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OD REDAKCJI 

~olejny, dwudziesty ósmy rocznik "Informatora Archeologicznego" zawiera 
sprawozdania z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1994 roku na 
176. stanowiskach archeologicznych. Liczba ta obejmuje tylko regularne, 
stacjonarne badania, a i to nie wszystkie spośród 569. stanowisk badanych 
metodą wykopaliskową w 1994 roku. Nie uwzględniano badań sondażowych, 
krótkotrwałych interwencji konserwatorskich oraz nadzorów archeologicz
nych. 

W sezonie 1994 dały się zauważyć wyraźnie rosnące dysproporcje pomię
dzy skalą intensywności badań archeologicznych w różnych regionach nasze
go kraju. O ile na Pomorzu, na Kujawach, w Wielkopolsce oraz na Śląsku 
i w Małopolsce w poszczególnych województwach liczba stanowisk sięga oko
ło dwudziestu (w województwach wrocławskim i krakowskim odpowiednio 
83 i 66) - to w pozostałych województwach średnia ta kształtuje się na 
poziomie kilku stanowisk. Dysproporcje te w jeszcze silniejszym stopniu niż 
ilość stanowisk dotyczą zakresu badań na poszczególnych stanowiskach 
i wielkości zaangażowanych środków. W wymienionych wyżej wojewódz
twach istotę badań archeologicznych stanowią badania ratownicze wyprze
dzające wielkie inwestycje - zwłaszcza w obrębie miast. Pod tym względem 
województwa wrocławskie i gdańskie wielokrotnie przewyższają inne woje
wództwa. Za nimi znajdują się województwa: koszalińskie, włocławskie, ol
sztyńskie, legnickie, katowickie, tarnowskie i nowosądeckie (to ostatnie ze 
względu na badania w rejonie budowy zbiornika czorsztyńskiego). Warto 
zauważyć przy tym, że w 1/3 województw naszego kraju nie prowadzono 
w tym sezonie żadnych archeologicznych badań "inwestorskich". 

Spośród wspomnianej wyżej liczby 569. stanowisk archeologicznych -
4 7 4 badane były ze względów ratowniczych, zaś na 95. niezagrożonych prze
prowadzono wykopaliska w ramach programów badawczych. Te ostatnie 
stanowiska stanowią 17% ogółu badanych. 

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 archeologiczne stanowisk zagrożonych finansowane były w 46% 
przez inwestorów, w 26% przez administrację państwową, w 16% przez sa
morządy oraz w 12% z innych źródeł (muzea, uniwersytety). 



N 

Programy badawcze stanowisk niezagrożonych realizowane i finansowa
ne były przez: 
-uniwersytety (zwłaszcza Katedrę Archeologii Uniwersytetu Wrocławskie
go, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrę Archeologii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Prahistorii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii 
i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedrę Archeo
logii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszaw
skiego) 
- 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 
Zamkowe w Malborku, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 
- Komitet Badań Naukowych 
-urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin (samorządy) 
- Państwową Służbę Ochrony Zabytków 
-parafie 
- sponsorów prywatnych, społecznych i państwowych (firmy i przedsiębior-
stwa, fundacje). 

W ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski przebadano w 1994 roku 
226 obszarów AZP jako jednostek- w tym obszary niepełne, co w przelicze
niu na pełne powierzchnie obszarów daje ich około 200). Badania te finanso
wane były w 53% z funduszy centralnych (Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
i Państwowa Służba Ochrony Zabytków), w 39% ze środków wojewodów 
oraz w 8% z innych źródeł (muzea, inwestorzy). Aktualnie na 8224 wszyst
kich obszarów AZP przebadanych jest 5063, co stanowi 62% powierzchni 
Polski. 

W przypadku badań wykopaliskowych, z których nie udało się uzyskać 
sprawozdań do tego rocznika "Informatora", a wyniki których zostały już 
opublikowane, zamieszczono podstawowe informacje oraz dane bibliogra
ficzne. 

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 na
leży nadsyłać na adres: 

Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
Al. Ujazdowskie 6 

PL 00-461 Warszawa 
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EPOKA KAMIENIA 

PALEOLIT I MEZOLIT 

Bokiny, st. 63 
gm. Łapy, woj. białostockie 
AZP 39-83/63 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Ewa Gieysztor-Szymczak. Finansowane 
przez Urząd Miasta i Gminy w Łapach i Państwowę Muzeum Arche
ologiczne w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Slady osadnictwa 
schyłkowopaleolitycznego, mezolitycznego i kultury niemeńskiej. 

Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych AZP jesienią 1982 r. 
Zlokalizowane jest w dolnych partiach wyniesienia morenowego oraz na niskim tarasie 
nadzalewowym Narwi (ekspozycja południowo-wschodnia) i zajmuje obszar ok. 2 ha. 
W 1985 r. utworzono tu Narwiań!'ki Park Krajobrazowy, obejmujący swoim zasięgiem 
dolinę Górnej Narwi od Sur aż a do Zółtek. 

B~dania w sezonie 1994 miały charakter sondażowy i objęły obszar o powierzchni 
36 m . We wschodniej części stanowiska wytyczono 2 sondaże w odległości ok. 100 m od 
obecnego koryta rzeki Narwi. Oba usytuowano na przecięciu krawędzi tarasu zalewowego 
z niskim tarasem nadzalewowym, prostopadle do rzeki, w odstępie 20 m. 

Z sondażu 1/94 o łącznej powierzchni 5 m2 pozyskano ok. 140 zabytków krzemiennych 
- w większości materiał odpadkowy, niezbyt charakterystyczny, o pokroju najpewniej 
mezolitycznym. Wydzielono m.in. 4 rdzenie, 3 drapacze, l mały liściak oraz 3 fragm. 
narzędzi . W sondażu tym odsłonięto interesujący obiekt: na trzech kolejnych metrach na 
głębokości 30 cm ukazał się bruk kamienny. Był on ułożony ze starannie dobranych 
kamieni kilkunastocentymetrowej długości. Materiał krzemienny wystąpił niezbyt licznie 
jedynie pod nim. Trudno jednoznacznie zinterpretować ów bruk; wydaje się, że może być 
to fragm. jakiejś współczesnej lub nawet staroż~tnej drogi wytyczonej w kierunku rzeki. 

Z sondażu 2/94 o łącznej powierzchni 10m pozyskano ponad 1000 sztuk krzemieni, 
35 fragm. ceramiki i 10 fragm. kości. W materiale tym zwraca uwagę obecność elementów 
zarówno schyłkowopaleolitycznych (niektóre rdzenie i rylee), jak i mezolitycznych (zbroj
niki, drapacze, skrobacze). Wystąpiła dość duża seria wiórów łamanych intencjonalnie. 
Większość okazów krzemiennych posiada charakterystyczną patynę bagienną. 

W północnej części stanowiska założono wykop I/94, o wymiarach 3 x 4 m, wytyczony 
w miejscu występowania na powierzchni charakterystycznych form narzędzi (m.in. li
ściak, rylec klinowy, trapez). Ogółem pozyskano bardzo liczny materiał krzemienny 
(ok. 3350 sztuk) oraz zniszczone, niecharakterystyczne fragm. ceramiki (ponad 400 sztuk), 
przepalone, bardzo małe fragm. kości (ok. 140 sztuk), a także przepalone kamienie. Mate
riał zabytkowy jest niejednorodny chronologicznie: obecne są tu elementy schyłkowopale-
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olityczne (liściak, rdzenie dwupiętowe, rylce), mezolityczne (rdzenie, zbrojniki, skrobacze) 
oraz neolityczne (ceramika, niektóre okazy krzemienne). 

Ponadto otwarto cztery sondaże o powierzchni l m2 każdy: S. 3/94, S. 4/94, S. 5/94 
i S. 6/94. 

Sondaż 3/94 wytyczono w odległości ok. 80 m na południowy zachód od wykopu 1/94, na 
niewielkim wypłaszczeniu zbocza moreny. Pozyskano ogółem 30 okazów mało charaktery
stycznych, w tym 27 sztuk krzemieni (m.in. drapacz skośny), 2 fragm. ceramiki i l fragm. 
kości. Zabytki zalegały jedynie w warstwie ornej do głębokości -30 cm. 

Sondaż 4/94 założono poniżej S. 3/94, w odległości 10 m na wschód. Pozyskano z niego 
44 okazy, w tym 38 sztuk krzemieni mało charakterystycznych. Wystąpiły one jedynie 
w warstwie ornej. 

Trudno jednoznacznie określić przynależność kulturową zabytków pochodzących 
z S. 3/94 i S. 4/94. 

Sondaż 5/94 wytyczono w odległości ok. 80 m na południe od wykopu I/94. Dostarczył 
on niewątpliwie najciekawszych materiałów. Z łącznej powierzchni 6 m2 uzyskano ponad 
1400 sztuk krzemieni, ponad 200 fragm. ceramiki, ząb i 25 fragm. kości. Wśród okazów 
wydzielono 23 rdzenie i ich fragm., 3 skrobacze, 3 drapacze, wiertnik, 3 zbrojniki (trapezy, 
tylczak), ok. 20 fragm. ceramiki zdobionej i fragm. wylewów naczyń. W metrze 5. począw
szy od głębokości -30 cm (spąg warstwy ornej) do głębokości ok. -60 cm (warstwa żółtego 
piasku) odsłonięto obiekt owalny w przekroju, o średnicy ok. 30 cm, mocno nasycony 
węglami. Pobrano z niego próbki. W obrębie tego metra odnotowano największe skupienie 
zabytków (525 sztuk). Materiał krzemienny ma pokrój janisławicki, natomiast cerami
ka, zarówno jeśli chodzi o rodzaj ornamentu, jak też pod względem technologicznym, 
reprezentuje kulturę niemeńską. Wyjątek stanowi pojedynczy fragm. wylewu znalezio
ny w spągu warstwy ornej, będący najpewniej domieszką kultury łużyckiej (zdobienie 
i technologia). 

Sondaż 6/94 wytyczono ok. 50 m na południowy zachód od wykopu I/94, w pobliżu 
reperu roboczego. Pozyskany materiał (ponad 150 sztuk krzemieni, ok. 80 fragm. ceramiki 
oraz kilka przepalonych kości) reprezentuje elementy mezolityczne (fragm. rdzenia, 2 zbrojni
ki, drapacz mikrolityczny), jak również elementy kultury niemeńskiej (ceramika). 

Wydaje się, że w przyszłości należy skoncentrować się na badaniach w bezpośrednim 
sąsiedztwie sondażu 5/94, przede wszystkim ze względu na interesujący materiał zabytko
wy tam pozyskany oraz obiekt z węglami, które być może będą wydatowane. Możliwe, iż 
mamy tu do czynienia z homogenicznym zespołem kultury niemeńskiej. Dotychczas brak 
jest czystych i pewnych stanowisk tej kultury, gdzie ceramice można przypisać określone 
zespoły krzemienne. Ponadto już po zakończeniu badań właściciel pola robiąc podorywki 
odsłonił w odległości ok. 15 metrów na południowy wschód od S. 5.94 dwa sąsiadujące ze 
sobą paleniska; z jednego z nich pochodzi rdzeń dwupiętowy wiórowy. W pobliżu palenisk 
zaobserwowano wcześniej na powierzchni skupienie kilku rdzeni dwupiętowych wióro
wych. 

Badania powinny być kontynuowane. 

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

Instytut Archeologii i Etnologii Pol
skiej Akademii Nauk w Warszawie 

Badania prowadził dr Witold Gumiński przy współudziale mgr. Jana 
Fiedorczuka. Finansowane przez Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN. Dziewiąty sezon badań. Osadnictwo mezolityczne i późnoneoli
tyczne oraz nowożytne i być może średniowieczne. 

Prace prowadzono w dwóch wykopach na obszarze 7m2. W wykopie III dokończono 
eksplorację 2 m2 sąsiadujących bezpośrednio z mezolitycznym pochówkiem (zob. 1991 
i 1993 r.). Wypełniska późnoborealnej laguny zostało tu w większości zerodowane przez 
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jezioro, po czym wypełnione piaskiem i żwirem. W nienaruszonej części nie znaleziono już 
żadnych zabytków, które można by pewnie wiązać z pochówkiem. W zaburzonej partii 
odkryto jednak kilka kamieni, które mogą być pozostałością obstawy. Poza tym natrafiono 
jeszcze na parę kości zwierzęcych, kamienny tłuk-rozcieracz oraz 2 fragm. płyt żarno
wo-szlifierskich. 

Wykop X, o powierzchni 5m2
, wytyczono na drugiej nieznacznej kulminacji wyspy

podłużnym garbie położonym w północno-zachodniej, węższej partii interioru wyspy. Wy
kop usytuowano poprzecznie do osi garbu, w jego północnej , najwyższej części. Wyjątkowo 
duża miąższość (0,5 m) górnej warstwy czarnego spiaszczonego torfu i występujące w niej 
liczne kamienie sugerują, że wierzchnia część garbu została uformowana sztucznie. Niżej , 
pod piaskiem z próchnicą, występuje jednak najprawdopodobniej nienaruszona, bardzo 
scementowana warstwa piasków zglinionych ze żwirami i pakietami kamieni, dodatkowo 
przesycona iłem wapiennym albo wmywami orsztynowymi. W całym wykopie było niewie
le zabytków, które występowały głównie w spiaszczonym torfie. Z reguły jest to ceramika 
późno- ewentualnie środkowoneolityczna, której towarzyszą nieliczne krzemienie o cha
rakterze odpadkowym oraz kości zwierzęce. Natrafiono też na kilka zabytków nowożyt
nych i być może ze średniowiecza lub późnej starożytności . 

Jaworze, st. Sa 
gm. Jasienica, woj. bielskie 
AZP 108-47/-

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Badania prowadziła dr Edelgarda M. Foltyn. Finansowane przez Uni
wersytet Sląski w Katowicach. Pierwszy sezon badań. Obozowisko 
schyłkowopaleolityczne . 

Odkrywczynią stanowiska jest Ewa Czader (Jaworze Górne 90), która na małej po
wierzchni, w niewielkim rozrzucie, znalazła kilkanaście wyrobów krzemiennych i rogow
cowych: odłupki, wióry, półtylczak, narzędzie z retuszem rakietowym. Latem 1994 r. prze
prowadzono w tym miejscu sondażowe prace wykopaliskowe. Ze względu na szczupłość 
środków fmansowych miały one bardzo ograniczony charakter. 

Stanowisko 8a położone jest ok. 100 m na północny zachód od badanego w 1991 r. 
stanowiska nr 8. Leży ono na stożku napływowym pomiędzy potokami Szerokim i Ka
miennym, na rodzaju wypłaszczenia, na północ i poniżej wyraźnie zaznaczającego się 
w morfologii terenu uskoku. Uskok ten oddziela od siebie stanowiska 8 i 8a. 

Kierując się występowaniem materiału zabytkowego na powierzchni wykonano serię 
16 dołków. Wokół dołków z większą liczbą artefaktów założono wykop I/94 oraz wykop 
sondażowy 1/94. Eksplorację prowadzono metodą płaszczyznową, warstwami mechanicz
nymi, początkowo 5-, a następnie lO-centymetrowymi. Artefakty lokalizowano trójwy
miarowo. 

W odsłonięciach wykopu I/94 i sondażu 1/94 od powierzchni topograficznej obserwowano: 
1/ humus miąższości 20-25 cm, 
2/ zwietrzelinową glinę lessopodobną barwy żółtej, z różną zawartością gruzu skalnego
miejscami silnie gruzistą, miejscami prawie bezgruzistą; rozmiary gruzu sięgały od kilku 
do kilkunastu cm średnicy; sedyment pochodzi prawdopodobnie z lokalnego - na krótką 
odległość- przewiewania materiału zwietrzelinowego; grubość do 10 cm; przejście stop
niowe, 
3/ bardziej zwięzłą zwietrzelinową glinę lessopodobną, silnie gruzistą, z pierścieniami 
kamienistymi w stropie, mocno plamistą na skutek obecności skupień wytrąceń związków 
żelaza- rdzawo-siwawo-żółtawą; spągu nie osiągnięto. 

Zdecydowana większość zabytków spoczywała w warstwie 2 oraz w stropie warstwy 3. 
W humusie wystąpiły jedynie pojedyncze okazy. Przestrzennie w obrębie wykopu I/94 
materiał archeologiczny rozkładał się równomiernie. Natomiast wykop sondażowy 1/94 
dostarczył zaledwie 8 wyrobów. 
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W skład zbioru liczącego 222 artefakty kamienne wchodzą: 2 rdzenie, 37 wiórów/wiór
ków, 68 odłupków, 51 łusek, 8 form technicznych, 14 okruchów oraz 40 narzędzi. Wśród 
narzędzi można wyróżnić: 5 drapaczy, 3 rylce wraz z trzema rylczakami, 3 tylczaki, 
3 półtylczaki, przekłuwacz, rylec+narzędzie wnękowe, wiór retuszowany, 3 odłupki retu
szowane, odłupek z mikrołuskaniem, 2 formy z retuszem rakietowym, zgrzebło, narzędzie 
wnękowe, nóż-couteau a dos naturel, rylcowiec? i 10 fragm. nieokreślonych narzędzi. 

Pod względem surowcowym inwentarz obejmuje okazy z krzemienia narzutowego, 
głównie jurajskiego, oraz z rogowca mikuszowickiego. 

Prócz tego wydobyto 2 płytki piaskowcowe. Jedną można interpretować jako rodzaj 
"tarki" do ścierania barwników. Druga posiada znak ukośnego krzyża, być może wykonany 
celowo. Jeśli przyjąć intencjonalny charakter owego znaku, mamy tutaj do czynienia 
z przykładem sztuki mobilnej. · 

Po pierwszym sezonie badań pozyskany zespół artefaktów łączyć można z dużą dozą 
prawdopodobieństwa ze schyłkowopaleolityczną grupą Ostrome!11 (witowską). 

Badania winny być kontynuowane. 

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

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadziły dr L. Dornańska i mgr S. Ruta. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy oraz 
Uniwersytet Łódzki. Drugi sezon badań. Obozowisko późnomezoli
tyczne. 

Wytyczono trzy wykopy o łącznej powierzchni 23,5 m2 w północnej części stanowiska. 
Łączą one eksplorowane w 1993 r. wykopy II i III, które dostarczyły największej ilości 
materiału. 

Zabytki pozyskane w trakcie tegorocznych badań to wyłącznie krzemienie - 174 
sztuki. Inwentarz wykonany jest z surowca narzutowego bałtyckiego , w tym w dużym 
stopniu z krzemienia pomorskiego. Zaobserwowano obecność obu technik eksploatacji 
zarejestrowanych w ubiegłym sezonie: łuszczniowej i wiórowej (małe rdzenie wiórowe 
jednopiętowe). W grupie narzędzi dominują skrobacze. ilość zbrojników jest znikoma: 
trójkąty, trapezy, ostrza typu Nowy Młyn. Materiały te nawiązują do grup postmaglemo
skich i datowane są na okres atlantycki. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Klonowice, st. 5, gm. Czersk, woj. bydgoskie- patrz: neolit 

Klonowice, st. 7 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 
AZP 22-38/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadziły dr L. Dornańska i mgr S. Ruta. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy i Uni
wersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Obozowisko mezolityczne. 

Stanowisko położonejest ok. 200m na południowy wschód od stanowiska Klonowice l , 
na skraju doliny rzeki W dy. 

Rozpoznanie powierzchniowe ujawniło występowanie materiału krzemiennego na ob
szarze ok. 30 x 50 m. Założono pięć wykopów o łącznej powierzchni 45m2

. 
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Zabytki, zarówno na powierzchni, jak i w obrębie wykopów, zalegały w układzie bez
krzemienicowym. Niewielkie skupienie zaobserwować możnajedynie na pograniczu wyko
pów II i III - ok. 5-8 m od skraju doliny. W układzie pionowym koncentruje się ono w dwu 
pierwszych warstwach: glebowej (pochodzenia antropogenicznego) oraz piasku ze żwirem 
i drobnymi kamieniami- do głębokości ok. 20-25 cm. Na przebadanym obszarze nie 
zarejestrowano żadnych obiektów archeologicznych. 

Wydobyto łącznie 223 krzemienie i l fragm. ceramiki nowożytnej. Inwentarz krze
mienny wykonany jest z surowców narzutowych bałtyckich. Dominują w nim techniki 
odłupkowe - zwykła i łuszczniowa. Wśród narzędzi zaobserwowano drapacze i skrobacze 
oraz fragmentarycznie retuszowany półsurowiec, a także surowe wióry ze śladami pracy. 
Wydzielono 6 zbrojników: 3 tylczaki, półtylczak, 2 fragm. Inwentarz ten można przypisać 
kulturze komornicklej i datować na wczesny mezolit. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego . 
Badania będą kontynuowane. 

Klonowice, st. 11 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 
AZP 22-38/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadziły dr L. Dornańska i mgr S. Ruta. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy i Uni
wersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Obozowisko mezolityczne. 

Stanowisko położone jest na piaszczystym cyplu, ograniczonym od południa niecką 
jeziora Skrzynki Małe (w tej części już zarośniętą), a od wschodu -rzeką Wdą. Prace 
skoncentrowane były we wschodniej części stanowiska, w pobliżu rzeki. Założono 3 wyko
py o łącznej powierzchni 45m2

. 
Przy południowej ścianie wykopu II, poniżej warstwy ornej, wystąpiło skupisko prze

palonych kamieni niewielkich rozmiarów (do ok. 12 cm średnicy) w obrębie szaro--czarnej 
warstwy piaszczysto-żwirowej z domieszką humusu. W obiekcie tym nie znaleziono arte
faktów pradziejowych. Łączyć go należy z działalnością człowieka w czasach nowożytnych. 
W pozostałych wykopach nie zaobserwowano żadnych obiektów. 

Materiał zalegał w układzie bezkrzemienieowym subpowierzchniowo. 
Wydobyto 313 krzemieni i 6 fragm. ceramiki nowożytnej. Inwentarz krzemienny wyko

nany został w całości z surowców narzutowych bałtyckich . Dominującymi technikami 
eksploatacji są odłupkowe- łuszczmowa i zwykła. Wśród zachowanych rdzeni przeważają 
formy łuszczniowe nad wiórowymi (rdzenie wiórowe jednopiętowe) i odłupkowymi zwykły
mi. Zestaw narzędzi jest skromny: drapacz wiórowy, 3 skrobacze, półsurowiec fragmenta
rycznie retuszowany i ze śladami pracy oraz zbrojniki (tylczaki, półtylczaki, trójkąt). 
Wydzielono także 3 rylcowce. Zespół ten wykazuje nawiązania zarówno do kultury komor
nickiej, jak i grup postmaglemoskich. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Badania będą kontynuowane. 

