
murem obwodowym, który jeszcze obecnie sięga8-10m wysokości . Fakt, że w zasypisku 
znaleziono znaczną ilość zboża sugeruje, że mógł to być budynek gospodarczy, a jego część 
pełniła funkcję spichlerza. Istnieje jednak jeszcze inna możliwość. Właśnie w obrębie 
budynku II, a także w jego otoczeniu znaleziono ceramikę zróżnicowaną typologicznie 
oraz technologicznie, a więc przypuszczalnie i chronologicznie. Sam fakt zróżnicowania 
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chronologicznego ceramiki każe przypuszczać, że i zamek nie był założeniem jednorazo
wym. Może właśnie odkryty budynek był budowlą najstarszą i funkcjonował już przed 
wzniesjeniem obecnie istniejącego muru obwodowego i kompleksu mieszkalnego integral
nie z nim związanego. Budynek II mógł być wieżą mieszkalną jakiegoś starszego założenia 
obronnego. Jest to tylko hipoteza, na poparcie której brak jest jak na razie dowodów. 
Istnieją jednak pewne przesłanki. Badając dziedziniec przy budynku, pod poziomem uży
tkowym zamku natrafiono na warstwę czarnej ziemi z ceramiką mogącą pochodzić z końca 
XIII w. (do tej pory przyjmowano, że zamek wzniesiono w l. poł. XN w.). 

Badania prowadzono także na dziedzińcu, a z rejonu furty usunięto gruz o miąższości 
do 4 m (łącznie z warstwami usuniętymi w 1991 r.). Wykopem dotarto do poziomu użytko
wego dziedzińca. Odkryto tu m.in. rowek-kanał odpływowy, zakończony otworem w murze 
obwodowym. Badania w tym miejscu będą kontynuowane. 

Łącznie w 1993 r. znaleziono: 5006 fragm. ceramiki, 1205 gwoździ, 742 ułamki kości, 
15 podków, 14 grotów, 9 sprzączek, haki zawiasowe, 4 kolce brony, 4 noże, 2 ostrogi, 
2 fragm. munsztuka, kłódkę, klamrę, okucie końcówki pasa, klucz do kłódki, szydło? oraz 
44 inne przedmioty z żelaza. Na szczególną uwagę zasługują fragm. pancerza. Znaleziono 
6 całych płatów-folg, fragm. dalszych 19 sztuk, 30 fragm. zbrojników oraz 90 drobnych 
ułamków płatów lub zbrojników. 

Badania będą kontynuowane. 

Gniezno, st. 22 (jezioro Święte), gm. loco, woj . poznańskie- patrz: wczesne średniowiecze 
Krasnystaw, st. 100, gm. loco, woj. chełmskie- patrz: okres nowożytny 

Legnickie Pole-Strachowice, 
st. 19 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 79-21/-

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Legnicy 

Badania prowadzili mgr mgr S. Firszt, W Grabowski, R. Rzeszowski. 
Finansowane przez WODROL Bk. Sp. z o. o. w ramach nadzoru nad 
inwestycją. Obszar związany z górnictwem złota. XN-XV w. 

Badania ratownicze prowadzono w związku z budową wodociągu. Wykop pod wodociąg 
przeciął szereg obiektów związanych z górnictwem złota pomiędzy wsiami Legnickie Pole 
i Mikołajowice. Analiza profll.u, częściowo oczyszczonego na długości ok. 90 m, pozwoliła 
poszerzyć obszar związany z działalnością górniczą i wydzielić dwa obszary związane 
z pozyskiwaniem złota: rejon Strachawic i rejon Mikołajowie. Ponadto badania powierzch
niowe ujawniły 5 nowych punktów osadniczych, które powiązano z nowym zasięgiem 
stanowiska 19. Cztery z nich można wiązać ze średniowieczną eksploatacją złota. 

Stanowisko datować można na XN-XV w. Odkryto również ślady osadnictwa kultury 
łużyckiej. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków 
w Legnicy. 

Łódź-Józefów, st. 3- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Modreyca, st. 8, gm. Otyń, woj. zielonogórskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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Nowe Miasto nad Wartą, st. 2 
gm. loco, woj. poznańskie 
AZP 59-32/-

Muzeum Regionalne w Jarocinie 

Badania prowadził doc. dr hab. Ryszard Grygiel przy współudziale 
mgr mgr Eugeniusza Czarnego i Bogdana Walkiewicza. Finansowane 
przez Urząd Gminy w Nowym Mieście, Muzeum Regionalne w Jaro
cinie i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Grodzisko 
stożkowate. 
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Stanowisko składa się z grodziska stożkowatego otoczonego wałem i fosą oraz z pod
grodzia od strony wschodniej grodziska. Badania wykopaliskowe poprzedziło wykonanie 
odwiertów do głębokości 4,5 m. Stwierdzono występowanie do głębokości ok. 2 m gruzu 
ceglanego. Wykopy założono na szczycie grodziska. 

Wykop I o wymiarach 5 x 5 m założono w ćwiartce północno-wschodniej. Do głębokości 
ok. 0,5-1 m zalegała warstwa przemieszanego gruzu. Głębiej stwierdzono zwalisko piwni
cy murowanej budowli z XVI-XV:II w., której wschodnia granica przebiegała ok. 1,5-2 m od 
wschodniej granicy wykopu. Siady budowli murowanej zalegały do głębokości ok. 
1,9 m. Na tym poziomie we wschodniej części wykopu uchwycono narożnik drewnianej 
budowli z XVIXVI w. Na poziomie 2,1 m zalegał już jednolity piasek calcowy. Dokonano 
dwóch odwiertów do łącznej głębokości 4,6 m. Na głębokości 4,5 m stwierdzono poziom 
pierwotnej łąki. Oprócz ceramiki w wykopie wystąpiły m.in. liczne fragm. kafli oraz 
przedmiotów szklanych (kielichów i płytek witrażowych) . 

W ćwiartce północno-zachodniej założono następny wykop o wymiarach 3 x 2m. W wyko
pie tym do głębokości ok. 2 m zalegały ruiny budowli murowanej. Poniżej, do głębokości 
4,2-4,3 m, w zachodniej części wykopu znajdowała się piwnica średniowiecznej wieży 
obronno-mieszkalnej. Zaobserwowano ślady belek tworzących wschodnią ścianę budowli. 
Oprócz ceramiki wystąpiły tu militaria: bełty, hak do napinania kuszy, płytki metalowe
fragm. pancerza? 

Podsumowując, w dwóch wykopach o łącznej powierzchni 31 m2 zarejestrowano ślady 
trzech budowli: drewnianej z XIV w., drewnianej z XV/XVI w. oraz murowanej 
z XVI-XVII w. Wszystkie budowle noszą ślady pożaru. Odkryte budowle można powiązać 
ze źródłami historycznymi. Wieża XIV-wieczna stanowiła zapewne siedzibę pierwszych 
właścicieli Nowego Miasta- Doliwów. Budowla murowana związanajest zapewne z rodzi
ną Rozdrażewskich herbu Doliwa, właścicieli Nowego Miasta od końca XV do pol. XVII w. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Regionalnym w Jarocinie. 
Badania będą kontynuowane. 

Nysa, Rynek Garncarski 
gm.loco, woj. opolskie 
AZP 93-31/-

Muzeum w Nysie 

Badania prowadzili mgr mgr W Romiński, M. Krawczyk (autor spra
wozdania). Finansowane przez inwestora prac budowlanych- Spół
dzielnię Mieszkaniową "Oświata" w Nysie. Nawarstwienia miasta 
średniowiecznego. 

· Archeologiczne badania ratownicze miały na celu przebadanie terenu przeznaczone~o 
pod zabudowę. W ramach wykopu budowlanego przebadano obszar o powierzchni 184 m . 

Nawarstwienia do głębokości 2m, na które składały się głównie humus oraz nowożytne 
warstwy gruzowiskowe, usunięto sprzętem mechanicznym. Badaniami objęto nawarstwie
nia leżące poniżej tego poziomu, do głębokości ok. 4-4,2 m, tj. do spągu nawarstwień 
kulturowych. W wykopie odkryto ogółem 20 obiektów, w tym 12 kloak. Były to w większa-
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ści obiekty duże, o prostokątnym lub kwadratowym zarysie i głębokościach dochodzących 
do 3 m. Ich ściany boczne zbudowano z poziomo ułożonych desek, łączonych na zrąb, 
w narożach wzmocnionych dodatkowo od wewnątrz pionowymi palami. W kloakach znale
ziono ok. 200 całych lub nieznacznie uszkodzonych naczyń glinianych. Ponadto odsłonięto 
4 wkopane w ziemię studzienki o konstrukcji beczkowej oraz podłogę budynku zbudowaną 
z masywnych desek dębowych. W nawarstwieniach kulturowych oraz wewnątrz obiektów 
znaleziono dużą ilość zabytków ceramicznych, wyroby ze skóry, żelaza, cyny, fragm. przed
miotów drewnianych i szkła. 

W wyniku przeprowadzonej analizy dendrochronologicznej próbek drewna dębowego 
ustalono, że najstarszy obiekt powstał po 1244 r., natomiast podłoga budynku 
w 1266/1267 r. Generalnie przebadane nawarstwienia można datować na XIII oraz 
XIIIlXIV w., a konstrukcje kloak na XV w. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Nysie. 

Olkusz, st. 2, mury miejskie 
gm.loco, woj. katowickie 
AZP 98-53/38 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Katowicach 

Badania prowadzili mgr mgr J . Pierzak i D. Rozmus. Finansowane 
przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olkuszu. Pierwszy se
zon badań. Mury miejskie z okresu średniowiecza. 

W dniach 14 V-24 VI 1993 r. w Olkuszu, w rejonie ul. Kościuszki, gdzie znajdował się 
niegdyś Klasztor Augustianów i wschodni odcinek murów miejskich, przeprowadzono 
sondażowe badania wykopaliskowe. Miały one na celu prześledzenie przebiegu muru 
obronnego z XIV w. oraz zlokalizowanie baszty narożnej , znanej z przekazów ikonograficz
nych. Odkryto fragm. muru obronnego o szerokości 210 cm, wykonanego w technice opus 
emplectum, licowanego miejscowym czerwonym piaskowcem. Mur ten posiada wyraźne 
analogie do muru odkrytego w południowej części miasta, pochodzącego z czasów Kazimie
rza Wielkiego (pierwsza wzmianka z 1366 r.) . 

Odkryto również poszukiwaną, powiązaną z murem obronnym półbasztę o WJIDiarach 
10 x 5 m. Wstępnie datować ją możemy na schyłek XIV w. W XV w. półbasztę zamknięto 
murem od strony miasta. Wiązać to należy z wprowadzeniem broni palnej . Wnętrze baszty 
pogłębiono . W trakcie eksploracji wnętrza odkryto liczny materiał ceramiczny z XV 
i XVI w. Uzyskano też 9 monet- denarków jagiellońskich. W XVI w. miały miejsce kolejne 
przebudowy w obrębie wnętrza baszty. Wybudowano kolejny murek na osi muru obwodo
wego, w odległości ok. 90 cm od ściany zamykającej budowlę. Stanowił on bliżej nieokre
ślony wewnętrzny podział baszty. 

Odkryte relikty będą wyeksponowane w projektowanym tu rezerwacie archeologicz
nym, który obejmie SWYffi zasięgiem również pozostałości przylegającego do muru obron
nego Klasztoru o. o. Augustianów, rozebranego w XIX w. 
, Materiały wraz z dokumentacją przekazane zostały do Działu Archeologii Muzeum 
Sląskiego w Katowicach. 



l nformator Arclu!ologiczny 

Olkusz,st.2, Staros~o 
gm. l oco, woj. katowickie 
AZP 98- 53/38 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Katowicach 

Badania prowadził mgr J. Pierzak. Finansowane przez U rząd Miejski 
w Olkuszu. Pierwszy sezon badań . Budynek Starostwa z XVIII w., 
z reliktami średniowiecznej zabudowy miejskiej. 
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Budynek Starostwa usytuowany jest w południowo-zachodniej pierzei olkuskiego ryn
ku. Badania archeologiczno-architektoniczne prowadzone były w związku z planowanym 
remontem budynku. Objęto nimi wschodnią część budynku oraz dwie małe piwnice gotyc
kie, wychodzące pozajego obręb w kierunku południowym. 

Udało się ustalić stratygrafię nawarstwień archeologicznych w obrębie obiektu. Odsło
nięto w partiach fundamentowych wewnętrzny narożnik średniowiecznej kamienicy, 
a także dostawione do jej muru północnego cztery mury oporowe sklepień dwóch wejść 
prowadzących z Rynku do piwnic gotyckich, aktualnie zasypanych. 

Analizując stratygrafię wykopów archeologicznych ustalono chronologię odkrytych 
reliktów, które datować można na l. pol. XN w. Pornocne w ustaleniu chronologii reliktów 
gotyckiej zabudowy były odkrycia dokonane w 1992 r. na zapleczu posesji. Uchwycono tu 
relikty czterech średniowiecznych kamienic, datowanych przy pomocy świetnie zachowa
nego układu stratygraficznego na l. poł. XN w. Łączyć je można z czasami Władysława 
Łokietka, a być może nawet Wacława II czeskiego. Warstwy zasypiskowe pozwalają ustalić 
kres zabudowy gotyckiej odkrytej w obrębie budynku Starostwa. Warstwa pożarowa po
zwala łączyć moment zniszczenia z pożarem miasta w 1696 r. 

Odkryte pozostałości kolejnego wewnętrznego narożnika zarówno od strony południo
wej, jak i północnej pozwoliły ustalić wymiary gotyckiej kamienicy. Dalsze relikty kolejnej 
kamienicy, dostawionej od strony zachodniej, pozwoliły zmienić dotychczasowe ustalenia 
na temat modułu działki przyrynkowej w okresie średniowiecza . Ustalono, iż działka 
miała12m szerokości, a niejak to wynikało z obliczeń teoretycznych 11,5 m . 

Odkryte relikty zostaną wyeksponowane w piwnicach rewaloryzowanego budynku. 
Materiały przekazano do Działu Archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach. 

l Przemyśl-Zamek, st. l- patrz: okres nowożytny 

Przewóz, st. 3 
gm. loco, woj. zielonogórskie 
AZP 71-09/3 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k . Zielonej Góry 

Badania prowadziła mgr Marlena Magda-Nawrocka. Pierwszy sezon 
badań. Mury obronne i fosa osady targowej . Późne średniowiecze 
i nowożytność. 

W związku z rozpoczętymi pracami budowlanymi przystąpiono do badań interwencyj
nych. Miały one na celu uchwycenie zachowanej części II_lurów i fosy. 

Wykop I, usytuowany po wschodniej stronie Bramy Zarskiej w miejskiej fosie, składał 
się z 6 wkopów, będących zarazem wkopami fundamentowymi pod mający powstać w fosie 
budynek restauracji. Z powierzchni 4 arów zdjęty został ok. dwumetrowy nadkład grużu 
po zniszczeniu tzw. budynku bramnego. Odsłonięto ponad 31 m murów miejskich -jest 
to zachowana część muru od poziomu obecnej ul. Okrężnej do koryta fosy. Z pierwotnej 
części muru zachowało się 14,3 m długości i 2,75 wysokości, z czterema łukami odciążają
cymi. Po dojściu do calca we wkopach l , 2, 4, 5, 6 uchwycono nawarstwienia niecki fosy 
i część jej koryta. Mur miejski od koryta fosy oddzielała półka szerokości 1,2 m, a przed 
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zbytnim wsiąkaniem wody w ziemię chronił płaszcz gliniany na dnie fosy, o grubości 
0,1-0,12 m, znajdujący się nad kilkoma warstwami żwiru. Głębokość fosy od obecnego 
poziomu ulicy Okrężnej dochodziła do 3,24 m. Na podstawie wkopów, a właściwie ich 
uwarstwień stwierdzono, iż może ona mieć w tym miejscu 18-20 m szerokości. 

Pozyskano 2041 fragm. ceramiki naczyniowej o barwie kremowożółtej, ceglastoczerwo
nej, stalowoszarej, różnobarwną kamionkę oraz biały fajans i porcelanę. Do najciekaw
szych należy kamionka ze swym bogatym zdobnictwem. Pozostały materiał ruchomy 
stanowią; 2 fajki, fragm. fletu lub fujarki, szabla, półwytwory kościane, kafle płytowe. 
Wśród tych ostatnich znaleziono również lica płyt pozwalające stwierdzić, że plastyczne 
przedstawienia mogą należeć do kafli renesansowych. 

Datowanie murów miejskich i fosy według źródeł pisanych na koniec XIV w. zostało 
potwierdzone przez badania wykopaliskowe, które dla dalszej ich weryfikacji powinny być 
kontynuowane. 

Rabsztyn, st. l 
gm. Olkusz, woj . katowickie 
AZP 97-53/5 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Katowicach 

Badania prowadził mgr J. Pierzak. Finansowane przez Konserwatora 
Zabytków Archeologicznych w Katowicach. Pierwszy sezon badań. 
Zamek XIV-XVII w. 

Relikty średniowiecznego zamku w Rabsztynie zlokalizowane są na wysokim, niedo
stępnym ostańcu skalnym. Zamek górny, o nieregularnym narysie, zachował tylko niewiel
kie fragm. średniowiecznych murów. Jego budowniczowie do maksimum wykorzystywali 
walory obronne ostańca. Zamek dolny, zajmujący znaczną przestrzeń, zachował jeszcze 
duże fragm. muru obwodowego. Poniżej zamku dolnego z okresu średniowiecza zlokalizo
wany jest zamek barokowy, wzniesiony przed rokiem 1615. 

Zamek w Rabsztynie Jan Długosz określał jako "Górę kamienną słynną zamkiem 
pobliskim miastu Olkusz". Nie znajduje się jednak u niego żadnych informacji na temat 
jego początków. Podobnie brak jest danych w kronice Janka z Czarnkowa. Część badaczy 
wiąże początki zamku ~ okresem rozdrobnienia dzielnicowego, część zaś z działalnością 
Kazimierza Wielkiego. Zródła pisane wymieniają Rabsztyn dopiero pod koniec XIV w. 

Do 1993 r. na zamku nie prowadzono badań archeologicznych. W związku ze stwierdze
niem podczas lustracji konserwatorskiej "dzikiego" wykopu na terenie średniowiecznego 
zamku dolnego, w obrębie którego odkryto fragm. sklepienia piwnicy, zaistniała koniecz
ność przeprowadzenia prac o charakterze ratowniczo-sondażowym . Założony wykop 
2,5 x 2,5 m doprowadził do odkrycia obszernej piwnicy, wykonanej z kamienia wapiennego 
na zaprawie wapiennej. Piwnica ta nie została wyeksplorowana do poziomu posadzki ze 
względu na brak możliwości późniejszego jej zabezpieczenia przed odwiedzającymi zamek 
turystami, którzy stanowią duże zagrożenie dla nielicznych już reliktów średniowiecznej 
architektury. 

Powyżej sklepienia piwnicy natrafiono na fragm. posadzki wykonanej z cegły palcówki. 
Odkryto również wewnętrzny narożnik pomieszczenia znajdującego się nad piwnicą, któ
rego mury wykonane były z kamienia łamanego. Na zachowanej fragmentarycznie posadz
ce stwierdzono obecność warstwy spalenizny z materiałem ceramicznym, datowanym na 
XVII w., którą łączyć można ze zniszczeniem zamku przez Szwedów w 1657 r. Odsłonięto 
również fragmentarycznie wnętrze budowli mieszkalnej w południowym narożniku śred
niowiecznego zamku dolnego. 

Odkrycia dokonane w 1993 r. pozwoliły zweryfikować dotychczasowe poglądy, iż miąż
szość nawarstwień na terenie zamku dolnego jest niewielka i stosunkowo płytko pod 
warstwą gruzu pojawia się tu skała macierzysta. Pozwoli to na odpowiednie zaprogramo
wanie dalszych badań, które winny być zsynchronizowane z działaniami konserwatorski
mi, zabezpieczającymi po każdym sezonie odkryte relikty średniowiecznej architektury. 



Informator Archeologiczny 

Badania będą kontynuowane. 

Racibórz-Stare Miasto, ko
ściół dominikanek 
gm. loco, woj. katowickie 
AZP 101-40/- lub 102-40/-

Muzeum w Raciborzu 

Badania prowadzili mgr mgr Krystyna Kozłowska i Janusz Ćwikła 
(autor sprawozdania). Finansowane przez Muzeum w Raciborzu. 
Dawna kaplica św. Dominika (obecnie teren muzeum). 
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Kościół dominikanek p. w. Św. Ducha (obecnie Muzeum w Raciborzu) wybudowany 
został w l. 1317-1334. Dokładnej daty budowy kaplicy św. Dominika niestety nie znamy. 
Wiemy natomiast, że w krypcie pod tą kaplicą pochowana była księżniczka piastowska 
Eufemia (znana również jako Ofka), która zmarła 17 stycznia 1359 r. W związku z tym 
można przypuszczać, że budowla ufundowana została przez Eufemię i powstała prawdopo
dobnie w l. 1334-1359 (rok pierwszy jest datą konsekracji nowo zbudowanego kościoła 
dominikanek, rok drugi - datą złożenia do grobu ciała Eufemii w istniejącej już kaplicy 
św. Dominika). Założenie, że budowla ta przylegała do północnej ściany kościoła klasztor
nego potwierdzają ślady łuków sklepiennych widocznych na jego północnej elewacji w ra
mach dwóch zachodnich (ostatnich) przęseł. Kaplica św. Dominika przez cały okres istnie
nia stanowiła swego rodzaju mauzoleum, w którym grzebani byli książ ę ta 
raciborsko-opawscy oraz inni dobroczyńcy Klasztoru ss. Dominikanek. Kaplicę-mauzo
leum zburzyli dopiero raciborscy protestanci podczas przebudowy kościoła na zbór ewan
gelicki w l. 1829-1830. Prace wykopaliskowe w 1993 r. ograniczone zostały z powodu 
zmiennych warunków atmosferycznych do odsłonięcia północnego i. zachodniego muru 
fundamentowego kaplicy. W czasie prac terenowych udało się odkopać jeden pochówek 
ludzki położony między ścianą północną krypty a północnym murem fundamentowym 
kaplicy św. Dominika. 

Podczas eksploracji warstw zasypiskowych znaleziono dużą ilość fragm. ceramiki, kafli 
piecowych, gwoździ żelaznych, różnych przedmiotów metalowych, fragm . szkła oraz kości 
zwierzęcych. Do cenniejszych znalezisk można zaliczyć kamienne detale architektoniczne 
i średniowieczny klucz. 

Racibórz-Stare Miasto, ko
ściół dominikanek 
gm. loco, woj . katowickie 
AZP 101-40, 102-40 

Muzeum w Raciborzu 

Badania prowadzili mgr mgr K. Kozłowska (autor sprawozdania) 
i J . Ćwikła. Finansowane przez Muzeum w Raciborzu. Drugi sezon 
badań. Prezbiterium -podziemie z grobami. 