Kopiec, st. 4, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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Kostkowice, st. 4, Jaskinia De
szczowa 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

gm. Kroczyce, woj. częstochow· 
ski e 
AZP 91-52/-

Badania prowadził dr K. Cyrek przy współudziale doc. dr T. Madey
skiej (sedymentologia), A. Nadachowskiego (paleozoologia), P. Maro
sika (geomorfologia). Realizowane w ramach projektu badawczego 
KBN nr 1P10811704 we współpracy z Państwową Służbą Ochrony 
Zabytków w Częstochowie . Drugi sezon badań. Kilkufazowe osadnic
two z peleolitu schyłkowego , górnego i środkowego . 

Tegoroczne prace terenowe w ramach projektu pt. "Osadnictwo pradziejbwe w Skałach 
Kroczyckich na tle zmian środowiska przyrodniczego" koncentrowały się w Jaskini De
szczowej oraz w dolinie rzeki Białki . 

Jaskinia Deszczowa leży na północno-wschodnim zboczu Góry Popielowej, wchodzącej 
w skład Skał Kroczyckich. Tegoroczny wykop nawiązywał do ubiegłorocznego i objął po
wierzchnię 19m2

, powiększając przebadany obszar do 32m2
. 

Przed wejściem do jaskini w stropie jasnożółtych piasków warstwowanych odkryto 
nowy, najmłodszy na stanowisku obiekt kulturowy. Był to fragm. owalnej w planie i niec
kowatej w przekroju jamy, której wypełniska stanowił brunatny piasek z węgielkami 
drzewnymi. W górnej partii wypełniska leżało kilka płaskich kamieni, pod którymi znale
ziono kilkanaście fragm. kości zwierzęcych, 2 mikrolityczne drapacze, mikrorylec i fragm. 
nieokreślonej formy retuszowanej . Jest to schyłkowopaleolitycznajama paleniskowa o epi
magdaleńskim charakterze kulturowym. 

Wszystkie cztery odkryte w ubiegłym roku poziomy kulturowe zostały uzupełnione 
kolejnymi zabytkami. I tak, do najmłodszego zespołu oryniackiego doszły m.in.: 2 wiórow
ce oryniackie, drapacz pyskowaty, wysoki drapacz krążkowaty, rylec węgłowy, narzędzie 
klinowate, rdzeń zaczątkowy oraz starannie zagładzone ostrze kościane, fragm. poroży 
renifera ze śladami obróbki i przecięty w poprzek kieł niedźwiedzia jaskiniowego. 

Tegoroczne znaleziska z drugiego poziomu kulturowego potwierdziły jego oryniacki 
charakter. 

Natomiast uzyskane w tym roku zabytki z najstarszych stratygraficznie warstw kultu
rowych przekonują o ich środkowopaleolitycznej genezie. Są to m.in . wielopiętowe rdzenie 
odłupkowe, lewluaskie odłupki, zębate i wnękowe narzędzia oraz zgrzebło. Wśród wyro
bów kościanych wyróżnia się zachowany w trzech fragm. przedmiot, wykonany z poddane
go starannej obróbce masywnego żebra zwierzęcego . Znaleziska te z uwagi na brak charak
terystycznych elementów trudno zaklasyfikować do określonej tradycji kulturowej. 
Zalegały one w warstwach deluwialnych piasków z domieszką substancji organicznych, 
o najprawdopodobniej wczesnovistuliańskiej genezie. 

Badania będą kontynuowane. 

Mirkowice, st. 33, gm. Mieścisko, woj. poznańskie- patrz: neolit 

Skarżysko-Kamienna, "Rydno" 
gm. loco, woj. kieleckie 
AZP 80-65/-

Folska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii w Warszawie 
Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadzili mgr mgr H. Królik i A. J. Tomaszewski. Finanso
wane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne i Instytut Archeolo-
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gii i Etnologii PAN. Siódmy sezon badań newej kampanii. Kompleks 
stanowisk "Rydno" w rejonie dawnego Nowego Młyna, związany 
z wydobywaniem i przetwarzaniem hematytu w późnym paleolicie 
i mezolicie. 
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Prace wykopaliskowe i ograniczone sondażowe (dołkowanie) prowadzono, jak w po
przednich sezonach, na tzw. Cyplu -niewielkim skrawku III tarasu Kamiennej, nietkni~
tym przez rozległe zniszczenia związane z eksploatacją piasku. Przebadano łącznie 96 m . 
Skoncentrowano się na dokładniejszym rozpoznaniu zasięgów odkrytych uprzednio wy
raźnych koncentracji krzemieni (wykopy 11/90-92, 94; III/90, 94), strefy rozproszonych 
śladów niejednorodnego osadnictwa (wykop 11/93, 94), a także otwarto nowe wykopy: I/94 
oraz 11/94 (w strefie, gdzie dolkowania wykazały nieliczne artefakty). 

Wykopy 11/90-92, 94 i III/90, 94 potwierdziły zwarty zasięg skupień odpowiednio od 
północy i od południa, dostarczając nielicznych i niezbyt diagnostycznych zabytków. 

W wykopie 11/93-94 (będącym kontynuacją wykopu 1/89) pozyskano niezbyt liczne 
zabytki późnopeleolit1czne i mezolityczne spoczywające w rozproszonym układzie. 

Wykop 1/94 (20 m ) przyniósł ok. 430 krzemieni o niesprecyzowanej na razie metryce 
(neolit?), 14 fragm. ceramiki neolitycznej, m.in. z ornamentem sznurowym, oraz ok. 
80 drobnych ułamków kości. Duża liczba drobnych, często przepalonych artefaktów wystą
piła w koncentracji na jednym metrze. Charakter tego materiałujest zbliżony do zabytków 
pozyskanych w wykopie III/89, który znajdował się w niewielkiej odległości na północny 
zachód. 

W wykopie II/94 (10 m2
) wydobyto 17 zabytków krzemiennych, w tym mezolityczny 

trójkąt rozwartokątny. 
Znaczna część zabytków krzemiennych jest przepalona i rozdrobniona termicznie. 

Dominuje krzemień czekoladowy, w tym również w odmianie narzutowej, mniej licznie 
reprezentowany jest surowiec kredowy narzutowy i jurajski. 

W związku z nasileniem poboru piasku przez właściciela gruntu, który zabiega o uchy
lenie ochrony konserwatorskiej na "Cyplu", wskazane byłoby przeprowadzenie uzupełnia
jących prac w jeszcze jednym sezonie. 

Wieck, st. 2 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 
AZP 21-38/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadziły dr L. Dornańska i mgr S. Ruta. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Uniwersytet Łódzki. 
Pierwszy sezon badań. Obozowisko późnomezolityczne. 

Stanowisko położone jest na wysokim, wschodnim brzegu rzeki Wdy. Około 100 m 
w kierunku wschodnim teren opada aż do niecki jeziora Wieckiego. 

Badania rozpoczęto od wykonania szczegółowych badań powierzchniowych na obsza
rze ok. 30 x 30 m. W miejscach występowania wydzielonych kategorii zabytków (rdzenie, 
zbrojniki) wytyczono 2 wykopy o wymiarach 2 x 10 m każdy. W wykopach nie zaobserwo
wano obiektów archeologicznych, jedynie w południowej części wykopu II sytuację zakłócił 
wkop, którym poprowadzono linię elektryczną do znajdujących się w pobliżu domków 
letniskowych. 

Wydobyto łącznie 269 artefaktów, w tym 329 krzemieni i 34 fragm. ceramiki (nowożyt
nej i pradziejowej- kultury pucharów lejkowatych). Inwentarz krzemienny wiązać należy 
z dwiema tradycjami: komornicką i postmaglemoską, i datować na okres atlantycki. Zaob
serwowano rdzenie wiórowe jednopiętowe, rdzenie łuszczniowe i odłupkowe zwykłe. Na 
zestaw narzędzi składają się drapacze, skrobacze, zbrojniki (formy tylcowe, półtylcowe, 
trójkąty i trapezy). Ceramika kultury pucharów lejkowatych skupiła się przy południowej 
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ścianie wykopu I (30 drobnych fragm.). W materiale krzemiennym nie zaobserwowano 
elementów neolitycznych. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Badania będą kontynuowane. 

Wilczyce, st. 10 
gm. loco, woj. tarnobrzeskie 

Badania sondażowe prowadziła H. Kowalewska-Marszałek. Obozo
wisko. Kultura magdaleńska. 

• Literatura: Materiały ... , s. 184. 

Biskupin, st. 2a 
gm. Gąsawa, woj. bydgoskie 
AZP44-33/-

NEOLIT 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Anna Grossman. Finansowane przez Pań
stwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Siódmy sezon badań. 
Stanowisko wielokulturowe - kultura amfor kulistych, kultura 
iwieńska i wczesne średniowiecze. 

Badania miały na celu wytyczenie przebiegu rowów w północno-wschodniej częsc1 
stanowiska oraz sprawdzenie, czy wewnątrz lub na zewnątrz majdanu istniały obiekty 
z wczesnej epoki brązu. 

Wytyczono 12 wykopów o łącznej powierzchni 155m2
• Wykopy usytuowane na wschod

nim stoku wzniesienia pozwoliły skorygować przebieg rowów ujawnionych tu w latach 50. 
Potwierdziły się przypuszczenia o wzmacnianiu rowów wałem ziemnym od strony majda
nu i umacnianiu wewnętrznej ścianki rowu gliną. 

Wykopy wytyczone w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części oraz we 
wnętrzu majdanu nie ujawniły, poza jednym obiektem, żadnych śladów działalności ludz
kiej . Zawartość odkrytej jamy (fragm. ornamentowanych naczyń, kości zwierzęce, krze
mienie i kamienie, często przepalone) potwierdza, że jest to obiekt należący do zespołu 
wczesnośredniowiecznych jam wędzarskich odkrytych w południowej części badanego sta
nowiska w latach 50. 

Eksploatacja wykopów z pozostałościami odcinków rowu poprzecznego potwierdza te
zę o wielokrotnym użytkowaniu wczesnobrązowego obiektu, który w starszej fazie miał 
wymiary ok. 40 x 70 m. Następnie po zasypaniu południowych odcinków rowów został 
powiększony do wymiarów ok. 60 x 100 m. Na stanowisku nie stwierdzono żadnych 
obiektów mieszkalnych z wczesnej epoki brązu. Jednak znajdowane niewielkie ilości drob
nych fragm. polepy o wygładzonych powierzchniach wskazują na istnienie jakichś lekkich 
obiektów naziemnych (szałasy) o ściankach częściowo wylepionych gliną. Mogły one znaj
dować się na wałach wzmacniających rowy, zniwelowanych w trakcie intensywnego uży
tkowania wzniesienia. 

Po zakończeniu badań zaznaczono przebieg wszystkich odkrytych odcinków rowów, 
aby zrekonstruować wczesnobrązowy obiekt w jego rzeczywistych wymiarach i położeniu. 
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Działania te mają na celu włączenie w przyszłości stanowiska do programu turystycznego 
rezerwatu archeologicznego w Biskupinie. 

Badania zakończono. 

Bokiny, st. 63, gm. Łapy, woj. białostockie- patrz: paleolit i mezolit 

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. Drugi sezon badań osad ludności kultury 
pucharów lejkowatych i iwieńskiej. 

Stanowisko odkryto w 1982 r. Zajmuje ono południowy stok wału wydmowego, opada
jący w stronę osuszonego aktualnie jeziora Krzywosądz. Badania miały charakter ratowni
czy. Teren stanowiska przestał podlegać uprawie i stał się miejscem "dzikiej" eksploatacji 
piasku. 

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

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

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

Badania winny być kontynuowane. 

Cergowa, st. 3 
gm. Dukla, woj. krośnieńskie 

Badania sondażowe prowadził J. Budziszewski. Pracownia krzemie
marska. Neolit- wczesna epoka brązu. 

*Literatura: Materiały ... , s. 184. 

Dacharzów, st. l, gm. Wilczyce, woj. tarnobrzeskie- patrz: wczesna epoka brązu 
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Dęby, st. 29A 
gm. Dobre, woj. włocławskie 
AZP 46-43/165 

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

Badania prowadzili mgr J. Czebreszuk i P. Silska. Finansowane przez 
Wojewodę Włocławskiego, Gminę Dobre i Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w ramach programu ratownictwa przestrzennego nad 
środkową Bachorzą. Piąty sezon badań systemu osad z neolitu i in
terstadium epok neolitu i brązu. 

Tegoroczne badania objęły jedynie strefę stanowiska znajdującą się na stoku opadają
cym w stronę wysuszonego jeziora Krzywosądz . Celem ich było dalsze rozpoznanie zawar
tości biokulturowej gleby kopalnej zalegającej ok. 0,5-1 m pod aktualną powierzchnią. 
Łącznie zbadano 52m2

. Odkryto 4 nowe obiekty. 
Stwierdzono układ stratygraficzny: nad glebą kopalną znajdował się niewielki obiekt 

z całym naczyniem (obrócony do góry dnem garnek) ludności z późnego etapu kultury 
iwieńskiej , natomiast w glebie kopalnej odkryto pozostałości dwóch osad. Starsza, najbar
dziej licznie reprezentowana w źródłach, wiąże się z ludnością kultury późnej ceramiki 
wstęgowej z etapu najmłodszych zespołów ze zdobnictwem kłutym. Z niej pochodzą grudki 
bursztynu znalezione w tym sezonie w glebie kopalnej. Druga osadajest śladem obecności 
w tym miejscu ludności kultury pucharów lejkowatych z fazy II (lub lilA). Datowania 
bezwzględne samej gleby wskazują, iż funkcjonowała ona w tej części stanowiska do 
ok. 3800 BC, kiedy to przykryta została nakładem pochodzenia eolicznego. 

Z gleby kopalnej pobrano ponadto szereg próbek do badań paleobotanicznych (palyno
logicznych, makroszczątkowych itp.) oraz wiele wycinków drzew do analiz dendrologicz
nych. 

Badania powinny być kontynuowane. 

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

Folwark, st. 2 PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia Archeologiczna w Pozna
niu 

gm. Kleszczów, woj. piotrkow
skie 
AZP 77-50/3 

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski przy współpracy doku
mentalisty Wiktora Kudry. Finansowane przez Urząd Gminy w Kle
szczawie. Pierwszy i ostatni sezon badań . Osada kultury pucharów 
lejkowatych, punkt osadniczy kultury przeworskiej, ślad osadniczy 
z okresu nowożytnego. 

Stanowisko zostało odkryte podczas terenowych prac powierzchniowych przeprowa
dzonych w 1988 r. przez Pracownię Archeologiczną PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Poznaniu. Prace inwentaryzacyjne w postaci powierzchniowych badań pianigraficznych 
i odwiertów geologicznych zostały przeprowadzone wiosną 1993 r. W ich wyniku odkryto 
źródła archeologiczne trzech jednostek kulturowych: a) obozowisko/osadę kultury pucha
rów lejkowatych reprezentowane przez 49 fragm. ceramiki, 5 przedmiotów krzemiennych 
i 11 grudek polepy?; b) punkt osadniczy kultury przeworskiej wyodrębniony na podstawie 
5. fragm. ceramiki naczyniowej ; c) ślad osadniczy z okresu nowożytnego, gdzie zanotowa
no 4 fragm. ceramiki z tego okresu. 
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W wyniku działalności KWB "Bełchatów" stanowisko to, znajdujące się w bezpośred
niej strefie przedpola odkrywki, uległoby jesienią 1994 r. całkowitej likwidacji, w związku 
z czym podjęto prace wykopaliskowe. 

Kierując się dyspersją materiału źródłowego z badań planigraficznych, jak też warun
kami topograficznymi, założono w centralno-wschodniej części stanowiska wykop badaw
czy, gdzie wyeksplorowano 675m2

. Wytyczając siatkę arową dla wykopu, odtworzono bazę 
pomiarową założoną w 1993 r. dla badań planigraficznych. Przy dalszej eksploracji od
krywki zastosowano powszechnie akceptowane w archeologii metody inwentaryzacji i do
kumentacji materiałów źródłowych (w ramach warstw naturalnych i mechanicznych). 
Należy dodać, że w przypadku tego stanowiska prace eksploracyjne prowadzone były 
ręcznie, również przy zdejmowaniu współczesnego humusu. Zastosowano również trójwy
miarową lokalizację dla każdego wydobytego zabytku, co jest zgodne z metodyką badań 
wypracowaną dla stanowisk z epoki kamienia. Efektem tego będzie zbiorcza mapa plani
grarii wszystkich źródeł ruchomych i nieruchomych, co pozwoli wiarygodniej odtworzyć 
pewne procesy behawiorystyczne związane z funkcjonowaniem osady. 

Na wykopie stwierdzono prosty układ nawarstwień stratygraficznych w postaci 
warstw naturalnych, tj. humusu występującego w postaci szarego piasku o niewielkiej 
próchniczności oraz podłoża caleowego występującego w postaci żółtego lub jasnożółtego 
drobnoziarnistego piasku. 

Odsłonięto 22 obiekty nieruchome i 3135 zabytków. Na podstawie wstępnej analizy 
wyodrębnionego materiału źródłowego wydzielono dwie jednostki kulturowe: 
l. Osadę społeczności kultury pucharów lejkowatych z młodszej epoki kamienia, którajest 
reprezentowana przez 99% odkrytych źródeł archeologicznych. Stanowią je 22 obiekty 
osadnicze, przy czym dominująjamy (8) i dołki pasłupowe (12); zanotowano też prawdopo
dobnie jedno piecowisko? oraz 2 wolno stojące naczynia zasobowe. Materiał ruchomy 
stanowią: 1392 fragm. ceramiki naczyniowej, 52 przedmioty krzemienne, 250 drobnych 
fragm. kości zwierzęcych, 1427 grudek polepy, kulka gliniana i dwie siekierki kamienne. 
Wśród form ceramicznych zdołano wyróżnić zdecydowaną przewagę fragm. pucharów 
lejkowatych, w większości niezdobionych, rzadziej mis. Krawędzie zdobione są rzadko 
i najczęściej występują w postaci pionowych stempli (pojedyncze horyzontalne pasmo). 
Większość przedmiotów krzemiennych reprezentuje grupę odpadkową, tzw. debitażu . 
Wśród nielicznych narzędzi wyróżniono kilka noży, wiórowców i drapaczy. Osobliwością 
było odkrycie dwóch siekier kamiennych, ówcześnie powszechnych, ale aktualnie odkry
wanych przeważnie na powierzchni jako znaleziska pojedyncze. Na podstawie przedsta
wionych źródeł, głównie ceramiki, można wydatować tę osadę na tzw. fazę młodszowiórec
ką rozwoju tej kultury, co w chronologii bezwzględnej zawiera się w latach 3000-2700 
p. n . e. 
2. Ślad osadniczy z okresu nowożytnego (XVIII-pocz. XX w.) - reprezentuje go 10 fragm. 
ceramiki naczyniowej, które odkryto na poziomie stropu calca bez jakiegokolwiek kontek
stu archeologicznego. 

Z powyższego przeglądu kulturowego widać, że nie stwierdzono w założonym wykopie 
badawczym istnienia źródeł kultury przeworskiej. Prawdopodobnie mamy tutaj do czynie
nia zaledwie z nikłym śladem osadnictwa tej kultury, stwierdzonym jedynie podczas badań 
pianigraficznych (poza obszarem odkrywki). 

Ostateczne wnioski na temat chronologii i funkcji odkrytych źródeł archeologicznych 
będzie można przedstawić po całościowym opracowaniu badań. 

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

Badania zakończono. 

Hrubieszów-Podgórze, st. 5, gro. Hrubieszów, woj. zamojskie -patrz: wczesne średniowiecze 
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Karmanowice, st. 35 
gm. Wąwolnica, woj. lubelskie 
AZP 75-77/- i 76-77/-

Neolit 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła dr Jolanta Nogaj-Chachaj. Finansowane przez 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Siódmy sezon 
badań. Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych. 

W trakcie prac założono wykopy o powierzchni 164 m2 w najbardziej zagrożonych 
erozją częściach stanowiska. Celem badań było dalsze rozpoznanie układu cmentarzyska 
oraz jego wielkości i liczebności. 

Odkryto kolejny grób, o numerze 4 7/94, na głębokości ok. 15 cm od powierzchni ziemi. 
Zachowana w bardzo dobrym stanie, wykonana z bruku wapiennego komora grobowa 
miała wymiary 190 x 80 cm i głębokość 30 cm. Zmarły ułożony był na wznak, w pozycji 
wyprostowanej, z głową zwróconą w stronę północno-zachodnią. Na wysokości mostka 
zmarłego natrafiono na półtylczak ze śladami wyświecenia (sierpak), wykonany z krzemie
nia czekoladowego. Znalezisko takie w grobie należącym do kultury pucharów lejkowatych 
na obszarze grupy południowo-wschodniej tej kultury zasługuje na szczególną uwagę. 
Grób 47/94 był położony w bezpośrednim sąsiedztwie rozległego obszaru pokrytego bru
kiem wapiennym. Pod pokrywą kamienną nie natrafiono na pozostałości obiektów arche
ologicznych. 

We wschodniej części stanowiska, w najbliższym otoczeniu grobu 42/93, na głębokości 
30 cm od powierzchni ziemi odkryto niewielką jamę V/94. W jej części stropowej obok 
drobnych fragm. przepalonych kości (zwierzęcych?) odkryto fragm. granitowego żarna 
oraz fragm. wylewu naczynia kultury pucharów lejkowatych. W centralnej i przydennej 
części obiektu znaleziono niecharakterystyczne fragm. ceramiki tej kultury. Wydaje się, że 
jama V/94 była związana w sposób integralny z grobem 42/93 oraz z jamą IV/93, odkrytą 
w trakcie ubiegłorocznych badań pod grobem 42. 

W odległości ok. 2,5 m na wschód od jamy V/94 odkopano zachowaną fragmentarycznie 
jamę grobową? z obstawą zbudowaną z bruku wapiennego na obwodzie, kształtu podłuż
nego, ukierunkowaną południowy zachód-północny wschód. Nie natrafiono w niej na 
ślady czy pozostałości kości; w części północno-wschodniej złożona była flasza z kryzą na 
czterech nóżkach i z uszkiem. Na południe od jamy znajdował się podobny obiekt (grób?), 
tak samo ukierunkowany. Wydaje się, że oba domniemane groby wyznaczają wschodnią 
granicę zasięgu badanego cmentarzyska. 

W czasie siedmiu sezonów badań odkryto 4 7 grobów szkieletowych (plus 2 groby 
domniemane), a w nich 56. osobników, oraz 4 obiekty o trudnej do ustalenia funkcji. 
Ponadto na szczycie wzniesienia, na którego południowym stoku leżało największe z do
tychczas znanych cmentarzysk kultury pucharów lejkowatych, rozpoznano ślady wskazu
jące na istnienie osady tej kultury. 

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

Badania będą kontynuowane. 

Kichary Nowe, st. 2 
gm. Dwikozy, woj. tarnobrzes
kie 

Badania ratownicze prowadziła H. Kowalewska-Marszałek. Cmenta
rzysko, osada. Kultura pucharów lejkowatych, cykllendzielsko-pol
garski, kultura ceramiki sznurowej, kultura mierzanowicka. 

*Literatura: Materiały .. . , s. 184. 
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Klonowice, st. 5 Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Bydgoszczy gm. Czersk, woj. bydgoskie 

Badania prowadziła B. Górska-Grabarczyk. Osada z elementami kul
tur leśnych. Późny mezolit i neolit. 

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

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

Krzemionki 
gm. Bodzechów, woj. kieleckie 
AZP83-71/-

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badaniami kierował dr Wojciech Borkowski. Uczestniczyli mgr mgr 
Sławomir Sałaciński, Andrzej Ring (fotograf), Iwona Borkowska (in
formatyk) oraz studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu War
szawskiego. Finansowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie. Szesnasty sezon badań. Kopalnie krzemienia pasiaste
go. Neolit. Kultura amfor kulistych. 
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Badania stanowiły kontynuację programu rozpoczętego w poprzednim sezonie, mające
go za cel rozpoznanie i rekonstrukcję napowierzchniowego otoczenia kopalni komorowej 
nr 7/610. Stanowi ono element zagospodarowania większejjednostki organizacyjnej odkry
tej w wyniku analiz pola eksploatacyjnego. Jednostka ta ma zapewne charakter prawny 
i stanowi zgrupowanie siedmiu kopalń jednego typu na wydzielonym obszarze. Obiekt 
7/610 jest ostatnim z grupy kopalń i jest chronologicznie naj młodszy. Posiada serię dat C14 
datujących go na ok. 3100 BC. 

W sezonie 1994 skoncentrowano się na rejonie północno-wschodnim i wschodnim oto
czenia kopalni. Odsłonięto hałdę gruzową deponowaną na powierzchni pola, składającą się 
z materiału wydobywanego wyłącznie w czasie eksploatacji wyrobisk. W części na północ
ny wschód od szybu hałda została zniszczona przez współczesną piwnicę wykopaną w gru
zie i podłożu. Zniszczona przez korzenie drzew została także wierzchołkowa partia hałdy 
w kierunku na wschód od kopalni. 

W roku bieżącym odsłonięto i odczyszczono 500m2 powierzchni. Stwierdzono, że depo
nowanie gruzu nie miało charakteru chaotycznego. Układano go w pakietach, usypując 
z promieniście odchodzących od szybu ścieżek. Pakiety zbudowane są w ten sposób, że 
duże płyty wapienne otaczają drobny gruz, uniemożliwiając osypywanie się go do wnętrz 
kopalni. Na ścieżkach w części szczytowej hałdy odkryto zagłębienia otoczone wieńcami 
dużych fragm. skały wapiennej. Interpretujemy je jako jarzma po drewnianych słupach , 
stanowiących podstawę konstrukcyjną dachu. Rekonstruowany na podstawie rozkładu 
śladów po słupach dach oparty był na siedmiu lub ośmiu palach i przykrywał hałdę aż poza 
jej maksymalne wzniesienie. Taka konstrukcja zabezpieczała kopalnię przed zalaniem 
wodą w trakcie opadów, która spływała swobodnie po zewnętrznym stoku hałdy. 

W trakcie badań odczyszczono wlot studniska szybowego kopalni 7/610. Na poziomie 
pierwotnej powierzchni widoczny jest on jako wyraźne zaciemnienie i ma średnicę 
3,2 m. Odpowiada to dokładnie średnicy studniska na głębokości 8 m. Wskazuje to na 
obecność w górnej partii szybu oszalowania ścian, gdyż w innym przypadku materiał 
podpowierzchniowy (piasek, glina z gruzem wapiennym, luźny gruz) wsypywałby się do 
wnętrza kopalni, a wlot studniska rozszerzałby się lejkowato. 

Ponadto dokonano penetracji wyrobisk innych kopalń komorowych znajdujących się 
w obrębie badanej jednostki organizacyjnej. Ustalono chronologię względną na podstawie 
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kierunków przebić oraz pobrano 9 próbek węgli drzewnych do datowania C14. Znaleziono 
2 kilofy górnicze krzemienne. Materiał zabytkowy (głównie odpady produkcyjne z wytwa
rzania siekier krzemiennych, 2 tłuki, 2 narzędzia górnicze i fragm. konkrecji) znajdują się 
w Dziale Neolitu, a dokumentacja w Dziale Dokumentacji Naukowej Państwowego Mu
zeum Archeologicznego. 

Prace będą kontynuowane. 

Leszczany, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie- patrz: wczesna epoka żelaza 

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

Uniwersytet Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i Etnologii w Toru
niu 

Badania prowadzili dr dr Stanisław Kukawka (autor sprawozdania) 
i Jolanta Małecka-Kukawka. Finansowane przez Uniwersytet Miko
łaja Kopernika w Toruniu. Trzeci sezon badań. Osada? kultury cera
miki wstęgowej rytej, osada kul tury późnej ceramiki wstęgowej, osada 
kultury pucharów lejkowatych, osada? i grób kultury amfor kuli
stych, ślad osadnictwa kultury ceramiki sznurowej. 

Prace badawcze skoncentrowano w północnej części stanowiska. Przebadano powierz
chnię225m2 (18 wykopów 5 x 2,5 m). W części wykopów bezpośrednio pod warstwą orną 
zalegał gliniasty calec. W wykopach zlokalizowanych na łagodnym stoku stanowiska odsło
nięto resztki warstwy z licznie występującym materiałem zabytkowym - głównie kultury 
pucharów lejkowatych (o miąższości do 25 cm). Pod nią, w niżej położonych wykopach 
zarejestrowano zbliżone utwory (o miąższości do 40-50 cm), lecz bez jakichkolwiek zaby
tków. Całość nawarstwień prezentuje silnie zniszczoną glebę płową. Trudny do określenia 
jest charakter warstwy z zabytkami. Jeśli byłaby to warstwa kulturowa, to należałoby 
przyjąć zniszczenie poziomów glebowych w wyższych partiach stanowiskajeszcze w neoli
cie. Być może wówczas należałoby przyjąć, Że rejon stanowiska stanowiły pola uprawne 
społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej i/lub kultury późnej ceramiki wstęgowej 
(nie stwierdzono trwałych elementów zasiedlenia kultury ceramiki wstęgowej rytej i zale
dwie l obiekt kultury późnej ceramiki wstęgowej -por. badania 1991 i 1992). Zabytki 
w warstwie nie są efektem wtórnej akumulacji w trakcie procesów denudacyjnych (wystę
pują w poziomie glebowym). Głębokość ich zalegania w warstwie glebowej jest trudna do 
wytłumaczenia. Twardość gruntu (w trakcie badań narzędziem codziennym był kilof) 
uniemożliwia przenikanie zabytków w głąb poziomu użytkowego. Nie można wykluczyć, 
że warstwa zabytkonośna jest skutkiem zniszczenia napowierzchniowych pozostałości 
osadnictwa przez późniejszą, bliżej chronologicznie nieokreśloną (nie nowożytną) orkę. 

W przebadanych wykopach nie zarejestrowano pozostałości obiektów wziemnych. Ana
lizując rozrzut ceramiki i krzemieni zgrupowanych niemal wyłącznie na przestrzeni l ara 
przypuszczać można, że zabudowa mieszkalna i gospodarcza miały charakter naziemny. 

Z wykopów badawczych pozyskano l fragm. ceramiki kultury ceramiki wstęgowej 
rytej, 73 - kultury późnej ceramiki wstęgowej, 3278 - kultury pucharów lejkowatych 
i kilka kultury ceramiki sznurowej . Ponadto wydobyto 169 krzemieni, 2 przęśliki i ok. 80 
grudek polepy. Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury późnej ceramiki 
wstęgowej są mało charakterystyczne i nie wnoszą nowych treści do wiedzy o stanowisku. 
Zabytki kultury pucharów lejkowatych wiązać należy z jej II fazą na ziemi chełmińskiej. 
Jednocześnie wyraźnie różnią się one od pochodzących ze strefy południowej (badanej 
w 1991 i 1992 r.). Główną cechą różnicującą jest tu stosunkowo liczne występowanie 
(zarówno w zakresie technologicznym, jak i stylistycznym) ceramiki o cechach północ
no-wschodnich kultur subneolitycznych. Choć źródła z całego stanowiska (a ma ono ok. 
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4 ha) łączą się z jedną (II) fazą rozwoju kultury pucharów lejkowatych, to jednak nie są 
zapewne jednoczasowe. Szczegółowa prospekcja powierzchniowa wskazuje na występowa
nie w obrębie stanowiska kilku niewielkich (do 2- 3 arów) skupisk zabytków ruchomych. 
Sugerować to może wielokrotne przebywanie osadników (może tej samej małej grupy) 
w obrębie tej wyraźnie zarysowanej formy terenowej . 

Ślady osadnictwa raczej wczesnych faz kultury ceramiki sznurowej są trudne do 
zinterpretowania. Ponadto wymuszona, trochę brutalna metoda kopania, nie pozwoliła 
jednoznacznie określić pozycji stratygraficznej (w obrębie warstwy zabytkonośnej) kilku 
zaledwie fragm. ceramiki łączonych z tą kulturą. 

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

Badania nie będą kontynuowane. 

Łącko, st. 6A 
gm. Pakość, woj. bydgoskie 
AZP 43-38/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadziła dr Lucyna Domańska. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy, Uniwersytet 
Łódzki i Komitet Badań Naukowych. Piąty sezon badań . Osada i gro
bowiec megalityczny kultury pucharów lejkowatych. 

W 1994 r. prace skoncentrowano w zachodniej części stanowiska, tuż przy krawędzi 
żwirowni . Przebadano łącznie 107m2

, co daje416m2 odkrytych we wszystkich dotychcza
sowych sezonach. Celem badań było zabezpieczenie zachodniej części stanowiska niszczo
nej przez żwirownię oraz zbadanie dalszego przebiegu układu kamieni zarejestrowanego 
w sezonach poprzednich. Badania jednoznacznie potwierdziły, iż na stanowisku mamy do 
czynienia z osadą z I/AB/ fazy kultury pucharów lejkowatych i nieco późniejszym grobow
cem megalitycznym. 

Rejestrowany również w poprzednich sezonach układ kamieni należy interpretować 
jako pozostałość nie po obiekcie mieszkalnym, lecz grobowcu megalitycznym kultury 
pucharów lejkowatych. Grobowiec ten miał kształt trapezu o długości ok. 25 m i usytuo
wany był na linii wschód-zachód. W części czołowej odkryto grób jamowy przykryty 
brukiem. 

Zarejestrowany na stanowisku w sezonach poprzednich i w obecnym liczny materiał 
zabytkowy (ceramika i krzemienie) wiąże się z fazą kultury pucharów lejkowatych. W fa
zie tej na niewielkim wzniesieniu założono osadę, z której później zgarnięto warstwę 
próchnicy. Próchnicę tę wraz z materiałem zabytkowym wykorzystano do usypania gro
bowca. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Przewiduje się kontynuowanie badań . 

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

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Marek Chłodnicki i mgr Bogusław Okupny: 
Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Trzeci se-
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zon badań. Obozowisko kultury hamburskiej, osada kultury pucha
rów lejkowatych, osada kultury amfor kulistych. 

Badania prowadzone były w najbardziej narażonej na zniszczenie przez eksploatację 
piasku części stanowiska. Poszerzono wykop I w kierunku południowym i wschodnim 
o kolejne 124 m2 powierzchni, odkrywając 15 obiektów - głównie dołków pasłupowych 
i niewielkich nieckowatych zagłębień o nieokreślonej funkcji (ob. nr 43-57). W trakcie 
eksploracji wydobyto kilkaset fragm. rozdrobnionej ceramiki oraz zabytki krzemienne 
kultur amfor kulistych i pucharów lejkowatych. Pozwalają one datować osadnictwo kultu
ry pucharów lejkowatych na fazę wczesnowiórecką, a osadę kultury amfor kulistych na 
fazę II/lilA. 

Pod warstwą związaną z osadnictwem neolitycznym odkryto oddzielony od niej war
stwą 10-15 cm piasku, nie zawierającą żadnego materiału zabytkowego, obiekt o kształcie 
zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok. 2 x 2,5 m i ok. 20 cm miąższości. Wypełniony był 
on piaskiem przemieszanym z niewielką ilością próchnicy i zawierał bogaty, liczący blisko 
300 zabytków, inwentarz kultury hamburskiej . W sąsiedztwie tego obiektu znajdowały się 
trzy głębokie, nieckowate jamy, wypełnione intensywną próchnicą z rozdrobnionymi węg
lami drzewnymi, jednak pozbawione jakiegokolwiek materiału zabytkowego. 

Badania będą kontynuowane. 

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. Ada
ma Mickiewicza w ramach programu ratownictwa przestrzennego 
nad środkową Bachorzą. Drugi sezon badań osady z neolitu i inter
stadium epok neolitu i brązu. 

Stanowisko odkryto w 1993 r. Pierwotnie zajmowało ono kulminację jednego z wierz
chołków wału wydmowego. Ostatnimi laty zachodnia połowa stanowiska została doszczęt
nie zniszczona w efekcie eksploatacji piasku. Badania podjęto w celu ratowania pozostałej 
części , także zagrożonej niwelacją. 

Wykopami (VI-IX) objęto powierzchnię 137,5 m2
. Stwierdzono stosunkowo dobre za

chowanie profilu glebowego. Stopień zniszczenia stanowiska spowodowany "dzikim" pobo
rem piasku był w tym sezonie znacznie mniejszy w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Zarejestrowano pozostałości zasiedlenia ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej, 
kultury pucharów lejkowatych, z interstadium epok neolitu i brązu, jak też kultury prze
worskiej i wczesnośredniowiecznej . Zdecydowana większość materiałów wiąże się z osad
nictwem późnowstęgowym i z interstadium neolitu i brązu. 

Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej pochodzi ze starszego (kłutego) 
etapu jej rozwoju. Bogaty zestaw wątków zdobniczych, jak również cech makromorfolo
gicznych, pozwala datować osadnictwo narkowskie na schyłkowy odcinek występowania 
stanowisk z ceramiką kłutą na Kujawach. 

Drugi etap - także o charakterze osadowym - wiązać należy z kulturą pucharów 
lejkowatych. Na podstawie wyników badań z obu sezonów można wydzielić w jego obrębie 
dwie fazy: starsza związana z fazą II-IIIA, druga zaś z fazą V; w jej obrębie obserwowane 
są też cechy zdobnictwa i technologii ceramiki charakterystyczne dla "starosznurowego 
horyzontu" kultury ceramiki sznurowej. 

Następny- trzeci etap- łączy się z interstadium epok neolitu i brązu, a konkretnie 
z początkami kultury iwieńskiej . Ma on charakter osadowy, choć jak dotąd nadal nie 
można wykluczyć obecności grobów (stopień zniszczenia stanowiska uniemożliwia jedno
znaczne wyeliminowanie takiej ewentualności) . Wieloma cechami (najbogatsze ze znanych 
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na Niżu Polskim zdobnictwo radełkowe w charakterystycznych wątkach strefowych, for
my pucharów, kubków i mis) osadnictwo z Narkowa nawiązuje do kultury pucharów 
dzwonowatych, z którą genetycznie związanajest kultura iwieńska. Cechy te współwystę
pują z innymi, uznawanymijuż za "iwieńsk.ie" (np. "krokwiaste" wątki rytych linii w ukła
dach strefowych i elementy plastyczne, a w krzemieniarstwie sztylet z retuszem powierz
chniowym pokrywającym prawie całą powierzchnię). 

Ostatnie dwa etapy zasiedlenia (przeworski i wczesnośredniowieczny) reprezentuje 
niewielka ilość materiałów. Obecność wśród przeworskich fragm. ceramiki wyraźnego 
odsetka egzemplarzy przepalonych może wskazywać na obecność na tym miejscu pozosta
łości cmentarzyska tej ludności. 

Badania powinny być kontynuowane. 

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 oraz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trzeci sezon ba
dań . Stanowisko wielokulturowe: osiedla kultury pucharów lejkowa
tych, kultury amfor kulistych, ślady osadnicze z przełomu epok neo
litu i brązu oraz z późnego średniowiecza. 

Stanowisko usytuowane jest w obrębie tzw. Wzgórza Prokopiaka z Opatowicach. Zaj
muje zachodni stok Wzgórza w pobliżu kulminacji. 

W sezonie 1994 kontynuowano prace we wschodniej części stanowiska i w rejonie 
rubieży osiedla grupy radziejowskiej kultury pucharów lejkowatych. Eksplorowano po
wierzchnię 125 m2 w obrębie trzech wykopów. Zarejestrowano cykl obiektów powybierzy
skowych oraz strefę kopalnianą -bruk morenowy ze śladami wydobywania kamieni. 

Wstępna analiza źródeł ruchomych nie poszerzyła w istotnym stopniu wniosków o fa-
. zach zasiedlenia stanowiska. Stwierdzono zdecydowaną przewagę materiałów kultury 
pucharów lejkowatych z fazy V, nikłe ilości źródeł wcześniejszych, ceramikę kultury 
amfor kulistych, jak też - śladowo - z przełomu epok neolitu i brązu oraz późnego 
średniowiecza. 

Prace zakończono . 

Opatowice, st. 35 
gm. Radziejów, woj. włocław
skie 
AZP 48-43/186 

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

Badania prowadziła dr Marzena Szmyt. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku. Drugi sezon ba
dań. Stanowisko wielokulturowe: osiedla ludności kultury pucharów 
lejkowatych i kultury amfor kulistych, ślad osadnictwa (wczesno?) 
średniowiecznego. 

Stanowisko usytuowane jest w obrębie tzw. Wzgórza Prokopiaka w Opatowicach. Zaj
muje kulminację oraz wschodni stok rozległego wyniesienia w północnej partii Wzgórza. 
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W sezonie 1994 kontynuowano zapoczątkowane w roku ubiegłym (por. "Informator 
Archeologiczny" za 1993 r.) działania rozpoznawczo-sondażowe, mające na celu określenie 
charakteru osadnictwa i potencjalnej efektywności badań w różnych strefach stanowiska. 

Założono lO wykopów, obejmując nimi 183,75 m2
. Łącznie odsłonięto 53 obiekty wziem

ne, wśród nich l obrzędowy, 2 paleniska, 16 różnafunkcyjnych ,jam osadowych", 32 dołki 
posłupowe, jedno skupisko polepy oraz prawdopodobnie fragm. rowu uchwycony na nie
wielkim odcinku. Wśród źródeł ruchomych zdecydowanie dominowała ceramika, której 
towarzyszyły mniej liczne materiały krzemienne, kamienne i kostne oraz polepa. Zidenty
fikowano nadto przejawy użytkowania dziegciu. Pobrano próby węgli drzewnych z wypeł
nisk obiektów wziemnych oraz próbki glebowe do analiz mineralogicznych i chemicznych. 
Porlobnie jak w roku ubiegłym odsłonięto fragm. bruku morenowego, zalegającego 
w wierzchołkowej części stoku. 

Wyniki tegorocznych badań w istotny sposób poszerzają ubiegłoroczne rozpoznanie 
dziejów osadnictwa na stanowisku. Nieliczna grupa źródeł (głównie ceramicznych) po
świadcza starszy, generalnie datowany na fazę III poziom osadnictwa ludności kultury 
pucharów lejkowatych. Większość źródeł wiąże się bezpośrednio z osiedlem ludności grupy 
radziejowskiej kultury pucharów lejkowatych. Spośród łączonych z nim obiektów nieru
chomych wymienić należy obiekt 7 -jamę o charakterze produkcyjnym (dziegciarską), 
prawdopodobnie także ślady po ogrodzeniu (zespół dołków pasłupowych o zbieżnych ce
chach wypełnisk z dużym udziałem polepy) oraz fragmentarycznie uchwycony rów. Z dzia
łalnością ludności kultury amfor kulistych związany jest wspomniany obiekt obrzędowy 
(ob. 34)- jama ze złożonym na dnie w porządku anatomicznym bydlęciem. Nowy, naj
młodszy z dotychczasowych, prawdopodobnie (wczesno?) średniowieczny etap użytkowa
nia terenu stanowiska wyznaczają 2 paleniska (ob. 37 i 38). 

Badania winny być kontynuowane. 

Opatowice, st. 41 
gm. Radziejów, woj. włocław
skie 
AZP 48-43/192 

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

Badania prowadził prof. dr hab. Aleksander Kośko . Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku oraz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy sezon 
badań. Stanowisko wielokulturowe: osiedle kultury pucharów lejko
watych i kultury amfor kulistych. 

Stanowisko usytuowane jest w południowej części tzw. Wzgórza Prokopiaka w Opata
wicach. 

Tegoroczny sezon badań miał charakter rozpoznawczy. W centralnej części stanowiska 
założono 2 wykopy sondażowe o wymiarach 2 x lO m. Ogółem badano powierzchnię 40m2

. 

Udokumentowano północny koniec osiedla kultury pucharów lejkowatych, zarejestro
wano również nieliczną ceramikę kultury amfor kulistych. Osiedle kultury pucharów 
lejkowatych należy wiązać z fazą IIIC. Bliższa chronologia śladów osadnictwa kultury 
amfor kulistych nie jest znana. 

Badania będą kontynuowane. 
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Opatowice, st. 46 
gm. Radziejów, woj. włocław· 
ski e 
AZP 48-43/197 

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. Pier
wszy sezon badań. Stanowisko wielokulturowe: osiedle kultury pu
charów lejkowatych i kultury amfor kulistych. 
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Stanowisko usytuowane jest w centralnej części tzw. Wzgórza Prokopiaka w Opatowi
cach. 

W centralnej części stanowiska założono 2 wykopy sondażowe 2 x 5 m oraz 2 dalsze, 
"szerokopłaszczyznowe", 10 x 5 m. Ogółem zbadano powierzchnię 180m2

. 
Udokumentowano 2 bruki kamienne, będące być może pozostałościami grobów, oraz 

niewielką ilość dołków posłupowych. 
Wśród źródeł ruchomych zdecydowanie dominowała ceramika. 
Ogółem udokumentowano 3 fazy osadnicze kultury pucharów lejkowatych oraz jedną? 

kultury amfor kulistych. 
Osadnictwo pierwszej z wymienionych kultur wiązać należy z fazami: 1/11 i III C? oraz 

"epipucharowe". W tym ostatnim przypadku wyraźnie czytelne są cechy horyzontu A kul
tury ceramiki sznurowej. 

Prace będą kontynuowane. 

Ossów, st. VI 
gm. Wołomin, woj. st. 
warszawskie 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

AZP 55-68/6 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska-Puszkarska. Finanso
wane przez Urząd Miejski w Wołominie. Pierwszy sezon badań. Zni
szczone stanowisko archeologiczne. Materiały datowane na neolit, 
epokę brązu, okres lateński/okres wpływów rzymskich, wczesne śred
niowiecze, średniowiecze i czasy nowożytne. 