Badania prowadzono od kwietnia do listopada 1993 r. Objęto nimi 2/3 powierzchni 
prezbiterium (całość- ok. 70 m2

). Pod obecną posadzką marmurową do głębokości 75 cm 
wystąpiły warstwy zasypiskowe z XIX i XX w. Pod nimi natrafiono na wylewkę wapienną 
z negatywami płyt kamiennych, reprezentujących poziom barokowy tego pomieszczenia. 
Płyty kamienne miały wymiary 40 x 40 cm. Pod wylewką odkryto sześć grobów z cegły 
palcówki, oznaczonych kolejnymi numerami 4-9. 

Groby nr 4, 5, 8, 9 miały zniszczone sklepienia, a ich wnętrza były wypełnione brunat
nym humusem zmieszanym z gruzem ceglanym, zaprawą wapienną i różnego rodzaju 
przedmiotami (fragm. ceramiki, kafli, trumien drewnianych, szkła matowego i przeźroczy-
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stego, przedmiotami z żelaza i metali) oraz kośćmi ludzkimi i zwierzęcymi, węglem drzew
nym i polepą. Groby były usytuowane w kierunku wschód-zachód, tylko grób nr 7 miał 
sklepienie w kierunku północ-południe. W grobach nr 4 i 5 znajdowały się szczątki ludzkie 
(w grobie 5 nawet podwójne), lecz nie zostały one jeszcze wyeksplorowane. W grobie nr 5 
znaleziono pęk srebrnych nici (ok. 15 sztuk) o długości ok. 4 cm. Wyeksplorowano nato
miast groby 8 i 9, w których nie znaleziono pochówków, lecz tylko nieliczne pojedyncze 
kości. W górnej części grobu nr 9 znaleziono prawie cały kubeczek gliniany pokryty żółtą 
glazurą. Groby nr 8 i 9 miały prawdopodobnie jedno sklepienie, którego ślady widoczne są 
na wschodniej ścianie szczytowej. 

Przy ścianie północnej, pomiędzy grobami nr 2, 4, 5, 6 odkryto klepisko o grubości 
7-10 cm, na głębokości ok. 113-138 cm, które wystąpiło także w wykopie z poprzedniego 
roku, również na głębokości ok. 135 cm. Być może był to pierwszy poziom kościoła. Przy 
grobie nr 5, na wschód od niego, znajdował się prawdopodobnie piec do ogrzewania chóru 
(prezbiterium) o wymiarach 30 x 52 cm, na głębokości 145 cm. Na południe od niego 
znajdowała się warstwa popiołu. Nad tym, w sypkim, brunatnym humusie przemieszanym 
z piaskiem, znajdowało się wyjątkowo dużo fragm. ceramiki, przeważnie średniowiecznej, 
w tym grafitowej, paciorek szklany oraz fragm. łańcucha i gwoździe żelazne. 

Badania będą kontynuowane. 

Rudy 
gm. Kuźnia Raciborska, woj. 
katowickie 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

AZP 92-42/-

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

Celem badań w 1993 r. było poznanie średniowiecznego "claustrum", silnie przebudo
wanego i częściowo rozebranego w trakcie przebudowy barokowej i XIX-wiecznej. Zakoń
czono eksplorację wykopu I, badanego w 1992 r., oraz wyeksplorowano ~kopy X-LIII. 
Łączna powierzchnia wykopów badawczych w 1993 r. wyniosła ok. 380m2

, zaś ich orien
tacyjna kubatura ok. 730 m3. Zgromadzono późnośredniowieczny, nowożytny i współczes
ny materiał ruchomy (łącznie ok. 600 zabytków), który ujęto w 373 pozycje inwentarzowe. 
Dokonano licznych obserwacji architektonicznych i wykonano odpowiednią dokumentację 
rysunkową, pomiarową i fotograficzną. 

44 wykopy ulokowano w kilku rejonach badanego obiektu- były to: skrzydło wschod
nie (21 wykopów, w tym w kapitularzu), skrzydło zachodnie (10 wykopów), skrzydło pół
nocne (5 wykopów), wirydarz (3 wykopy), okolice zespołu (5 wykopów). 

Stwierdzono, że murowane, trójskrzydłowe, wczesnogotyckie i gotyckie "claustrum" 
zostało w znacznej części rozebrane w trakcie barokowej przebudowy klasztoru, dokona
nej z inicjatywy opata Andrzeja Emanuela Pospela w 2. pol. XVII w. przez nyskiego mi
strza Melchiora Wernera. Prace przekształcające zespół cysterski prowadzono do l. 90. 
XVIII w., a w l. 40. XIX w. budowla barokowa została gruntownie przekształcona w nowo
czesną rezydencję książąt raciborskich. Pałac był także modernizowany u schyłku XIX w. 
i w l. 30. XX w. Te okoliczności sprawiły, że gotyckie mury "claustrum" zachowały się 
w stanie całkowicie wyrywkowym, co utrudnia nie tylko badania, ale nawet ich elementar
ne poznanie (brak jest np. pozostałości skrzydła północnego, gdyż najego miejscu powstały 
znacznie niżej zagłębione w grunt piwnice skrzydła wzniesionego w 2. poł. XVII w.). Po
znania obiektu nie ułatwiły także skromna ilość ruchomych materiałów zabytkowych 
(w trakcie kolejnych przebudów były one wyrzucane na zewnątrz) oraz zniszczenie pier
wotnych układów stratygraficznych. Miąższość obserwowanych nawarstwień kulturowych 
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jest niezbyt wielka, zaś narastające w trakcie użytkowania zespołu nawarstwienia straty
graficzne zostały świadomie usunięte, głównie w L 40. XIX w. 

Do najważniejszych efektów tegorocznych prac zaliczyć można: 
l. Zebranie wszystkich możliwych informacji o wyglądzie pierwotnego kapitularza, które 
umożliwiają pełne rozrysowanie jego rzutu i bryły (odkryto wszystkie zachowane służki 
ceglane z bazami wykonanymi z piaskowca- 5, fragmentarycznie zachowany centralny 
filar i węgarki otworu wejściowego od strony krużganka). 
2. Określenie względnej chronologii, rzutu (wraz z podziałami wewnętrznymi) i etapów 
budowy skrzydła wschodniego. 
3. Poznanie wyglądu i podziałów skrzydła konwersów. 
4. Dowodne potwierdzenie obecności murowanego skrzydła północnego i ustalenie wza
jemnej relacji chronologicznej wszystkich skrzydeł. 
5. Określenie rytmu artykulacji wszystkich elewacji wirydarza wraz z korektami wyglądu 
otworów (które wyglądały inaczej niż wynikało to z wstępnych sugestii, poczynionych 
w trakcie badań architektonicznych mgr. inż. arch. L. Stanisza). 
6. Rozwarstwienie bryły zakrystii. 
7. Elementarne poznanie charakteru sytuacji stratygraficznej w bezpośrednim otoczeniu 
badanego zespołu architektonicznego. 
8. Wspomniany już materiał ruchomy, mimo swej wyrywkowości, dobrze charakteryzuje 
trzy zasadnicze etapy funkcjonowania zespołu: średniowieczny, nowożytny i współczesny. 

Opactwo cysterskie, a potem pałac książąt raciborskich w Rudach to największy kuba
turowo i najciekawszy historycznie zespół zabytkowy Górnego Śląska. Dlatego też badania 
powinny być kontynuowane, a w przyszłym roku przedmiotem naszych zainteresowań 
winno być opactwo w kreacji barokowej. 

Materiały i dokumentację złożono w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Serock, st. II, gm. loco, woj. st. warszawskie- patrz: okres nowożytny 

Tarnów-Stare Miasto, st. 14 
AZP 103-66/1 

Pracownie Konserwacji Zabytków 
Sp. z o. o. Pracownia Archeologicz
no-Konserwatorska w Tarnowie 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Cetera, Eligiusz Dworaczyński 
(autor sprawozdania) i Jerzy Okoński. Finansowane przez Zarząd 
Miasta Tarnowa. Stare Miasto. 

W 1993 r. teren Starego Miasta w Tarnowie objęty został pracami ziemnymi, mającymi 
na celu wymianę sieci instalacyjnej i nawierzchni . Korzystając z okazji umożliwiającej 
eksplorację wykopów, przeprowadzono badania archeologiczne na terenie obecnego placu 
Kazimierza, będącego niegdyś placem targowym. Wyniki badań wskazują, iż do XVI w. 
teren placu opadał dość stromo w kierunku południowym i zachodnim. W wykopach ar
cheologicznych warstwy wyznaczające fazy średniowieczne uchwycone zostały w niewiel
kich fragm ., ponieważ uległy zniszczeniu w XVI w. w trakcie rozbudowy pobliskich posesji. 
Pochodzą z tego czasu rozległe wkopy z gruzem rozbiórkowym i materiałem budowlanym, 
jak również warstwa akumulacyjna czarnej próchnicy ze szczątkami organicznymi i dużą 
liczbą materiału zabytkowego. Plac był zapewne częściowo zabudowany mniej lub bardziej 
trwałymi kramami, którym towarzyszyły jamy zasobowe lub piwniczki do przechowywa
nia towarów. Kilka wkopów o równych ścianach, uchwyconych w wykopie 2/93, to najpew
niej pozostałości po takiej zabudowie. Intensywnie użytkowane partie obecnego pl. Kazi
mierza, sąsiadujące z ul. Katedralną i sama ulica, były wielokrotnie utwardzane. 
Najczęściej błotnistą nawierzchnię moszczono w średniowieczu faszyną, ale stosowano 
także bruk kamienny z otoczaków. W południowej , niższej partii placu, gdzie spływały 
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nieczystości, odkryto tzw. doły chłonne, czyli wyłożone drewnem osadniki. Najlepiej zacho
wał się dół zlokalizowany przed frontem obecnej kamienicy nr 4. 

W XVII i XVIII w. układ terenu na pl. Kazimierza nie zmienił się . Podniósł się nato
miast poziom wskutek narastania warstwy kulturowej . Zasadnicze zmiany na terenie 
placu miały miejsce w XIX w. Nastąpiło wtedy "uporządkowanie" nawierzchni, polegające 
na nawiezieniu ziemi i złagodzeniu spadku terenu. Prawdopodobnie ziemię do tego celu 
pozyskiwano z dołó~ fundamentowych pod nowe budynki lub pogłębiania piwnic kamienic 
rozbudowywanych. Swiadczy o tym przemieszanie materiału zabytkowego w warstwach 
niwelacyjnych i zasypowych, datowanego od XVI do XIX w. , z przewagą XVIII w. 

W 1993 r. przeprowadzono badania archeologiczne południowego odcinka muru obron
nego na terenie obecnej posesji przy ul. Targowej lO i Bernardyńskiej 6-8. Wchodziły one 
w skład badań kompleksowych, mających na celu dostarczenie danych do projektu zabez
pieczenia, częściowej rekonstrukcji i aranżacji . W wykopie po zewnętrznej stronie muru na 
odcinku Targowa 10 uchwycono pierwotny poziom terenu, wyznaczony przez warstwę 
próchnicy z piaskiem i szczątkami organicznymi. Ustalono, iż przed budową muru teren 
został nadsypany grubą warstwą żółtego piasku. Prace ziemne musiały mieć miejsce 
w l. pol. XIV w. i wiązały się najpewniej z sypaniem wału ziemnego jako pierwszej fazy 
fortyfikacji. Następnie powstał mur obronny, którego kamienny fundament posadowiony 
był we wkopie wybranym we wspomnianej warstwie piasku na tzw. styk. Mur posiadał 
jednorodne lico ceglane w wątku główkowo-wozówkowym. W wykopie po wewnętrznej 
stronie muru, na styku z budynkiem sąsiedniej posesji (ul . Taras 2), odkryto kamienny 
fundament muru, wiążący się wyraźnie z podobnym kamiennym fundamentem biegnącym 
prostopadle, a wykorzystanym do posadowienia tego budynku. Prawdopodobnie mamy tu 
do czynienia z węzłem łączącym dwa elementy fortyfikacji - mur i basztę. Fundament 
muru obronnego odkryty w wykopie na terenie posesji Bernardyńska 6-8 jest analogiczny 
pod względem struktury i sposobu posadowieniajak opisany powyżej . Tutaj też stwierdzo
no fakt nadsypania piasku przed akcją budowlaną. Przed murem właściwym, w odległości 
ok. 4 m odkryto fundament innego muru. Był to prawdopodobnie mur tarasowy, wzmac
niający stok przedmurza i jednocześnie stanowiący dodatkowy element fortyfikacji. 

Badania na terenie Starego Miasta w Tarnowie będą kontynuowane. 

Włocławek-Zamek 
AZP 47-48/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadził dr Leszek Wojda. Opiekę naukową sprawował 
prof. dr hab. Leszek Kajzer. Finansowane przez Urząd Miasta we 
Włocławku. Zamek z XIV-XVIII w. 

Badania miały na celu wyjaśnienie przesunięcia linii przebiegu muru obwodowego 
zamku w jego zachodniej partii, od stroni' rzeki Zgłowiączki. Łącznie przebadano powierz
chnię 32,5 m2 i wyeksplorowano 130 m gruzu 'i ziemi. Znaleziono 1968 fragm. ceramiki 
naczyniowej, 352 fragm. kafli piecowych, 32 ułamki szkła naczyniowego, 26 fragm. szkła 
okiennego, 2 osełki, 31 fragm. przedmiotów metalowych, 5 kształtek ceglanych, fragm. 
płytek posadzkowych, fragm. kości zwierzęcych. 

W wykopach usytuowanych na terenie dziedzińca obecnego pałacu biskupiego, w pobli
żu zachodniego skrzydła budowli odsłonięto relikty muru obwodowego zamku. Mur zbu
dowany był z cegieł o nieregularnym układzie kowadełkowym i wendyjskim, na funda
mencie z eratyków łączonych zaprawą wapienną. Relikt ów zachował się do wysokości ok. 
2,2 m. Partia fundamentowa, nad którą rysuje się odsadzka wykonana z cegły w układzie 
na rolkę, ma wysokość ok. l m. Obiekt nosi liczne ślady prac rozbiórkowych i jest w złym 
stanie technicznym -liczne pęknięcia i odchylenie od pionu o ok. 10°. Szerokość odkryte
go muru wynosi w górnej partii ok. 2,1-2,2 m. W północnej części reliktu odnaleziono 
ryzalit o wymiarach ok. 3,3 x 2,5 m, mający narys nieregularnego prostokąta. Mur usytu
owano na szczycie wyniesienia, którego spadek obserwujemy w kierunku zachodnim, czyli 
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w kierunku obecnej rzeki Zgłowiączki. Spadek warstw zawierających materiał zabytkowy 
i rozbiórkowy pochodzący z muru wskazuje, że od strony zachodniej mamy do czynienia 
z reliktami zasypanej fosy. 

Wstępna analiza materiału ceramicznego wskazuje, że pochodzi on z II i III etapu 
rozwoju rzemiosła garncarskiego wg J. Kruppego. Wymieniony horyzont chronologiczny 
koresponduje z ceramiką budowlaną, a także sposobem budowy muru. 

Zamek powstał w XN w. na miejscu dawnego grodu Kazimierza Komadowica i został 
usytuowany u ujścia Zgłowiączki do Wisły. Fundatorem obiektu był biskup Maciej z Gołań
czy, a kontynuatorem jego poczynań inwestycyjnych Zbylut z Gołańczy. Ostateczny kształt 
zamkowi (dwa skrzydła - wschodnie i zachodnie, wieża bramna od południa, wieża 
w południowo-zachodnim narożniku) nadały działania budowlane prowadzone w XVI w. 
przez biskupów Stanisława Karnkowskiego i Hieronima Rozdrażewskiego. Odkryte relik
ty murów należy wiązać z ich inicjatywami budowlanymi. Ryzalit można identyfikować 
jako fundament niewielkiej baszty umieszczonej w narysie muru obwodowego od strony 
Zgłowiączki, widocznej na rysunku Abrahama Boota z 1632 r. 

Sprawozdanie złożono w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włoc
ławku. 

Badania będą kontynuowane. 

Wojciechów 
gm. loco, woj. lubelskie 
AZP 78-78/-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła dr hab. Irena Kutyłowska. Praktyki studenckie 
fmansowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli
nie. Drugi sezon badań. Późnośredniowieczne fortalicjuro z murowa
ną zabudową. 

W drugim sezonie badań na Wojciechowskim fortalicjuro starano się odczytać pełny 
zarys kamiennych fundamentów późnośredniowiecznej Budowli L 

Wykopy o łącznej powierzchni 75 m2 zlokalizowano tylko w południowej partii majda
nu. Udało się w nich stwierdzić, że Budowla I o długości 27 m (na osi wschód-zachód) 
i szerokości 9 m (na osi południe-północ) była dworem jednotraktowym i prawdopodobnie 
trójdzielnym (jeden mur działowy - zachodni - stwierdzono w 1992 r., być może relikty 
drugiego -wschodniego- odsłonięto w wykopie nr 4B/93). Z fundamentem południowej 
ściany dworu przewiązany jest kamienny fundament niewielkiej przybudówki (szerokości 
3m, długościjeszcze nie uchwycono), być może mieszczącej pierwotnie zewnętrzną klatkę 
schodową, co by wskazywało, że dwór mógł być piętrowy. Duże ilości gruzu z cegły palców
ki występujące wzdłuż kamiennych fundamentów wskazują, że partie naziemne dworu 
były najpewniej wzniesione z cegły, a grupujące się tylko wzdłuż ściany północnej ułamki 
szkliwionej cegły palcówki pozwalają się domyślać, iż elewacja dworu od strony majdanu 
mogła mieć ozdobny wątek z użyciem tej cegły. Uchwycony dotychczas zasięg posadzki 
z zaprawy Budowli II oraz rozmieszczenie śladów po słupach jej zadaszenia (stawianych 
również w rozebranych fundamentach Budowli I - dworu) pozwalają obecnie wniosko
wać, że miała ona rozmiary ok. 7 x 15 m. 

Powyżej rozebranych fundamentów przybudówki po południowej stronie dworu wystą
piły liczne późnośredniowieczne i nowożytne zabytki. Wśród nich na uwagę zasługują 
fragm. szklanych kielichów fletowych oraz moneta Ludwika - króla Węgier, Czech i Slą
ska- wybita w 1516 r. Z wykopów w obrębie dworu i przy jego fundamentach, uzyskano 
tylko nieliczne późnośredniowieczne i nowożytne zabytki z nawarstwień rozbiórkowych. 

Mury fundamentowe przybudówki i dworu zniszczyły północną część obiektu o szero
kości 3 m na osi wschód-zachód, zagłębionego w ziemię (półziemianki?), z materiałem 
ceramicznym datowanym na XIII w. 
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Materiały i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Badania będą kontynuowane. 

Wolbórz, st. 23 
gm. loco, woj. piotrkowskie 
AZP 72-55/54 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadzili dr Aldona Chmielowska (autorka sprawozdania) 
i mgr Mieczysław Góra. Szósty sezon badań. 

Badania wykopaliskowe i geomorfologiczne prowadzone w L 1981- 1985 pod kierun
kiem dr Aldony Chmielowskiej i mgr. Pawła Mirosika w obrębie średniowiecznego układu 
przestrzennego (podwójnej owalnicy) w celu zlokalizowania śladów zanikłego grodu ka
sztelańskiego, znanego jedynie ze źródeł pisanych (XI w., XII w.), nie odsłoniły wczesnośre
dniowiecznych warstw osadniczych. 

Jedynym miejscem pozostałości drewniano-ziemnego założenia obronnego, niedostęp
nym do 1992 r. dla penetracji archeologicznych, jest niewielkie wzniesienie oznaczone na 
planie Wolborza z 1927 r. jako "Niegdy Zal!lek" . Wzniesienie to znajduje się w obrębie 
5 działek miejskich (nr 239-243) przy ul. Swiętokrzyskiej, na zachód od wspomnianej 
owalnicy, ciągnących się do rzeki Moszczanki. 

W 1993 r. trzech właścicieli wyraziło zgodę na zbadanie omawianego obszaru metodą 
wierceń ręcznym świdrem geologicznym. W ich wyniku okazało się, że na głębokości ok. 
50-60 cm od dzisiejszej powierzchni znajdują się resztki murów zamku z XIV- XVIII w., 
zbudowanego przez biskupów włocławskich, władających kasztelanią wolborską od ok. 
1148 r. W kilku odwiertach na większej głębokości, pod gruzem wapienno-ceglanym zna
leziono węgle drzewne i drewno z bliżej nieokreślonych konstrukcji. Przyszłe badania 
wykopaliskowe ostatecznie wyjaśnią, czy zamek biskupi wzniesiono w XIV w. na miejscu 
dawnego grodu kasztelańskiego . 

Badania będą kontynuowane. 

Wrocław-Stare Miasto, 
plac Dominikański 

Koordynatorem prac był mgr Zdzisław 
Wiśniewski, firma "AKME" 

Badania prowadził zespół, w tym pracownicy instytucji naukowych 
Wrocławia. Finansowane przez Spółkę polsko-austriacką j . v. "IL
WRO". Badania archeologiczno-architektoniczne Starego Miasta we 
Wrocławiu. XI/XII w. po czasy współczesne. 

* Literatura: "Silesia Antiqua", t. XXXV, 1993. 

Wytrzyszczka, st. l, Zamek 
Tropsztyn 
gm. Czchów, woj. tarnobrzes
kie 
AZP l 08-63/1 

Fundacja "Tropsztyn" Kraków 

Badania prowadził zespół w składzie : mgr Eligiusz Dworaczyński
archeolog (autor sprawozdania), mgr inż. arch. Waldemar Niewalda 
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-architekt, mgr Halina Rojkowska- historyk. Finansowane przez 
Fundację "Tropsztyn". Późne średniowiecze (XIV-XV w.). 
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Zamek Tropsztyn, reprezentujący typ wyżynny, nieregularny, składa się z murowanej 
warowni, rozlokowanej na kulminacji niewielkiego powierzchniowo wzniesienia o stro
mych stokach, podzamcza gospodarczego od strony północnej i północno-zachodniej oraz 
urnocnień ziemnych i zapewne drewniano-ziemnych od strony zachodniej, bardziej do
stępnej. Od strony południowej i wschodniej dostępu do zamku broniło pionowe urwisko 
skalne. 

W 1993 r. wyeksplorowano 19 wykopów szerokoprzestrzennych, pokrywających 75% 
obszaru w obrębie murów zamkowych, i 11 wykopów w najbliższym otoczeniu. Rozplano
wanie wykopów archeologicznych podporządkowane zostało obrysowi murów zamkowych 
zewnętrznych, z zachowaniem jednak dwóch głównych osi X i Y, przecinających się pod 
kątem prostym. Odsłonięto pełny rzut murowanego założenia zamkowego, zachowanego 
w większości w partii fundamentowej, ustalono poziomy użytkowe w pomieszczeniach 
zamkowych i na dziedzińcu oraz odczytano układ warstw archeologicznych w najbliższym 
otoczeniu. 