Stanowisko zostało odkryte przez Stefana Woydę podczas badań powierzchniowych 
przeprowadzonych w 1991 r. Zlokalizowane jest na najwyższej partii wału wydmowego 
ciągnącego się na krawędzi doliny rzeczki Długiej. 

Stwierdzono zniszczenie całej centralnej części kulminacji wału przez eksploatację 
piasku. Ratownicze badania wykopaliskowe podjęto w związku z przeznaczeniem terenu 
stanowiska pod budowi Szkoły Podstawowej. Wytyczono 25 wykopów badawczych o łącz
nej powierzchni 375m . Wycięto i wykarczowano drzewa, wykonano niwelację terenu. Nie 
stwierdzono występowania warstwy kulturowej i obiektów. Stwierdzono dodatkowe zni
szczenie terenu przez współczesne wkopy o charakterze śmietniskowym. 

Zebrany z poszczególnych wykopów materiał zabytkowy świadczy o istnieniu na tym 
terenie osadnictwa w neolicie: kultura amfor kulistych, kultura pucharów lejkowatych; 
w epoce brązu - kultura trzciniecka. Zebrano fragm. ceramiki charakterystyczne dla 
kultury grobów kloszowych, okresu wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza, późne
go średniowiecza i czasów nowożytnych. 

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

Badania nie będą kontynuowane. 
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Przybranówek, st. 43 Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii gm. Aleksandrów Kujawski, 

woj. włocławskie 
AZP 44-44/62 

Badania prowadziła dr Lucyna Domańska. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych we Włocławku 
oraz Katedrę Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i Komitet Badań 
Naukowych. Drugi sezon badań . Osada z fazy II (wczesnowióreckiej) 
kultury pucharów lejkowatych. 

Prace przeprowadzone w sezonie 1994 są kontynuacją badań prowadzonych na tym 
stanowisku w 1980 r. przez Zespół Badań Kujaw Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, których wyniki zostały opublikowane w pracach L. Czerniaka, L. Do
mańskiej i A. Kośko. Przystąpiono do rozpoznania części wschodniej osady (w 1980 r. 
badano część zachodnią) . Na stanowisku odkryto łącznie 156,5 m2

. Zarejestrowano pozo
stałości dwóch chat słupowych, prostokątnych, o wymiarach 5 x 4 m, oraz liczne jamy. 
Jamy były różnych kształtów i rozmiarów. Najprawdopodobniej związane były z pobiera
niem piasku do podsypywania podłóg w chatach. 

Odkryto w tym sezonie około 6,5 tys. fragm. ceramiki oraz 300 krzemieni, głównie 
w obu chatach i w niektórych jamach. Materiał ceramiczny reprezentuje fazę II kultury 
pucharów lejkowatych, wśród wytworów krzemiennych dominują okazy wykonane z krze
mienia czekoladowego, zarejestrowano także okazy z krzemienia wołyńskiego. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Ze względu na wagę stanowiska przewiduje się dalsze badania. 

Pszczew, st. 160 
gm.loco, woj. gorzowskie 
AZP 51-17/32 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia Archeologiczna w Pozna
ruu 

Badania prowadził mgr Józef Marcinkiewicz (autor sprawozdania) 
przy współpracy mgr mgr Edwarda Krause i Andrzeja Krzyszowskie
go oraz dokumentalisty Wiktora Kudry. Finansowane przez EuRoPol 
Gaz S. A. w Warszawie. Pierwszy sezon badań ratowniczych związa
nych z budową gazociągu tranzytowego "Jamał-Europa Zachodnia". 
Obozowisko osada? ludności kultury pucharów lejkowatych (z fazy 
wióreckiej) oraz ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza 
(z fazy D-E). 

Stanowisko zostało odkryte wiosną 1994 r. przez ekspedycję Ośrodka NaukowerKon
serwatorskiego PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Poznaniu podczas badań powierz
chniowych przeprowadzonych wzdłuż osi planowanego rurociągu i przeznaczone do badań 
wykopaliskowych. Badania ratownicze ograniczono tylko do obszaru rzeczywistego zagro
żenia, tzn. pasa odhumusowania pod rurę o szerokości 13 m, i przeprowadzono późną 
jesienią 1994 r. 

Stanowisko leży na cyplu terenowym otoczonym od wschodu, południa i zachodu 
terasą zalewową Jeziora Chłop, 50 m na wschód od bezimiennego cieku wodnego, łączące
go to jezioro z jeziorem Pszczewskim. 

Przebadano obszar o powierzchni ok. 520m2
, zakładając wzdłuż osi rurociągu wykop 

o wymiarach 40 x 13m. Na kierunku zachodnim wykop ograniczała krawędź naturalna 
cypla, zaś na kierunku wschodnim - zniszczona część stanowiska (wkop po dawnej 
piaśnicy). 
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Charakter rozpoznanego materiału ruchomego (krzemienie i ceramika kultury pucha
rów lejkowatych) zadecydował o przyjęciu metody eksploracji polegającej na cięciach kilku
centymetrowymi warstwami mechanicznymi i pianigraficznej rejestracji artefaktów. Efekt 
eksploracji to ok. 1300 zlokalizowanych trójwymiarowo zabytków oraz 18 obiektów nieru
chomych. Zabytki w przeważającej części stanowią fragm. naczyń glinianych kultury pu
charów lejkowatych i przedmioty krzemienne. Pod względem chronologicznym ceramikę 
kultury pucharów lejkowatych można przyporządkować fazie wióreckiej, zaś niewielką 
liczbę skorup wczesnośredniowiecznych wiązać z fazą D-E. 

Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych z młodszej epoki kamienia reprezentowane 
jest przez liczną grupę fragm. naczyń, wśród których wyróżniono m.in. flaszę z kryzą, 
misy, puchary z charakterystyczną ornamentyką w postaci pojedynczych horyzontalnych 
pasm pionowych stempelków odciskanych pod krawędzią naczynia, oraz zabytki krze
mienne, m.in. 3 mikrolityczne grociki do strzał, wiórowce, wielofunkcyjne drapacze i skro
bacze. Zabytki tego horyzontu kulturowego koncentrowały się w środkowej części wykopu 
na przestrzeni ok. l ara, zalegając w słabo czytelnej, mocno wypłukanej próchnicy pierwo
tnej (warstwa kulturowa?) o grubości 10-20 cm. Warstwa ta wykazuje kontynuację poza 
wykop, w kierunku południowym i południowo-wschodnim wzdłuż krawędzi stoku. Spo
śród 18. odkrytych obiektów nieruchomych znaczna część daje się wiązać z ludnością 
kultury pucharów lejkowatych- są to jamy bądź ślady posłupowe konstrukcji naziem
nych oraz palenisko. 

Z kolei w części południowo-wschodniej wykopu zanotowano kilka jam z ceramiką 
wczesnośredniowieczną. Oprócz nielicznych luźno występujących skorup z tego okresu 
odkryto bardzo dobrze zachowany grot żelazny do strzały oraz kilka fragm. żużla i polepy. 
Tendencja do koncentracji obiektów i zabytków wczesnośredniowiecznych w południo
wo-wschodniej części wykopu świadczy jedynie o uchwyceniu północnego bądź północ
no-zachodniego skraju osady. 

Dokumentacja i materiały z badań są przechowywane tymczasowo w Ośrodku Nauko
wo-Konserwatorskim PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Poznaniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Puzdrowiec, st. 9 
gm. Janowiec Wlkp., woj. byd
goskie 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadził dr Marek Chłodnicki. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. Pierwszy sezon 
badań. Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych przeprowadzonych 
w ramach AZP jesienią 1993 r. Stwierdzono wtedy na powierzchni stanowiska występowa
nie liczych fragm. ceramiki kultury pucharów lejkowatych oraz pojedyncze fragm. cerami
ki kultury łużyckiej. Stanowisko to, o powierzchni ok. 4 ha, znajduje się na niewielkim 
wyniesieniu i zajmuje centralną, najwyższą część cypla otoczonego z trzech stron (od 
południa, zachodu i północy) przez podmokłe łąki. Na kulminacji znajdowało się niewielkie 
wybierzysko piasku. Rozmowa z właścicielem gruntu pozwalała przypuszczać, że planowa
ne jest rozszerzenie eksploatacji piasku, aż do całkowitej niwelacji niewielkiego wzgórza, 
na którym znajduje się stanowisko. 

W związku z istniejącym zagrożeniem przystąpiono do archeologicznych badań ratow
niczych na nąjbardziej zagrożonej zniszczeniem części stanowiska. Stwierdzono, że w obrębie 
wykopu nie zachowała się czytelna warstwa kulturowa, a bezpośrednio pod warstwą gleby 
ornej wystąpiły obiekty. Większość materiału zabytkowego pochodzi z warstwy ornej. 

Ogółem wydzielono 23 obiekty archeologiczne. W znakomitej większości z nich wypeł
nisko stanowił piasek przemieszany ze zbielicowaną próchnicą, czasem z cienkimi war
stwami próchnicy. Jedynie w obiektach nr l i 12 jądro stanowiła warstwa zbitej próchnicy 
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przemieszanej z gliną i piaskiem, poprzecinana warstwami orsztynu. Osiemnaście obiek
tów zawierało materiał zabytkowy - ceramikę kultury pucharów lejkowatych. W sumie 
uzyskano ok. 600 fragm. ceramiki, 40 zabytków krzemiennych oraz nieliczne kości i grud
ki polepy. 

Wstępna analiza materiału ceramicznego pozwala datować osadę kultury pucharów 
lejkowatych w Puzdrowcu na późną fazę wiórecką. 

Badania powinny być kontynuowane. 

Sieklówka Dolna, st. 7 
gm. Kołaczyce, woj. krośnień
skie 

Badania sondażowe ,Prowadził P. Madej. Osada kultury pucharów 
lejkowatych. Neolit. Srodkowa i późna epoka brązu- okres halszta
cki. 

*Literatura: Materiały ... , s. 184. 

Sławsko Dolne, st. 34 
gm. Strzelno, woj. bydgoskie 
AZP 47-39/121 

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

Badania prowadził prof. dr hab. Aleksander Kośko. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy oraz 
Urząd Miasta i Gminy w Strzelnie. Drugi sezon badań. Stanowisko 
wielokulturowe: cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych oraz 
kultury amfor kulistych?, ślad osadnictwa z okresu wczesnego brązu 
i średniowiecza. 

Stanowisko usytuowane jest na polach granicznych należących do wsi Ciechorz i Sław
sko Dolne, w strefie czarnoziemu wysoczyzny Równiny Inowrocławskiej. Odkryto je w wy
niku akcji AZP, identyfikując jako kurhan. 

Obecny sezon wykopaliskowy poświęcono rozpoznaniu zasięgu konstrukcji kamien
nych obiektu megalitycznego kultury pucharów lejkowatych. Eksplorowano jego południo
wą i wschodnią część, odsłaniając 125 m2 powierzchni. Ustalono, że konstrukcję megali
tyczną zbudowano na planie zbliżonym do owalu o wymiarach 14 x 25 m. Wnętrze 
grobowca wypełnił bruk kamienny w kształcie trapezu. W jego obrębie udokumentowano 
6 ,jam" grobowych. W ramach wykopu 4 wyeksplorowano 3 groby nr l, 2, 4, z których dwa 
pierwsze należą do kultury pucharów lejkowatych (charakterystyczna ceramika, układ 
jam grobowych w kierunku wschód-zachód). Trzeci ze względu na obecność ceramiki 
kultury amfor kulistych i kości prawdopodobnie zwierzęcych można przypisać wyżej wy
mienionej kulturze, z czego wynika, że był on późniejszym wykopem (zniszczenie nasypu 
utrudniło rozpoznanie stratygrafii). Eksploracja wykopu nr 3 pozwoliła na odkrycie grobu 
nr 3 i obiektu nr 5 - prawdopodobnie palenisko średniowieczne. Dokończono prace ba
dawcze w grobie nr 6 (wykop nr 5) oraz w grobie nr 4/7 (wykop nr 6). Na podstawie fragm. 
lepiej zachowanych profili prz~uszczać można, iż wzmiankowane konstrukcje przykryto 
nasypem ziemnym. 

Wstępne rozpoznanie ceramiki kultury pucharów lejkowatych pozwala sądzić, że gro
bowiec wzniesiono w początkach III tysiąclecia p. n. e. 

Trudno jest ocenić, czy nasyp megalitu pełnił w późniejszych okresach rolę miejsca 
obrzędowego. 

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

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Bielsku-Białej 

Badania prowadził mgr S. Dryja. Konsultowali prof. dr hab. J. Kruk, 
dr P. Valde--Nowak, mgr M. Brodzicki (geologia). Uczestniczyli mgr 
mgr M. Kapica, E. Klekot, K. Schejbal-Dereń, M. Nawara oraz 
studenci archeologii. Trzeci sezon badań. Osada kultury ceramiki 
wstęgowej rytej. 
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Stanowisko położonejest ok. półtora kilometra w kierunku wschodnim od centrum wsi 
Spytkowice. Materiały z powierzchni koncentrują się na niewielkim wyniesieniu o ekspo
zycji północno--zachodniej, nad doliną Wisły, nieopodal ujścia Skawy. 

Wykop 1/94 wytyczono w nawiązaniu do wykopów z lat poprzednich. Odsłonięto prze
strzeń o łącznej powierzchni 232m2

• W wykopie zarejestrowano, a następnie przebadano 
6 jam. Jedna z nich okazała się jamą średniowieczną, obficie wypełnioną materiałem 
wstępnie datowanym na XII-XIV w. Do ciekawszych znalezisk należą przęślik oraz spore 
fragm. ceramiki, zdatne do całkowitego zrekonstruowania. Z pozostałych jam pozyskano 
materiały neolityczne, związane z kulturą ceramiki wstęgowej rytej. Zwracają uwagę spore 
fragm. naczyń cienkościennych, opatrzonych motywem linii, nawiązujące do "aczkowego" 
stylu zdobienia. Niezwykle interesująca jest zebrana kolekcja wyrobów kamiennych, na 
którą składają się liczne rdzenie (dotąd 147 szt.), wióry i odłupki z różnych faz eksploatacji 
oraz narzędzia (nie przekraczające 2% całości zbioru). Wśród tych ostatnich warto wymie
nić liczne okazy z wyświeceniem żniwnym (co potwierdza rolniczy charakter osady), częste 
zdwojone półtylczaki, a także znaleziska trapezów oraz mikrolitycznych ostrzy tyleowych 
w typie sowterskim. Odnotowano pojedyncze znalezisko obsydianu, pozostałe wyroby 
wykonano z krzemienia. Warto zaznaczyć, iż w trakcie prowadzenia prac zlokalizowano 
nieznane wychodnie krzemieni położone na lewym brzegu Wisły, w okolicach Okleśnej, 
z których najbliższa znajduje się zaledwie trzy i pół kilometra w linii prostej od stanowi-
ska. · 

Planuje się kontynuację badań. 

Strzegowa, st. Góra Grodzisko Pańskie, gm. Wolbrom, woj. katowickie- patrz: wczesne średniowiecze 
Strzegowa, st. Góra z Jaskinią Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie- patrz: późne średniowiecze 

Żuławka Mała, st. l 
gm. Wyrzysk, woj. pilskie 
AZP 37-31/80 

Muzeum Okręgowe w Pile 

Badania prowadzili mgr mgr Magdalena Suchorska-Rola i Jarosław 
Rola. Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Pile, Generalnego 
Konserwatora Zabytków w Warszawie, "Lech" Browary Wielkopol
skie SA Trzeci sezon badań. Ślad osadniczy kultury świderskiej, 
osady kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury pucharów lejkowa
tych, kultury amfor kulistych, z wczesnej epoki brązu, kultury łużyc
kiej, a także drewniane konstrukcje (przeprawy przez teren bagien
ny) wyżej wymienionych kultur i okresów. 

Badaniami objęto425m2 stanowiska- w strefie mokrej 225m2
, w wyżej położonej 

części 200m2
. W części "mokrej" (A) kontynuowano badania zarejestrowanych w drugim 

sezonie badań drewnianych konstrukcji kultury amfor kulistych (3050-2600 BC), w części 
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"suchej" (B) wykop założono na zarejestrowanym powierzchniowo skupisku materiału 
ceramicznego kultury ceramiki wstęgowej rytej. 

A. Bezpośrednio pod humusem zarejestrowano pozostałości nieokreślonej konstrukcji 
drewnianej (przypuszczalnie przeprawowej) ludności kultury łużyckiej. Zarejestrowano 
nieliczne fragm. ceramiki, zebrano bogaty zbiór kości pokonsumpcyjnych. Pobrano liczne 
próby dendrologiczne, organiczne i radiowęglowe. Poniżej, na głębokości ok. 60-70 cm, 
odsłonięto strop konstrukcji ludności kultury amfor kulistych (o miąższości ok. 30-40 cm). 
Była to konstrukcja przeprawowa (rodzaj grobli) o długości ok. 35-40 m (w całości uchwy
cono przyczółek południowy) i szerokości ok. 5-7 m, na którą składał się pas faszyny 
z dużych, nośnych, poziomych elementów drewnianych i będących uzupełnieniem elemen
tów mniejszych oraz zabezpieczających przed ich rozsuwaniem się pionowych słupów. 
Zarejestrowano nieliczne fragm. ceramiki i narzędzia krzemienne oraz toporek kamienny. 
Zebrano bogaty zbiór kości pokonsumpcyjnych, pobrano liczne próby dendrochronologicz
ne, dendrologiczne, makroszczątek organicznych i radiowęglowe. W strefie przyczółka 
południowego, poniżej wyżej wymienionych konstrukcji, zarejestrowano niewielkiej 
miąższości warstwę zawierającą zabytki kultury pucharów lejkowatych - nieliczne 
fragm. ceramiki, narzędzia krzemienne, kości zwierząt. Pobrano próby makroszczątek 
organicznych. 

B. Bezpośrednio pod humusem zarejestrowano intensywnie niszczoną przez orkę war
stwę kulturową. W części stropowej zawierała ona mieszany materiał ceramiczny kultury 
ceramiki wstęgowej rytej i kultury amfor kulistych. W niższych częściach występował 
"czysty" materiał kultury ceramiki wstęgowej rytej -tzw. fazy nutowej. 

Kultura amfor kulistych - obiekty tej kultury w większości są zniszczone przez orkę 
-zarejestrowano pojedyncze pewne obiekty tej kultury. Zabrano kilkaset fragm. ceramiki 
i narzędzi krzemiennych, nieliczne kości pokonsumpcyjne i fragm. siekierki krzemiennej. 

Kultura ceramiki wstęgowej rytej - zarejestrowano kilkadziesiąt obiektów różnej 
funkcji. Zebrano ok. 2500 fragm. ceramiki, liczną polepę, narzędzia krzemienne, kamienne 
oraz fragm. nadtopionego przedmiotu bursztynowego. Ponadto zarejestrowano nieliczne 
kości pokonsumpcyjne. Pobrano liczne próby węgli drzewnych, zaś wypełniska obiektów 
poddane zostaną analizie makroszczątek organicznych. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile. 
Badania będą kontynuowane. 
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WCZESNA EPOKA BR4ZU 

Biskupin, st. 2a, gm. Gąsawa, woj. bydgoskie- patrz: neolit 
Borowo, st. 12, gm. Dobre, woj. włocławskie- patrz: neolit 
Cergowa, st. 3, gm. Dukla, woj. krośnieńskie- patrz: neolit 

Dacharzów, st. l Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział w Tarnobrzegu gm. Wilczyce, woj. tarnobrzes

kie Muzeum Okręgowe w Sandomierzu 
AZP 88-72/10 

Badania prowadzili mgr mgr Marek Florek (autor sprawozdania) 
i Józef Ścibior. Finansowane przez Fundację "ARS" i Urząd Woje
wódzki w Tarnobrzegu. Drugi sezon badań. Kurhan kultury trzci
nieckiej, cmentarzysko płaskie kultury pucharów lejkowatych i kul
tury mierzanowickiej, osada kultury pucharów lejkowatych. 

Badania skoncentrowano na największym z zachowanych na terenie Dacharzowa kop
ców o średnicy ok. 25-28 m i wysokości ok. 1-1

1
2 m. Wstępnie rozpoznano ponad 1/2 kopca 

i część przestrzeni przykurhanowej (500 m ), z tym że całkowicie przebadano tylko 
l ćwiartkę kopca. Stwierdzono, że w centrum kopca pod nasypem ziemnym znajduje się 
konstrukcja kamienna w formie dwóch prostokątnych skrzyń - większej o wymiarach 
6 x 3 m i mniejszej o wymiarach 3 x 2 m, przylegającej to tamtej od wschodu. Wnętrza 
skrzyń nie eksplorowano. Należy przypuszczać, że konstrukcja kryje pochówek centralny 
(główny) osoby (osób), dla której usypano kopiec. W nasypie ziemnym ponad konstrukcją 
kamienną znaleziono naczynie kultury trzcinieckiej. Pierwotny nasyp kopca, którego 
średnicę można określić na ok. 18m, otaczał rów szerokości 1,5-2 m i głębokości 1-1,5 m 
(licząc od pierwotnego poziom gruntu). W rowie, w przebadanej części, znajdowały się 
2 groby szkieletowe. Zmarli ułożeni byli w pozycji skurczonej, na boku. Wyposażenie 
grobów stanowiły: w jednym przypadku 8 naczyń (w tym zdobiony plastycznie pucharek 
na pustej nóżce i miseczka zawierająca dziegieć) oraz szklany paciorek, w drugim wypadku 
- złożone we fragm. duże naczynie zasobowe oraz fragm. kilku innych naczyń. Poza 
obwodem rowu otaczającego kopiec stwierdzono kilka niedużych, prostokątnychjam o wy
miarach 1,5-1,8 x 0,5-0,6 m. Nie zawierały one żadnego materiału zabytkowego złożonego 
intencjonalnie, jedynie drobne fragm. ceramiki kultury pucharów lejkowatych, niewątpli
wie na złożu wtórnym. N a obecnym etapie badań trudno określić związek tych jam 
z kopcem, sądząc jednak z usytuowania i orientacji nie można wykluczyć, że są to np. 
groby symboliczne. 
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Na podstawie znalezionych w nasypie i grobach naczyń kurhan należy wiązać z kultu
rą trzciniecką, najpewniej z jej schyłkową fazą (tzw. fazą łódzką) i datować na ok. 
1300-1200 lat p. n. e. Datowanie takie potwierdza chronologia szklanego paciorka, stano
wiącego import z basenu Morza Egejskiego, najpewniej z kręgu kultury mykeńskiej. 