Prace pozwoliły określić funkcję poszczególnych elementów zabudowy oraz ustalić fazy 
rozbudowy założenia od XIV do XVI w. W pierwszej fazie zamek składał się z muru 
obwodowego na planie w przybliżeniu owalnym i domu mieszkalnego w kształcie trapezu, 
którego narożnik zawieszony był nad urwiskiem. Otwór bramny znajdował się od strony 
północno-wschodniej, do którego dostęp mogła umożliwićjedynie konstrukcja drewniana. 
W XV w. założenie zamkowe powiększone zostało o czworoboczną wieżę, umieszczoną 
poza pierwotnym obrysem od strony północno-zachodniej, zespoloną z zamkiem nowym 
murem. Zmienione zostało również rozplanowanie domu mieszkalnego, którego narożnik 
oberwał się wskutek słabego posadowienia. W XVI w. powstała zabudowa przymurna od 
strony wschodniej, gdzie mieściły się dwie działobitnie. Strzelnice w murze obwodowym 
skierowane były w stronę wschodnią, zapewne na przeprawę przez Dunajec. W wykopie 
przecinającym stok północny uchwycono dwa poziomy fosy przedzielającej zamek właści
wy i podzamcze gospodarcze oraz odkryto ślady po słupach podpierających drewniany 
pomost, prowadzący do bramy zamkowej. 

Znaleziono wiele tysięcy fragrn. zabytków ruchomych, stanowiących bogaty zbiór form 
naczyń glinianych, głównie z XIV i XV w., uzupełniony przedmiotami z żelaza i szkła. 

Zagórze, st. 13 
gm. Mucharz, woj. bielskie 
AZP 107-53/-

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Bielsku-Białej 

Badania prowadziła mgr Teresa Kosmala ("Archeo-Hortua" Cze
ladź). Finansowane przez inwestora ODGW-Kraków. Badania ratow
nicze w związku z budową zbiornika wodnego "Świnna Poręba" . Dru
gi sezon badań. Gródek, XIV-XVII w. 

Stanowisko położone jest na plateau cypla wcinającego się w terasę prawobrzeżnej 
Skawy. Na obszarze stanowiska obecnie istnieje XVIII-wieczny budynek. 

Pierwsza wzmianka źródłowa o wsi pochodzi z 1389 r. Metryka Józefińska podaje, że 
w latach 1785-1788 tu, w miejscu Niwy Dzielnej znajdował się Stary Folwark Dom Pański. 

Założono dwa wykopy wzdłuż osi wschód-zachód i północ-południe pośrodku cypla 
i jeden u podnóża cypla w naturalnej "fosie", obecnie suchym wąwozie okresowo zapełnia
jącym się wodą. W wykopach sytuowanych na plateau stwierdzono warstwę kulturową, 
zalegającą tuż pod ściółką leśną o miąższości 0,05-0,1 m (w wykopie L pod samą ściółką
ślady bruku). Warstwa zalegała na calcu. W wykopie I stanowiła brunatną próchnicę 
i zawierała dużo fragrn . ceramiki i kafli, w wykopie II stanowiła warstwę gruzu drobnych 
kamieni. Warstwa o niewielkiej miąższości kiedyś była już porządkowana, niwelowana. 
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Wykop II krótszym bokiem na metrze czwartym przylegał do ściany południowej muru 
wystającego z obniżenia terenu znajdującego się na południe od budynku Zagórze 37. Mur 
zbudowany jest z drobnych kamieni wapiennych na zaprawie wapiennej (fragm. muru 
widoczne w górnych partiach wykopu i dole). Jest on bardzo zniszczony, kamienie odłącza
ją się od spoiwa. Materiał zabytkowy w obu wykopach datuje je na XIV-XVII w. w stropo
wych częściach warstwy. Obiekt murowany nie został szczegółowo rozpoznany ze względu 
na sprzeciw właścicielki posesji. W wykopie u podstawy cypla nie stwierdzono warstwy 
kulturowej ani materiału zabytkowego. 

Badania będą kontynuowane po wykupieniu obiektu przez inwestora budowy zbiorni
ka wodnego w Świnnej Porębie. 

Zator, st. 2 
gm.loco, woj. bielskie 
AZP 104-51/2 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Bielsku-Białej 

Badania prowadził mgr Jacek Reyniak. Pierwszy sezon badań. Śre
dniowieczny, miejski system obronny - wał i fosa. 

Wykonano 3 wykopy o łącznej powierzchni 23m2
. Dwa z nich obejmowały obronny wał 

ziemny, jeden- fosę. Uzyskano przekrój poprzeczny wału oraz fosy miejskiej, pozwalające 
określić ich konstrukcję oraz chronologię . W wykopach nie uchwycono reliktów miejskich 
murów obronnych, wzmiankowanych w przekazach historycznych. 

Pozyskany materiał zabytkowy pozwala datować te konstrukcje na schyłek XIV w. 
Badania będą kontynuowane. 

Zawichost, kościół p. w. Wniebowstąpienia NMP, woj. tarnobrzeskie- patrz: okres nowożytny 
Zgłowiączka, gm. Lubraniec, woj. włocławskie- patrz: wczesne średniowiecze 
Zielona Góra, st. 18- patrz: okres nowożytny 

Żary, st. 50, plac Łużycki 
gm. loco, woj. zielonogórskie 
AZP 68-10/3 1 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

Badanią prowadził mgr Jerzy T. Nowiński. Finansowane przez Urząd 
Miasta Zary. Pierwszy (ostatni) sezon badań . Fosa miejska i przepra
wa mostowa z XIII-XIX w. 

Stanowisko zlokalizowane jest we wschodniej części miasta, w odległości ok. 40 m na 
wschód od murów miejskich, na dużym nie zabudowanym placu. 

W trakcie nadzoru archeologicznego prowadzonego przez Muzeum od wczesnej wiosny 
1993 r. ustalono przebieg wschodniego skraju fosy miejskiej, który mocowały pionowo bite 
pale rozstawione co 0,8-2,3 m. W centralnej części wykopu pod kolektor ściekowy stwier
dzono występowanie nieokreślonej konstrukcji drewnianej, w wyniku czego Wojewódzki 
Konserwator Zabytków Archeologicznych w Zielonej Górze wstrzymał roboty ziemne i zo
bligował inwestora do sfinansowania ratowniczych badań archeologicznych. 

Prace prowadzono od 14.07 do 13.08.1993 r. w wykopie badawczym o wymiarach 
12,1 x 1,6-2,2 m. W ramach wykopu wystąpiło kilka układów konstrukcji drewnianych. 
W części południowej odsłonięto 5 nałożonych na siebie półokrąglaków, z których najwyż
szy zalegał na głębokości ok. 155 cm poniżej poziomu jezdni. Tworzyły one rodzaj "ściany" 
o wysokości ok. 95 cm i długości ok. 2, 7 m. Od północy sąsiadował z nimi kolejny układ 
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konstrukcyjny zbudowany z pięciu połówek pni, tym razem jednak bardzo zniszczony. 
Poszczególne jego elementy - o długości nie przekraczającej 3,2 m - wystąpiły na 
głębokościach od 1,5 do 2,05 m, na płaszczyźnie szerokości ok. 1,2 m. Partia środkowa 
wykopu została zniszczona przez współczesny wkop, za którym wypreparowano kolejną 
konstrukcję drewnianą. Składają się na nią półokrąglaki oddalone od siebie o ok. 
0,7-1,1 m, między którymi odkryto kilka warstw kamieni. Opisywane konstrukcje biegną 
środkiem wykopu po linii północ-południe i stabilizowane są przez pojedyncze pale. Nato
miast konstrukcje odkryte w północnej części wykopu przebiegają po linii północny 
wschód-południowy zachód. W tej partii wykopu odsłonięto dwa układy konstrukcji. Połu
dniowy, uchwycony na poziomie 1,8 m poniżej jezdni, wykonano z trzech nałożonych na 
siebie półokrąglaków, natomiast północny zbudowano z pięciu par ściśle do siebie przyle
gających, położonych jedna na drugiej, ociosanych, czy raczej przyciętych belek, z których 
najwyższa wystąpiła zaledwie ok. 0,9 m poniżej jezdni. Również ten układ wspiera pięć pni 
wbitych po północnej stronie konstrukcji. Obok poziomych układów konstrukcyjnych 
w wykopie natrafiono na gęstą sieć pionowo wbitych, zaostrzonych pali o długościach od 
145 do 430 cm. Część z nich wspierała brzeg fosy, większość najpewniej mocowała kon
strukcję jezdni mostów. 

Na dwóch odcinkach profilu zachodniego wykopu badawczego wystąpiły dwa fragm. 
lica murów kamienno-ceglanych; ich funkcja pierwotna, zważywszy na niewielkie rozmia
ry wykopu, nie jest możliwa do określenia. 

Eksploracja wypełniska fosy dostarczyła znacznej ilości materiału ceramicznego 
z okresu od poł. XIII w. po czasy współczesne, a także fragm . kafli garnkowych i płyto
wych, zabytków metalowych, kościanych i szklanych. Najciekawszą grupę znalezisk stano
wi zbiór ceramiki z przełomu wczesnego i późnego średniowiecza, znalezionej w południo
wej części wykopu. 

Wydaje się, że w wyniku badań natrafiono na przyczółki mostowe związane z kilkoma 
fazami funkcjonowania przeprawy przez fosę miejską. , 

Materiały z badań i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Swidni
cy k. Zielonej Góry. 

Badania na tym odcinku fosy nie będą kontynuowane. 

Żdanów, st. l, gm. Zamość, woj. zamojskie- patrz: okres nowożytny 

OKRES NOWOŻYTNY 

Bielsko-Biała, st. 31- patrz : późne średniowiecze 

Bielsko-Biała-Lipnik, kościół 
parafialny p. w. Narodzenia 
NMP i św. Walentego 
AZP 107-48/-

Muzeum w Cieszynie 

Prace prowadził mgr W Kuś. Finansowane przez parafię katolicką 
Bielsko-Biała Lipnik Nawarstwienia osadnicze w rejonie kościoła. 

Wieś Lipnik (ob. dzielnica Bielska Białej), lokowana na prawie magdeburskim w 4. ćw. 
XIII w., wzmiankowana była po raz pierwszy w 1326 r.; w 2. poł. XV w. stała się wsią 
królewską. 
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Obecny kościół wybudowany w stylu neogotyckim pochodzi z r. 1893. Stanął prawdo
podobnie na miejscu drewnianego kościółka z XV w., który spłonął w r. 1879. Wokół świą
tyni znajduje się kamienno-ceglany mur z kaplicami Męki Pańskiej. W związku z pracami 
mającymi na celu przesunięcie owego muru okalającego plac kościelny przeprowadzone 
zostały badania sondażowe. Poszukiwano pozostalości starszego kościoła oraz cmentarza, 
który do poł . XIX w. znajdował się przy kościele. 

Wykop sondażowy o wymiarach l x 8,8 m eksplorowany był do głębokości 3 m od strony 
muru oraz do głębokości 1,5 m po stronie przeciwległej . Badania ujawniły istnienie na 
głębokości 2,2-2,4 m warstwy użytkowej , zawierającej stosunkowo dużą ilość materiału 
ceramicznego w postaci fragm. naczyń oraz kafli glazurowanych z ornamentyką roślinną 
i w jednym przypadku antropomorficzną. W wykopie znajdowały się także resztki kości 
ludzkich pochodzących z cmentarza. Nie stwierdzono pozostałości jam grobowych czy 
szczątków trumien. Najpewniej materiał ten uległ daleko idącej destrukcji. Prace pozwoli
ły również na odsłonięcie lica fundamentu muru i uchwycenie na głębokości 3 m stopy 
fundamentu. Mur okalający plac kościelny okazał się bardzo solidną konstrukcją, która 
musiała sprostać naporowi wzgórza oraz wybudowanego na nim kościoła. W głównej 
mierze pełnił rolę muru oporowego. 

Prace związane z przebudową muru będą nadzorowane przez archeologa. 

Biskupiec, st. I ARCHEO-ADAM 
gm. loco, woj. olsztyńskie 

Badania prowadziła mgr H. Mackiewicz. Finansowane przez Urząd 
Miejski w Biskupcu. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo nowożytne, 
XVII-XVIII w. 

Badania objęły swym zasięgiem tereny dwóch posesji przy ul. Syreny 14 i 12. Zadoku
mentowano układ warstw kulturowych w obrębie wykopu na terenie posesji nr 14 oraz 
pozyskano liczny materiał zabytkowy w postaci fragm. naczyń ceramicznych oraz kafli 
typu miskawego i plycinowego. Wykop założono w miejscu rozebranego budynku, którego 
ściany frontowa i tylna były pozbawione fundamentu i posadowione zostały mniej więcej 
na poziomie ul. Syreny. Rozebrany budynek był konstrukcją parterową z zamieszkanym 
poddaszem. Zachowane partie fundamentów zagłębione były na głębokość ok. l m w pod
łożu i zbudowane zostały z kamieni narzutowych o zróżnicowanej wielkości, łączonych 
żółtą gliną. Szerokość fundamentu od strony posesji nr 16 wynosiła ca 0,8 m, zaś od strony 
posesji nr 12 ca 0,6 m. Rozebrany budynek nie posiadał klasycznego podpiwniczenia, 
wymagającego znacznie głębiej posadowionych fundamentów niż te, które zostały zareje
strowane. Zasięg fundamentu pozwolił określić wymiary rozebranego budynku na 8,6 
(ściany boczne) i 9,4 m (ściana frontowa) + 0,4-metrowej szerokości betonowa wylewka 
między budynkiem nr 14 i 12. Tylna ściana była nieco dłuższa, gdyż przestrzeń między 
posesją nr 16 i 12 nie zachowywała kątów prostych i miała kształt trapezu. Badania 
w obrębie posesji nr 12, oprócz możliwości zarejestrowania zewnętrznego lica fundamentu 
wschodniej ściany budynku na skutek eksploracji sąsiedniej działki, polegały głównie na 
analizie architektonicznej przyziemia oraz fotograficznym udokumentowaniu stanu za
chowania pomieszczeń piwnicznych przed zamierzonymi pracami remontowymi. W obrę
bie tej posesji jedynie tylna część budynku była podpiwniczona. Na uwagę zasługuje fakt, 
iż ściany fundamentowe o grubości ca 0,65 m praktycznie nie posiadały ławy fundamento
wej. Jej rolę spełniała jedna warstwa kamieni zagłębiona zaledwie na 0,3 m poniżej dna 
piwnicy. Przeprowadzone badania potwierdziły, że jeszcze w XVIII w. rejon ul. Syreny 
stanowiła drewniana zabudowa o charakterze gospodarczym, później zastąpiła ją zabudo
wa o charakterze miejskim - najprawdopodobniej murowana. Podkreślić należy, że obec
na ul. Syreny (d. Rybna) znajdowala się poza murami miejskimi, na terenie tzw. Przedmie
ścia Jeziorańskiego, a jej powstanie należy wiązać z upadkiem znaczenia murów miejskich. 
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Fotwierdza to materiał zabytkowy, który nie reprezentuje znalezisk wcześniejszych niż 
XVII-wieczne. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zaby
tków oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 

Bytom, st. 2, gm. loco, woj. katowickie - patrz: późne średniowiecze 

Chełm, st. 19 
AZP 80-90/-

Muzeum Okręgowe w Chełmie 

Badania prowadził mgr Andrzej Bronicki przy współpracy mgr mgr 
Dariusza Banacha i Urszuli Ruszkowskiej. Konsultowała dr hab. Ire
na Kutyłowska . Finansowane przez Urząd Miasta Chełma i Muzeum 
Okręgowe w Chełmie. Badania ratownicze reliktów średniowiecznej 
i nowożytnej zabudowy staromiejskiej przy historycznym rynku. 

Badania ratownicze podjęto przy ul. Lubelskiej nr 14-18 w związku z planowanymi tu 
pracami budowlanymi. Celem ich było rozpoznanie najstarszego osadnictwa i reliktów 
zabudowy staromiejskiej w tym rejonie miasta. Wykopy usytuowano w głębi posesji, w ob
rębie działek 14 i 16. Przebadano ogółem ok. 114,6 m2

, z tym że wykopów 5A, 6, 8, 9 
i 9A nie dokopano do calca, gdyż natrafiono w nich na współczesne wypełniska piwnic. 

Badania wykopaliskowe przy ul. Lubelskiej 14-18 pozwalają stwierdzić że: 
l. Najstarsze osadnictwo sięga X w. 
2. Zabudowa wczesnośredniowieczna utrzymywała się na tym terenie nieprzerwanie do 
końca XIV w. 
3. Z XIV/XV w., czyli z lokacją prawną (dokument lokacyjny 1392 r.) związana jest lokacja 
przestrzenna miasta. Wytyczono wówczas plac rynkowy sięgający ku północy do przebada
nych działek l i 10 oraz ku wschodowi aż po podnóże wyniesienia Góry Katedralnej, co 
widoczne jest jeszcze na rycinie T. Rakowieckiego z L 1765-1780. Późnośredniowieczny 
rynek otrzymał drewnianą nawierzchnię (strop mierzwy). Do k. XVIII-pocz. XIX w. na
wierzchnię rynku utwardzono kolejnymi warstwami niwelacyjnymi margla kredowego. 
4. Już w XIV-XV w. wykształciła się w północnej pierzei rynku działka miejska szerokości 
ok. 10-15 m z domami usytuowanymi szczytem do placu rynkowego. 
5. W k. XVII-pocz. XVIII w. pojawiły się domy drewniane z gankami-podcieniami od 
strony rynku, jak widać na sztychu T. Rakowieckiego. 
6. Być może z pocz. XVIII w. pochodzi budynek murowany - karnienica usytuowana 
szczytem do rynku, trzytraktowa i dwuosiowa (dz. 9, 8, 7 i 6). 
7. W k. XVIII lub pocz. XIX w. , przed 1822 r., chełmski plac rynkowy został skrócony na 

osi wschód-zachód przez przewężenie jego wschodniej części w obecnej wschodniej części 
odcinka ul. Lubelskiej. Dawne przyrynkowe działki znalazły się na tyłach działek wytyczo
nych przy nowej ulicy. 

W trakcie badań wykopaliskowych pozyskano olbrzymie ilości ruchomego materiału 
zabytkowego, odzwierciedlającego życie codzienne mieszkańców Chełma . Z wczesnego 
średniowiecza pochodzą naczynia gliniane, bransolety szklane oraz przedmioty kościane. 
Z późnego średniowiecza zachowały się liczne naczynia gliniane kuchenne i stołowe oraz 
wyroby metalowe. Z czasów nowożytnych pochodzą ozdobnie szkliwione naczynia stołowe, 
w tym wielobarwne półmajoliki oraz wyjątkowo liczne, bogato ornamentowane i kryte 
barwnym szkliwem kafle piecowe, jak również przedmioty metalowe i monety. 

Występujące w kolejnych chronologicznie nawarstwieniach bardzo liczne kości drobiu 
oraz zwierząt hodowlanych i dzikich świadczą o powszechnej konsumpcji mięsa w ciągu 
wieków przez chełmian. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Chełmie. 
Badania zakończono. 
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Cieszyn, ul. Bóżnicza l 
gm. loco, woj. bielskie 
AZP 109-44/-

Muzeum w Cieszynie 

Prace nadzorował mgr W. Kuś. Finansowane przez MKZ w Cieszynie. 
Pozostałości XVI-wiecznej zabudowy miasta. 

W trakcie prac ziemnych zlokalizowanych w średniowiecznym kwartale miasta natra
fiono na pozostalości kolebkowo sklepionych piwnic, związanych z nieistniejącymi obecnie 
budynkami, znanymi ze starych planów (XVIII w.) . 

Wytyczony plac budowy mial wymiary 8 x 15 m. W trakcie eksploracji natrafiono na 
dwa istotne elementy: fundament istniejącego jeszcze do 1937 r. budynku, pochodzącego 
prawdopodobnie z 2. poł. XVIII w., oraz piwnice zachowane w doskonałym stanie, pocho
dzące najpewniej z przełomu XVI i XVII w., które zostały wykorzystane jako podwalina dla 
wspomnianego budynku. Eksploracja polegala na otwarciu częściowo naruszonego skle
pienia kamiennego i wybraniu znajdującego się wewnątrz piwnicy gruzu, pochodzącego 
najpewniej z różnych okresów przebudowy miasta. Z odsłoniętej piwnicy, umownie zwanej 
centralną, prowadziły dwa sklepione wejścia do również zasypanych piwnic sąsiednich, 
z których jedna znajduje się bezpośrednio pod przebiegającą tędy ulicą. Piwnica centralna 
miała wymiary 4,5 x 4 x 3 m. Dno jej stanowiły płytki kamienne, zaś ściany wykonane były 
z ciosanego kamienia. W trakcie eksploracji nie uzyskano żadnego ruchomego materiału 
zabytkowego. Odkryte piwnice są, jak wynika to z badań inwentaryzacyjnych, częścią 
całego ciągu piwnic występujących wzdłuż sąsiadującej z ul. Bóżniczą ul. Menniczej . 

Nadzory archeologiczne zostały w tym rejonie zakończone . 

Częstochowa-Jasna Góra, 
st. 79 - kurtyna zachodnia 
AZP 86-48/30 

Folitechnika Krakowska 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Częstochowie 

Badania architektoniczno-archeologiczne przedinwestycyjne prowa
dził mgr inż. Waldemar Niewalda. Udział wzięli prof. Janusz Bogda
nowski (konsultacja) i mgr Jacek Koj (autor sprawozdania). Finanso
wane przez Klasztor oo. Faulinów na Jasnej Górze. Drugi sezon 
badań. Twierdza nowożytna, bastionowa. 

W 1993 r. kontynuowano rozległe prace remontowe i adaptacyjne tzw. walów jasnogór
skich. Zgodnie z harmonogramem przebudowana miała być kurtyna zachodniego frontu 
twierdzy. Przed przystąpieniem do prac, jeszcze w 1992 r. założono wykop sondażowy, 
przecinający wały od muru kurtyny do budynku dawnej Drukarni. Sondaż mial za zadanie 
sprawdzenie, czy w nasypie na kurtynie zachodniej zachowały się architektoniczne relikty 
pierwotnych obiektów twierdzy oraz w jaki sposób formowano nasyp, w celu ewentualnego 
jego odtworzenia po zakończeniu prac adaptacyjnych tej części walów jasnogórskich. 
W wykopie sondażowym rozpoznano 19 warstw gruzowych w czterech wyodrębniających 
się sekwencjach. Sekwencja warstw na głębokości od ok. 140 cm do ok. 200 cm (od 
powierzchni alejki u podnóża nasypu) wyraźnie związana jest z odsadzką pierwotnego 
muru kurtyny- zapewne był to poziom chodnika strzeleckiego kurtyny. Jedna z warstw 
tej sekwencji zawiera liczne ślady spalenizny. W dalszym etapie prac wybrano calość 
nasypu i wypełniska (zgodnie z projektem adaptacji kurtyny zachodniej), natrafiając na 
niski murek ceglany, równoległy do ściany kurtyny, zaczynający się 5 m od wcześniej 
wykonanego sondażu i ciągnący się w kierunku południowym do bastionu południowo-za
chodniego (św. Barbary). Funkcja murku nie zostałajeszcze określona. Material ruchomy 
z warstw gruzowych nasypu i wypełniska kurtyny mial charakter śmietniskowy (cerami
ka, szkło, fragm. kafli, kości zwierzęce). 
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Dokumentacja i materiał ruchomy złożono w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków 
w Częstochowie . 