Na położonym w bezpośrednim sąsiedztwie kopca cmentarzysku pucharów lejkowa
tych (badanym w 1993 r.) wyeksplorowano l grób szkieletowy w obstawie kamiennej, 
zawierający słabo zachowane szkielety osoby dorosłej (kobiety?) i dziecka. Grób nie zawie
rał wyposażenia, niemniej na podstawie formy należy go bez wątpienia łączyć z kulturą 
pucharów lejkowatych. 

Badania będą kontynuowane. 

Dęby, st. 29A, gm. Dobre, woj. włocławskie- patrz: neolit 

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

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu 

Badania prowadził mgr Leszek, Ziąbka przy współpracy mgr mgr 
Bogusława Maryniaka i Ariety Swierkowskiej-Góreckiej z Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu. Finansowane przez Urząd Miasta 
i Gminy w Odolanowie oraz Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. 
Czwarty sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe z II okresu epoki 
brązu. 

Kontynuowano prace na cmentarzysku położonym w lasach na północny zachód od wsi 
Gliśnica, w dolinie rzeki Kuroch. 

Przebadano kurhany nr 3 i 4, posiadające ślady wkopów znajdujących się w centralnej 
części. 

Kopiec oznaczony numerem 3 był kształtu stożkowatego, w planie okrągły, miał śred
nicę u podstawy 12 m, a zachowana wysokość sięgała do 1,2 m. Układ stratygraficzny 
kurhanu stanowiły następujące warstwy: I- darń z próchnicą, II- nasyp (żółty piasek), 
III- brunatny piasek, IV- calec (biało-szary piasek). 

Wewnątrz kopca odsłonięto jądro kamienne, pod którym natrafiono na nieregularną 
obstawę kamienną i jamę grobową o wymiarach 200 x 100 cm, zorientowaną wzdłuż linii 
zachód-wschód. Wyposażenie grobu stanowiły nieliczne fragm. ceramiki i przedmioty 
krzemienne. Podobny materiał zabytkowy wystąpił w nasypie kurhanu. 

Kopiec oznaczony numerem 4 był stożkowaty, w planie zbliżony do okręgu, miał 
średnicę u podstawy 14m, a zachowana wysokość sięgała do 1,2 m. Układ stratygraficzny 
przedstawiał się następująco : I - darń z próchnicą, II - nasyp (żółty piasek), III -
szarobrunatny piasek, IV - calec (biało-szary piasek). W kopcu odsłonięto fragmenta
rycznie zachowany wieniec kamienny złożony z dużych głazów. Wewnątrz odkryto jądro 
kamienne, pod którym natrafiono na nieregularną obstawę kamienną. W obrębie kon
strukcji kamiennych odkryto fragmentarycznie zachowane kości pochówku szkieletowego. 
Wyposażenie grobu stanowiły fragm. ceramiki i przedmioty krzemienne. Podobny mate
riał zabytkowy wystąpił w nasypie kurhanu. 

Przebadano również przestrzeń międzykurhanową, łącząc kopce oznaczone numerami 
3 i 7 wykopem o wymiarach 36 x 2,5 m. Układ warstw stratygraficznych stanowiły nastę
pujące warstwy: I - darń z próchnicą, II - żółty piasek, III - calec. Materiał 
ceramiczny i krzemienny wystąpił jedynie w okolicach kurhanu nr 7 na poziomie II 
warstwy naturalnej. 

Badania będą kontynuowane. 
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Głogów-Stare Miasto (kwartał A- 24), woj. legnickie- patrz: późne średniowiecze 
Hrubiesz6w-Podg6rze, st. 5, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie- patrz: wczesne średniowiecze 
Kichary Nowe, st. 2, gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie- patrz: neolit 
Leszczany, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie- patrz: wczesna epoka żelaza 
Łódź-Polesie, st. 11 - patrz: wczesna epoka żelaza 
Narkowo, st. 16, gm. Dobre, woj. włocławskie- patrz: neolit 
Pińczów, st. 37, gm.loco, woj. kieleckie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

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

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

Badania prowadził mgr Przemysław Makarowicz. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku. Trzeci 
sezon badań. Osada tzw. grupy południowo-wschodniej kultury 
iwieńskiej. 
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Badania miały charakter ściśle ratowniczy i spowodowane były budową na terenie 
stanowiska domu mieszkalnego z zapleczem gospodarczym. Prace skoncentrowano w pół
nocnej i południowej części osady, eksplorując zaplecze zarejestrowanej tu w pierwszym 
sezonie badań półziemianki z wczesnej epoki brązu (tzw. grupa południowo-wschodnia 
kultury iwieńskiej). 

Zbadano powierzchnię 371,75 m2 (łącznie po trzech sezonach- 805,75 m2
, co stanowi 

niecałe 30% całego obszaru stanowiska). 
W kategorii źródeł nieruchomych odnotowano w sumie 14 obiektów (wspomniana pół

ziemianka, obiekty gospodarcze?, dołki posłupowe. W kategorii źródeł ruchomych zareje
strowano: 2038 fragm. ceramiki (łącznie ok. 8200), 235 wyrobów krzemiennych (łącznie 
ok. 950), 62 wyroby kamienne (łącznie 580), znaczne ilości polepy, kości zwierząt oraz 
muszli małży. Odkryto także kilka zabytków: rozcieracze, płyty szlifierskie, siekiery ka
mienne, żarno oraz przęśliki i koraliki gliniane. 

Analiza materiału ceramicznego pozwala usytuować omawianą osadę w okresie 
BA21BB1 (ok. 1500 conv BC) i zaliczyć do zjawisk inicjujących powstanie kultury trzciniec
kiej. 

Badania będą kontynuowane. 

Sławsko Dolne, st. 34, gm. Strzelno, woj. bydgoskie- patrz: neolit 
Strzegowa, st. Góra Grodzisko Pańskie, gm. Wolbrom, woj. katowickie- patrz: wczesne średniowiecze 
Strzegowa, st. Góra z Jaskinią Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie- patrz: późne średniowiecze 
Trzcinica, st. l , gm. Jasło, woj. krośnieńskie- patrz: wczesne średniowiecze 

Zalesie, st. 5 
gm. Jeżowe, woj. tarnobrzeskie 
AZP 85-77/4 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła dr Halina Taras. Finansowane przez Uniwersy
tet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Drugi sezon badań . Osada 
kultury trzcinieckiej. 

Stanowisko niszczonejest wskutek eksploatacji piasku. Prace skoncentrowano w połu
dniowej, najbardziej niszczonej części osady, odsłaniając powierzchnię ok. 2 arów. Miejsce 
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to wybrano również ze względu na sąsiedztwo z grupą dobrze zachowanych jam gospodar
czych, przebadanych w poprzednim sezonie. W celu lepszego rozpoznania stanowiska za
łożono także szereg sondaży, koncentrując je głównie w tych partiach, które nie podlegały 
w przeszłości pracom niwelacyjnym (niestety, wybraniu lub wyrównaniu uległa centralna, 
kulminacyjna partia zajętego osadnictwem piaszczystego wyniesienia). 

Łącznie przebadano obszar ok. 310m2
, odsłaniając 16 ubogich w materiał lub pozba

wionych go obiektów. Wśród nich znajdują się pozostałości dwóch niewielkich ognisk. 
Część obiektów o średnicach poniżej 0,5 m to dołki posłupowe. Układają się one (łącznie 
z podobnymi jamkami z poprzedniego sezonu) w dosyć regularne ciągi, których jednak nie 
można "zamknąć" z powodu zniszczeń dokonanych na stanowisku. Trzy spośród zadoku
mentowanych jam ze względu na kształt bądź wielkość wydają się być naturalnymi 
zagłębieniami wypełnionymi warstwą próchniczą. Nie można wykluczyć, ze niektóre z wy
eksplorowanych obiektów to ślady po rosnących tu wcześniej drzewach. 

Prawie wszystkie przebadane na tym stanowisku w ciągu dwóch sezonów obiekty 
koncentrują się w jego południowej części na przestrzeni ok. 1,5 ara. 

Materiał kumulował się w warstwie kulturowej o zróżnicowanej miąższości, średnio 
20-30 cm- w części północnej, w sondażach lokalizowanych na stoku zarejestrowano go 
częściowo na złożu wtórnym. Ceramika, mocno zniszczona, ma wszelkie cechy technolo
giczne i stylistyczne typowe dla kultury trzcinieckiej. Stwierdzono występowanie wyrobów 
krzemiennych z surowca głównie świeciechowskiego, m.in. siekiery dwuścienne. 

Materiały i dokumentacja do czasu opracowania przechowywane są w Katedrze Arche
ologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej . 

Ze względu na stan zachowania osady oraz efekty dotychczasowych badań nie przewi
duje się ich kontynuacji. 

Żdanów, st. l , gm. Zamość, woj. zamojskie- patrz: okres nowożytny 
Żuławka Mała, st. l, gm. Wyrzysk, woj. pilskie- patrz: neolit 

ŚRODKOWA I PÓŹNA EPOKA BR4ZU 

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

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu 

Pracami kierował mgr Edward Pudełko. Dziesiąty sezon badań. 
Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej od IV okresu epoki brązu 
do okresu halsztackiego D. Cmentarzysko ludności kultury przewor
skiej z okresu wpływów rzymskich. 

Przeprowadzone w końcu czerwca i w lipcu prace objęły obszar ok. 3,3 ara. Celem ich 
było uchwycenie północnego skraju cmentarzyska. Jak się wydaje cel ten osiągnięto, gdyż 
w najbardziej wysuniętym w tym kierunku wykopie zlokalizowanym na kulminacji pola 
ornego kontynuacji pochówków nie stwierdzono. Spowodowała to obecność warstwy gliny, 
z reguły ograniczającej zasięg przestrzenny tego rodzaju stanowisk. W innym wykopie 
usytuowanym w tej części cmentarzyska, ale już na terenie piaszczystym, stwierdzono 
najprawdopodobniej resztki kurhanu, który wyznaczał regularny krąg kamienny średnicy 
ok. 6 m, złożony z otoczaków. Wewnątrz tej konstrukcji wystąpił orientowany bruk prosto
kątny o wymiarach 160 x 120 cm. W południowo-wschodnim jego narożniku ułożona była 
misa zdobiona rytymi koncentrycznymi kołami na dnie, z czerpakiem w środku . Pod 
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brukiem znajdowała się duża popielnica-waza, zawierająca wśród przepalonych kości 
ludzkich fragm. szpili brązowej z profilowaną główką. Obok wazy ulokowano zwyczajowe 
przystawki: amforę, garnek, misę i włożony weń kubek. W niewielkiej, kolistej jamce 
pomieszczono resztki stosu. Podobne konstrukcje, będące niewątpliwie zniwelowanymi 
kurhanami, wystąpiły w pobliskim Pieszewie na stanowisku 2. Inne, bogaciej wyposażone 
pochówki ze schyłku epoki brązu (grób 354, 359) zawierały skręty spiralne z drutu brązo
wego. Z zespołów datowanych na okres hilisztacki wyróżnia się grób 374, jamowy, pod 
brukiem kamiennym z obstawą, zawierający aż trzynaście naczyń lub ich znacznych 
fragm., w tym zdobioną delikatnie rytymi rowkami i stempelkami "grafitowaną" misę 
i czarkę esowatą. Na schyłkową fazę tego okresu datować należy grób 361- z inkrusto
waną czarką i prawie nieuszkodzonym, małym, glinianym rożkiem; pochówek 380 -
z miniaturowym czerpakiem i dwoma brązowymi koralikami wewnątrz znamiennie zdo
bionej popielnicy amforki; jamowy grób 383- z gruszkowatą grzechotką, zdobioną głębo
ko nacinanym ornamentem, wyposażony ponadto w brązową szpilę z profilowaną główką. 
Największą niespodzianką było odkrycie (przypadkowo, na działce J. Jamrozika położonej 
na niewielkiej kulminacji terenu w południowej części osiedla, czyli już znacznie poza 
zwartym zasięgiem cmentarzyska) bogatego grobu, zawierającego prócz ceramiki dwie 
bransolety brązowe, bransoletę żelazną, fragm. tordawanego naszyjnika. Wskazuje to, że 
i tu chowano zmarłych i że należy przebadać skraj lasu w pobliżu szosy Brzezie Tursko. 
Inną niespodzianką było odkopanie resztek grobu ciałopalnego (356) wśród pochówków 
schyłkowobrązowych, tuż przy krawędzi lasu, na polu W Komorskiego, w odległości 
ok. 80 m od zwartego zasięgu przebadanego już cmentarzyska ludności kultury przewor
skiej z okresu wpływów rzymskich. Na dnie zdobionej głęboko rytymi rowkami popielnicy 
prócz kości odkopano dwuzwojowy skręt spiralny z płasko kolistej taśmy brązowej. W nie
wielkiej odległości od opisanego pochówku odsłonięto zespół kolistych jamek, układających 
się w trapezowaty, nieokreślonej bliżej funkcji, niewielki obiekt słupowy podparty w środ
ku. Wymiary jego wynoszą 140 x 160 cm, głębokość posadowienia słupków sięga 40--79 cm. 

Dębina Łętowska, st. 2 
gm. Wojnicz, woj. tarnowskie 
AZP 104-65/56 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Tarnowie 

Badania prowadził mgr Jerzy Okoński. Finansowane przez Kopalnie 
Odkrywkowe Surowców Drogowych w Rudawie. 

W związku z lokalizacją żwirowni na terenie odkrytej w trakcie AZP w 1985 r. osady 
kultury łużyckiej zalecony został nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi. Prace 
w 1994 r. objęły wschodnią część rozległego wyniesienia na krawędzi starorzecza Dunajca. 
Odsłonięto i wyeksplorowano 23 obiekty występujące w zasięgu szerszym niż stwierdzone 
podczas AZP zaleganie materiału na powierzchni stanowiska. Wyróżnić wśród nich można 
3 o charakterze mieszkalnym, 3 wolno stojące paleniska, co najmniej 2 jamy o charakterze 
zasobowym oraz 15 przeważnie niewielkich, nieregularnych jam, typowych dla osad kultu
ry łużyckiej. 

Najciekawszy obiekt 15/94 miał wymiary 2,7 x 1,6 m, zagłębienie w calec na 50 cm od 
poziomu odkrycia, wyraźny poziom użytkowy dna nasycony spalenizną i polepą oraz 
bogaty zespół zabytków ruchomych, m.in. placków glinianych. Nieregularny rzut zbliżony 
do czworokąta z zaokrąglonymi narożnikami oraz znaczna ilość polepy w wypełnisku 
pozwalają przyjąć plecionkową konstrukcję ścian półziemianki. 

Ceramika z osady pochodzi z młodszych okresów epoki brązu i wykazuje współwystę
powanie elementów grupy górnośląsko-małopolskiej i tarnobrzeskiej. 
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Kopiec, st. 4 
gm. Annopol, woj. tarnobrzes
kie 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

AZP 84-74/103 

Badania prowadzili mgr Barbara Bargieł i dr Jerzy Libera. Drugi 
sezon badań. Kompleks pracowni przykopalnianych wychodni krze
mienia świeciechowskiego związanych z kulturą świderską i kulturą 
łużycką oraz śladowe osadnictwo z wczesnego średniowiecza. 

Tegoroczny sezon miał na celu rozpoznanie przestrzenne pracowni przykopalnianych. 
Wykopy o charakterze rowów sondażowych oraz szerokopłaszczyznowe umożliwiły prze
badanie blisko trzech arów. Nie zaobserwowano układów krzemienicowych. Zabytki, za
równo krzemienne, jak i ceramiczne, zalegały w warstwie humusu (miąższości 25 cm) oraz 
w warstwie gleby bielicowej (miąższości 40-50 cm), poniżej której występuje drobnoziarni
sty, jasnożółty piasek, w części spągowej zaburzony wkładkami orsztynu. 

Uzyskano 4325 zabytków krzemiennych, blisko 500 drobnych fragm. ceramiki, kilka
set okruchów polepy, skupisko muszli szczeżui oraz pojedyncze zabytki ze skał pozakrze
miennych. Strukturę inwentarza krzemiennego tworzą: 49 rdzeni, 18 form technicznych, 
221 wiórów, 3942 odłupki oraz 95 narzędzi. Wśród tych ostatnich najliczniej reprezentowa
ne są odłupki retuszowane (32 egz.), zaczątkowce form rdzeniowych (31) oraz półwytwory 
narzędzi bifacjalnych, głównie noży sierpowatych (20). Inne typy: rylce, skrobacze, wióry 
retuszowane, tłuki, drapacze - reprezentowane są przez pojedyncze okazy. 

Niemalże cały zbiór narzędzi zdominowany jest przez formy rdzeniowe reprezentujące 
różne stadia obróbki. Licznie stwierdzone noże sierpowate należą do różnych odmian typu 
półksiężycowatego. W kontekście znalezionej tu ceramiki kultury łużyckiej pracownie 
form bifacjalnych należy odnieść do późnego okresu epoki brązu bądź też wczesnej epoki 
żelaza. Nieliczne w tym sezonie elementy (rdzenie, wióry, rylce, drapacze) wyznaczają 
zasięg pracowni schyłkowoplejstoceńskich kultury Świderskiej. Ponadto uzyskano kilka 
fragm. naczyń datowanych na wczesne średniowiec.ze. 

Badane stanowisko wchodzi w skład ciągu pracowni późnej epoki brązu, okalających od 
południowego zachodu wychodnie krzemieni szarych wieku turońskiego odmiany świecie
chowskiej oraz gościeradowskiej . 

Dokumentacja oraz materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersyte
tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Badania będą kontynuowane. 

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

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Tomasz Skorupka. Udział wzięli studenci 
Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Finan
sowane przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Dziewiąty sezon 
badań. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej, osada z epoki ka
mienia, osada kultury wielbarskiej. 

Celem prac było dalsze zabezpieczenie krawędzi czynnej piaśnicy i rozpoznanie zasięgu 
cmentarzyska od strony wschodniej. Przebadano obszar o powierzchni275m2 i wyeksplo
rowano 87 obiektów, w tym 27 grobów ciałopalnych. Były one jedno- i wielopopielnicowe, 
z reguły nie posiadały obstaw kamiennych. Większość odkrytych grobów wyposażona była 
w liczne naczynia-przystawki (w jednym było ich 17). Ceramikę reprezentowały formy 
wazowate, garnki, misy, dzbany, kubki, czerpaki oraz inne wyroby gliniane. Do najciekaw-
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szych należy zaliczyć grzechotkę w kształcie walca. Poza ceramiką w grobach znaleziono 
także wyroby brązowe: szpile i ich fragm. oraz liczne nieokreślone przedmioty. 

Na przebadanym terenie odkryto osadę pucharów lejkowatych i amfor kulistych. Od
słonięto jedynie partie przydenne jam, gdyż ich zarysy czytelne były dopiero na spągu 
warstwy "łużyckiej". Jamy z reguły były niewielkich rozmiarów, rzadko przekraczały 
średnicę l m. Wśród nich można wydzielić: fragm. obiektu mieszkalnego, jamy zasobowe 
oraz 2 "warsztaty krzemieniarskie". Z materiału ruchomego znalezionego w obiektach 
neolitycznych należy wyróżnić liczne wióry i odłupki, fragm. ceramiki oraz dwie siekierki 
kamienne. 

W części południowej i wschodniej cmentarzyska zarejestrowano obiekty związane 
z osadnictwem ludności kultury wielbarskiej. Uchwycono zarys półziemianki, liczne pale
niska oraz jamy pełniące zapewne różne funkcje. Wśród zabytków ruchomych na szczegól
ną uwagę zasługuje esowata sprzączka do pasa. Poza nią odkryto ceramikę, kości zwierzęce 
oraz gliniany przęślik. 

Badania będą kontynuowane. 

Krasocin, st. l 
gm. loco, woj. kieleckie 
AZP85-58/-

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Kielcach 

Badania prowadził mgr Jerzy Lejawa. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Drugi sezon badań. Cmen
tarzysko kultury łużyckiej z przełomu epok brązu i początku epoki 
żelaza. 

W 1993 r. zostało zniszczonych kilka grobów na działce E. Lichosika przylegającej do 
działki M. Klima, gdzie w 1988 r. wykonano wstępny sondaż (por. Informator Archeologicz
ny. Badania 1988, s. 53). W dn. 06-25.06.1994 przebadano obszar 0,9 ara w miejscu 
planowanego poboru piasku, zebrano też szczątki zniszczonych grobów. Na działce M. Kli
ma, wobec braku zgody właściciela, wyeksplorowano tylko 2 zniszczone groby. 

Poza grobami ciałopalnymi popielnicowymi ludności grupy górnośląsko-małopolskiej 
kultury łużyckiej nie zanotowano żadnych innych śladów osadnictwa. Wyeksplorowano 
28 grobów popielnicowych i jeden jamowy oraz 6 obiektów: skupisk skorup lub kostek. 
Skupiska te są zapewne ostatnimi śladami po zniszczonych wcześniej grobach. Popielnice 
zalegały bardzo płytko, tuż pod darnią, ich górne partie były na ogół uszkodzone lub 
zniszczone. Często zachowały się jedynie dolne partie bądź jamy po wykopach popielnico
wych. Dominują groby popielnicowe sporadycznie wyposażone w przystawki: kubki, mi
niaturowe amfory, jajowate garnki. Nie zanotowano żadnych śladów konstrukcji kamien
nych towarzyszących grobom. W popielnicach wystąpiły wyroby metalowe: trzon szpili? 
i kółeczka wykonane z brązowego drutu, w jednym przypadku ze śladem tordowania. 
W jednej z popielnic znaleziono wśród kości wiórawaty odłupek granitowy. 

Badania będą kontynuowane. 

Leszcze, Jaskinia nad Stawem 
w Gackach 
gm. Pińczów, woj. kieleckie 
AZP94-62/-

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Geologii i Prahistorii w Po
znaniu 

Badania prowadzili prof. dr hab. Jerzy Głazek (Instytut Geologii) 
i mgr mgr Lucyna Leśniak oraz JózefBednarczyk (Instytut Prahisto
rii). Pierwszy sezon badań. Finansowane przez Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków Archeologicznych w Kielcach oraz Zakłady Gi-
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psowe "Nida Gips" w Gackach. Stanowisko jaskiniowe- pozostalo
ści osadnictwa kultury łużyckiej, przeworskiej, okresów wczesnego 
i późnego średniowiecza oraz okresu nowożytnego. 

Obiekt, znany dotąd w literaturze jako Jaskinia w Krzyżanowicach Górna bądź Jaski
nia nad Stawem w Gackach, położony jest w obrębie arkusza administracyjnego Leszcze, 
ok. 400 m na północny wschód od zabudowy miejscowości Gacki-Osiedle. Stanowisko 
odkryto w 1991 r. podczas badań geologicznych przeprowadzonych przez J . Głazka i B. Wi
cika. W wykopie sondażowym wystąpiły materiały ceramiczne, fragm. przedmiotu brązo
wego oraz szczątki kostne zwierzęce i ludzkie (fragm. żuchwy) . 

W czasie prac prowadzonych w sezonie 1994 badaniami o charakterze interdyscypli
narnym (geologia, palinologia, archeozoologia i archeologia) objęto w komorze wstępnej 
dwie z wydzielonych ćwiartek oraz w komorze drugiej obszar sondażowy o powierzchni 
2 x l m. Łącznie przebadano obszar o powierzchni ponad 30 m2 do głębokości ok. 
2,1 m. Na tej głębokości natrafiono na poziom wodonośny, podwyższony w stosunku do 
danych z 1991 r. o prawie l m. 

Układ nawarstwień w poszczególnych partiach jaskini był mniej lub więcej zaburzony 
w wyniku długotrwalej działalności antropo-i zoogenicznej. Wydzielono 6 skupisk (5 kości 
i l ceramiki) oraz bruk kamienny. Pozyskany material archeologiczny obejmuje: ceramikę 
kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu i początek epoki żelaza), kultury przeworskiej 
(późny okres wpływów rzymskich), okresu wczesnego średniowiecza (wczesne i późne 
fazy) , okresu późnego średniowiecza i nowożytnego ; liczny materiał osteologiczny zarówno 
zwierząt udomowionych, jak i wolno żyjących; kości ludzkie o nie zachowanym układzie 
anatomicznym. Wydzielono 15 zabytków, w tym brązowy sierp z guzkiem do rękojeści oraz 
fragm. brązowej szpili z łabędzią szyjką? W trakcie eksploracji pobrano próbki na zawar
tość fosforu (glebowe), dendrologiczne, palinologiczne, zoologiczne, malakologiczne. 

Prace będą kontynuowane w sezonie 1995. 

Leśno, st. 2, gm. Brusy, woj. bydgoskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich 

Łyniew, st. XIV Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Białej Podlaskiej (Państwowa Służ
ba Ochrony Zabytków) 

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

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

W 1994 r. przebadano partie stanowiska najbardziej zagrożone zniszczeniem przez 
dziką eksploatację piasku - zachodnią i północną krawędź wybierzyska piaskowni znaj
dującej się w centrum wyniesienia zajmowanego przez stanowisko. W czerwcu prowadzo
no wykopy przy zachodniej krawędzi wybierzyska, a w lipcu przy krawędzi północnej. 
Łączna powierzchnia przebadanego w 1994 r. terenu (2 wykopy) wyniosła 1,18 ara. 

W wykopach badawczych odkryto 5 obiektów archeologicznych (nr 15-19). Obiekty 
rozrzucone były nieregularnie na całym odsłoniętym obszarze, wykazując wyraźne skupi
sko (wraz z dwoma obiektami odkrytymi tutaj w 1993 r.) na powierzchni ok. l ara, w oko
licy północno-zachodniego narożnika wybierzyska piaskowni. Obiekty miały różną wiel
kość - średnicę od 0,2 do 3 m, głębokość maksymalnie 0,5-0,6 m i różny charakter 
(osadnicze, produkcyjno-przetwórcze, paleniska). 

Największy obiekt nr 15 wchodził w głąb wspomnianego skupiska obiektów przy pół
nocno-zachodnim narożniku wybierzyska. Mial on nieregularny, wydłużony kształt (owal-
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ny?) o wymiarach 3 x l, 7 m i 0,6 m głębokości (niezniszczona partia pod humusem). Jego 
wypełnisko stanowiła ciemnoszarożółta ziemia, przechodząca w części przydennej w in
tensywnie czarną warstwę spalenizny z kilkoma przepalonymi kamieniami. W wypełnisku 
obiektu odkryto ok. 230 fragm. naczyń glinianych (kultury łużyckiej), nieliczne krzemienie 
i fragm. polepy oraz fragm. noża żelaznego. Obiekt należy zapewne interpretować jako 
osadniczą jamę produkcyjno-przetwórczą. W bezpośredniej bliskości obiektu, po jego pół
nocnej i południowej stronie odkryto łącznie 58 fragm. naczyń glinianych (kultury łużyc
kiej) oraz kilka krzemieni. 

Ponadto w humusie i pod nim odkryto fragm. przedmiotu z brązu, 121 fragm. naczyń 
glinianych (kultury łużyckiej?), 7 krzemieni i l fragm. polepy. 

W sezonie 1994 zabezpieczono przed zniszczeniem 45 metrów bieżących profilu wybie
rzyska piaskowni w jej najbardziej narażonych na zniszczenie partiach. Działania te w naj
bliższym czasie będą kontynuowane przy pozostałych odcinkach ścian wybierzyska. 

Wyniki dwóch kolejnych sezonów badawczych na stanowisku w Łyniewie (st. XIV) 
wyraźnie poświadczają istnienie osady kultury łużyckiej (z IV okresu epoki brązu?) na 
wyraźnie wyodrębnionym i wyizolowanym, wyspowatym wyniesieniu w obrębie dna doli
ny rzeki Zielawy. Osadnictwo to nie miało zapewne zbyt intensywnego charakteru, ale 
zajmowało cały? obszar "wyspy". Obiektami mieszkalnymi były tu prawdopodobnie szała
sy lub naziemne konstrukcje słupowe, które nie pozostawiły po sobie wyraźnych śladów. 
Odkrywamy za to liczne obiekty o charakterze przetwórczo-produkcyjnym, zapewne 
o zróżnicowanej funkcji. 

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

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prow_adziła Julia Orlicka. Finansowane przez Muzeum Ar
cheologiczne Srodkowego Nadodrza. Drugi sezon badań . Cmentarzy
sko ciałopalne kultury łużyckiej z III-IV okresu epoki brązu i okresu 
halsztackiego C-D. 

Badania wykopaliskowe na cmentarzysku w Mirocinie Dolnym prowadzone były od 
11.07. do 05.08.1994 r. Przebadano obszar o powierzchni 4 arów. Odkryto 24 groby, wszyst
kie na dwóch arowych działkach usytuowanych na kulminacji, prostopadle do wykopów 
badanych w roku ubiegłym. Na działkach wytyczonych na terenie płaskim, na południe od 
pozostałych, wystąpiły jedynie jamy wyznaczające południową granicę cmentarzyska. 

Odkryte w tym sezonie groby należą do dwóch różnych faz użytkowania cmentarzyska: 
starszej, datowanej na III do III/IV okresu epoki brązu (8 grobów) i młodszej , datowanej na 
okres halsztacki C-D. Łącznie z fazami wydzielonymi w sezonie ubiegłym mamy do czynie
nia z cmentarzyskiem funkcjonującym nieprzerwanie od III okresu epoki brązu do końca 
okresu halsztackiego. 

Groby fazy młodszej , halsztackiej, skupione były w zachodniej części działek i wyraźnie 
łączą się z grobami tej samej fazy odkrytymi w ubiegłym sezonie. Były to wyłącznie groby 
pojedyncze, czyste lub ze śladami resztek stosu na dnie, kilkakrotnie wyposażone w dużą 
ilość prymitywnie wykonanych małych przystawek lub żelazne szpile z łabędzią szyjką. 
Groby starsze tworzyły skupisko w części południowo-wschodniej . Są to pochówki jedno
lub dwupopielnicowe, czyste, często oznaczone nieregularnie rozmieszczonymi kamienia
mi bezpośrednio nad popielnicą lub obok. Popielnicę stanowiło duże, baniaste lub guzowe 
naczynie z cylindryczną szyjką, nakryte dużą misą z lejkowato rozchylonym wylewem lub 
płaskim kamieniem. Przystawki ułożone były po wschodniej i zachodniej stronie popielni
cy, najczęściej dnem do góry. Nieliczne fragm. ozdób brązowych znajdowano najczęściej 
wewnątrz urny. 
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Pomiędzy skupiskami grobów halsztackich i brązowych natrafiono na 2 bruki kamien
ne: pierwszy, o owalnym kształcie, utworzony z gęsto ułożonych drobnych kamieni w war
stwie górnej i dużych głazów i płyt kamiennych w warstwie dolnej, drugi utworzony ze 
średniej wielkości kamieni ułożonych w nieregularny łuk. 

Ewentualne dalsze badania w Mirocinie Dolnym pozwolą na określenie zasięgu teryto
rialnego cmentarzyska i powiązanie "urządzeń komunalnych" z poszczególnymi fazami 
jego funkcjonowania. 

Namysłów, st. 27 
gm. loco, woj. opolskie 
AZP 81-35/8 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Opolu 

Badania ratownicze prowadzili mgr mgr Klemens Macewicz, Krzy
sztof Spychała i Grzegorz Molenda (autor sprawozdania). Finanso
wane przez Urząd Miasta i Gminy Namysłów. Czwarty sezon badań . 
Stanowisko grupy kępińskiej , grupy górnośląsko-małopolskiej kultu
ry łużyckiej, cmentarzysko ciałopalne wraz z osadą z V okresu epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza. 

Stanowisko zlokalizowane jest na terenie powstającego osiedla domków jednorodzin
nych przy ul. l Maja. W dn. 20.04.-08.06.1994 r. prowadzono wykopaliska na ośmiu 
działkach budowlanych. Przebadano obszar o łącznej powierzchni ok. 7,5 ara. 

W części północno-wschodniej stanowiska, na działkach nr 67 i 71 odkryto łącznie 
72 groby ciałopalne popielnicowe, w większości w obstawach i pod brukiem kamiennym. 
Jamy grobowe były prostokątne, orientowane w kierunku północ-południe z niewielkim 
odchyleniem. llość przystawek ceramicznych wahała się od kilku do kilkunastu. Grobom, 
najprawdopodobniej dziecięcym, towarzyszyły gliniane, "cebulowate" grzechotki. W kilku 
grobach wystąpiły stopione fragm. nieokreślonych przedmiotów brązowych. 

W części północnej i północno-zachodniej stanowiska przebadano działki budowlane 
nr 73, 22, 23, 25, 21 i 31. Odsłonięto pozostałości osady w postaci 59. obiektów, główniejam 
zasobowych i śmietniskowych, a także palenisk. Wśród przedmiotów ruchomych należy 
wymienić liczne rozcieracze oraz fragm. dużego żarna nieckowatego. Do ciekawszych 
obiektów odkrytych na działce nr 73 należy zaliczyć wieniec otoczaków o powierzchni 
90 x 60 cm, zabezpieczający źródełko wody pitnej przed osuwaniem się do niego piasku. 
Odkryto je na głębokości ok. 100 cm poniżej współczesnego poziomu gruntu. 

Zabytki zostaną przekazane do tworzonego muzeum w Narnysłowie (obecnie złożone 
w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Opolu). 

Badania będą prowadzone w miarę rozbudowy osiedla. 

Obłok, st. 4, gm. Skąpe, woj. zielonogórskie- patrz: wczesne średniowiecze 

Okołowice, st. l 
gm. Pabianice, woj. łódzkie 
AZP 67-50/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadził mgr Paweł Za~ski. Finansowane przez Regio
nalny Ośrodek Studiów i Ochrony Srodowiska Kulturowego w Łodzi. 
Pierwszy sezon badań. Osada grupy środkowopolskiej kultury łużyc
kiej- V okres epoki brązu, ślady osadnictwa grupy wschodniowiel-
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kopolsklej kultury łużyckiej - okres halsztacki C, ślady osadnictwa 
późnośredniowiecznego. 
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Stanowisko w chwili rozpoczęcia badań ratowniczych na początku lipca 1994 r. było 
w większej części zniszczone przez wybieranie piasku. Położone na niewielkim wyniesie
niu nad rzeką N erem zachowało się jedynie w południowowschodniej partii pagórka. 

Po oczyszczeniu wyrobisk piasku ukazało się szereg obiektów. Przeważającą ich część 
stanowią niewielkie jamy odpadkowe, w których znaleziono liczny materiał ceramiczny, 
bogaty inwentarz krzemienny oraz bryłki polepy. Nie natrafiono na pozostałości po zabu
dowaniach, jednakże niektóre bryłki polepy noszą odciski konstrukcji drewnianych. Frag
menty ceramiki pochodzą z naczyń zasobowych. Niewielka jest ilość ułamków naczyń 
małych- miseczek i czarek. Inwentarz krzemienny reprezentują rdzenie i odłupki łuszcz
niowe wykonane z krzemienia bałtyckiego oraz nieliczne wyroby z krzemienia czekolado
wego. Odkryto także palenisko oraz grób jamowy pochodzący z okresu halsztackiego. 
Znaleziono w nim ułamki naczyń zdobionych ornamentem wypełnionym inkrustacją. 

Badania zakończono. 

Okołowice, st. 6 
gm. Pabianice, woj. łódzkie 
AZP 67-50/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadził mgr Paweł Zawilski. Finansowane przez Regio
nalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi. 
Pierwszy sezon badań. Osada środkowopolskiej grupy kultury łużyc
kiej z V okresu epoki brązu. 

Badania ratownicze podjęto przy okazji badań na pobliskim stanowisku l w Okołowi
cach. Stanowisko 6 jest niemal doszczętnie zniszczone przez wybieranie piasku i niwelo
wanie terenu. Odkryto tu jedynie jedną jamę odpadkową ze skromnym materiałem cera
micznym i inwentarzem krzemiennym. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Pińczów, st. 37 
gm. loco, woj. kieleckie 
AZP 93-62/91 

Uniwersytet Jagielloński Instytut Ar
cheologii w Krakowie 

Badania prowadził dr Wojciech Blajer. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury trzcinieck.iej i kultury łużyckiej z epoki brązu i wczes
nej epoki żelaza. 

Stanowisko położone jest w odległości ok. l km na południowy wschód od centrum 
miasta, przy ul. Polnej, na łagodnym stoku doliny Nidy, lekko nachylonym w kierunku 
południowo-zachodnim. W 1986 r. podczas budowy domu znaleziono tu na głębokości ok. l 
m ułamki ceramiki, kości (w tym ludzką czaszkę), gładzone kamienie i brązową siekierkę 
z piętką lejkowatą. Zabytki zostały zagubione, jedynie siekierka trafiła do zbiorów Mu
zeum Regionalnego w Pińczowie . 

Badania wykopaliskowe prowadzone w sierpniu 1994 r. miały charakter sondażowy. 
Eksplorowany był wykop 10 x 5 m (o przebiegu z północnego wschodu na południowy 
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zachód), usytuowany w ogrodzie domu jednorodzinnego, w bezpośrednim sąsiedztwie 
(ok. 5-15 m) miejsca przypadkowych odkryć. W warstwie ornej (ok. 0-20 cm) występowały 
ułamki ceramiki nowożytnej i średniowiecznej oraz - pojedynczo - prahistorycznej. 
Warstwa 20-40 cm (brunatnoszary piasek) zawierała ułamki ceramiki średniowiecznej 
i nowożytnej, a także liczniejsze ułamki ceramiki prahistorycznej, w tym o cechach kultu
ry trzcinieckiej (brzegi) i łużyckiej (zdobienie). Bardzo liczne, lecz silnie rozdrobnione 
ułamki ceramiki prahistorycznej- w tym o cechach kultury łużyckiej- oraz gładzone 
kamienie pozyskano z intensywnie ciemnych warstw 40-60 cm i 60-80 cm (piasek z dużą 
domieszką próchnicy), w których skorupy średniowieczne występowały pojedynczo. Od 
głębokości 70-80 cm rozpoczynał się jasny piaszczysty calec. Były w nim zagłębione 
niewielkie obiekty, owalne, o ciemniejszym wypełnisku. Łącznie stwierdzono ich 27, z cze
go 8 to zapewne ślady słupów. Dna jam- przeważnie płaskie- sięgały do 100-140 cm, 
wyjątkowo do 170-190 cm od powierzchni ziemi. W przeciwieństwie do warstw 40-60 cm 
i 60-80 cm, w wypełniskach obiektów znajdowano tylko nieliczne i mało charakterystycz
ne ułamki ceramiki oraz pojedyncze kości i zęby zwierzęce. 

Ogółem zebrano blisko 2000 ułamków ceramiki, w tym po kilkadziesiąt ułamków 
pochodzących z wylewów, z części przydennych lub ze śladami zdobienia (linie ryte, nakłu-
cia, odciski "pseudosznurowe", dołki paznokciowe, karbowane listwy plastyczne, guzki), 
a także ułamków placków-talerzy. Oprócz kilku wspomnianych brzegów o cechach kultury 
trzcinieckiej większość charakterystycznych skorup można łączyć z kulturą łużycką, 
a zwłaszcza z jej późną fazą. Na szczególną uwagę zasługuje znaleziony w całości (w obiek-
cie 23) esowaty garnek, w którego wnętrzu wystąpił okruch przepalonej kości, a na dnie 
mały stożkowaty czerpak. Garnek ma cechy właściwe dla kultury łużyckiej z III okresu 
epoki brązu. Jego interpretacja nie jest jednoznaczna- być może jest to grób (symbolicz
ny?). W wypełnisku innej jamy (obiekt 17) wśród skorup kultury łużyckiej wystąpił uła
mek ceramiki charakterystycznej dla naddunajskiej kultury B~arabii ze schyłku epoki L V\ 
brązu (odciski stempelka w kształcie leżącej litery "S"). 

Na podstawie wyników sondażu można przypuszczać, że stanowisko jest pozostałością 
wielofazowej osady, istniejącej w różnych okresach - od II (kultura trzciniecka) przez 
III i V okres epoki brązu do czasów odpowiadających fazie HD włącznie (kultura łużycka). 
Nie można przy tym wykluczyć, że w III okresie epoki brązu istniało tu cmentarzysko 
wczesnej fazy kultury łużyckiej. 

Materiały złożono w Muzeum Regionalnym w Pińczowie, dokumentację u Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. 

Ze względu na to, że sposób użytkowania terenu (ogrody przydomowe) nie stwarza -
zwłaszcza wobec naniesionej w średniowieczu i w czasach nowożytnych warstwy ziemi 
o grubości ok. 40 cm -poważniejszego zagrożenia dla substancji zabytkowej, nie przewi
duje się kontynuacji badań. 

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

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu 
Muzeum w Pieszewie 

Pracami kierował mgr Edward Pudełko. Trzeci sezon badań. Cmen
tarzysko ludności kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu. 

Ratownicze prace wykopaliskowe w obrębie czynnej żwirowni prowadzono w sierpniu 
1994 r. Objęły one obszar prawie pięciu arów. Odsłonięto relikty 40. pochówków oraz 
3. obiektów określonych jako ślady miejsc ciałopalenia. Wszystkie, podobnie jak i w po
przednich sezonach, wiązać należy ze schyłkiem epoki brązu. Uchwycono zasięgi: wschod
ni, południowy i południowo-wschodni cmentarzyska. Trzy pochówki określono jako sym
boliczne. Posiadały one konstrukcje kamienne, a ilość naczyń w nich sięgała pięciu. Groby 
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rzeczywiste dzieliły się na popielnicowe, które dominowały (35), i bezpopielnicowe (3). 
Większość obiektów z pierwszej grupy posiadała bruki. W siedmiu pochówkach obstawy 
kamienne były orientowane i złożone z trzech lub czterech otoczaków krzyżowo osłaniają
cych popielnice i przystawki. Jeden pochówek (nr 91) posiadał orientowaną skrzynię o sze
rokości wnętrza 80 cm, zamkniętą od północy pojedynczym kamieniem, a od strony prze
ciwnej rzędem sześciu naczyń . Z grupy grobów bezpopielnicowych wyróżniał się pochówek 
oznaczony kolejnym numerem 100, z kolistą obstawą o średnicy ok. l m (wewnątrz ok. 
60 cm), z otworem zamkniętym dużą misą. Aż dziesięć popielnic ułożono w "czystym 
piasku". Popielnicami najczęściej były wazy i tylko w jednym przypadku rolę tę spełniał 
garnek. Przystawki najczęściej ustawione były od strony południowo-wschodniej, a ilość 
ich dochodziła do dziewięciu (grób nr 91). Nielicznie w inwentarzach wystąpiły zabytki 
wykonane z brązu. W czterech pochówkach były to fragm. spiralnych skrętów, w jednym 
(grób nr 112) kolczyk z jednym końcem rozklepanym, drugim łagodnie ścienionym. Zaby
tki kamienne reprezentowała prostopadłościenna osełka z piaskowca (grób nr 73) ze zna
kiem skośnego krzyża, głęboko i starannie wyrytym na jednej z powierzchni. Do grobu 
tego włożono też błyszczący, płaskokulisty otoczak, z widocznymi dwiema barwnymi war- ( 
stewkami. Do na·ciekawszych odkryć należy ustalenie terenu na ' ł się ,~ 
kremacja zwło . y o po nocno-zac o m s aJ cmen arzyska, na pograniczu dmy -
~Wiru. o tu pozostałość stosu ama 7 4) w szta cie rostokąta 
o zao r lon ch ro ach. Ul!)'_~go_Wl]lOSiły: 1 O x cm. ama zawier a silliT'e 
przep ony na różowoczerwony olor piasek, węgle zewne i widoczne wypryski przepa
lonych kości ludzkich. W przekroju na głębokości 30 cm od uprzednio już mechanicznie 
zniwelowanej powierzchni miała kształt nieckowaty z widocznymi fragm. bierwion stosu 
pogrzebowego. Pozostałe obiekty związane z ciałopaleniem ulokowano już na warstwie 
żwiru i gliny. Były one większe, mniej regularne, owalne, gorzej zachowane. 

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

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

AZP 34-86/-

Badaniami kierował mgr Marek Zalewski. Uczestniczyli mgr mgr 
Krzysztof Burek, Sławomir Sałaciński, Andrzej Ring (fotograD i stu
denci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Finanso
wane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne. Trzeci sezon badań. 
Rejon obozowisk przykopalnianych "Przy źródlisku" . Epoka brązu, 
kultura nieokreślona. 

Badania trwały od 9.06 do 15.07.1994 r. Stanowiły one kontynuację rozpoznania prze
prowadzonego w rejonie źródliska na linii oddziałowej w roku ubiegłym. Odkryto wtedy 
rdzenie i drobne formy krzemienne, mogące być śladami po obozowisku związanym z po
łożonymi w pobliżu kopalniami. Celem tegorocznych prac była weryfikacja tej możliwości 
i poszukiwanie innych nienakopalnianych wytworów, w tym fragm. ceramiki i narzędzi 
typu domowego, które pozwoliłyby ostatecznie wyjaśnić problem przynależności kulturo
wej kompleksu górniczego. 