Prace na kurtynie zachodniej zakończono. 

Dąbrówka, st. 13 
gm. Stryszów, w oj. b ielskie 
AZP 107-53/-

"ARCHEO-HORTUS" Sp. z o. o. Cze
ladź 

Badania ratownicze prowadziła mgr Teresa Kosmala. Finansowane 
przez inwestora budowy zbiornika wodnego w "Świnnej Porębie" -
Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pierwszy sezon 
badań. Dwór (2. pol. XVII-XVIII w. ). 

Celem prac ratowniczych związanych z zagrożeniem dworu przez budowę zbiornika 
wodnego było uzyskanie informacji o układzie stratygraficznym stanowiska oraz odsłonię
cie stopy fundamentowej muru dworu i ustalenie jego chronologii. 

Dwór usytuowany jest na południowym skraju wsi Dąbrówka, w miejscu zlokalizowa
nym jako niwa "Nadedworze", wspominana w źródłach pisanych. W L 1785-1788, kiedy 
wieś wzmiankowana już w 1430 r. należała do Antoniego Odrowąża Wilkońskiego, na 
niwie znajdował się dom pański (tożsamy z obecnym) i inne zabudowania. 

Założono 2 wykopy: I - usytuowany przy zachodniej ścianie zachodniego alkierza i II 
- usytuowany przy północnej , frontowej ścianie budynku. Przebadano 12,4 m2 powierz
chni. Uzyskano niewielką ilość materiału ceramicznego. 

Mur fundamentowy budynku dworu posadowiony został płytko , głębiej zalegała stopa 
fundamentowa alkierza. Budowlę rozpoczęto po zniwelowaniu terenu i ukształtowaniu 
terasy. Mur zbudowano z kamienia wapiennego, częściowo sortowanego, wiązanego gruby
mi spoinami zaprawy wapiennej . Po zbudowaniu obsypany został ziemią, a w części bli
skiej licu muru ziemia przemieszana była z wapnem hydraulicznym, co zmniejszało ściśli
wość gruntu przylegającego do fundamentu . 

Materiał ceramiczny w warstwie przylegającej do muru pozwala datować budowlę na 2. 
pol. XVII lub przełom XVII i XVIII w. Nic nie wskazuje na użytkowanie tego obszaru 
wcześniej . 

Nie zachodzi konieczność kontynuowania badań. Konieczny jest natomiast nadzór 
archeologiczny w trakcie rozbiórki i ewentualnego przenoszenia budynku. 

Drohiczyn, st. 57 
gm. loco, w oj. białostockie 
AZP 53-82/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Jerzy Maciejczuk z Muzeum Okręgowego 
w Białymstoku . Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Białymstoku. Nadzory archeologiczne na terenie byłego 
Klasztoru J ezuitów z pol. XVII w. 

W związku z rozpoczęciem w 1993 r. prac budowlanych związanych z odbudową za
chodniego skrzydła zespołu poklasztornego z 2. pol. XVII w. (rozebranego w k. XIX w.) 
prowadzono nadzory archeologiczne. 

W trakcie robót ziemnych związanych z wykonaniem wkopu pod fundamenty budynku 
(o wymiarach 12 x 14m) odsłonięto warstwę kulturową o miąższości dochodzącej do 3m, 
pochodzącą z czasów budowy i funkcjonowania klasztoru . W jej wypełnisku natrafiono na 
liczne fragm. kafli piecowych z polewą zieloną, brązową i białą. Miały one ornament 
roślinny i geometryczny. Datować je można na XVII-XIX w. Oprócz tego bardzo licznie 
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występował materiał ceramiczny i szkło butelkowe. Warstwa nowożytna w całości niszczy
ła wcześniejsze, wczesnośredniowieczne ślady osadnictwa, poświadczone jedynie nieliczny
mi fragm. ceramiki. W kilku miejscach zachowały się resztki muru budynku poklasztorne
go z XVII w. oraz fragm. przypory południowej szczytowej ściany budynku. 

Najciekawszym odkryciem było natrafienie na południowym stoku wzgórza na fragm. 
fosy z okresu wczesnego średniowiecza. Strop fosy zniszczony został w trakcie wyrówny
wania wzgórza w czasach nowożytnych. Przebadano odsłonięty odcinek fosy o długości 
11 m. W najszerszym miejscu strop fosy dochodził do 3 m, a głębokość do 1,5 m. W prze
kroju miała ona kształt niecki silnie zwężającej się ku dołowi. W jej wypełnisku natrafiono 
na bardzo liczny materiał ceramiczny datowany na XII-XIII w. oraz dużą ilość kości 
zwierzęcych. 

Elbląg-Stare Miasto- patrz: późne średniowiecze 
Głogów-Ostrów Tumski, st. 2, gm. loco, woj. legnickie- patrz: wczesne średniowiecze 
Gniezno, st. 22 (jezioro Święte) , gm. loco, woj . poznańskie- patrz: wczesne średniowiecze 

Gorzkowice, st. l 
gm. loco, woj. piotrkowskie 
AZP 78-53/1 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadzili mgr mgr Aleksander Andrzejewski i Janusz Pie
trzak. Finansowane przez Urząd Gminy z Gorzkowicach. Pierwszy 
sezon badań. Fortalicja nowożytna. 

Stanowisko nr l , tzw. fortalicja, położone jest po wschodniej stronie drogi prowadzącej 
z Gorzkowic do Plucic. Obiekt uformowano przez wykopanie fosy o głębokości ok. 7 m 
i szerokości ok. 10 m, odcinając koniec naturalnego garbu terenowego ciągnącego się 
wzdłuż rzeki Prutki. W ten sposób uzyskano formę terenową w kształcie prostokąta o WYIDia
rach 110 x 70 m. Od strony północnej znajduje się zagłębienie o głębokości 4 m poniżej 
powierzchni obiektu, wcinające się do jego wnętrza na 30 m wgłąb na szerokości 40 m. 

Ogółem wytyczono i wyeksplorowano 29 wykopów o łącznej powierzchni 346,25 m2 

i kubaturze ok. 300 m3
, z czego w zagłębieniu 10 wykopów o powierzchni 105,75 m2

. 

Wykonano także 101 odwiertów szczelinowym świdrem geologicznym, ułożonych 
w 5 ciągów. 

Wykopy przebadane na powierzchni obiektu przyniosły wynik negatywny, tzn. nie 
odkryto warstwy kulturowej ani żadnych śladów zabudowy. 

W wykopach eksplorowanych w obniżeniu natrafiono na relikty fundamentów muru 
i jego negatywy. Odsłonięto budynek o wymiarach 27 x 12,5 m, którego funkcje militarne 
wydają się być najbardziej prawdopodobne. 

W wykopach znaleziono bardzo skromną ilość ruchornego materiału zabytkowego, 
który należy określić jako nowożytny, a nawet wręcz współczesny. 

Wydaje się, że obiekt w Gorzkowicach jest nie skończoną realizacją, którą rozpoczęto 
budować w l. pol. XVII w., a dalsze prace zostały przerwane przez wojny szwedzkie. 
Zamierzonego założenia nigdy nie ukończono, zaś budynek rozebrano. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

Badania zakończono. 
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Hutki, st. 3 
gm. Bolesław, woj. katowickie 
AZP 97-52/26 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Katowicach 

Badania prowadzili mgr mgr J. Pierzak i D. Rozmus. Finansowane 
przez Kopalnię Piasku "Szczakowa" w Jaworznie. Pierwszy sezon 
badań. Osada hutnicza - XV-XVI w. 
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W lipcu 1993 r. przeprowadzono na terenach eksploatacyjnych kopalni piasku "Szcza
kowa" ratownicze badania wykopaliskowe, którymi objęto zachodni profil piaskowni na 
długości 30 m. Odkryto tu fragm . drewnianej rynny doprowadzającej wodę z pobliskiego 
stawu do płuczek oraz belki stanowiące pozostałości po bliżej nieokreślonej konstrukcji. 

Rynna doprowadzająca wodę do płuczek wykonana była z desek ustawionych pionowo, 
jedna nad drugą, pomiędzy pionowymi palikami. Szerokość jej wynosiła 1,6 m, dno wyło
żone było tłustą gliną. Fragment ceramiki odkryty na dnie rynny pozwala datować ją na w. 
XVI. Doprowadzała ona wodę z niezbyt odległego stawu, którego ślady w postaci namulisk 
i dużego pokładu torfu odkryto w profilu piaskowni. Woda płynęła do właściwych ko
ryt-płuczek, które wykonane były z jednego pnia drzewa. W nich płukano z gliny, ziemi 
i innych zanieczyszczeń galenę . 

Dwa koryta odkryto poza wschodnią krawędzią piaskowni. Jedno z nich, stosunkowo 
dobrze zachowane, miało 4,4 m długości i 75-80 cm szerokości , przy czym wnętrze miało 
55 cm szerokości . Koryta takie znane są ze źródeł ikonograficznych, głównie z dzieła De re 
metalica Agricoli z 1556 r. 

Na wschodniej stronie piaskowni, poza jej krawędzią, założono 6 sond badawczych. 
W jednej z nich natrafiono na pozostałości stosu hutniczego do wytapiania ołowiu z wyso
kogatunkowej rudy. Stos miał zarys prostokątny. 

Materiał ceramiczny odkryty w bezpośrednim sąsiedztwie stosu (m.in. kafle) oraz 
z innych sond można datować na l. pol. XVI w. W obrębie stosu natrafiono na grudki 
ołowiu. 

W wyniku prac badawczych udało się zrekonstruować cały proces hutniczy, od momen
tu przywiezienia rudy wydobytej z kopalń w sąsiednim Starym Olkuszu, poprzez płukanie, 
sortowanie i wytop, do uzyskania gotowego surowca. Część surowca w postaci brył ołowiu 
zwanych bochnami przewożono do odległego o około 6 km Olkusza, skąd wywożono go do 
Krakowa. Część natomiast wykorzystywana była do odciągania srebra na miejscu, tj. na 
terenie osady w Rutkach. 

Badana osada datowana jest wstępnie na w. XVI, przy czym nawarstwiła się ona na 
wcześniejsze, XV- wieczne osadnictwo, równie~ związane z działalnością przemysłową. 

Materiały przekazane zostały do Muzeum Sląskiego w Katowicach. 
Badania będą kontynuowane. 

Janiszewo 
gm. Lubraniec, woj. włocław
skie 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

AZP 51-45/32 

Badania prowadził mgr Aleksander Andrzejewski przy współudziale 
mgr Aldony Andrzejewskiej. Finansowane przez Wojewodę Włocław
skiego i Uniwersytet Łódzki. Dwa dwory na kopcach od ok. 1400 do 
ok. 1700 r. 

W trakcie penetracji terenowej prowadzonej przy realizacji problemu warzelnictwa soli 
w Zgłowiączce na Kujawach, w miejscowości Janiszewo (1 ,5 km na południe od Zgłowiącz
ki) stwierdzono istnienie trzech wzniesień ulokowanych nad rzeką Zgłowiączką w zabag-
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nionych łąkach, z licznym materiałem ceramicznym naczyniowym na powierzchni. Sytua
cja terenowajednoznacznie wskazywała na istnienie tutaj w okresie średniowiecza i nowo
żytności osadnictwa obronnego. W archiwaliach nie znaleziono informacji o dworach. 

W wyniku przeprowadzonych badań o charakterze sondażowym uzyskano dane wska
zujące na istnienie przynajmniej dwóch faz użytkowania obiektów. Pierwsza faza dotyczy 
dwóch mniejszych wzniesień, położonych bliżej rzeki, otoczonych całkowicie mokradłami. 
Na jednym z nich ulokowano ok. 1400 r. drewniany dwór otoczony palisadą. Materiał 
ceramiczny naczyniowy wydobyty z warstw wskazuje na użytkowanie obiektu do ok. 
1600 r. Na drugim wzniesieniu stwierdzono występowanie ceramiki naczyniowej odpowia
dającej chronologicznie opisanemu wyżej obiektowi, aczkolwiek w sondażowym wykopie 
i odwiertach nie uchwycono nawarstwień kulturowych. Druga faza wiąże się z ulokowa
nym na trzecim, najwyższym wzniesieniu dworu, prawdopodobnie murowanego, o czym 
świadczą wyorywane przez rolników liczne cegły i kamienie. Wykop sondażowy pozwolił 
stwierdzić istnienie negatywu fundamentu jakiegoś budynku i przylegającej doń szachul
cowej dobudówki. Zakres prac nie pozwala na dalej idące analizy i wnioskowania. Na 
podstawie uzyskanego materiału ceramicznego naczyniowego można wstępnie datować 
obiekt na XVII w., kres jego istnieniu położył pożar. 

Pierwsze, drewniane założenie obronne należy wiązać z wymienianym w księgach 
sądowych brzeskich Janem z Janiszewa herbu Rola. Janiszewscy władali Janiszewem do 
poł . XVI w., później wieś była własnością Kobielnickich herbu Godziemba. Od poł . XV w. 
połowa wsi należała do Stanisława z Lubrańca, prawdopodobnie z początkiem XVII w. cała 
stała się własnością tego rodu. Budowę murowanego dworu przypisać można zapewne 
Dąmbskim (Dąbskim) herbu Godziemba- jednej z najzamożniejszych rodzin kujawskich. 
W Janiszewie znajdowałaby się kolejna, trzecia po Lubrańcu i Śmiłowicach ich siedziba na 
Kujawach. 

Łącznie wykonano na trzech obiektach 261 odwiertów i przebadano wykopami po
wierzchnię 35m2. 

Badania będą kontynuowane w przyszłym roku w celu pełniejszego rozpoznania zało
żeń obronnych. 

Jankowo Dolne, st. 21 
gm. Gniezno, woj. poznańskie 
AZP 49-35/146 

Muzeum Początków Państwa Folskie
go w Gnieźnie 

Badania prowadził mgr Czejław Strzyżewski. Finansowane przez 
Konserwatora Zabytków Archeologicznych na woj. poznańskie i Mu
zeum Foczątków Faństwa Folskiego w Gnieźnie . Czwarty sezon ba
dań . Zabudowa dworska z późnego średniowiecza i czasów nowożyt
nych, punkt osadniczy kultury pomorskiej, osada wczesnośrednio
wieczna. 

Badania skoncentrowano na terenie ruin dworu, którego fundamenty kamienne 
z XVI w. były wykorzystane w XVII i l. poł. XVIII w. Założono 2 wykopy i 5 sondaży 
o łącznej powierzchni 127m2

. Wyeksplorowano ponad połowę gruzowiska dworu, spalone
go ok. poł. XVIII w. 

Fundament miał wymiary 8,12 (południowy zachód-północny wschód) x 7,4-7,6 m, 
a grubośćjego wynosiła 0,6-1,1 m. Wypełnisko w postaci przepalonej gliny, ziemi, spalone
go drewna z kilku poziomów budowli, zapewne piętrowej , miało miąższość 2,4-2,54 
m. W glinie spajającej kamienie fundamentu znaleziono ułamki cegieł gotyckich oraz kafli 
z końca XV w., w tym jeden z kopijnikiem trzymającym tarczę z herbem Nałęcz. Nato
miast w zwalisku wnętrza piwnicy dworu odkryto duże ilości ceramiki naczyniowej oraz 
kafle garnkowe i płytowe z XVII w., a wśród nich okazy z herbem Rawicz, jak również 
ułamki malowanych kafli z XVIII w. Wydobyto również fragm. naczyń szklanych, szyb 
okiennych, płytek posadzkowych i cegieł oraz kości zwierzęce i drewno. Znaleziono liczne 
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gwoździe, ćwieki, podkówki, noże, sprzączki, okucia, zawiasy i inne przedmioty żelazne, 
osełki kamienne, tarczkę-guz miedzianą, fragm. fajki, ciężarek gliniany oraz 6 monet 
miedzianych i fragm. szeląga srebrnego z XVII w. W dolnej części obiektu odsłonięto zary
sy po siedmiu słupach drewnianych oraz pozostałości drewnianej podłogi obiektu z XV w.? 
z kamieniem żarnowym i szkieletem zwierzęcym. W pobliżu odkryto też fragm. wkopu 
z XVIII w. W sondażu 4 natrafiono na narożnik nowożytnego fundamentu kamiennego, 
którego nie eksplorowano. 

W innych wykopach znaleziono liczne ułamki kafli z 2. pol . XV w., a wśród nich obiekty 
zdobione motywami religijnymi (Samson zwyciężający lwa, kuszenie Chrystusa), scenami 
rycerskimi i dworskimi, a głównie herbami, w tym Poraj arcybiskupa i prymasa Jana 
Gruszczyńskiego (1464--1473), Habsburgów, Jastrzębiec , Korzbok, Łabędź , Wadwicz, Wie
niawa i Zaremba. Wystąpiły również ułamki ceramiki kultury pomorskiej , a także 
z XII-XIV w. 

Materiały znajdują się w Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie. 
Badania będą kontynuowane. 

Krasnystaw, st. 100 
gm. loco, woj. chełmskie 
AZP 83-87/-

Usługi Archeologiczne Stanisław Go
łub Powstańców Warszawy 3, m. 26 
22-100 Chełm 

Badania prowadził mgr S. Gołub (autor sprawozdania), uczestniczyła 
mgr E. Sobczuk. Konsultant dr hab. l. Kutyłowska. Finansowane 
przez Izbę Skarbową w Chełmie . Badania ratownicze. Fazostałości 
fosy z okresu późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. 

W związku z rozbudową Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie, ul. Rzeczna 5, zlokali
zowanego w pobliżu zespołu pojezuickiego z XVII!XVIII w. , zaistaniała możliwość przepro
wadzenia ratowniczych badań archeologicznych. 

Ze względu na małą powierzchnię do założenia wykopów, bliskość fundamentów budo
wanego budynku z jednej strony i ziemnego kabla elektrycznego z drugiej , zastosowano 
metodę szybową. Założono 3 małe wykopy: dwa 1,5 x 2 m oraz jeden 3 x 1,5 m. Po 
natrafieniu w wykopie 3 (3 x 1,5 m) na pozostałości fosy przedłużono go zakładając wykop 
3a (2 x l m), aby uzyskać przekrój fosy i uchwycić ewentualnie jej zasięg, choćby w jednym 
kierunku. Ogółem przebadano powierzchnię 12,5 m2

. 

Celem badań było uchwycenie fosy zaznaczonej na XVIII- wiecznych rycinach. Cel 
osiągnięto, pozyskując częściowy profil z dnem obiektu. Jest to sztucznie przekopana fosa 
o rekonstruowanej głębokości 2, 7 m. Została prawdopodobnie na tym odcinku jednorazo
wo zasypana w związku z jakąś niwelacją tego terenu - może w pobliżu staromiejskiego 
cypla prowadzono prace budowlane? Szerokość fosy jest trudna do ustalenia - w dolnej 
partii mogła mieć ok. 5 m, w górnej 8-10 (są to bardzo przybliżone dane). 

Z materiałów zabytkowych pozyskano między innymi: 334 fragm. ceramiki, 21 fragm. 
kafli, 31 fragm . szkła, 13 gwoździ żelaznych oraz 112 fragm. kości zwierzęcych . Na uwagę 
zasługują : fragm. porcelanowej figurki, 2 stopki od pucharków szklanych, fragm. kafla 
garnkowego, miedziana miseczka oraz czaszka? konia. 

Większość materiałów zabytkowych datować można na XVIIIXVIII w. Mniej licznie, ale 
występują materiały nawet od XIII w., liczniejsze są XV-XVI-wieczne do zupełnie współ
czesnych. 

Zabytki oraz dokumentację przekazano Muzeum Regionalnemu w Krasnymstawie. 
Badania nie będą kontynuowane. 
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Łowicz-Zamek 
gm. loco, woj. skierniewickie 
AZP 59-56/54 

Okres nowożytny 

Spółka Archeologiczno-Konserwator
ska "KAIROS" z Łodzi 

Badaniami kierował mgr Piotr Świątkiewicz (autor sprawozdania). 
Finansowane przez Wojciecha Groneckiego (właściciel). Ruiny zamku 
arcybiskupów gnieźnieńskich- XVI-XVII w. 

Badania ratowniczo-weryfikacyjne podjęto w trybie interwencyjnym w związku z pla
nowanymi pracami ziemnymi naruszającymi strukturę otaczającego zamek wału o szero
kości u podstawy ok. 50 m i wysokości 2 m. Ich celem było rozpoznanie budowy południo
wego odcinka wału, gdzie założono wykop sondażowy przecinający zewnętrzny stok 
i sięgający jego centralnej partii. Stwierdzono, że wał usypano na tłustym, bagiennym 
czarnoziemie, zawierającym grubą warstwę faszyny. Trzon wału stanowi piaszczysty na
syp o prawdopodobnej szerokości podstawy ok. 20 m i zachowanej wysokości l m, stabili
zowany kamiennymjądrem i dwiema przekładkami z gałęzi wzmocnionych ukośnie wbity
mi palami. N a nim zalegał płaszcz o miąższości ok. 60-80 cm, usypany z próchnicy, gliny 
i darni, tworzący w dużym stopniu obecną formę terenową obiektu. 

Uchwycona niejednolitość konstrukcyjna wału odzwierciedla być może dwufazowaść 
jego budowy. Niestety pozyskany materiał ruchomy w postaci kilkudziesięciu fragm. kafli 
piecowych, naczyń i kości zwierzęcych, datowanych ogólnie na XVI-XVII w., nie poddaje 
się precyzyjniejszemu chronologiczno-stratygraficznemu uporządkowaniu . Niezbędnejest 
zatem prześledzenie całego przekroju wału, od jego szczytu do fosy otaczającej zamek 
górny, a niezależnie od tego objęcie wszystkich inwestycji na tym terenie ścisłym nadzorem 
archeologicznym. 

Modrzyca, st. 8, grn. Otyń, woj . zielonogórskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Nowe Miasto nad Wartą, st. 2, grn. loco, woj. poznańskie- patrz: późne średniowiecze 
Olkusz, st. 2, grn. loco, woj. katowickie- patrz: późne średniowiecze 

Olsztyn, st. XXIv, wykop 7 ARCHEO- ADAM 

Badania prowadzili mgr mgr H. Mackiewicz, A. Mackiewicz. Finan
sowane przez M. Kilanowskiego, B. Uryna, W Rabcewicza, T Święc
kiego (inwestorzy prywatni). Pierwszy sezon badań . Stare Miasto, 
XVI-XX: w. 

Badania archeologiczne zostały przeprowadzone wczesną wiosną 1993 r. we wschodniej 
pierzei ulicy Kołłątaja. 