Wykopy badawcze zlokalizowano na linii oddziałowej lasu nr 217. Wykop l stykał się 
z rowem sondażowym z roku 1993 od strony zachodniej i miał wymiary 5 x 5 m. Wykop 
2 dotykał wykopu l i rowu od strony południowej. Materiały krzemienne występowały 
w warstwie ciemnego humusu leśnego o miąższości ok. 20 cm. W wykopie l zaobserwowa
no ich wyraźną koncentrację w metrach 6-25, w wykopie 2 - zagęszczenie w południo
wo-zachodnim narożniku (metry 2, 3, 5, 6). W tym miejscu odsłonięto także wyraźne 
zaciemnienie. Łącznie odkryto 3868 sztuk zabytków krzemiennych. Najliczniejszą grupę 
stanowią odpadki produkcyjne, ale dość licznajest też grupa rdzeni i ich fragm. (321 szt.). 
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Materiał w dużej mierze ma charakter pracowniany, są jednak i formy podornowe (odłup
kowe noże). Nie znaleziono niestety fragm. ceramiki. 

Rejon źródlisk mógł stanowić miejsce lokowania obozowisk przykopalnianych. Sugeru
ją to wyniki dotychczasowych badań wykopaliskowych, jak również rozpoznanie geofizycz
ne przeprowadzone na tym obszarze przez dr. Krzysztofa Misiewicza z Instytutu Archeo-
logii i Etnologii PAN w roku 1993. . 

Materiały znajdują się w Dziale Neolitu, a dokumentacja w Dziale Dokumentacji Na
ukowej Państwowego Muzeum Archeologicznego. 

Prace będą kontynuowane. 

Sanok-Olchowce, st. 16 
gm. Sanok, woj. krośnieńskie 

Badania ratownicze prowadziła M. Zielińska. Osada i cmentarzysko 
grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. Epoka brązu. 

*Literatura: Materiały ... , s. 184. 

Sieklówka Dolna, st. 7, gm. Kołaczyce, woj. krośnieńskie- patrz: neolit 

Sitno, st. 11 
gm. Szczecinek, woj. koszaliń
skie 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia Archeologiczna w Pozna
niu AZP 27-26/-

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Krzyszewski (autor sprawozda
nia) i Edward Krause. Finansowane przez Okręgowy Zakład Gazo
wnictwa w Poznaniu. Pierwszy i ostatni sezon badań . Cmentarzysko 
kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu, osada? kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego C, osada z okresu wczesnego średniowiecza 
(2. poł. VIII-l. poł. IX w.). 

Stanowisko jest położone w obrębie dużej doliny jeziornej (opodal jezior Rokitno i Ryb
no), na dwóch sąsiadujących ze sobą kulminacjach tego samego międzyjeziornego wzgórza 
morenowego. Ekspozycja jest dodatnia, w kierunku na południowy wschód, południe, 
południowy zachód i zachód. Stoki są strome, a przewyższenie w stosunku do otaczającego 
terenu zawiera się w przedziale 9-15 m. 

Badania prowadzono w związku z realizacją gazociągu wysokociśnieniowego Pila -
Wierzchowo. Zakres przestrzenny' prac wykopaliskowych ograniczony był do szerokości 
pasa budowlanego gazociągu (4 m) i wymuszony kierunkiemjego przebiegu oraz zasięgiem 
reliktów kulturowych (wyłącznie w obrębie inwestycji). 

Na nowo odkrytym przez Pracownię stanowisku założono 2 wykopy: w zachodniej 
części stanowiska (wykop WI/94- o powierzchni 320m2) i w partii południowo-zachod
niej (wykop WII/94- o powierzchni 80m2

). Łącznie w obu wykopach odkryto 16 obiektów 
nieruchomych oraz niespełna 200 fragm. ceramiki, grudek polepy i kości zwierzęcych. 

W sekwencji kulturowo-chronologicznej wśród odkrytego materiału wyróżniono : 
l. Cmentarzysko kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu, które jest reprezentowane 
przez 14 zespołów grobowych i 70 drobnych fragm. ceramiki naczyniowej, zarejestrowanej 
prawie w każdym z grobów. Groby to płaskie obiekty w postaci zwartego i regularnego 
bruku kamiennego, ze słabo czytelnym zarysem jamy grobowej. Miały one przeważnie 
kształt kolisty lub owalny, o wymiarach 140-80 x 110-80 cm. W przekroju były przeważnie 
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kształtu nieckowatego, o miąższości od 30 do 110 cm. Wypełniska grobów stanowił zwarty 
bruk kamienny, sięgający przeważnie do spągu jamy grobowej. Prócz tego inwentarz 
grobów składał się z resztek stosu i nielicznych fragm. ceramiki (te ostatnie źródła bez 
cech diagnostycznych). Podstawą ustalenia chronologii tych obiektów na IV okres epoki 
brązu są cechy konstrukcyjne i sposób potraktowania resztek z obrzędu ciałopalenia, 
znajdujący swoje odpowiedniki na kilku innych obiektach grobowych na terenie Pomorza 
(m.in. na cmentarzyskach w Brzeźniaku, Czarnowie, Nadarzynie czy Piaseczniku). 
2. Osada? kultury łużyckiej z okresu halsztackiego C, wyodrębniona na podstawie jednego 
obiektu (jamy?), 28. fragm. ceramiki, 15. grudek polepy i 2. fragm. kości zwierzęcych. 
Materiałem datującym są tutaj fragm. czernionej wazy o baniastym brzuścu. 
3. Osada z okresu wczesnego średniowiecza, z 2. poł. VIII i l. poł. IX w. - źródła z tego 
okresu chronologicznego odkryto wyłącznie w wykopie WII/94, a reprezentuje je palenisko 
i 77 fragm. ceramiki. Materiał ceramiczny zaklasyfikowano do naczyń rodziny typów "C" 
wg systematyki W. Łosińskiego i R. Rogosza. Charakteryzują się one słabo formującym 
obtaczaniem na kole garncarskim, sięgającym do załomu brzuśca, cienkościermością oraz 
zdobnictwem w postaci zwielokrotnionych płytkich linii rytych, wykonanych narzędziem 
grzebykowym. 

Dokumentacja i materiały są przechowywane w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim 
PP PKZ w Poznaniu (w tym opracowanie stanowiska w formie maszynopisu: A. Krzyszow
ski, Badania archeologiczne na stanowisku nr 11 w Sitnie, gm. Szczecinek, w woj. kosza
lińskim, ss. 33, ryc. 8, fot. 17, Poznań 1994). 

Badania nie będą kontynuowane. 

Sokolniki Małe, st. 36 
gm. Kaźmierz, woj. poznańskie 
AZP 49-24/197 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Interwencja archeologiczna mgr Urszuli Narożnej-Szamałek z Mu
zeum Archeologicznego w Poznaniu i dr. Krzysztofa Szamałka z In
stytutu Archeologii i Etnologii PAN. Punkt osadniczy kultury łużyc
kiej - studnia. 

Podczas kopania stawu w miejscu dawnego podmokłego obniżenia terenowego natra
fiono na jego dnie na skupisko kamieni, które okazało się studnią. Miała ona średnicę 
wewnętrzną 80 cm i zwężała się ku dołowi do 40 cm, natomiast jej średnica zewnętrzna 
wynosiła 125 do 140 cm. Zbudowana była z kolejno nakładających się czterech warstw 
kamieni. Każda kolejna warstwa kamieni zbudowana była po obwodzie większej średnicy. 
Jej spąg był czworoboczny i wyłożony pionowo wbitymi dranicami, umocnionymi zaostrzo
nymi kołkami. Na samym dnie w warstwie mułu natrafiono na fragm. naczyń kultury 
łużyckiej . Zachowana głębokość studni wynosiła 120 cm, należy jednak przypuszczać, iż 
górna część studni wkopanej do łącznej głębokości 4,25 cm od obecnej powierzchni gruntu 
uległa zniszczeniu podczas kopania stawu. 

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 mgr Urszula Bąk 
i Barbara Szybowicz. Kontynuacja badań zapoczątkowanych 
w 1961 r. Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Ja-
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giellońskiego. Cmentarzysko grupy górnośląsko-małopolskiej kultu
ry łużyckiej z III-V okresu epoki brązu. 

Zbadano 51 obiektów (nr 1154-1202 oraz 1161A i 1175A). Większość to pochówki 
szkieletowe w obstawach kamiennych, nakryte brukami kamiennymi. Szczątki szkieletów 
na ogół uległy rozkładowi w piasku. Zachowały się niekiedy zęby lub szkliwo zębów 
w południowych krańcach jamy grobowej. W grobie nr 1192 zachowały się resztki czaszki 
ozdobionej diademem z blaszek brązowych. Groby były wyposażone w naczynia gliniane 
i drobne ozdoby brązowe (kółka, szpila). W grobie szkieletowym nr 1158 znaleziono grze
chotkę glinianą i kamienną główkę buławy, a w grobie nr 1187 toporek kamienny. W czte
rech grobach w dużych jamach rozrzucone były przepalone kości. Zbadano też małe groby 
ciałopalne, bezpopielnicowe i popielnicowe, bez konstruk'<ii kamiennych. Groby te są 
datowane na V okres epoki brązu. Jeden z grobów szkieletowych (nr 1173) pochodzi ze 
schyłku II lub z początków III okresu epoki brązu. Ułamki naczyń z kilku małych grobów 
ciałopalnych datują je w przybliżeniu na III-IV okres epoki brązu. 

Żuławka Mała, st. l , gm. Wyrzysk, woj. pilskie- patrz: neolit 



EPOKA ŻELAZA 

WCZESNA EPOKA ŻELAZA 

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

Częstochowa, st. 29 Muzeum Okręgowe w Częstochowie 
dawny nr: Częstochowa-Mi
rów, st. l 
AZP 86-49/28 

Badania prowadziła mgr Iwona Młodkowska-Przepiórowska. Finan
sowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Częstochowie. 
Trzeci sezon badań. Stanowisko wielokulturowe: obozowisko schył
kowopaleolityczne, cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego i wczesnolateńskiego?, ślady osadnictwa kul
tury przeworskiej i z okresu wczesnego średniowiecza. 

Badania wykopaliskowe miały charakter ratowniczy i były kontynuacją prac prowa
dzonych w l. 1962-1963. Stanowisko obejmujące powierzchnię ok. 2 ha położone jest na 
piaszczystym cyplu wcinającym się w dolinę Warty, z którego eksploatuje się piasek. Wyko
py o łącznej powierzchni 100 m2 założono w najbardziej zagrożonej strefie piaśnicy, znaj
dującej się w północno-zachodniej części cypla, w której odkryto cmentarzysko birytualne. 
Przebadano 11 grobów kultury łużyckiej z okresu halsztackiego i wczesnolateńskiego? 
(nr 35-45), wśród których wyróżniono: 5 grobów ciałopalnych jamowych, l szkieletowy 
i 3 bez śladów kości. Cztery pochówki położone przy oberwiskach były częściowo zniszczo
ne, dwóch z nich nie udało się określić. Groby były przykryte wspólnymi brukami. Posia
dały także obstawy, najczęściej symboliczne, usytuowane na osi północny zachód-połu
dniowy wschód. Na uwagę zasługują groby nr 37 i 42. Obiekt 37 posiadał obstawę 
o wymiarach 160 x 280 cm, zbudowaną z bardzo dużych kamieni, miejscami szczelnie do 
siebie przylegających . W północnej części jamy grobowej znajdowało się gruzowisko kamie
ni, pomiędzy którymi występowały węgle drzewne, przepalony, sypki piasek i ułamki 
ceramiki. Wśród kamieni znaleziono także grudkę żużla? W środkowej części jamy spoczy
wał żelazny grocik strzały z zachowanym kawałkiem drzewca i fragm. kilku naczyń. Grób 
nr 42, ciałopalny, posiadał regularną, kolistą obstawę o średnicy 160 cm, podzieloną ka
miennym "murkiem" na dwie części: wschodnią i zachodnią. Część wschodnia była pusta, 
a w centrum części zachodniej znajdowało się skupisko spalonych kości, obok złożono 
bransoletę brązową, czarkę, oraz kilka luźnych fragm. ceramiki w skupisku. 

Prawie w każdym grobie (z wyjątkiem 38 i 45) znajdowały się naczynia, które ustawio
no wzdłuż wschodniego lub zachodniego boku obstawy w ilości 1-4 sztuki. Ponadto w za-
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sypiskach jam grobowych znajdowano duże ilości rozdrobnionych ułamków różnych na
czyń. Także w prawie każdym nie zniszczonym grobie (z wyjątkiem obiektów nr 38 i 41) 
znaleziono przedmioty metalowe. Były to wykonane z brązu: kółkajedno-lub kilkuzwojo
we, szpila z główką rozklepaną i zwiniętą w uszko, bransoleta taśmowa, nagolennik i kil
kanaście grudek stopionego brązu. Z przedmiotów żelaznych znaleziono: grocik strzały 
i fragm. noża żelaznego. Jedno z kółek posiadało zawieszkę w postaci małego kółeczka 
z brązu, inne zawieszkę z kości-kręgu prawdopodobnie małego ssaka. Wśród naczyń wy
różniono garnki, czerpaki, czarki i misy oraz znaczne ilości fragm. placków glinianych. 
Czarki i czerpaki były skąpo zdobione głęboko rytymi ornamentarni linii skośnych i trój
kątów. Znaleziono także dno nieokreślonego naczynia, zdobionego po stronie zewnętrznej 
ornamentem rytym. Składał się on z linii dzielącej dno na dwie części, na końcach której 
znajdowały się niby jodełki wierzchołkami skierowane do środka. 

Cmentarzysko należy do podgrupy częstochowsko-gliwickiej grupy górnośląsko-mało
polskiej kultury łużyckiej i należy je datować na okres halsztacki C-D i prawdopodobnie 
okres wczesnolateński. 

Materiały złożono w Dziale Archeologii Muzeum Częstochowskiego. 
Badania będą kontynuowane. 

Dębina Zakrzowska, st. l 
gm. Wojnicz, woj. tarnowskie 
AZP 104-65/13 

Pracownie Konserwacji Zabytków Pra
cownia Archeologiczno-Konserwator
ska w Tarnowie 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Cetera i Jerzy Okoński. Finan
sowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych 
"DROMOST" z Bochni. Osada kultury łużyckiej i przeworskiej. 

Osada została odkryta w trakcie AZP w 1985 r. Na niewielkim, piaszczystym wyniesie
niu na krawędzi starorzecza Dunajca, w odległości 3 km na zachód od obecnego koryta 
rzeki, znaleziono ceramikę kultury łużyckiej z okresu halsztackiego oraz kultury przewor
skiej z okresu wczesnorzymskiego. W trakcie weryfikacyjnych badań powierzchniowych 
w 1993 r. stwierdzono zniszczenie południowej i centralnej części stanowiska przez otwar
tą na tym terenie żwirownię. Jesienią 1994 r. przeprowadzono badania ratownicze północ
nej części osady oraz eksplorację pozostałości pięciu obiektów widocznych na wschodniej 
ścianie żwirowni. Łącznie wyeksplorowano 37 obiektów archeologicznych: 26 to pozostało
ści jam kultury łużyckiej z końca epoki brązu oraz okresu halsztackiego, 5 to pozostałości 
kolistych wkopów nowożytnych, 6 śladowo zachowanych wypełnisk jam nie zawierało 
materiału i nie może być datowanych. W warstwie humusu znaleziono nieliczne ułamki 
ceramiki kultury przeworskiej. 

Obiekty kultury łużyckiej to niewielkie jamy o trudnej do określenia funkcji. Zaledwie 
w czterech przypadkach przyjąć można, iż mamy do czynienia ze spągowymi częściami 
palenisk. Wypełniska jam są na ogół jednorodne. Stanowi je popielatoszara, spiaszczona 
próchnica, zawierająca w częściach przydennych nieliczne węgle drzewne. Jedynie 3 jamy 
mają charakter jam zasobowych, o nieckowatym lub workowatym profilu i płaskich dnach 
na głębokości 0,6-0,9 m od poziomu wyróżnienia. Jamy te stwierdzono na profilu central
nej, zniszczonej przed badaniami części osady. Na objętej badaniami ratowniczymi północ
nej części osady wystąpiły tylko silnie zniszczone, owalne lub nieregularne w rzucie jamy 
o nieokreślonej funkcji, w nieregularnym układzie i znacznym rozrzedzeniu (22 jamy na 
powierzchni 16 arów). 

Aktualnie realizowany jest nadzór archeologiczny prac związanych z powiększeniem 
żwirowni w kierunku północnym. 
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Gorszewice, st. l i 9 
gm. Kaźmierz, woj. poznań
skie 
AZP 50-24/32 i 50-24/40 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Urszula Narożna-Szamałek (Muzeum Ar
cheologiczne w Poznaniu) i dr Krzysztof Szamałek (Instytut Archeo
logii i Etnologii PAN). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu. Siódmy sezon badań. Cmentarzysko ludności kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego oraz osada z okresu wpływów rzym
skich. 
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Tegoroczne badania objęły południową część cmentarzyska. Natrafiono na pozostałości 
pięciu grobów z okresu halsztackiego (nr 52-56). Pod warstwą akumulacyjno-próchniczą 
o miąższości 30-55 cm, na stropie glin morenowych rysowały się wkopane w glinę jamy 
grobowe, zagłębione w niej od 20 do 50 cm. W wypełnisku jam grobowych natrafiono na 
liczne fragm. naczyń - w tym fragm. malowane, grafitowane i inkrustowane - liczne 
ślady spalenizny, węgle drzewne oraz nieliczne zabytki metalowe, jak fragm. naszyjnika 
żelaznego, blaszki brązowe. 

W czasie badań wykopaliskowych przeprowadzono badania interwencyjne na stanowi
sku 9 -osadzie z okresu wpływów rzymskich. Odkryty obiekt należy łączyć z osadą, która 
nawarstwiła się na cmentarzysko halsztackie (st. 1). 

Na powierzchni ok. 10 m2 odkryto piecowisko. Piec - wapiennik - miał kształt 
owalny o średnicach 2 x 2,6 m i maksymalnej głębokości 85 cm. Pod zapadniętą kopułą 
z czerwonopomarańczowej gliny z licznymi odciskami drewna natrafiono na 8-15 cm 
warstwę spalenizny, która zalegała nad 45 cm warstwą mocno spieczonego wapienia. 
Dookoła piec otoczony był licznymi kamieniami polnymi; niektóre miały średnicę ok. 
50 cm. Obok pieca natrafiono na jamę przypiecową z licznymi śladami spalenizny oraz 
kilkoma fragm. ceramiki. 

Badania na cmentarzysku będą kontynuowane. 

Jaworze, st. 9 
gm. Jasienica, woj. bielskie 
AZP 108-47/-

Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej 

Badania prowadzili mgr mgr Bogusław i Bożena Chorąży. Finanso
wane przez Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej. Pierwszy sezon 
badań . Osada kultury łużyckiej. Okres halsztacki. 

Stanowisko odkryto w 1994 r. w trakcie badań powierzchniowych. Położone jest na 
wyniosłym wzniesieniu o nazwie "Młyńska Kępa" (403 m n. p. · m., 50 m wysokości 
względnej), o ekspozycji okrężnej na północnym przedpolu Beskidu Śląskiego. 

Badania tegoroczne miały charakter sondażowy oraz ratowniczy (intensywnie zacho
dzące procesy erozyjne). Kulminację wzniesienia wraz ze strefą powierzchniowego wystę
powania materiału prahistorycznego na stoku zachodnim przecięto rowem sondażowym 
o łącznej powierzchni 29m2

. Ujawniono cienką, miejscami zniszczoną (wkopy nowożytne, 
procesy erozyjne) warstwę kulturową oraz obiekt zlokalizowany na załomie stoku zachod
niego, w miejscu występowania materiału powierzchniowego. W rzucie pionowym miał on 
kształt nieckowaty z pionowym przegłębieniem w dolnej partii (dół posłupowy?). Wypełni
skostanowiła czerwonobrunatna ziemia (przepalona?) z licznymi fragm. polepy i cerami
ki. Z obiektu tego pochodzi również nóż żelazny z łukowato zakrzywionym ostrzem 
i sztabkowatą rękojeścią. Określenie chronologii i odpowiednie zaklasyfikowanie tego zna
leziska wymaga jednak szerokich studiów porównawczych i analiz metalograficznych. 
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Ceramikę odkrytą zarówno w obiekcie, jak w warstwie kulturowej reprezentują głównie 
naczynia grubościenne z powierzchnią zewnętrzną chropowaconą i obmazywaną palcami. 
Domieszkę stanowią najczęściej potłuczone skorupy, w mniejszym stopniu jest to grubo
ziarnista domieszka mineralna. Oprócz ceramiki grubościennej wystąpiły również poje
dyncze fragm. naczyń cienkościennych - kubków i czerpaków. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej . 
Badania będą kontynuowane. 

Kokotów, st. 15 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
gm. Wieliczka, woj. krakow
skie 
AZP 103-58/65 

Badania ratownicze prowadził Kazimierz Reguła. Finansowane przez 
Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Krakowie. Pierwszy se
zon badań. Osada mieszkalna otwarta kultury łużyckiej z wczesnego 
okresu halsztackiego. 

Stanowisko położone jest w obrębie pradoliny Wisły, na małym, piaszczystym wzniesie
niu utworzonym przez wody glacjalne ostatniego zlodowacenia, po lewej stronie lokalnej 
drogi łączącej Kokotów z przysiółkiem Mała Grobla należącym do wsi Brzegi. Osada 
zajmowała pierwotnie całą kulminację tej wyniosłości na powierzchni ok. 1,6 ha. W wyniku 
eksploatacji piasku prawie jedna piąta powierzchni osady uległa zniszczeniu. Prace tere
nowe, w oparciu o siatkę arową, objęły obszar o powierzchni 135m2

. 

Odkryto warstwę kulturową o miąższości 20-30 cm, zaś na granicy piaszczystego calca 
- 6 jam gospodarczych kolistego i owalnego kształtu, duże koliste palenisko otwarte oraz 
4 ślady jam posłupowych. Materiał ruchomy reprezentowany jest głównie przez różnorod
ną pod względem typologicznym ceramikę, z której na szczególną uwagę zasługują formy 
kieliszkowate łączone z solowarstwem. Spotykamy tutaj także gliniane przęśliki tkackie 
oraz osełki i kamienie żarnowe wykonane z piaskowca. Poza osadnictwem kultury łużyc
kiej stwierdzono ślady bytowania ludności w okresie neolitu (liczne wyroby krzemienne) 
i w średniowieczu (prostokątna chata słupowa, jama gospodarcza). 

Badania wykopaliskowe będą kontynuowane w roku przyszłym. 

Kornacice, st. l Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział w Tarnobrzegu gm. Opatów, woj. tarnobrzes

kie 
AZP 86-70/15 

Badania prowadził mgr Marek Florek. Finansowane przez Państwo
wą Służbę Ochrony Zabytków Oddział w Tarnobrzegu. Pierwszy se
zon badań. Cmentarzysko kultury grobów kloszowych. 