Założono wykop oznaczony jako nr 7 w obrębie st. x:xrv. Odkryto m.in. relikty drew
nianej studni z bali dębowych łączonych na zrąb . Ciekawostką może być fakt, iż część 
materiału do jej budowy została użyta wtórnie, o czym świadczą ślady opalenia na belkach. 
Na podstawie materiału zabytkowego pozyskanego z wnętrza studni, a zwłaszcza na pod
stawie czarki zdobionej półmajoliką, można ją datować na pol. XVI w. Z innych zabytków 
na uwagę zasługują 2 całkowicie zachowane garnki (jeden siwy, jeden ceglasty) oraz 
6 naczyń całkowicie lub częściowo wyklejonych i jedna całkowicie wyklejona pokrywka, 
a także fragm . kafli miskowych, w tym kafli z cylindrycznym korpusem i kwadratowym 
otworem polewanym wewnątrz, będących dobrym datownikiem, gdyż polewanie wnętrza 
kafli miskowych zanika w 2. pol. XVI w. Ponadto pozyskano fragm. drewnianego instru
mentu muzycznego. 

W północnej części wykopu stwierdzono obecność konstrukcji architektonicznych po
chodzących z 2. pol. XIX i l. pol. XX w. Fundamenty budynków XIX-wiecznych zbudowa-
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ne były z kamieni i gotyckiej cegły rozbiórkowej , z której zbudowane były sklepienia 
kolebkowe piwnic. Kamienie i cegła łączone były zaprawą gliniasto-piaskową. Wystąpiły 
pozostałości budynku nowożytnego, a właściwie współczesnego, zbudowanego z cegły no
wożytnej łączonej zaprawą cementową. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w obrębie wykopu 7, pomimo dużych jego rozmiarów 
(ca 20 x 40 m), nie stwierdzono obecności warstw średniowiecznych, które prawdopodob
nie uległy zniszczeniu podczas późniejszych prac budowlanych i niwelacyjnych. Jedynym 
elementem starszym niż nowożytność jest wspomniana już studnia. Ponadto w narożniku 
północno-zachodnim stwierdzono na niewielkim obszarze obecność warstw późnośrednio
wiecznych zalegających pod posadzką piwnicy budynku nowożytnego. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami). Oznaczone i zde
montowane elementy studni przechowywane są w piwnicach zamkowych w Lidzbarku 
Warmińskim. 

Olsztyn, st. XXIV; wykop 8 ARCHEO-ADAM 

Badania prowadzili mgr mgr H. Mackiewicz i A. Mackiewicz. Finan
sowane przez S. i J. Szwejków (inwestorzy prywatni). Pierwszy sezon 
badań. Stare Miasto - miejskie mury obronne. 

Badania przeprowadzone zostały na terenie działki budowlanej położonej w zachodniej 
pierzei ul. Kołłątaja (nr 11). Wykop ten oznaczono jako nr 8 w obrębie st. XXIV Na uwagę 
zasługuje fakt, iż nawarstwienia kulturowe w obrębie tej działki zostały zniszczone już 
wcześniej, na skutek prowadzenia tu prac ziemnych przy pomocy sprzętu mechanicznego 
bez nadzoru archeologa - m.in. zniszczono wtedy znaczny odcinek zachodniego ciągu 
murów miejskich. 

Pomimo znacznych zniszczeń w obrębie omawianej działki udało się uchwycić partię 
fundamentową murów miejskich oraz moment zmiany ich przebiegu w kierunku połu
dniowo-wschodnim. W obrębie omawianej działki mury załamują się w kierunku połu
dniowo-wschodnim pod kątem 170°, a więc zgodnie z planem, jaki został przedstawiony 
w pracy C. Wunscha z 1933 r., obrazującym przebieg murów z ok. 1800 r. (mury załamują 
się pod kątem 173°). Drobne niedokładności mogą być efektem nałożenia się niewielkich 
pomyłek pomiarów w czasie prac terenowych. Mur w tym miejscu miał ok. 2 m grubości 
(u podstawy), co może być wynikiem tego, iż zarejestrowano partię fundamentową. Fonad
to po jego zewnętrznej (zachodniej) stronie stwierdzono obecność bruku kamiennego, 
który należy kojarzyć z budową mostu lub umocnieniami brzegowymi. Trudno jest jednak 
stwierdzić jednoznacznie, czy mamy tu do czynienia z przyczółkiem mostowym czy też 
wybrukowanym nabrzeżem obniżającym się w kierunku zachodnim (w stronę Łyny) . Ze 
względu na brak materiału zabytkowego nie można również wykluczyć, iż jest to fragm. 
bruku, który był założony w najstarszych częściach miasta w l. 1836, 1838, 1845-1857. 
Ponadto w obrębie wykopu udało się uzyskać profil wschodni i południowo-wschodni. 
Profil północny stanowi ściana sąsiedniego budynku, natomiast profil zachodni był nie
możliwy do uchwycenia ze względu na teren gwałtownie opadający w kierunku zachodnim 
i poza pojedynczymi kamieniami będącymi reliktami murów miejskich praktycznie w tym 
miejscu nie wystąpił. Relikty partii fundamentowej murów miejskich odkryto na poziomie 
ca 104,7-105 m n. p. m. Nie stwierdzono obecności ciekawszych zabytków ruchomych. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami) . 
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Olsztyn, st. XXIY, wykop 9 ARCHEO-ADAM 

Badania prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowane przez U. Racz
kowską (inwestor prywatny). Pierwszy sezon badań. Stare Miasto, 
nawarstwienia nowożytne, XVII-XX w. 

Wykop nr 9 w obrębie st. XXN założony został w zachodniej pierzei ul. Kołłątaja, na 
terenie działki budowlanej, w miejscu, gdzie pierwotnie znajdował się budynek nr 16 
(znany wcześniej jako "synagoga"). Wykop powstał w wyniku rozebrania części budynku 
i wykonania prac ziemnych do celów budowlanych pod zamierzoną inwestycję budowlaną. 
Miał on kształt nieregularnego wieloboku o wymiarach: 14 x 7 x 8 x 6 x 4 m. W części 
północno-wschodniej stwierdzono obecność pozostałości po piwnicy budynku pochodzące
go z początku XVII w. Piwnica miała sklepienie kolebkowe z rozbiórkowej cegły gotyckiej 
łączonej na zaprawę wapienną. Ponadto na zachód od piwnicy wystąpiły nawarstwienia 
kulturowe pochodzące z 2. poł . XVII w., o czym świadczy duży fragm. wyklejonego naczy
nia ceramicznego wypalonego w atmosferze redukcyjnej, dający możliwość wykonania 
całkowitej rekonstrukcji. Z ciekawszych zabytków na uwagę zasługuje rzadki kafel typu 
miskowego w postaci prostokątnej "pokrywki", który można datować na XVII w. W obrę
bie wykopu stwierdzono jedynie fragmentaryczne występowanie nawarstwień późnośre
dniowiecznych. Trzeba podkreślić, iż zachodnia część budynku była prawdopodobnie nie
podpiwniczona, jakkolwiek z całą pewnością wykluczyć istnienia tu piwnicy nie można, ze 
względu na występowanie nawarstwień zasypiskowych o jednolitym charakterze i znacz
nej miąższości. W części tej dały się jednak zaobserwować fragm. fundamentów kamien
nych łączonych na glinę przemieszaną z gruzem. Stanowią one pozostałość po fundamen
tach ścianek podziałów wewnętrznych budynku. Calec w obrębie tego wykopu stanowiła 
żółta glina i żółty piasek. Podkreślić trzeba, iż fundament omawianego budynku zalegał 
mniej więcej na tym samym poziomie co fundamenty budynków odsłonięte we wschodniej 
pierzei ul. Kołłątaja w obrębie wykopu 7. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami) . 

Przemyśl-Zamek, st. l 
AZP 108-84/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Przemyślu 

Prowadzono nadzory archeologiczne przy kurtynie południowo-wschodniej zamku 
w Przemyślu w odcinkach 1-16 oraz ratownicze badania archeologiczne w odcinkach 
8-12. Ze względów konserwatorsko-budowlanych obniżono poziom gruntu o ok. metr 
wzdłuż zewnętrznej strony kurtyny południowo-wschodniej . 

Odkryto nowy element murowany, który można wiązać z zabudową zamku gotyckiego. 
Mur o wymiarach 2,3 na 2 m, wykonany z kamienia łamanego płytowo, z otworem pośrod
ku, dostawiony jest do kurtyny od zewnątrz (najpewniej pełnił funkcję latryny zamkowej) . 
Wzdłuż muru, przy obniżeniu terenu wydobyto ok. tysiąca sztuk ceramiki - najstarsza 
z 2. poł. XIII-XIV w., najliczniejsza z XVI-XIX w. 

Przewóz, st. 3, gm. loco, woj. zielonogórskie- patrz: późne średniowiecze 
Rabsztyn, st. l, gm. Olkusz, woj. katowickie- patrz: późne średniowiecze 
Rudy, gm. Kuźnia Raciborska, woj. katowickie- patrz: późne średniowiecze 
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Serock, st. ll 
gm. loco, woj. st. warszawskie 
AZP 51-67/2 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska-Puszkarska. Finanso
wane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Pierwszy sezon badań. 
Rynek XIV-XIX w. 
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Badania archeologiczne, których celem było przebadanie północno-wschodniej pierzei 
Rynku, podjęto w związku z planowaną budową ratusza. Wytyczono 13 wykopów o łącznej 
powierzchni 325 m2

. Po zdjęciu bruku, który położono w latach 1846-1848, stwierdzono 
we wszystkich wykopach występowanie warstwy kulturowej o miąższości 1-1,5 m. 

Wydzielono 3 fazy użytkowania rynku pomiędzy XVII-XVIII i XIX w. Pod warstwą 
bruku z l. poł . XIX w. stwierdzono występowanie warstw niwelacyjnych ze śladami poża
rów. Zadokumentowano fragm. bruku? (utwardzania nawierzchni) datowane na koniec 
XVIII w. W warstwie kulturowej związanej z brukiem znaleziono tzw. boratynek - mie
dziany szeląg litewski Jana Kazimierza z 2. poł. XVII w. i miedziany grosz z 1797 r. z wize
runkiem Fryderyka Wilhelma. W najstarszym poziomie osadniczym znaleziono miedziany 
szeląg litewski Jana Kazimierza z 1665? r. z mennicy w Kownie. 

W wykopach wytyczonych w centralnej części rynku nie uchwycono śladów dawnego 
ratusza. Mogła to być budowla drewniana, która uległa spaleniu, a teren został zniwelowa
ny, o czym świadczy przemieszany, niwelacyjny charakter warstw kulturowych. Zadoku
mentowano prymitywną studnię (płytkie zagłębienie w ziemi) datowaną wstępnie na 
XVIII w. Mogło to być naturalne źródło wykorzystane na poidło, z którego wypływała woda 
wymywając piasek i spływając w kierunku południowo-wschodnim. Występowanie napły
wowej warstwy piasku stwierdzono w całym południowym ciągu wykopów. 

O częściowo przemieszanym charakterze warstw kulturowych na rynku w Serocku 
świadczy występowanie w najmłodszych w układzie stratygraficznym warstwach kulturo
wych najstarszego chronologicznie materiału zabytkowego, datowanego na koniec 
XIII-XIV w., co potwierdza średniowieczną genezę miasta. 

Wyróżniono poziomy użytkowania rynku w XIV/XY, XVI i XVII w.- na przebadanym 
odcinku nie uchwycono śladów ratusza. 

Badania wykopaliskowe dostarczyły nowych materiałów do historii i rozwoju prze
strzennego Serocka. 

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

Badania zostały zakończone. 

Sulejów, st. l 
gm. loco, woj. piotrkowskie 
AZP 75-55/6 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi. 

Badania eksploatacji wykopaliskowej Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi. Opactwo cysterskie w Sulejowie. 

Celem badań było sprecyzowanie przebiegu zachodniego i południowego odcinka naj
starszego obwodu obronnego opactwa i roli w nim baszty mauretańskiej. Wyeksplorowano 
łącznie 6 wykopów o powierzchni 35m2

. 
Najważniejszym osiągnięciem badawczym było stwierdzenie, iż zachodni odcinek muru 

obronnego stanowi przedłużenie zachodniego boku baszty mauretańskiej: odsłonięto prze
wiązanie obydwu murów w partii fundamentowej (wykop nr 1/93). Kilkoma wykopami 
potwierdzono istnienie reliktów zachodniego odcinka muru obwodowego pod resztkami 
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spalonej w 1953 r. starej plebanii. Mur ten, grubości 2,1 m, prawdopodobnie był przerwany 
wjazdem, jednak jego usytuowanie nie jest jeszcze znane. 

Przy okazji eksplorowania wykopu nr 1/93 natrafiono na dobrze zachowany kanał 
odwadniający, odprowadzający wody opadowe z dziedzińca gospodarczego. Kanał sklepio
ny cegłą, o ścianach i dnie z piaskowca, miał wymiary 1,4 (szerokość) x l m (wysokość) 
i przebiegał z północnego wschodu ku południowemu zachodowi, by w bezpośrednim są
siedztwie baszty mauretańskiej opuścić teren opactwa prowadząc wodę do Pilicy. Został 
wykonany prawdopodobnie w XVII w. 

W czasie prac znaleziono 80 ułamków ceramiki, 16 fragm . szkła, 12 ułamków kości 
zwierzęcych , 6 ułamków kafli , 2 fragm . przedmiotów metalowych i monetę (szeląg koron
ny Jana Kazimierza, bity w l. 1660-1666). Ogólnie materiał można datować na okres od 
XVdoXIX.w. · 

Prace badawcze przy sulejowskim obwodzie obronnym winny być kontynuowane, jest 
on bowiem jednym z najlepiej zachowanych opactw cysterskich w Europie. 

Tarnów-Stare Miasto, st. 14- patrz: późne średniowiecze 

Tykocin, st. 39, pl. Czarniec
kiego 
gm. loco, w oj . białostockie 
AZP 36-83/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Urszula Stankiewicz. Finansowane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Drugi sezon 
badań. Stary Rynek (XV- XX w.). 

Kontynuowano prace na pl. Czarnieckiego. Badaniami objęto wschodnią część byłego 
parku, koncentrując się na rozpoznaniu zasięgu wschodniego placu targowego oraz zagos
podarowania tej części Starego Rynku. 

Założono 2 wykopy o łącznej powierzchni 66 m2
. Pierwszy, o wymiarach 3 x 5 m, 

usytuowano przy wschodniej granicy bruku okalającego pomnik Stefana Czarnieckiego. 
Drugi, o tych samych wymiarach, w odległości ok. 28 m na zachód od murów kościoła 
parafialnego, na osi bramy wejściowej i drzwi kościelnych , tuż przy wschodniej granicy 
byłego parku. 

W wykopie pierwszym, na głębokości 36 cm od powierzchni ziemi, odkryto fragm. 
bruku z materiałem XIX-XX- wiecznym. Poniżej , w południowej partii, na głębokości 
60 cm odsłonięto fragm. zniszczonego muru kamienno-ceglanego z zaprawą wapien
no-piaskową (zachowana grubość muru 148-150 cm, wysokość 70-90 cm). W wykopie nie 
stwierdzono warstw, które można byłoby wiązać z budową nawierzchni rynkowej przez 
J. K. Branickiego w 2. pol. XVIII w. 

W wykopie drugim do głębokości 100 cm od powierzchni układ warstw zaburzony jest 
współczesnymi wkopami. Poniżej , na głębokości 100-105 cm od powierzchni odsłonięto 
fragm. spalonych belek konstrukcyjnych budynku drewnianego. Odkryto zachowane do 
wysokości 60- 80 cm fragm. ściany zewnętrznej oraz fragm . ścian działowych, dwie belki 
legarowe położone na kamieniach oraz warstwy przepalonej gliny i polepy z okruchami 
węgli drzewnych. W trakcie eksploracji warstw gruzu odsłonięto zarysy dwóch pieców 
kaflowych. 

Pierwszy piec, w części południowo-zachodniej budynku, wykonany był z kafli garnko
wych i miskowych o otworach okrągłych, kwadratowych, koniczynkowatych. Część kafli 
miskowych zdobiono ornamentem rozetowym. W warstwach gruzu związanych z piecem 
znaleziono kilka fragm. oraz jeden cały kafel garnkowy o otworze zamkniętym ażurową 
płytką ceramiczną z ornamentem architektonicznym. Uzyskany materiał oraz układ 
warstw wskazują, iż był to prawdopodobnie piec kształtu owalnego, postawiony na cokole 
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glinianym, "grubo lepiony", o czym świadczy duża ilość gruzu glinianego z odciskami kafli 
oraz ze śladami okopcenia. Kafle różnych rozmiarów, wypalane w atmosferze utleniającej 
na kolor ceglasty, mocowano zapewne przy zastosowaniu prętów, obręczy i gwoździ żela
znych do masywnej, glinianej konstrukcji pieca. Znaleziono 2 całe oraz kilkanaście fragm. 
prętów żelaznych i 14 obręczy. 

Drugi obiekt, o podobnym kształcie, wykonany z kafli garnkowych i miskowych barwy 
szarej i ceglastej, należałoby również zaliczyć do grupy pieców "grubo wylepionych". 
W warstwach gruzu związanych z konstrukcją drugiego pieca nie stwierdzono występowa
nia elementów żelaznych, natomiast odkryto 4 pionowo wbite słupki drewniane. Kształtu 
niemal prostokątnego, zachowanej długości 60 cm, zaostrzone półokrągło, ustawione jeden 
obok drugiego tworzą łuk. 

W oparciu o uzyskany materiał zabytkowy odsłonięty budynek należałoby wstępnie 
datować na 2. pol. XV-l. pol. XVI w., zakładając równoczasowość budowy domu i pieców. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 

Włocławek-Zamek - patrz: późne średniowiecze 
Wolbórz, st. 23, gm. loco, woj. piotrkowskie- patrz: późne średniowiecze 
Wrocław-Stare Miasto, plac Dominikański - patrz: późne średniowiecze 
Zagórze, st. 13, gm. Mucharz, woj. bielskie- patrz: późne średniowiecze 

Zawichost, kościół p. w. Wnie· 
bowstąpienia NMP 
gm. loco, woj. tarnobrzeskie 
AZP 87-75/35 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej w Lublinie Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Andrzej Rozwałka. Finansowane przez Pań
stwową Służbę Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu i Uniwersytet Ma
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Wczesno
średniowieczne, średniowieczne i nowożytne relikty kościoła para
fialnego. 

Jesienią 1992 r. w podziemiach kościoła parafialnego w Zawichoście, w trakcie prac 
budowlanych mających na celu założenie instalacji grzewczej odsłonięto fragm. starszej od 
obecnej, barokowej świątyni. Odkryto wówczas m.in. relikty absydy prezbiterium, filarów 
na styku prezbiterium z nawą główną, północną część transeptu z absydiolą od strony 
wschodniej. 

Od lutego 1993 r. roboty w podziemiach kościoła objęte zostały nadzorem archeologicz
nym. Prace prowadzone były przy południowo-wschodniej części fundamentów nawy 
obecnej świątyni . Odsłonięto całość podstawy filara na styku transeptu i nawy głównej 
pierwotnej świątyni, jak również fragm. fundamentu ściany południowej jej nawy głównej . 
Rozpoznane w tej partii nawarstwienia kulturowe wskazują na ich związek z nowożytny
mi i współczesnymi przebudowami i remontami kościoła. Na kilkumetrowym odcinku, 
bezpośrednio na podłożu macierzystym zachowały się fragmentarycznie poziomy nowożyt
nych pochówków przewarstwionych ziemią. Całość części grzebalnej przykryta była praw
dopodobnie kamiennym brukiem. Znaczna część pochówków w obrębie świątyni została 
zniszczona. 

Odkryte relikty pozwoliły prowadzącemu nadzór konserwatorski historykowi sztuki 
W Koziejowskiemu na dokonanie próby rekonstrukcji rzutu poziomego pierwotnej świąty
ni, uważanej przez niego za wczesnoromańską, prawdopodobnie fundacji żony Władysława 
Hermana- Judyty Marii. Według rekonstrukcji miała to być trójnawowa bazylika z tran
septem z dwoma absydiolami od strony wschodniej i kwadratowym prezbiterium zakoń
czonym absydą. Od strony zachodniej istniały zapewne jedna lub dwie wieże. 
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Badania przeprowadzone w sierpniu 1993 r. miały na celu weryfikację zaproponowanej 
rekonstrukcji, a przynajmniej jej zasadniczego zarysu. Wykopy założono na linii przebiegu 
ewentualnych fundamentów naw bocznych, południowo-zachodniej wieży i południowej 
partii transeptu, w tym ostatnim przypadku również w celu lokalizacji drugiej absydioli. 
Przeprowadzone w skromnym zakresie badania pozwalają, jak dotychczas, na sformuło
wanie następujących wniosków: 
l. Pozostałości najstarszej świątyni pozbawione są śladów naw bocznych, trudno jednak 
bez dalszych badań stwierdzić, czy jest to efekt redukcji pierwotnego założenia kościoła czy 
też fundamenty naw zostały całkowicie rozebrane. 
2. Pierwotna kolegiata posiadała co najwyżej jedną wieżę, której pozostałości znajdują się 
być może pod fundamentarni obecnej kruchty. 
3. W miejscu występowania drugiej, południowej absydioli transeptu występują mury nie 
związane z obecnym i wcześniejszymi założeniami kościoła; wyjaśnienie tej kwestii wyma
ga poszerzenia wykopu w kierunku prezbiterium. 
4. Odsłonięta w wykopach stratygrafia dowodzi, że na terenie bezpośrednio przylegającym 
do obecnie istniejącego kościoła zniszczony został pierwotny układ nawarstwień kulturo
wych. Przypuszczalnie prace budowlane i niwelacyjne w trakcie wznoszenia świątyni ba
rokowej i później zniszczyły stratygrafię przykościelnego cmentarza. 

W przypadku przyszłych badań na zewnątrz kolegiaty niezbędne wydaje się rozpozna
nie dalszej części transeptu, szczególnie w miejscu styku nawy i prezbiterium obecnego 
kościoła. Wyjaśnić to może kwestię południowej absydioli i murów fundamentowych pier
wotnego prezbiterium. Trudniejsze technicznie, ale istotne poznawczo, byłoby zbadanie 
fundamentów wieży zachodniej najstarszej świątyni. Badań weryfikacyjnych wymaga rów
nież otoczenie kościoła, jak bowiem wynika z wizytacji z 1637 r. kościół zbudowano na 
kształt twierdzy w otoczeniu wałów i parkanów. 

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

Badania powinny być kontynuowane. 

Zgłowiączka, gm. Lubraniec, woj. włocławskie- patrz : wczesne średniowiecze 

Zielona Góra, st. 18, wykop 
nr V, VI 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

AZP 62-14/31 

Badania prowadził mgr Jarosław Lewczuk. Finansowane przez Spół
dzielcze Biuro Projektów) Usług "Projekt" w Zielonej Górze oraz 
Muzeum Archeologiczne Srodkowego Nadodrza. Pierwszy sezon ba
dań. Osadnictwo miejskie z XV i XVI w. 

Przeprowadzono rozpoznawcze badania wykopaliskowe poprzedzające planowaną bu
dowę nowego centrum handlowego w Zielonej Górze, które zostanie usytuowane przy 
południowej pierzei Rynku Starego Miasta, (działka nr 365 o powierzchni 956 m2), na 
miejscu dawnego Domu Towarowego i wyburzonych w latach 60. domów mieszkalnych 
przy ul. Krawieckiej nr l i 3. Dom Towarowy ze względu na jego zły stan techniczny 
rozebrano w latach 80. 

W części wschodniej działki (ul. Krawiecka l, 3) założono 2 wykopy (o numerach V i VI 
w obrębie Starego Miasta), które dostarczyły 4634 fragm. ceramiki, ponad 500 fragm. kafli 
garnkowych (w tym 22 formy prawie całe lub zdatne do rekonstrukcji rysunkowej), fragm. 
kafli płaskich, rury piecowe, fragm. dachówek, liczne przedmioty metalowe (gwoździe, 
noże, haki, okucia, łupki żelazne, półwytwory przedmiotów), kostkę do gry, kulki szklane 
(prawdopodobnie również służące do gry), 11 monet (całych i fragm.). 
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Ceramika stalowoszara stanowiła 28% całości ceramiki, ceramika żółtokremowa -
49%, ceramika ceglastoczerwona - 22,1 %, kamionka - 0,35%, ceramika inna- 0,5%, 
wtręty ceramiki ze schyłkowych faz wczesnego średniowiecza- 0,06%. 

Monety znajdowane w poszczególnych warstwach osadniczych datują je na czasy od 
przełomu XIV i XV w. aż po l. poł. XVI w. Domy konstrukcji murowanej, które przykryły 
omawiane ślady osadnictwa, powstały zapewne po r. 1582 lub 1626, przy odbudowie miasta 
zniszczonego pożarem. Rozebrano je dopiero w latach 60. XX w. 

Badania będą kontynuowane. 

Żary, st. 50, woj. zielonogórskie - patrz: późne średniowiecze 

Żdanów, st. l 
gm. Zamość, woj. zamojskie 
AZP 89-88/67 

Regjonalny Ośrodek Studiów i Ochro
ny Środowiska Kulturowego w Lubli
nie 

Badania prowadziła mgr Ewa Prusicka. Finansowane przez Urząd 
Gminy i Zakład Energetyczny w Zamościu . Drugi sezon badań. Ar
chitektura nowożytn_a. Grób kultury mierzanowickiej z wczesnego 
okresu epoki brązu. Siady osadnictwa średniowiecznego. 

Celem badań było pełniejsze rozpoznanie murów fundamentowych budynku browaru, 
których relikty odkryto w czasie pierwszego sezonu prac wykopaliskowych na stanowisku, 
określenie pełnych namiarów obiektu oraz zarejestrowanie ewentualnych reliktów osad
nictwa średniowiecznego, o istnieniu którego świadczyły drobne fragm. ceramiki zebranej 
z powierzchni stanowiska. 

Badania objęły 3 wykopy o łącznej powierzchni 86 m2
. Prace skoncentrowały się 

w północnej części wyniesienia w celu zarejestrowania przebiegu zewnętrznej, północ
no-zachodniej ściany browaru, oraz w centralnej, gdzie według przekazów kartograficz
nych znajdował się dziedziniec browaru, a w związku z tym nienaruszony w czasie budowy 
browaru teren, gdzie mogło zachować się starsze osadnictwo. 

W wykopie VII, założonym na północnym skraju wyniesienia, odsłonięto relikty archi
tektury. Są to fundamentowe mury punktowe (system arkadowy) o szerokości ok. l m. 
Z murem zewnętrznym obiektu, który wykonano z kamienia wapiennego łamanego na 
zaprawie wapienno-piaskowej, przewiązany był mur ceglano-kamienny, również na zapra
wie wapienno-piaskowej, stanowiący wschodnią ścianę pomieszczenia, którego funkcję 
można określić jako piwnicę. W wykopie odsłonięto mały fragm. tego pomieszczenia. 
Posadzkę piwnicy wykonano z czterech warstw cegieł kładzionych "na płask". Pomieszcze
nie zagruzowano, przypuszczalnie w czasie rozbiórki naziemnych partii obiektu browaru. 

Zarówno konstrukcja, jak i materiał użyty do budowy odsłoniętych murów fundamen
towych nie odbiegają od reliktów architektury odsłoniętej w czasie pierwszego sezonu 
badań . Należy wobec tego stwierdzić, że odsłonięte na stanowisku relikty architektury _ 
należą do jednego założenia architektonicznego. Zarejestrowanie zewnętrznej, północ
no-zachodniej ściany browaru pozwoliło ustalić namiary obiektu, który zbudowany był 
w przybliżeniu na planie kwadratu o długości jednego boku ok. 70 m. 

Funkcjonalnie z browarem związany był kanał zarejestrowany przy ścianie zewnętrz
nej, północno-zachodniej budynku. W wykopie odsłonięto 3 rury żelazne, łączone czopowo, 
o średnicy 8 cm. Pomimo wyraźnego spadku rur kanału w kierunku rzeki, która otacza 
wyniesienie gdzie usytuowany był budynek browaru, mała średnica rur i ich połączenie 
wskazują na funkcję kanału doprowadzającą, a nie ściekową. 

Na dziedzińcu browaru wykonano 2 wykopy badawcze. Odsłonięto 2 obiekty. Pierwszy 
(oh. l) odkryto we wschodniej części wykopu VI. Był to grób szkieletowy, którego strop 
wystąpił na głębokości ok. 80 cm poniżej poziomu gruntu. Kości ludzkie, oprócz czaszki, 
zachowały się fragmentarycznie. Zarysjamy grobowej nie był dobrze widoczny na tle silnie 
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spiaszczonej,jasnobrązowej gliny ze sporą domieszkąjasnoszarej próchnicy. Jama grobowa 
miała w dużym przybliżeniu kształt owalny. Główna oś grobu przebiegała po linii 
wschód-zachód. W jamie grobowej znajdował się szkielet zmarłego, którego złożono do 
grobu w pozycji skurczonej, na prawym boku, z głową skierowaną na zachód. Wyposażenie 
grobu stanowiły wyroby krzemienne (retuszowany odłupek i łuszczeń wykonane z krze
mienia wołyńskiego) oraz drobne fragm. ceramiki, w tym ceramika kultury mierzanowic
kiej i trzcinieckiej. Ta ostatnia, podobnie jak 2 fragm. ceramiki średniowiecznej, zostały 
zapewne przemieszczone w obręb grobu z wyższych poziomów użytkowych. Na podstawie 
powyższych spostrzeżeń można sądzić, iż pochówek pochodzi z wczesnego okresu epoki 
brązu i najpewniej należy do kultury mierzanowickiej. 

Drugi obiekt (oh. 2) odsłonięty fragmentarycznie w południowej części wykopu VIII to 
pozostałości obiektu średniowiecznego. Jego stropu nie udało się zarejestrować, spąg 
wystąpił na głębokości ok. 140 cm poniżej poziomu gruntu. Obiekt ciągnie się w kierunku 
wschód-zachód. W jego obrębie, przy profllu wschodnim wykopu, odsłonięte zostało pieco
wisko składające się ze sporej ilości fragm. kafli garnkowych i polepy. Wypełniska obiektu 
stanowiły fragm. ceramiki datowanej na XIV-XV w. Można wobec tego stwierdzić, iż był to 
obiekt mieszkalny. 

Dotychczasowe poszukiwania w źr.ódłach archiwalnych odpowiedzi na pytanie o prze
bieg w XVI w. granicy między wsiami Zdanów i Skokówka nie dały rezultatu. Wiadomo, że 
dwór w Skokówce leżał na wyspie. Wiadomo r9wnież, że w 1450 r. Jakub i Niemierza 
Qstrowscy dokonali aktu rozgraniczenia wsi Zdanów i Skokówka - Jakub otrzymał 
Zdanów, z.aś Niemierza Skokówkę. W 1458 r. Jakub zostawił brat).l wyspę Ostrów, położoną 
gdzieś w Zdanowie. Ze współczesnej analizy kartograficznej wsi Zdanów i Skokówka wyni
~a, że na lokalizację owej wyspy można jedynie wskazać badane stanowisko. W 1517 r. 
Zdanów, a także dwie sąsiednie wsie: Skokówka i Kalinowice, zostały kupione przez Zamo
yskich. Dotychczasowe wyniki badań na stanowisku nie dały jednak zadawalających infor
macji na temat lokalizacji rodowej siedziby Zamoyskich. 

Jak dotąd prace wykopaliskowe pozwoliły jedynie dokonać rozpoznania obiektu browaru 
znanego z przekazów kartograficznych i źródeł pisanych, który zbudowano w l. 1775-1791 dla 
celów ordynacji zamojskiej. Browar należał do jednych z większych tego typu obiektów 
przemysłowych w ordynacji, zaprzestano w nim produkcji w poł. XIX w. i odtąd popadał 
w ruinę. W celu pełniejszego rozpoznania osadnictwa starszego konieczne jest przeprowa
dzenie dalszych prac wykopaliskowych na stanowisku. 

Badania będą kontynuowane. 
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Brodnica-Michałowo, st. l 
gm. loco, woj. toruńskie 
AZP 35-51/104 

Muzeum Regionalne w Brodnicy 

Badania prowadził mgr Kazimierz Grążawski. Finansowane przez 
Muzeum Regionalne w Brodnicy przy wsparciu Rejonowego Biura 
Pracy w Brodnicy. Drugi sezon badań. Relikty wczesnośredniowiecz
nej przystani rzecznej. 

Stanowisko usytuowane jest przy lewym brzegu Drwęcy, we wschodniej części przed
mieść Brodnicy, i obejmuje swym zasięgiem obszar skarpy rzeki oraz przestrzeń przybrzeż
nej partii dna na długości ok. 30 m. Przypadkowe odkrycie w 1969 r. konstrukcji drewnia
nych w układzie hakowo-przekładkowyro przy wspomnianym brzegu przy niskim stanie 
wody spowodowało konieczność przeprowadzenia tam badań ratowniczych przez Katedrę 
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1970 r. Wykopy badawcze 
usytuowano ok. 2 m od skarpy koryta Drwęcy, lecz nie pozwoliły one wówczas uchwycić 
kontekstu stratygraficznego odsłoniętych wcześniej konstrukcji. 

Podjęte w 1991 r. badania wykopaliskowe polegały na otwarciu bezpośrednio w skarpie 
brzegowej dwu wykopów, każdy o wymiarach 4 x 6 m. Układ stratygraficzny nawarstwień 
o miąższości maksymalnej 260 cm oraz spora ilość materiałów ceramicznych i pokonsum
pcyjnych szczątków zwierzęcych wskazywały na intensywne osadniczo użytkowanie stano
wiska. Ważnym odkryciem było nawiązanie kontekstu stratygraficznego wspomnianych 
konstrukcji drewnianych. Niektóre fragm. bierwion miały ślady obróbki w postaci wcięć do 
zamocowania w hakowatych zaczepach (belki wzdłużne) belek poprzecznych z wciosanymi 
otworami na pale pilotujące, stabilizujące całą konstrukcję przed rozsuwaniem. 

Prowadzone jednocześnie badania podwodne w tej strefie pozwoliły na zadokumento
wanie na obszarze 30 x 4 m piętnastu pali pionowych i ukośnych o średnicy 15-25 cm, jak 
też pięciu długich na 5-7 m belek z wyciosami trapezowatego kształtu. Najbardziej odda
lone zalegały do 2,5 m głębokości w dnie rzeki. O ile nie było tam pomostu- umocnionego 
nabrzeża przystani rzecznej - to były to umocnienia wału grodu michałowskiego, docho
dzącego do brzegu Drwęcy. Materiał ceramiczny pozwalał datować badane stanowisko na 
Xll-XIII w. Pobrana próba drewna do badań C14 w Laboratorium w Gliwicach (Gd-6593) 
datuje je na 1050 BP. 

Horodyszcze, st. IV 
gm. Wisznice, woj. bialskopod
laskie 

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Białej Podlaskiej 

Badania prowadziła dr Joanna Kałaga przy współudziale mgr. Mie
czysława Bieni (autor sprawozdania). Konsultacja prof. dr hab. 
M. Miśkiewicz. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Za-
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bytków w Białej Podlaskiej. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne (IX-XI w.). 

Cmentarzysko odkryte zostało w 1964 r. Zlokalizowano wówczas 7 kopców, z których 
jeden przebadano sondażowo . Badania wykopaliskowe na stanowisku podjęto w ramach 
prowadzonej na terenie woj. bialskopodlaskiego i woj. siedleckiego akcji weryfikowania 
wczesnośredniowiecznych cmentarzysk kurhanowych w dniach 2.08.-29.08.1991 r. 

Cmentarzysko w Horodyszczu porośnięte jest wysokim poszyciem leśnym i drzewami 
sosnowymi. Kopce słabo wyróżniają się z otoczenia. Penetracja środowiska przeprowadzo
na przed rozpoczęciem badań wykazała, że cmentarzysko składa się z 13 kurhanów. 
Rozplanowanie mogił jest grupowe i bezładne . 

Wykopaliskowo przebadano 3 kurhany znajdujące się w południow(}-zachodniej części 
cmentarzyska. Ustalono, że kopce miały jednolitą konstrukcję nasypów, jednorodny typ 
pochówka i identyczny inwentarz zabytkowy. Kurhany zachowały się do wysokości 
O, 7-0,95 m (mierząc od poziomu calca). Współczesna ich średnica wynosi od 4 do 6 m, 
a pierwotna od 2 do 4 m. Kurhany częściowo otaczały rowy, nieraz znacznych rozmiarów. 
Głębokość ich wynosiła od 0,9 do l m, a szerokość od 2,5/3 do 4 m. W nasypach wyróżniono 
następujące warstwy: l - humus leśny, II - płaszcz zewnętrzny z piasku wymieszanego 
z węglami drzewnymi i kawałkami zwęglonego drewna, m- jądro kopca z drobnoziarni
stego piasku, IV- warstwę spalenizny zalegającą u podstawy kopca, popiołu wymieszane
go z kawałkami zwęglonego lub nadpalonego drewna, V- calec, jasnożółty, pylący się, nie 
przepalony piasek. 

W kurhanie nr l, w ćwiartce północno-zachodniej ujawniono 2 poziomy warstwy ciało
palenia przedzielone warstwą przepalonego piasku, złożonego na wtórnym złożu . W kur
hanie nr 2 stwierdzono również 2 poziomy warstwy spalenizny, z tym że na wyższym 
poziomie warstwa spalenizny zalegała płatami, które tworzyły popiół. Płaty popiołu od
dzielone były od właściwego poziomu spalenizny jasnożółtym, pylącym się piaskiem, 
tworzącym jądro nasypu. 

We wszystkich mogiłach ujawniono pochówki ciałopalne typu podkurhanowego, war
stwowego. Być może w kurhanie nr 3 znajdował się jeszcze pochówek typu nasypowego. 
Natomiast w kurhanie nr 2 poza pochówkiem warstwowym znajdował się pochówek złożo
ny w naczyniu. We wszystkich kurhanach materiał występował na stropie warstwy spale
nizny zalegającej bezpośrednio na calcu; grupował się on na obrzeżu spalenizny, a tym 
samym na obrzeżu kurhanu. 

Inwentarz zabytkowy we wszystkich kurhanach stanowią fragm. przepalonych kości 
i ułamki ceramiki. Inwentarz znalezisk wynosi łącznie 802 numery. W żadnym kurhanie 
nie stwierdzono wyposażenia grobowego w postaci ozdób, narzędzi pracy czy broni. 

Ustalono, że kremacja zmarłych odbywała się poza miejscem sypania mogił. Teren 
w miejscu przyszłej mogiły oczyszczano, ziemię na kopiec pobierano z najbliższego otocze
nia. Resztki stosu przenoszono na teren przyszłego kurhanu i składano na powierzchni 
przygotowanego gruntu lub w niewielkich zagłębieniach . Na stropie spalenizny rozsypy
wano szczątki kostne zmarłego. Następnie sypano kurhan, którego nasyp tworzono z pia
sku wymieszanego z drobnymi resztkami stosu. Ceramika znajdowana razem z kośćmi nie 
była umieszczana na stosie. 

Wartość źródeł pochodzących z kurhanów w Horodyszczu polega na tym, że ujawniono 
w nich nieznany dotychczas na obszarze dużego zakola Bugu typ pochówka podkurhano
wego warstwowego oraz jego ewentualne współwystępowanie z pochówkiem typu nasypo
wego. Cenne okazało się także ujawnienie niezwykle licznego materiału kostnego i cera
micznego. Pod tym względem kurhany z Borodyszeza stanowią zjawisko odosobnione na 
terenie środkowego Pobuża. Ujawnienie z kolei zalegania warstwy ciałopalenia w dwóch 
poziomach jest w chwili obecnej charakterystyczne tylko dla kurhanów z Horodyszcza. 

Badania będą kontynuowane. 
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Przemyśl, ul. Jagiellońska 
i ul. Wodna 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Przemyślu 

Badania prowadziła E. Sosnowska. Finansowane przez Wojewódzką 
Dyrekcję Inwestycji w Przemyślu . Relikty miejskich murów obron
nych. Okres nowożytny, ślady osadnictwa średniowiecznego. 
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Celem badań było rozpoznanie reliktów miejskich murów obronnych (odcinek północ
ny wraz z Bramą Wodną). Wykonano 4 sondaże. Stratygrafia w tej partii miasta zaburzona 
jest zabudową XIX-XX w. (fundamenty budynków). W sondażu 4/91 wystąpił materiał 
ceramiczny średniowieczny od głębokości l do 2,8 m. Zanotowano także obecność fragm. 
drewna. We wszystkich sondażach wystąpił liczny materiał ceramiczny z XVI-XIX w. Na 
ślady muru miejskiego ani Bramy Wodnej czy też ich negatywów nie natrafiono. 

Przemyśl, st. 16, Podzamcze
ul. Matejki 7a 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Andrzej Kaperski. Finansowane przez Mu
zeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Pierwszy sezon 
badań. Osada - podgrodzie wczesnośredniowieczne (X-XII w.), 
cmentarzysko szkieletowe późnośredniowieczne (XIII-XV w.). 

Stanowisko położonejest w wyższej partii północno-zachodniego stoku wzgórza, góru
jącego nad szeroką doliną zalewową Sanu, tuż u podnóża zamku. Wykop budowlany pod 
zabudowę zboru metodystyczno-ewangelickiego spowodował w dużej mierze zniszczenie 
stanowiska. 

W zachowanej, niewielkiej części profilu wschodniego wykopu uchwycono warstwę 
kulturową grubości O,frO, 7 m z zawartością licznych fragm. naczyń, węgli drzewnych, 
polepy, a także: dwóch przęślików z łupku wołyńskiego, dwóch paciorków bursztynowych, 
fragm. żelaznego nożyka, żelaznych ćwieków i fragm. żelaznych okuć. Materiał, głównie 
ceramiczny, pozwala wstępnie datować warstwę kulturową stanowiącą pozostałość osa
dy-podgrodzia na XI-XIII w. 

W warstwę kulturową wkopane były mocno naruszone groby szkieletowe. Wśród 
14. skupień kości ludzkich wyróżniono 10 regularnych pochówków. Zmarli złożeni byli 
w pozycji wyprostowanej, na wznak, wzdłuż osi wschód-zachód, głowami ku zachodowi, 
ręce złożone mieli na miednicy lub łonie. Stwierdzono dwupoziomowaść pochówków. Brak 
było śladów drewnianych trumien. Wyposażenie w postaci kolistego pierścionka z drutu 
brązowego znaleziono jedynie w grobie nr 4. Cmentarzysko prawdopodobnie towarzyszyło 
budowli sakralnej, być może drewnianej cerkwi, na której ślad jednak nie natrafiono. 
Cmentarzysko przypuszczalnie należy odnieść do drugiej fazy, tj. okresu od XIII do XV w., 
kiedy w wyżej położonym grodzie funkcjonowała romańska cerkiew Wołodara. 

Zarówno odkrycie warstwy kulturowej związanej z istnieniem wczesnośredniowieczne
go podgrodzia, jak i późniejszego cmentarzyska, być może o charakterze przykościelnym, 
jest bardzo istotnym przyczynkiem do pełniejszego poznania zespołu grodowego w Prze
myślu. 

Materiały złożono w Muzeum w Przemyślu. 
Stanowisko winno być objęte systematycznymi badaniami archeologicznymi. 
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Przeworsk, mury oporowe 
gm. loco, woj. przemyskie 

Uzupełnienia 1991 rok 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Przemyślu 

Badania archeologiczno-architektoniczne prowadzone były przy murach oporowych 
w parku przeworskim, przy zespole pałacowo-parkowym. Celem badań było określenie 
posadowienia i charakteru muru terasy niższej oraz potwierdzenie lub wykluczenie wcze
śniejszego osadnictwa w tej części parku. Stwierdzono obecność muru ceglanego sprzed 
1848 r. i późniejszą przebudowę po 1848 r. oraz po ll wojnie światowej. Wykonano 5 sonda
ży. Nie stwierdzono wcześniejszego osadnictwa. Materiał ceramiczny, nieliczny, mieści się 
w przedziale XVIII-XX w. 



UZUPEŁNIENIA 1992 ROK 

Dęby, st. 10 
gm. Dobre, woj. włocławskie 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
Łódzki Zespół Badań Kujaw Instytutu 
Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadziła dr Lucyna Domańska. Finansowane przez arche
ologiczno-konserwatorski program badań nad środkową Bachorzą, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet 
Łódzki. Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Po rozpoznaniu sondażowym stanowiska w poprzednich sezonach, w 1992 r. badania
mi objęto większą powierzchnię- przebadano łącznie 105m2

. Okazało się, iż zachowana 
jestjedynie część osady kultury pucharów lejkowatych, reszta uległa zniszczeniu w trakcie 
eksploracji pobliskiej piaśnicy. 

Materiały kultury pucharów lejkowatych wystąpiły w warstwie gleby pierwotnej. Zare
jestrowano fragm. ceramiki i nieliczne wytwory z krzemienia czekoladowego. Reprezentu
ją one fazę wiórecką tej kultury. 

Na pograniczu gleby pierwotnej i warstwy bezstrukturowych piasków podłoża stwier
dzono stosunkowo liczne wytwory z krzemienia bałtyckiego. Wytworom tym nie towarzy
szyła ceramika. Jednocześnie dla tego stanowiska uzyskano dwie daty C14, które wskazują 
na istnienie fazy wczesnoatlantyckiej w zasiedleniu tego punktu. Relacje między tym 
inwentarzem a warstwą, w której odkryto ślady osadnictwa wczesnopucharowego są tema
tem prowadzonych obecnie różnorodnych analiz. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Głogów-Ostrów Tumski, st. 2 
gm.loco, woj. legnickie 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

AZP 68-19/2 

Badania prowadził mgr Zenon Hendei (kierownik). Uczestnicz.Yli mgr 
mgr Aleksander Dobrowolski, Zbigniew Lissak, Magdalena Swider
ska, Wacław Pogorzelski, Krzysztof Czapla, Piotr Gierczak. Finanso
wane przez Urząd Wojewódzki w Legnicy oraz parafię rzymskokato
licką p. w. NMP Królowej Polski w Głogowie. Dziesiąty sezon badań. 
Gród wczesnośredniowieczny (schyłek X-XIII w.), średniowieczny 
kanał wodny i budownictwo nowożytne . 

W 1992 r. prace badawcze zrealizowano w obrębie dużego wykopu budowlanego o po
wierzchni ok. 14 arów. W jego granicach zostały wyznaczone 4 wykopy archeologiczne 
(nr Va, Vb, Vc, Vd), które rozmieszczono w miejscach przyszłych ław fundamentowych. 
W tej części wyspy tumskiej nie stwierdzono warstw wczesnośredniowiecznych . Najstar
szy poziom osadniczy stanowił kanał wodny, odkryty w obrębie wykopów nr Vb i V d, oraz 
przebiegający wzdłuż jego północnego brzegu kamienno-ceglany mur, datowane na okres 
późnego średniowiecza. Z XVI w. wiązać należy pozostałości małego drewnianego budynku 
o konstrukcji zrębowej, uchwyconego w zasypisku kanału przy południowym licu wspo-
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mnianego muru. Z okresu nowożytnego pochodziła ceglana studnia odkryta w wykopie 
nrVa. 

Krzywośnity, st. l 
gm. Huszlew, woj. bialskopod
laskie 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Białej Podlaskiej 

Badania prowadzili mgr mgr Mieczysław Bienia i Sławomir Żółkow
ski. Konsultantami byli prof. dr hab. S. K. Kozłowski, prof. dr hab. 
M. Miśkiewicz , prof. dr hab. A Kempisty, dr hab. T. Dąbrowska, doc. 
dr hab. T. Węgrzynowicz . Finansowane przez Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków w Białej Podlaskiej. Drugi sezon badań. Osada 
wielokulturowa: paleolit schyłkowy, mezolit, neolit- kultura pucha
rów lejkowatych, wczesna epoka brązu- kultura trzciniecka, wczes
na epoka żelaza, okres wpływów rzymskich - kultura wielbarska, 
wczesne średniowiecze . 

Kontynuacja ratowniczych badań wykopaliskowych z 1991 r. Badania wykopaliskowe 
przeprowadzono w dn. 6-12 maja 1992 r. Przebadano 70 m2 powierzchni, zakładając 
wykopy w partiach terenu najbardziej zagrożonych zniszczeniem ze względu na dalszą 
eksploatację piasku. 

W dwóch wykopach odkryto 13 obiektów archeologicznych oraz pewną ilość zabytków 
(krzemienie i fragm. ceramiki) luźno występujących poza obiektami. Większość materiału 
należy wiązać z kulturą wieibarską (młodszy okres wpływów rzymskich) - reprezentują 
ją głównie niewielkie jamy osadnicze i chata?, której wyeksplorowano tylko południo
wo-zachodnią część (reszta na polu zarośniętym zbożem). W obiektach dominowały fragm. 
naczyń glinianych oraz fragm. polepy i węgle drzewne. Ponadto odkryto występujące luźno 
liczne zabytki krzemienne pochodzące z mezolitu i neolitu. 

Cztery odkryte na stanowisku obiekty pochodziły z neolitu (kultura pucharów lejkowa
tych) m.in. grób? przykryty regularnym brukiem kamiennym ułożonym z drobnych ka
mieni polnych, pod którym wystąpiła tylko warstwa ciemnego (zawierającego szczątki 
organiczne) piasku o miąższości nie przekraczającej 30 cm. Grób pozbawiony był wyposa
żenia, nie zauważono także żadnych pozostałości szkieletu. 

Ponadto na stanowisku wystąpiły fragm. ceramiki kultury trzcinieckiej z wczesnej 
epoki brązu (prawdopodobnie pozostałości obozowiska z tego okresu zostały zupełnie 
zniszczone przez osadnictwo z okresu wpływów rzymskich), obiekt zawierający materiał 
z wczesnej epoki żelaza oraz 4 obiekty archeologiczne zawierające materiał ceramiczny 
wczesnośredniowieczny, pochodzący z XI-XIII w. 

Pod względem badawczym stanowisko to, pomimo braku bardziej efektownych zaby
tków, dostarcza interesujących materiałów z kilku epok. Wnoszą one wiele informacji 
w rozpoznanie przeszłości tych terenów. Zwłaszcza odnosi się to do materiałów kultury 
pucharów lejkowatych oraz kultury wielbarskiej . Osady kultury wieibarskiej (ślady prze
marszu Gotów nad Morze Czarne) są praktycznie bardzo mało znane - stąd szczególna 
wartość odkrycia w Krzywośnitach . 

Badania wykopaliskowe będą kontynuowane. 

Niemojki, st. l 
gm. Łosice, woj: bialskopodla
skie 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Białej Podlaskiej 

Badania prowadilili mgr mgr Mieczysław Bienia (autor sprawozda
nia) i Sławomir Zółkowski . Konsultant dr hab. T. Dąbrowska. Finan-



Informator Archeologiczny 129 

sowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białej Pod
laskiej . Pierwszy sezon badań. Osada produkcyjna z okresu wpływów 
rzymskich. 

Stanowisko zlokalizowane.zostało podczas badań powierzchniowych AZP w kwietniu 
1992 r przez mgr. Sławomira Zółkowskiego, a następnie zweryfikowane podczas inspekcji 
terenowej PSOZ w Białej Podlaskiej w lipcu 1992. Położone jest na stromym stoku doliny 
bezimiennego cieku, lewobrzeżnego dopływu rzeki Tocznej. Część stanowiska została 
zniszczona przez drogę biegnącą do niewielkiej żwirowni. Pozostała część zajęta jest przez 
pola uprawne oraz łąkę. Podczas inspekcji terenowej PSOZ w Białej Podlaskiej w profilu 
piaskowni odkryto ślady intensywnie czarnej warstwy kulturowej oraz przepalone kamie
nie, stwierdzono także postępujące niszczenie stanowiska przez wybiórkę żwiru. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w dn. 14-18 września 1992 r. miały charakter 
wybitnie ratowniczy. Przebadano nieznaczną część stanowiska (20 m2

) zakładając wykop 
przy krawędzi drogi biegnącej do żwirowni, w miejscu występowania warstwy kulturowej. 
W wykopie po zdjęciu humusu wystąpiła intensywnie czarna, przepalona warstwa kultu
rowa z dużą ilością kamieni. Warstwę kulturową stanowiły pozlewane z sobą obiekty 
rowkowe? oraz niewiadomego przeznaczenia paleniska kamienne, stanowiące pozostałość 
osady produkcyjnej z okresu wpływów rzymskich (kultura wielbarska?). Z obiektów arche
ologicznych uzyskano niewielką ilość jednolitego technologicznie i chronologicznie mate
riału ceramicznego. 

Niewielki zasięg badań, których celem było zabezpieczenie stanowiska przed dalszą 
degradacją, nie pozwolił do końca wyjaśnić charakteru stanowiska. 

Badania wykopaliskowe będą kontynuowane. 

Rudnik, st. l 
gm.. Kąkolewnica Wschodnia, 
woj. bialskopodlaskie 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Białej Podlaskiej 

Badania prowadzili mgr mgr Sławomir Żółkowski i Mieczysław Bie
nia. Konsultantami byli prof. dr hab. S. K. Kozłowski, prof. dr hab . . 
M. Miśkiewicz, dr hab. T. Dąbrowska, doc. dr hab. T. Węgrzynowicz. 
Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białej 
Podlaskiej . Pierwszy sezon badań . Osada wielokulturowa, neolit
kultura pucharów lejkowatych, wczesne średniowiecze oraz grób 
kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego. 

Stanowisko zostało zlokali~owane podczas badań powierzchniowych AZP w maju 
1986 r. przez mgr. Sławomira Zółkowskiego. Położone jest na piaszczystym wyniesieniu 
otoczonym przez podmokłe łąki dna doliny rzeki Krzny. Zajmuje nieużytek częściowo 
zniszczony przez niewielkie piaskownie oraz wysypiska śmieci. Część stanowiska poro
śnięta jest lasem sosnowym. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone podczas objazdu stanowisk zagrożonych zni
szczeniem w dn. 23-24 lipca 1992 r. miały charakter ratowniczy. Przebadano ok. 30 m2 

powierzchni stanowiska zakładając wykopy na krawędzi wschodniej i południowej niewiel
kiego wybierzyska, przy profilach, w których zauważono ślady obiektów archeologicznych. 
Łącznie odkryto 10 obiektów oraz niewielką ilość zabytków, głównie krzemiennych, wystę
pujących luźno poza obiektami. 

Większość obiektów to owalne jamy zasobowe (6), w których sporadycznie tylko wystę
pował materiał zabytkowy, prawdopodobnie więc spełniały one rolę niewielkich spichlerzy
ków na produkty organiczne. Dwa obiekty natomiast mogły spełniać rolę jam półziemia
nek. Najciekawszym pod względem badawczym był obiekt nr 2- grób jamowy kultury 
przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego (fazy A1-A2), z którego pochodzą 
fragm. czarnego, silnie rozdrobnionego naczynia cienkościennego. Poza tym wystąpiły 



130 Uzupełnienia 1992 rok 

w nim pozostałości zniszczonego obiektu zawierającego fragm. kryzy oraz ceramiki kultu
ry pucharów lejkowatych i kultury grobów kloszowych z wczesnej epoki żelaza. Liczba 
i różnorodność obiektów archeologicznych odkrytych na niewielkiej powierzchni przeba
danego stanowiska pozwalają zaliczyć je do jednego z najciekawszych stanowisk archeolo
gicznych na terenie obecnego woj. bialskopodlaskiego. 

Badania będą kontynuowane. 

Wojciechów 
gm. loco, woj. lubelskie 
AZP 78-78/-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła dr hab. Irena Kutyłowska. Finansowane przez 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Państwową Służbę Ochrony 
Zabytków w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Późnośredniowieczne 
fortalicjuro z murowaną zabudową. 

W Wojciechowie (25 km na zachód od Lublina) znajdują się umocnienia ziemne i usytu
owana na linii ich przebiegu murowana wieża- dobrze do dziś zachowana i użytkowanajako 
siedziba Gminnego Ośrodka Kultury. Całość zespołu zabytkowego była dotychczas datowana 
na początek XVI w. Badań archeologicznych umocnień ziemnych nie prowadzono. 

Badania weryfikacyjno-sondażowe (4 wykopy o łącznej powierzchni 37m2
) przeprowa

dzone na grodzisku wklęsłym w Wojciechowie ujawniły, że jest to późnośredniowieczne 
fortalicjuro z dwiema fazami murowanej zabudowy na majdanie: Budowla I z XN w. i Bu
dowla II z początku XVII w. 

Uchwycone w wykopach fundamenty Budowli I- północny mur frontowy na odcinku 
7 m i przewiązany z nim mur działowy długości 6 m - są częścią dwudzielnego domu 
wieżowego (z piecem kaflowym) bądź niższego budynku, również mieszkalnego, typu 
"dwór-euria", być może wielodzielnego. 

Odsłonięte elementy Budowli II są częścią obiektu gospodarczo-produkcyjnego z du
żym (3 x 3 m) trzonem ogniowym -piecem, zaspakajającym zapewne potrzeby rezydencji 
pałacowo-dworskiej, zlokalizowanej na początku XVII w. po północnej stronie wieży mie
szkalnej z l. pol. XVI w. 

Podczas badań uzyskano liczne fragm. ceramiki późnośredniowiecznej, kafli piecowych 
z XIv, XV, XVI i XVII w. oraz drobne ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej, datowanej 
od VIII do XIII w. Ceramika wczesnośredniowieczna wystąpiła w zachowanym miejscami 
stropie gleby pierwotnej oraz na wtórnym złożu w młodszych nawarstwieniach na wale 
i majdanie grodziska. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Badania będą kontynuowane. 

Żerocin, st. m 
gm. Drelów, woj. bialskopodla
skie 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Białej Podlaskiej 

Badania prowadzili mgr mgr Sławomir Żółkowski i Mieczysław Bie
nia (autor sprawozdania). Konsultacja: prof. dr hab. M. Miśkiewicz, 
prof. dr hab. S. K. Kozłowski, dr hab. T Dąbrowska, doc. dr hab. 
T. Węgrzynowicz, prof. dr bab. A. Kempisty. Finansowane przez Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białej Podlaskiej . Pierwszy 
sezon badań. Osada wielokulturowa: mezolit, neolit (kultura pucha
rów lejkowatych), wczesna epoka brązu (kultura trzciniecka), młod-
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szy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich, wczesne śred
niowiecze (VI-VII w., XI-XIII w.). 
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Stanowisko zlokalizowane. zostało podczas badań powierzchniowych AZP w marcu 
1990 r. przez mgr. Sławomira Zółkowskiego, a następnie zweryfikowane podczas inspekcji 
terenowej PSOZ w Białej Podlaskiej w lipcu 1992 r. Położonejest na piaszczystym wzgórzu 
otoczonym przez podmokłe łąki. Znaczna część stanowiska została zniszczona przez rozle
głą piaskownię gminną, pozostała część zajętajest przez pola uprawne oraz sosnowy lasek. 

Badania archeologiczne prowadzone w dn. 20--22 lipca i 3-5 sierpnia 1992 r. miały 
charakter wybitnie ratowniczy. Odczyszczono i zadokumentowano wszystkie profile pia
skowni. Najbardziej interesujące okazały się profile południowy i zachodni. W południo
wym profilu żwirowni na długości ok. 170 m wystąpiła warstwa kulturowa o miąższości 
0,3-0,6 m, natomiast w profilu zachodnim odkryto ślady dużej dwufazowej ziemianki, 
datowanej na okres wpływów rzymskich- najstarsze fazy wczesnego średniowiecza, oraz 
prostokątny w profilu obiekt niszowy. Na partiach terenu najbardziej zagrożonych zni
szczeniem założono wykopy o powierzchni 20m2

. 
Łącznie w trakcie badań odkryto 6 obiektów archeologicznych oraz znaczną ilość 

zabytków (krzemienie i fragm. naczyń) występujących poza obiektami. Najwięcej materia
łu pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza, przy czym dają się wyraźnie wyróżnić dwie 
fazy tego okresu: starsza (VI-VII w.) oraz młodsza (XI- XII w.). Materiał wczesnośrednio
wieczny występuje w czterech obiektach. Interesujący jest także materiał neolityczny -
jama?, w której wypełnisku wystąpiły liczne przepalone kości ludzkie oraz fragm. dwóch 
pucharków lejkowatych i innych naczyń kultury pucharów lejkowatych. Ponadto wystąpi
ły obiekty z ceramiką trzciniecką oraz z materiałem zabytkowym z młodszego okresu 
przedrzymskiego - okresu wpływów rzyms~ch. 

Pod względem badawczym stanowisko w Zerocinie dostarczyło interesujących materia
łów z kilku epok. Odnosi się to zwłaszcza do materiałów neolitycznych oraz z najstarszych 
faz wczesnego średniowiecza. Osadnictwo ludności tzw. neolitu leśnego styka się tutaj ze 
społecznościami prowadzącymi już gospodarkę rolniczo-hodowlaną. 

Badania będą kontynuowane. 



BADANIA AZP W 1993 ROKU 

Województwo Liczba Numery obszarów obszarów 

BIAŁA PODLASKA 6 64-82, 64-83, 65-85, 68-86,69-86 

BIAŁYSTOK 4 37-88, 38-90, 45- 91, 46-85 

BIELSKO-BIAŁA 5 111-46, 113-47, 114-47, 114-49, 115-49 

BYDGOSZCZ 5 20-35, 22-35, 31-43, 37-38, 41-41 

CHEŁM 3 77-90, 79-90, 80-94 

CIECHANÓW 9 37-62, 38-59, 38-61, 39-58, 39-59, 
41- 58, 47- 62, 50-60, 50-66 

CZĘSTOCHOWA 5 81-46, 83- 51, 86-51, 87-48, 90-55 

ELBLĄG 3 14-57, 16-47, 18-54 

GDAŃSK nie realizowano 

GORZÓW WLKP. 
34-14, 34-14,35-12, 35-15, 36-15, 

13 37- 15, 37-16, 38-17, 39- 17, 47-15, 
47- 16, 49- 15, 49-17 

JELENIA GÓRA 2 83-13, 84-16 

KALISZ l 66-35 

KATOWICE brak danych 

KIELCE 6 83-60,85-68,90- 55, 95-67, 97-67 

KONIN 6 57-42, 58-42,60- 36, 61-42, 62-40, 
64-43 

16-13, 17-13, 17-15, 17-26, 18-15, 

KOSZALIN 18 19-27,20-14, 20- 15, 20-27, 21-23, 
21- 27, 21-28, 22-21, 22-22, 22-23, 
23-24, 27-16, 28-16 

KRAKÓW 4 98-56, 100-58, 101-60, 107-56 

KROSNO 4 107-71, 108-72, 108-76, 113-73 

LEGNICA nie realizowano 

LESZNO zakończono badania AZP 
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LUBLIN 4 72-81, 73-81, 73-83,80-77 

ŁOMŻA 6 26-82,31-73, 40-82,47-79,47-80, 
49-81 

ŁÓDŹ zakończono badania AZP 

NOWYSĄCZ l 115-58 

14-67,22-65,22-66, 24-53,27-52, 
OLSZTYN 11 29-60,29-62, 30-62, 30-63, 30-64, 

32-66 

OPOLE 5 80-35,86-37,88-33,88-35,92-31 

36-66,37-64,37-65,37-67,37-68, 
OSTROŁĘKA 11 37-76,39-66,39-67,48-71,48-72, 

49-68 

PIŁA 8 34-21,34-25,34-29,34-30,35-28, 
36-28,40-23, 45-24 

PIOTRKÓW TRYB. 
69-52, 74-48, 74-49, 74-50, 75-51, 

11 77-50,78-50,79-55,79-58,80-54, 
80-55 

PŁOCK 6 
49-54, 49-58, 50-56,53-54,56-53, 
58-50 

POZNAŃ 6 
46-33,51-35,52-23,53-21,53-29, 
55-23 

PRZEMYŚL 8 100-89, 100-90, 101-89, 102-83, 
103-80, 106-80, 108-85, 109-82 

RADOM 3 63-64, 65-70, 66-70 

RZESZÓW 9 95-70,97-78, 98-78,99-71, 99-78, 
100-78, 105-72, 107-75, 108-75 

SIEDLCE l 57-74 

SIERADZ 2 67-45,67-46 

SKIERNIEWICE nie realizowano badań AZP 

SŁUPSK 8 03-31, 03-32, 03-33,04-29,09-28, 
10-28, 11-28, 12-29 

SUWAŁKI 3 16- 76,17-76,27-75 

17-10,26-09, 27-09, 28-08,38-03, 

SZCZECIN 18 39-02,39-03, 39-04,40-01,40-02, 
40-03,41-03,41-04, 41-05, 42-03, 
42-04,42-05,43-06 
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TARNOBRZEG 7 84-73,85-73,85-81,87-79, 90-71, 
91-68, 91-69 

TARNÓW 4 99-64, 103-62, 103-70, 104-62 

TORUŃ 5 35-53,35-54,36-54,37-53,37- 54 

WAŁBRZYCH l 86-25 

WARSZAWA 2 51-68,53-67 

WŁOCŁAWEK 8 39-52, 40-50, 40-51,40-52,40-53, 
41-49, 45-43,51-43 

WROCŁAW 8 70-31, 73-29,79-25,79-31,81-33, 
84-25,85-25,86-28 

ZAMOŚĆ 4 89-96,97-90,97-91,98-91 

ZIELONA GÓRA 
55-19,56-19,57-19, 57-20,70-06, 

18 70-07, 70-08, 70-09, 70-10, 71-10, 
71-11 

Razem: 265 obszarów 

Opracowały: Danuta Jaskanis, Halina Łygan 
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INDEKS 

Zamieszczone dane: miejscowość, numer stanowiska w obrębie miejscowości, gmina, 
województwo, okres, strona. "1991 r." i "1992 r." oznacza uzupełnienia z tych lat (tu 
w osobnym rozdziale). 

Oznaczenia okresów: 
PM - paleolit i mezolit 
N -neolit 
WEB 
ŚPEB 
WEŻ 
MOPR-OR 
WŚ 
PŚ 
NŻ 

A 

- wczesna epoka brązu 
- środkowa i późna epoka brązu 
- wczesna epoka żelaza 
- młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 
- wczesne średniowiecze 
- późne średniowiecze 

- okres nowożytny 

Arbasy, st. IX, gm. Drohiczyn, woj. białostockie, AZP 50-80/4- MOPR-OR . . . . . . . . 50 

B 
Babi Dół-Borcz , st. 2, gm. Somonino, woj. gdańskie, AZP 13-39/- - MOPR-OR. . . . . 50 
Będziecbowo, st. 43, gm. Główczyce, woj. słupskie, AZP 6--31/158- WEŻ .......... 42 
Będzin , st. 2, Góra Zamkowa, gm. loco, woj . katowickie, AZP 97-48/15- WŚ . . . . . . 68 
Bielice, st. l, gm. Łambinowice, woj. opolskie, AZP 92-33/-- MOPR- OR . . . . . . . . . 51 
Bielsko-Biała, st. 31, AZP 107-48/16- PŚ (NŻ) ..... .... .... ... . ......... .. ... 87 
Bielsko-Biała-Lipn~, kościół parafialny p. w. Narodzenia NMP i św. Walentego, 
AZP 107-48/-- NZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Binino, st. 2, gm. Ostroróg, woj. poznańskie , AZP 47-22/100-WEŻ . .... . .... .. .. 43 
Biskupiec, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Biskupin, st. 2a, gm. Gąsawa, woj. bydgoskie, AZP 44-35/2 -N (WEB, WŚ) . . . . . . . . 8 
Bochotnica, st. 33, gm. Kazimierz Dolny, woj . lubelskie, AZP 75- 76/262- WŚ . . . ... 68 
Bogomice, st. 15, gm. Kotła, woj. legnickie, AZP 67-19/116- MOPR-OR (WEB, 
ŚPEB, WEŻ, WŚ) .. ..... . .... .. . . ....... . .... .. ..... ...... ...... .. ... .. .. 51 
Bortatycze-Kolonia, st. 4, gm. Zamość, woj. zamojskie- ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Borowo, st. 12, gm. Dobre, woj. włocławskie, AZP 46-44/42- N (WEB) . . . . . . . . . . . . 9 
Brańsk, st. I, gm. loco, woj. białostockie, AZP 45-83/1 - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Brodnica-Michałowo, st. l , gm. loco, woj. toruńskie, AZP 35- 51/104 (1991 r.) - WŚ 123 
Brzezie, st. 29, gm. Pleszew, woj. kaliskie, AZP 64-36/-- ŚPEB (WEŻ) . . . . . . . . . . . 32 
Bytom, st. 2, gm. loco, woj . katowickie, AZP 96-46/- lub 96-4 7/-- PŚ (NŻ) . . . . . . . . 88 

c 
Chełm, st. 19, AZP 80-90/-- NŻ (WŚ, PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Chełm-Białawin, st. l (2), AZP 79-90/13-WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Cieszyn, ul. Bóżnicza l , gm. loco, woj. bielskie, AZP 109-44/-- NŻ . . . . . . . . . . . . . 108 
Cieszyn-Wzgórze Zamkowe, st. l, gm. loco, woj . bielskie, AZP 108-44/-- PŚ . . . . . . 88 
Czchów, st. l, Zamek, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 107-63/3 - PŚ . . . . . . . . . . . . . 90 
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Częstochowa-Jasna Góra, st. 79- kurtyna zachodnia, AZP 86-48/30- NŻ 108 

D 
Danków, st. 5, gm. Lipie, woj . częstochowskie, AZP 83-45/2- MOPR-OR . . . . . . . . . 52 
Dąbrówka, st. 13, gm. Stryszów, woj. bielskie, AZP 107-53/-- NŻ . . . . . . . . . . . . . . 109 
Dębowa Łąka, st. 38 i 42, gm. loco, woj . toruńskie, AZP 35-48/132 i 136- N . . . . . . . . 9 
Dęby, st. 10, gm. Dobre, woj. włocławskie (1992 r.) -N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Dęby, st. 29A, gm. Dobre, woj . włocławskie, AZP 46-43/165 -N . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Dobryń Mały, st. VII, gm. Zalesie, woj. bialskopodlaskie, AZP 60-89/22 - MOPR-OR 52 
Drohiczyn, st. 57, gm. loco, woj. białostockie, AZP 53-82/-- NŻ (WŚ) . . . . . . . . . . . 109 
Dudka, st. l, gm. Wydminy, woj. suwalskie, AZP 20-75/-- N . ..... . . . . ......... 10 
Dziekanowice, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104- WŚ . . . . . . . . . 71 
Dzierżysławice, st. 11, !Pll· Głogówek, woj. opolskie, AZP 96-36/19- \YEB ... . ... . 26 
Dziwiszowa, st. 9, gm. Zagań, woj. zielonogórskie, AZP 68-12/9- WEZ . . . . . . . . . . . 43 

E 
Elbląg-Stare Miasto, AZP 16-51/-- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

G 
Gliśnica, st. l, gm. Odolanów, woj . kaliskie, AZP 70-34/-- WEB . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Głogów-Ostrów Tumski, st. 2, gm.loco, woj. legnickie, AZP 68-19/2- WŚ (PŚ, NŻ) 72 
Gł9gó..y-Os_trów Tumski, st. 2, gm. loco, woj . legnickie, AZP 68-19/2 (1992 r.)-
WS (PS, NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Gniezno, st. 22 -jezioro Święte, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 50-34/-- WŚ 
(PŚ, NŻ) ............................ . . .. . . ... .. . .. ..... .. ... . .. . ...... . . 73 
Gniewoszów, st. l, Zamek "Szczerba", gm. Międzylesie, woj. wałbrzyskie, 
AZP 99-24/3 - PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Gors~ewice, st. l i 29, gm. Kaźmierz, woj. poznańskie, AZP 50-24/32 i 60 - ŚPEB 
(WEZ) .... .. ... .. ... ........ . .. . ... . .. . ..... ... .. . . . ...... . ....... .. . . . 32 
Gorzkowice, st. l, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 78-53/1- NŻ .... . .. . .. . . ... 110 
Grabina, st. 4, gm. Ostrowite, woj. konińskie- N ............................. 11 
Grotniki, st. 6, gm. Włoszakowice, woj. leszczyńskie , AZP 62-22/63- WŚ (PM, 
WEB, ŚPEB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Gródek nad Bugiem, st. l C, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie- N . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Gródek nad Bugiem, st. l C, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie- N . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Gródek nad Bugiem, st. l C, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie- MOPR-OR . . . . . . . . . 53 
Gródek nad Bugiem, st. lB, gm. Hrubieszów, woj . zamojskie - ŚPEB . . . . . . . . . . . . . 33 
Gródek nad Bugiem, st. 31, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie- WEŻ .... ... .. .. .. . 44 
Grójec, st. l, gm. Oświęcim, woj. bielskie, AZP 104-49/--WEŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Gruta, st. 52, gm.loco, woj. toruńskie, AZP 31-47/212- N . ... . ................ 12 

H 
Hanna, st. xrv, gm. loco, woj. bialskopodlaskie, AZP 67-90/20- PM (WEB) . . . . . . . . l 
Horodło, st. 12, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 85-95/34- WEB . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Horodyszcze, st. rv, gm. Wisznice, woj . bialskopodlaskie (1991 r.)- WŚ . . . . . . . . . . 123 
Hrebenne, st. 31, gm. Horodło, woj. zamojskie -WEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Hrubieszów-Podgórze, st. 5, gm. loco, woj. zamojskie - N (WEB, WŚ) . . . . . . . . . . . . 12 
Husynne-Kolonia, st. 6, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie -N (WEB) . . . . . . . . . . . . . 12 
Rutki, st. 3, gm. Bolesław, woj. katowickie, AZP 97-52/26- NŻ .. .. . ... .... .. . . 111 

I 
Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj . bydgoskie, AZP 45-40/-- MOPR-OR . . . . . . . . . . 53 
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J 
Janiszewo, gm. Lubraniec, woj . włocławskie, AZP 51-45/32- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Jankawo Dolne, st. 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie, AZP 49-35/146- NŻ. . . . . . . 112 
Jaworze, st. l , gm. Jasienica, woj. bielskie- WŚ .. . ..... .... ... ......... . ..... 75 

K 
Kantorowice, st. 6, gm. Lewin Brzeski, woj. opolskie, AZP 88-34/4-WEŻ . . . . . . . . . 44 
Klonowice, st. l, gm. Czersk, woj . bydgoskie, AZP 22-38/-- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Klonowice, st. 5, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/-- PM (N, ŚPEB) . . . . . . . . 2 
Klukowicze, st. l, gm. Nurzec Stacja, woj. białostockie, AZP 53-88/-- WŚ . . . . . . . . 75 
Kolonia Wola Branicka, st. 2, gm. Zgierz, woj. łódzkie- MOPR-OR (N) . . . . . . . . . . . 54 
Kompina, st. 12, gm. Niebo rów, woj. skierniewickie- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Kopiec, st. 4, gm. Annopol, woj . tarnobrzeskie, AZP 84-74/103- PM (WEŻ) .... .... 3 
Kopiec, st. 8, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie, AZP 84-74/126- ŚPEB (WEŻ) ..... 33 
Kostkowice, st. 3, Jaskinia Kroczycka, gm. Kroczyce, woj. częstochowskie, 
AZP 91-52/-- PM CMOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Kostkowice, st. 4, Jaskinia Deszczowa, gm. Kroczyce, woj. częstochowskie, 
AZP 91-52/-- PM ................... . ... . . . . ... . ....... ... ...... .... ..... 4 
Koszalin-Dzierżęcino, st. 7, AZP 15-21/19- N . .......... ... ...... .. .. . . ..... 14 
Kotła, st. 10, gm. loco, woj . legnickie, AZP 66-19/78- ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Kowalewko, st. 3, gm. Oborniki, woj. poznańskie, AZP 48-26/85 - ŚPEB (N, 
MOPR-OR, WŚ) .... . .. ..... .... ........... . ..... ... ................... . . 34 
Krasice, st. 7, gm. Mstów, woj. częstochowskie, AZP 86-51/13- PM (WEŻ) ...... . .. 5 
Krasnystaw, st. 100, gm. loco, woj. chełmskie, AZP 83-87/-- NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . 113 
Krzemionki, st. l, gm. Bodzechów, woj. kieleckie, AZP 83-71/-- N . . . . . . . . . . . . . . 14 
Krzywośni ty, st. ~. gm. Huszlew, woj. bialskopodlaskie (1992 r.) - MOPR-OR 
(PM, N, WEB, WS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Kutno, st. 6, gm. loco, woj. płockie, AZP 57-50/7- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

L 
Lasowice, st. A, gm. Otmuchów, woj. opolskie, AZP 92-32/--WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Legnickie Pole--Strachowice, st. 19, gm. loco, woj. legnickie, AZP 79-21/-- PŚ . . . . . 92 
Leśno, st. 2, gm. Brusy, woj . bydgoskie, AZP 20-35/12 - MOPR-OR (WEŻ) . . . . . . . . 56 
Leśno, st. 22, gm. Brusy, woj. bydgoskie, AZP 20-35/-- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . 56 
Lublin-Stare Miasto, AZP 77-81/-- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Lutcza, st. 24, gm. Niebylec, woj. rzeszowskie, AZP 108-76/-- WEB (MOPR-OR) . . 28 

Ł 

Łowicz-Zamek, gm. loco, woj. skierniewickie, AZP 59-56/54- NŻ . . . . . . . . . . . . . . 114 
Łódź-Józefów, st. 3, AZP 67-52/3- ŚPEB (WEŻ, PŚ) ... . ....... .. ........ . ... . 35 
Łódź-Józefów, st. 5, AZP 67-52/5- ŚPEB . .. . .... . . ....... .. ......... .. .. ... 35 
Łódź-Polesie, st. 11, AZP 67-51/46-WEŻ (PM) .. ............... . .... ... ..... 45 
Łyniew, st. XIv, gm. Wisznice, woj. bialskopodlaskie, AZP 66-87/56- ŚPEB ....... 35 

M 
~ielec, st. ~6 , ~·loco, woj. rzeszowskie, AZP 98-71/4- MOPR-OR (PM, N, WEB, 
SPEB, WEZ, WS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Mierczyce, st. 43, gm. Wądroże Wielkie, woj . legnickie, AZP 80-22/4- WEŻ . . . . . . . 45 
Mirkowice, st. 33, gm. Mieścisko, woj. poznańskie , AZP 45-32/7 -N . . . . . . . . . . . . . 16 
Miro~in Dolny, st. 78, gm. Kożuchów, woj. zielonogórskie, AZP 65-143/123- ŚPEB 
(WEZ) . ..... . ... .. ..... .. . .. .. .. . . ... . ..... .. .. .. . ..... .......... ... . .. 36 
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Modrzyca, st. 2, gm. Otyń, woj. zielonogórskie, AZP 64-16/2- ŚPEB (WEŻ, 
MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Modrzyca, st. ą , gn:J.. Otyń, woj. zielonogórskie, AZP 64-16/8- ŚPEB (WEŻ, 
MOPR-OR, PS, NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Mrowino, st. 3A, gm. Rokietnica, woj. poznańskie, AZP 50- 25/159 - WEŻ . . . . . . . . . 46 
Mściszewo, st. 22, gm. Murowana Goślina, woj. poznańskie, AZP 49- 28/12 - ŚPEB 
(PM, N) .. .. .... . . . ...... . .. .... .... ...... . ... . ... . ........ . ... ... . . . . . . 38 
Mutowo, st. 2, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Mysławczyce, st. l, gm. Proszowice, woj. krakowskie, AZP 100-61/112- WEB 
(MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

N 

Namysłów, st. 27, gm.loco, woj. opolskie, AZP 81-35/90- ŚPEB (WEŻ) . ... . ..... . 39 
Namysłów, st. 69, gm. loco, woj. opolskie, AZP 80-35/85- MOPR-OR (WEB, 
ŚPEB, WEŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Narkowo, st. 16, gm. Dobre, woj. włocławskie, AZP 4~4/-- N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Nedeżów (Grzęda Sokalska), st. 22, gm. Jarczów, woj. zamojskie - N . . . . . . . . . . . . . 17 
Niemojki, st. l , gm. Łosice, woj. bialskopodlaskie (1992 r.) - MOPR-OR . . . . . . . . . 128 
Nowe Miasto nad Wartą, st. 2, gm.loco, woj . poznańskie, AZP 59-32/- - PŚ (NŻ) .. . 93 
Nowy Łowicz, st. 2, gm. Kalisz Pomorski, woj. koszalińskie, AZP 31-16/1-
MOPR-OR .... ....... .. .... .... .... . .................................... 59 
Nysa, Rynek Garncarski, gm. loco, woj. opolskie, AZP 93-31/-- PŚ . . . . . . . . . . . . . . 93 

o 
Oblin, st. 5, gm. Maciejowice, woj . siedleckie, AZP 68-71/-- MOPR-OR . . . . . . . . . . 60 
Odry, st. l, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 21-38/1- MOPR-OR ............... 61 
Olkusz, st. 2, mury miejskie, gm. loco, woj . katowickie, AZP 98-53/38- PŚ (NŻ) . . . 94 
Olkusz, st. 2, Starostwo, gm. loco, woj. katowickie, AZP 98-53/38- PŚ . . . . . . . . . . . 95 
Olsztyn, st. XXIY, wykop 7- NŻ .. . ...... . . ..... ... . .... .... .. . . ... ....... 114 
Olsztyn, st. XXIY, wykop 8- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Olsztyn, st. XXIY, wykop 9- NŻ .......................................... 116 
Opatowice, st. 32, gm. Radziejów, woj. włocławskie, AZP 48-43/183 -N . . . . . . . . . . . 17 
Opatowice, st. 35, gm. Radziejów, woj. włocławskie, AZP 48-43/186- N ..... . ... . . 18 
Opatów, st. l, gm. loco, woj . częstochowskie, AZP 83-46/10 - ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . 40 

p 

Paprotki Kolonia, st. l , gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2- MOPR-OR .. . . .. 61 
Pleszew, st. 7, gm. loco, woj. kaliskie- ŚPEB . ... .. . .. ... ..... . ... ..... ... . . . . 40 
Podebłocie, st. l, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/-- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Podebłocie, st. 5, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/--WŚ . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Podlodów, st. 2, gm. Łaszczów, woj. zamojskie, AZP 94-92/39 - MOPR-OR . . . . . . . . 62 
Proszkowa, st. l, gm. Wołów, woj. wrocławskie, AZP 74-26/62- WEŻ . ... ........ 46 
Przemyśl- Zamek, st. l, AZP 108-84/-- NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
Przemyśl, ul. Jagiellońska i ul. Wodna, (1991 r.)- NŻ (WŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Przemyśl, st. 16, Podzamcze, ul. Matejki 7a (1991 r.)- WŚ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Przeworsk, mury oporowe, gm. loco, woj. przemyskie (1991 r.) - NŻ . . . . . . . . . . . . . 126 
Przewóz, st. 3, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 71--09/3- PŚ (NŻ) . . ...... . .. . . 95 
Psary, st. 40, gm. Jemielno, woj. leszczyńskie, AZP 70-24/49 - MOPR-OR . . . . . . . . 62 

R 
Rabsztyn, st. l, gm. Olkusz, woj. katowickie, AZP 97-53/5- PŚ (NŻ) ... .. .. . . .. . . 96 
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Racibórz-Stare Miasto, kościół dominikanek, gm. loco, woj. katowickie, 
AZP 101-40/-lub 102-40/-- PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Rajsk, st. 19, gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie, AZP 43-86/-- WŚ . . . . . . . . . . . 79 
Reguły, st. rv, gm. Michałowice, woj. warszawskie, AZP 58-65/38- WEB . . . . . . . . . . 29 
Reguły, st. V, gm. Michałowice , woj. warszawskie, AZP 58-65/39-WEŻ . . . . . . . . . . . 4 7 
Rudnik, st. l, gm. Ę.ąkol,ewnica Wschodnia, woj. bialskopodlaskie (1992 r.)-
MOPR-OR (N, WEZ, WS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Rudy, gm. Kuźnia Raciborska, woj. katowickie, AZP 92-42/- - PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . 98 
Rybiny, st. 17, gm. Topólka, woj . włocławskie, AZP 51-44/131- WEB .. . .. .. .. .. . 30 
Rybitwy-Ostrów Lednicki, st. l, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/22 - WŚ 79 
Rybniki, st. l, gm. Wasilków, woj. białostockie, AZP 34-86/1 -N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Ryńsk, st. 42, gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie, AZP 35-42/60- N ... . . . . ........ . 19 
Ryńsk, st. 70, gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie, AZP 35-45/93 -N . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

s 
Seredzice, st. 5, gm. Iłża, woj. radomskie- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Serock, st. II, gm.loco, woj. warszawskie, AZP 51-67/2- NŻ (PŚ) . . . .. .. . . .. . . . 117 
Siedleczko, st. 4, gm. Wągrowiec, woj. pilskie, AZP 43-31/31- MOPR- OR . . . . . . . . 63 
Siemno (Pęczki), st. l, gm. Janowo, woj. olsztyńskie, AZP 32-65/-- WŚ . . . . . . . . . . 81 
Siemyśl, st. 30, gm. loco, woj. koszalińskie, AZP 18-15/30-WEŻ . . . .... .. ..... . . 47 
Sławsko, st. 63, gm. Sławno, woj. słupskie, AZP 10-26/--MOPR-OR . . . . . . . . . . . . 64 
Słonowice, st. 4, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-61/37- N (WEB) . . 20 
Spytkowice, st. 26, gm. loco, woj. bielskie, AZP 103-52/26- N . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Stary Brześć, gm. Brześć Kujawski, woj . włocławskie, AZP 48-46/-- WŚ . . . . . . . . . 81 
Stasin, st. 6, gm. Trojanów, woj . siedleckie, AZP 69-73/-- WŚ . . .. . .. . . .. ... ... . 82 
Strumienno, st. la i lc, gm. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, 
AZP 59-10/5a, 5c- PM .. . . ..... . . . . .. ... .. . . ... . ...... . .. . ... . . .. .. .. . .. . . 6 
Strzegowa, Skała Biśnik, gm. Wolbrom, woj . katowickie, AZP 94-54/-- PM . . . . . . . . 7 
Sulejów, st. l, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 75-55/6- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
Swaryczów, st. l, gm. Komarów, woj. zamojskie - MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Szczecin-Stare Miasto, Podzamcze, st. 20, AZP 30-05/77- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Szczuczyn, st. g, gm. Szamotuły, woj. poznańskie , AZP 47-24/54- N (WEB, ŚPEB, 
MOPR-OR, WS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Szczypkowice, st. 4, gm. Główczyce, woj. słupskie- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
SzuJiliłowo, st . 14, gm. Radzyń Chełmiński, woj. toruńskie, AZP 32-47/41-
N (SPEB) ......... . . . . . .. ...... ... . .. . . .... .... . . . . . .. . .. .... . .... . . ... . 22 

ś 
Świbie, st. 28, gm. Wielowieś, woj. katowickie, AZP 93-43/7 - MOPR-OR . . . . . . . . . 65 

T 

Tarnów, st. 7, AZP 104-66/7-WEŻ . ... . ... . ... .. ..... . ..... ... . ...... ... .. 48 
Tarnów, st. 8, AZP 104-66/8 - MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Tarnów-Stare Miasto, st. 14, AZP 103-66/1- PŚ (NŻ) . . .. .. . . .. .. .... . . ....... 99 
Trzciano, st. 34, gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie, AZP 35-45/115 -N . . . . . . . . . . . . . 22 
Trzciano, st. 36, gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie, AZP 35-45/74 -N ...... .. ... .. . 23 
Ty kocin, st. 39, pl. Czarnieckiego, gm. loco, woj . białostockie, AZP 36-83/-- NŻ. . . 118 

w 
Węgliska, st. l , gm. Rakszawa, woj. rzeszowskie, AZP 100-78/23- WEB ... . . .... . 30 
Wicina, st. l, gm. Jasień, woj. zielonogórskie, AZP 65-10/1- WEŻ . . . . . . .. . . ..... 48 
Wierzbowa, st. l, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 62-48/4 - WEŻ (WEB) . . . . 49 
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Włocławek-Zamek, AZP 4 7-48/-- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Wojciechów, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 78-78/-- PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Wojciechów, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 78-78/ (1992 r.)- PŚ . .. . ....... .. .... 130 
Wolbórz, st. 23, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 72-55/54 - PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . 102 
Wolbórz-Gatki, st. 6, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 72-55/11 -WEB (WŚ) . . . . . . 31 
Wrocław-Stare Miasto, plac Dominikański- PŚ (WŚ, NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Wrześnica, st. 7, gm. Sławno, woj. słupskie, AZP 10-26/2-WŚ ........ . . . . ... . .. 84 
Wytrzyszczka, st. 11 Zamek Tropsztyn, gm. Czchów, woj. tarnobrzeskie, 
AZP 108-63/1- PS ................ ...... ... . .................... .. .. .. . 102 

~§~~~)s~ .. ~·.~·.~~~~~~~·. ~~~ · . ~~~ł~~~i~: ~~ .7.3.~.8:~ .~. ~~~~-.~~. . . . . . . . . . 65 

z 
Zadowice, st. la, gm. Godziesze, woj. kaliskie, AZP 68-39/67- MOPR-OR . . . . . . . . 67 
Zadowice, st. l b, gm. Godziesze, woj. kaliskie, AZP 68-39/66- MOPR-OR . . . . . . . . 67 
Zagaje Stradowskie, st. l Mogiła Stradowska, gm. Czernocin, woj. kieleckie, 
AZP 96--61/141- N ... .... .. . ........... . ... . ............ . .... . .. . .... . .. 24 
Zagórze, st. 13, gm. Mucharz, woj. bielskie, AZP 107-53/-- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . 103 
Zator, st. 2, gm. loco, woj. bielskie, AZP 104-51/2- PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Zawichost, kościół p. w. Wniebowstąpienia NMP, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, 
AZP 87-75/35- NŻ (WŚ, PŚ) 00 00 00 00 00 00 ••• 00 •• 00 •• 00 00 00 00 00 00 00 00 •• 00 00 119 
Zbrojewsko, st. 3, gm. Lipie, woj. częstochowskie, AZP 83-45/59- ŚPEB . . . . . . . . . . 41 
Zgłowiączka, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 50-45/104, 107 - WŚ (PŚ, NŻ) . 85 
Zielona Góra, st. 18, AZP 62-14/31- NŻ (PŚ) ... . ........... . .......... .. ... 120 
Zubowice, gm. Komarów, woj. zamojskie- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

ż 
Żary, st. 50, plac Łużycki, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 68-10/31- PŚ (NŻ) 104 
Żdanów, st. l, gm. Zamość, woj. zamojskie, AZP 89-88/67- NŻ (WEB, PŚ) . .. . ... 121 
Żerocin, st. III, gm. Drelów, woj. bialskopodlaskie, AZP 63-84/14- N (WEB, ŚPEB) 24 
Żerocin, st. III, gm. Drelów, woj. bialskopodlaskie (1992 r.) -WŚ (N, WEB, 
MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Żukowice, st. 47, gm. loco, woj. legnickie, AZP 67-19/53- WŚ . ........... . ...... 86 
Żuławka Mała, st. l, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 37-31/1 -N . . . . . . . . . . . . . . . . 25 