Cmentarzysko odkryto przypadkowo w połowie lat 80. - groby, na które wówczas 
natrafiono uległy zniszczeniu. W listopadzie 1994 r. podczas jesiennej orki natrafiono na 
kolejne groby, o odkryciu których powiadomiono Konserwatora Zabytków Archeologicz
nych w Tarnobrzegu. W trakcie krótkich, dwudniowych badań ratowniczo-zabezpieczają
cych wyeksplorowano 5 grobów. Wszystkie składały się ze ściśle obłożonego kamieniami 
klosza, wewnątrz którego znajdowała się popielnica ze spalonymi kośćmi. Z wyjątkiem 
grobu nr 4 popielnice nakryte były misami. W grobie nr l, składającym się z dwóch usta
wionych na sobie popielnic przykrytych misą, znaleziono drobne fragm. stopionych, bliżej 
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nieokreślonych ozdób brązowych, żelazną igłę i zapinkę typu Doppelpaukenfibeln. W po- 0 
zostałych grobach znajdowały się jedynie drobne, zachowane szczątkowo ozdoby brązowe. 

Materiały i dokumentację złożono w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków Oddział 
w Tarnobrzegu. 

Badania będą kontynuowane. 

Krasocin, st. l, gm. loco, woj. kieleckie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

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

Muzeum Okręgowe w Chełmie 

Badania PI:Owadził mgr Wojciech Mazurek. Finansowane przez Urząd 
Gminy w Zmudzi i Muzeum Okręgowe w Chełmie. Drugi sezon ba
dań- badania ratownicze. Osada grupy czerniczyńskiej ze starszego 
i młodszego okresu przedrzymskiego oraz ślady osadnictwa neoli
tycznego, z wczesnej epoki brązu, kultury trzcinieckiej, kultury po
morskiej, z późnego okresu wpływów rzymskich i z wczesnego śred
niowiecza (XIII w.). 

Stanowisko leży na wschodnim pograniczu Pagórów Chełmskich, zajmując rozległe 
plateau cypla położonego w dolinie rzeki Krzywólki. 

Badania ratownicze podjęte zostały w celu zadokumentowania pozostałości dwóch 
konstrukcji kamiennych, zlokalizowanych w obrębie niewielkiej piaskowni położonej na 
kulminacji cypla. Oba obiekty były w znacznym stopniu zniszczone, ich stropy stwierdzo
no na głębokości ok. 0,6-1 m poniżej poziomu ziemi wokół piaskowni. Kształty obu 
konstrukcji kamiennych, uznanych wstępnie za piece do wypalania wapna?, były zbliżone 
do owali, na obrzeżach których umieszczone były różnej wielkości kamienie. Nie były 
jednak one ułożone ciasno i nie tworzyły ciągłej korony. 

Piec nr l był nieckowaty, w jego wypełnisku stwierdzono dużą ilość pomarańczowej 
i czerwonej polepy, w tym częściowo z odciskami konstrukcji drewnianych w postaci po
dłużnych bierwion. W dolnej części pieca wyróżnić można było nieregularne konkrecje 
czerwonej polepy, które mogły stanowić przedmiot wypału. 

Piec nr 2 był również nieckowaty, można go było podzielić na dwie części: północną -
głębszą, regularnie nieckowatą i południową - płytszą, łagodnie opadającą z południa ku 
północy. W piecu tym grudy zielonkawoszarej polepy stwierdzono tylko w części północnej. 
Stanowiły one prawdopodobnie właściwy wsad (przedmiot wypału) pieca. 

W wypełniskach obu pieców znaleziono fragm. ceramiki o zbliżonej do siebie technolo
gii, w tym nieliczne fragm. charakterystyczne. Znajduje ona najbliższe analogie w grupie 
czerniczyńskiej i na tej podstawie można oba piece uznać za obiekty tej grupy. 

Na powierzchni stanowiska dominują materiały ceramiczne datowane na starszy (kul
tura pomorska?) i młodszy okres przedrzymski (grupa czerniczyńska). Występują też ślady 
osadnictwa z neolitu, wczesnej epoki brązu, kultury trzcinieckiej, późnego okresu wpły
wów rzymskich (m.in. 2 fragm. ceramiki toczonej, tzw. siwej) oraz z wczesnego średniowie
cza (XIII w.). 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Chełmie. 

Leszcze, Jasknia nad Stawem w Gackach, gm. Pińczów, woj . kieleckie- patrz: środkowa i późna 
epokabrązu 

Leśno, st. 2, gm. Brusy, woj. bydgoskie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 
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l Leśno, st. 22, gm. Brusy, woj. bydgoskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich 

Łódź-Polesie, st. 11 
AZP 67-51/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadzili mgr mgr Mariusz Rychter i Paweł Zawpski. Fi
nansowane przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Srodowi
ska Kulturowego w Łodzi. Drugi sezon badań. Osada grupy lubień
sklej kultury trzcinieckiej, osada środkowopolskiej grupy kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego, ślady osadnictwa mezolitycznego. 

Badania ratownicze prowadzone są na terenie zagrożonym składowaniem miejskich 
śmieci. W 1994 r. odkryto jamę odpadkową kultury trzcinieckiej. Zawierała ona liczny 
materiał ceramiczny, złożony z ułamków naczyń zasobowych charakterystycznych dla 
II okresu epoki brązu. Bogaty był także inwentarz krzemienny. W pięciu płytkich jamach 
pochodzących z okresu halsztackiego znaleziono nieliczny materiał ceramiczny z dużych, 
chropowaconych naczyń zasobowych. W jamach tych natrafiono także na wyroby krze
mienne. Z warstwy ornej pochodziła niewielka ilość krzemieni pochodzących z mezolitu . 

Badania będą kontynuowane. 

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

Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Try
bunalskim 

Badania prowadził mgr Mieczysław Szukała. Finansowane przez 
Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Dziewiąty sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej, okres halsztacki, wczes
ny okres lateński? 

Stanowisko badane jest z przerwami od 1983 r. Położone jest na wydmowym cyplu 
w pobliżu niewielkiego cieku uchodzącego dalej do rzeki Bagdanówki. W 1994 r. przebada
no powierzchnię 75m2

, odkrywając 4 groby jamowe, ciałopalne (razem 112), wszystkie pod 
różnej wielkości brukiem kamiennym. Wyposażenie grobów stanowiły fragm. naczyń 
glinianych, kółka żelazne (bransolety?), zniszczone przedmioty żelazne. Na jednym z kó
łek znajduje się zmineralizowany przez rdzę, niewielki, wyraźny fragm. tkaniny. 

Przestrzeń między grobami pokryta była rozrzuconymi bezładnie kamieniami, wśród 
których znajdowały się liczne fragm. naczyń glinianych, pojedyncze ułamki spalonych 
kości, węgle drzewne i odłupki krzemienne bez śladów celowej obróbki, być może wiążące 
się z fazą funkcjonowania cmentarzyska (stanowisko jest wielokulturowe). 

Chronologia określona została na podstawie znalezisk wcześniejszych. 
Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. 
Przewiduje się kontynuację badań. 

Mirocin Dolny, st. 78, gm. Kożuchów, woj. zielonogórskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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Mutowo, st. 2 
gm. Szamotuły, woj. poznań
skie 

Muzeum-Zamek Górków w Szamotu
łach 

Badania prowadził mgr Ryszard Pietrzak przy współpracy mgr. Pawła 
Pawlaka. Finansowane przez Muzeum-Zamek Górków w Szamotu
łach. Czwarty sezon badań. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wiel
barskiej oraz elementy osadnicze kultury łużyckiej, okresu wpływów 
rzymskich, wczesnego średniowiecza i okresu nowożytnego. 
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Tegoroczne prace terenowe były kontynuacją badań z lat poprzednich. Skoncentrowa
no je w południow~ i północnej strefie stanowiska. Założono 10 wykopów o łącznej po
wierzchni 223,75 m . Zarejestrowano 88 obiektów archeologicznych oraz warstwy kulturo
we. Prace w południowej strefie stanowiska pozwoliły wyznaczyć zasięg cmentarzyska 
kultury wielbarskiej. Zarejestrowane tam obiekty osadnicze należy najprawdopodobniej 
łączyć z okresem wpływów rzymskich i nowożytnym. Zalegające nad nimi warstwy kultu
rowe to pozostałości osadnictwa związanego z kulturą wieibarską i okresem wczesnego 
średniowiecza (faza D/E). W północnej strefie stanowiska zarejestrowano 2 groby popielni
cowe kultury pomorskiej. Jeden z nich zawierał uszkodzoną popielnicę, w drugim nato
miast stwierdzono popielnicę przykrytą misą. Znajdowała się ona w obstawie kamiennej. 
Pochówek był wyposażony w naszyjnik wykonany z elementów żelaznych i brązowych. 
Zarejestrowano również warstwę związaną z osadnictwem nowożytnym (stwierdzono 
w niej monety- "boratynki" Jana Kazimierza). 

Materiały i dokumentacja z badań przechowywane są w Muzeum-Zamku Górków 
w Szamotułach. 

Badania będą kontynuowane. 

Namysłów, st. 27, gm. loco, woj. opolskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Paprotki Kolonia, st. 41 
gm. Miłki, woj. suwalskie 
AZP 21-73/73 

Filia Uniwersytetu Warszawskiego 
w Białymstoku Instytut Historii 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach 

Badaniami kierowali mgr mgr Małgorzata Karczewska i Maciej Kar
czewski. Finansowane przez Urząd Gminy Miłki, Instytut Historii 
Filii UW w Białymstoku i Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Pier
wszy sezon badań. Osada z wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów 
rzymskich oraz ślady osadnictwa z epoki brązu. 

Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań AZP prowadzonych na obszarze 21-73 
jesienią 1992 r. Znajduje się ono na polu ornym, na gruntach Gospodarstwa Rolnego 
Państwowego Funduszu Ziemi w Jagodnym Małym. Stanowisko zajmuje południowy skraj 
rozległego cypla wchodzącego od północy w torfowisko Nietlice. 

Prowadzone w sierpniu 1994 r. badania ratownicze miały charakter sondażowy. Ich 
celem było wstępne rozpoznanie stopnia zniszczenia stanowiska oraz uściślenie jego 
chronologii ustalonej dzięki materiałom zabytkowym z powierzchni na neolit - okres 
wędrówek ludów. Wykop badawczy o powierzchni 18,75 m wytyczono w pobliżu linii brze
gowej dawnego jeziora. Pod warstwą orną natrafiono w nim na warstwę kulturową o miąż
szości od 10-12 do 34 cm. W jej obrębie wystąpiły pojedyncze zabytki krzemienne i węgle 
drzewne, bryłki polepy oraz mocno rozdrobnione fragm. naczyń o zerodowanych i odbar
wionych powierzchniach. Zabytki zalegały pomiędzy różnej wielkości kamieniami tworzą
cymi dość zwarty bruk, ograniczony od strony torfowiska pasmem większych kamieni. 
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llość kamieni zwiększała się przy spągu warstwy kulturowej. Występowanie fragm. war
stwy kulturowej również pod tymi kamieniami, które tkwiły częściowo w warstwie calca 
pozwala wykluczyć przypuszczenie o naturalnym pochodzeniu bruku kamiennego. Bruk 
ten stanowił najprawdopodobniej fragm. umocnionej linii brzegowej dawnego jeziora. 
Przemawia za tym układ kamieni, występowanie ich w obrębie warstwy kulturowej oraz 
fakt, że od nieprzepuszczalnej warstwy gliny zwałowej warstwa kulturowa oddzielona była 
zaledwie kilku-, kilkunastocentymetrową warstwą piasku. Na zachodnim skraju bruku 
natrafiono na pojedynczą jamę posłupową. 

Rodzaj i stan zachowania materiału zabytkowego nie pozwalają na formułowanie jed
noznacznych wniosków co do przynależności chronologiczno-kulturowej odkrytych relik
tów osadnictwa. Ich chronologia ustalona na podstawie fragm. ceramiki obejmuje wczesną 
epokę żelaza i okres wpływów rzymskich. Pojedyncze zabytki mogą być też związane 
z osadnictwem z epoki brązu. 

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

Pińczów, st. 37, gm. loco, woj. kieleckie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Podłęże, st. 4 
gm. Niepołomice, woj. krakow· 
ski e 
AZP 103-58/38 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

J?adania prowadził Kazimierz Reguła. Finansowane przez Muzeum 
Zup Krakowskich Wieliczka. Trzeci sezon badań . Cmentarzysko cia
łopalne kultury łużyckiej z wczesnego okresu halsztackiego. 

Kontynuowano ratownicze badania archeologiczne. Stanowisko położone jest na kra
wędzi terasy nadzalewowej Wisły, nachylonej nieznacznie w kierunku wschodnim, kilka
dziesiąt metrów na południowy zachód od stanowiska 3 (osada), na obszarze przysiółka 
o nazwie Rudzica. Jest ono znacznie zniszczone wskutek działania nielegalnej piaskowni. 
W oparciu o siatkę arową założono 3 odcinki badawcze na skraju piaskowni oraz w partii 
częściowo zniszczonej w trakcie eksploatacji surowca. Prace wykopaliskowe objęły obszar 
o powierzchni 85m2

. Odsłonięto warstwę kulturową o grubości 60--70 cm, z materiałem 
krzemiennym (neolit), ułamkami naczyń (wczesna epoka żelaza, wczesne średniowiecze, 
średniowiecze, czasy nowożytne), przepalonymi kośćmi ludzkimi i wyrobem z brązu (mała 
sprzączka). Na głębokości 80--102 cm natrafiono na 3 groby- jeden ciałopalny, jamowy, 
bezpopielnicowy i dwa pochówki symboliczne, jamowe. Z wypełniskjam grobowych wydo
byto: 6 naczyń zachowanych w całości (placek gliniany, waza, 2 czerpaki, misa, naczynie 
jajowatego kształtu), 4 fragm. niekompletnych garnków oraz przepalone kości ludzkie 
i kawałki zmineralizowanego drewna ze stosu. 

Badania będą kontynuowane. 

Rymanów, st. 25 
gm. loco, woj. krośnieńskie 

Badania sondażowe prowadzili J . Ginalski i A. Muzyczuk. Osada. 
Okres halsztacki - okres lateński. 

*Literatura: Materiały .. . , s. 184. 
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Sieklówka Dolna, st. 7, gm. Kołaczyce, woj. krośnieńskie- patrz: neolit 

Sitno, st. 10 
gm. Szczecinek, woj. koszaliń
skie 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorskie 
Pracownia Archeologiczna w Pozna
niu AZP 26-25/-

Badania prowadzili mgr mgr Józef Marcinkiewicz i Andrzej Krzy
szowski (autor sprawozdania). Finansowane przez Okręgowy Zakład 
Gazownictwa w Poznaniu. Pierwszy i ostatni sezon badań. Osada 
halsztacka kultury łużyckiej i ślad osadniczy z okresu późnej fazy 
wczesnego średniowiecza (fazy E-F). 
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Stanowisko (nowo odkryte) jest położone poza obrębem doliny, w zagłębieniu, w pobli
żu dość dużego oczka wodnego. Teren jest pagórkowaty, aktualnie zajęty ugorem, ekspozy
cja ujemna, okrężna, o przewyższeniu w granicach 5-8 m. 

Badania rozpoznawcze i wykopaliskowe wykonano na zlecenie Inwestora w związku 
z budową w tym miejscu odcinka rurociągu Fila-Wierzchowo. Na przyszłej trasie inwesty
cji założono jeden wykop badawczy o długości 125 m i szerokości 3 m - łącznie więc 
wyeksplorowano powierzchnię 375m2

. 

Zarejestrowano następujące źródła archeologiczne, reprezentujące dwie jednostki kul
turowe: 
l. Horyzont ludności kultury łużyckiej- wyodrębniony na podstawie odkrytych czterech 
obiektów nieruchomych o charakterze osadowym (2 jamy i 2 paleniska) oraz 230 fragm. 
ceramiki. Chronologię źródeł ceramicznych- na podstawie cech technicznych- ustalono 
na okres halsztacki C wg systematyki Montelius-Kostrzewski. Cechami diagnostycznymi 
są : fragm. dużego, szerokootworowego naczynia zosobowego typu jajowatego, z brzegiem 
odgiętym na zewnątrz , zdobionym nakrawężnie pasmem odcisków dołkowych, talerz krąż
kowy i fragm. misy z kołnierzowatym brzegiem, zdobiony nakrawężnie ornamentem bru
zdowym w motywie krokwiowym. 
2. Horyzont społeczności z późnej fazy wczesnego średniowiecza - zarejestrowany na 
podstawie zaledwie dwóch fragm. ceramiki naczyniowej, odkrytej w warstwie stropowej 
calca oraz na złożu wtórnym w obiekcie kultury łużyckiej. Oba fragmenty są silnie formu
jąco obtaczane na kole garncarskim, a jeden jest dodatkowo zdobiony układem poziomych 
linii żłobkowanych - cechy diagnostycznej dla młodszych faz wczesnego średniowiecza. 

Materiały i dokumentacja są przechowywane tymczasowo w Ośrodku Naukowo-Kon
serwatorskim PP PKZ w Poznaniu (w tym opracowanie stanowiska w formie maszynopi
su: A Krzyszowski, Osada halsztacka ludności kultury łużyckiej w miejscowości Sitno, 
gm. Szczecinek, woj. koszalińskie (stanowisko 10), ss. 13, ryc. 5, fot. 3, Poznań 1994). 

Badania nie będą kontynuowane. 

Sitno, st. 11, gm. Szczecinek, woj. koszalińskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Strzegowa, st. Góra Grodzisko Pańskie, gm. Wolbrom, woj. katowickie- patrz: wczesne średnio
wiecze 
Strzegowa, st. Góra z Jaskinią Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie- patrz: późne średniowiecze 
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Tarnawa Krośnieńska, st. 11 
gm. Bobrowice, woj. zielono· 
górskie 

Muzeum Arsheologiczne Środkowego 
Nadodrza w Swidnicy k. Zielonej Góry 

AZP 62-11/21 

Badania ratownicze prowadzili mgr mgr J. T. Nowiński (kierownik 
badań) i S. Kałagate. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
Środkowego Nadodrza. Osada kultury łużyckiej- grupa białowieka 
(okres halsztackiD-okres lateński B). 

Stanowisko zlokalizowane jest w odległości ok. 1,5 km na północ od Tarnawy Krośnień
skiej, w obrębie doliny rzeki Bóbr. Położone jest na niewielkim, stosunkowo płaskim 
wzniesieniu, usytuowanym w ramach terasy nadzalewowej. Północna jego część została 
całkowicie zniszczona w trakcie przygotowań złoża piasku do eksploatacji. 

Badania skoncentrowały się na południowym, zachowanym skraju wyniesienia. Zało
żono 5 wykopów (3 badawcze i 2 sondażowe) o łącznej powierzchni 407m2

, równocześnie 
przebadano powierzchniowo pozostałą część stanowiska. 

Odsłonięto 71 obiektów, wśród których wyróżniono: półziemianki, paleniska, jamy 
odpadkowe, składowiska gliny przygotowanej do wyrobu naczyń?, dołki posłupowe oraz 
szereg obiektów o nieustalonej funkcji. Pozyskano łącznie 2885 fragm. ceramiki naczynio
wej i kilka mocno skorodowanych przedmiotów żelaznych. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy 
k. Zielonej Góry. 

Badania nie będą kontynuowane. 

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

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza k. Zielonej Góry 

AZP 65-10/1 

Badania prowadził dr A. Kołodziejski. Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza. Dwudziesty dziewiąty sezon 
badań. Osada obronna kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

W 1994 r. zbadano 3 ary w północno-zachodniej części osady. Wykop objął fragm. wału 
i część majdanu przy wale. Już w ubiegłych latach zaistniało przypuszczenie, że północ
no-zachodni odcinek wału był w przebudowie w chwili zniszczenia osady. Przekop przez 
wał wykazał inny, mniej rozbudowany system umocnień drewniano-ziemnych. Przy wale 
nie stwierdzono śladów domów, które występują w innych częściach osady. Wszystkie 
obserwacje wskazują, że w tym miejscu osada była przebudowywana. Być może ułatwiło to 
zdobycie osady i jej zniszczenie. 

Odkryto ślady produkcji brązu, skarb żelaznych tarczek inkrustowanych brązową 
blaszką, zespół długich szpil brązowych, paciorki szklane i inne przedmioty, sugerujące że 
w pobliżu znajdował się warsztat wytwórczy. We wszystkich wykopach występowały liczne 
ułamki naczyń gospodarczych. 
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MŁODSZY OKRES PRZEDRZYMSKI-OKRES WPŁYWÓW 
RZYMSKICH 

Arbasy, st. IX 
gm. Drohiczyn, woj. białostoc· 
ki e 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Białymstoku 

AZP 50-80/-

Badania prowadziła mgr Katarzyna Rusin przy współudziale mgr. 
Jerzego Maciejczuka z Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Finan
sowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Piąty sezon 
badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Późny okres przedrzym
ski, okres wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania ratownicze. Wykopy założono w północn~-wschodniej, 
wschodniej, zachodniej i południowej części cmentarzyska. Zbadano 163 m powierzchni. 
Odsłonięto 32 groby, wszystkie ciałopalne, jamowe. Interesującą formą oznakowania? jam 
grobowych były odnotowane w przypadku dwóch grobów leżących we wschodniej części 
cmentarzyska duże, płaskie kamienie (1,2 x 92 i 1,2 x 90 cm) przykrywające wypełniska. 
Największe zagęszczenie pochówków stwierdzono w południowo-wschodniej części, poje
dyncze jamy grobowe obserwowano na północno-wschodnim i południowym skraju. 

Zbadane groby charakteryzowało ubogie wyposażenie: z reguły w wypełniskach wystę
powały nieliczne, silnie przepalone fragm. kości, drobne węgle drzewne i spalenizna, 
fragm. ceramiki. W kilku znaleziono przedmioty metalowe (zapinkę żelazną typu H wg 
Kostrzewskiego, szpilę żelazną, 2 ogniwa żelazne, fragm. igły? żelaznej, fragm. silnie 
zniszczonej brązowej zapinki oczkowatej?) i paciorki szklane. 

Na terenie objętym badaniami odsłonięto również workowatą w przekroju jamę, zawie
rającą zabytki krzemienne i pojedyncze fragm. ceramiki kultury trzcinieckiej . 

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

Babi Dół-Borcz, st. 2 Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii gm. Somonino, woj. gdańskie 

AZP 13-40/51 

Badania prowadziła Magdalena Mączyńska. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne w Gdańsku i Uniwersytet Łódzki. Trzynasty 
sezon badań . Cmentarzysko kurhanowe z kręgami kamiennymi 
z okresu wpływów rzymskich. 

W 1994 r. przebadano dalszą część powierzchni płaskiej cmentarzyska, odkrywając 
3 groby szkieletowe. W jednym z nich znaleziono 3 zapinki brązowe i 2 bransolety wężo
wate z brązu, przy których zachowały się resztki organiczne, pozwalające częściowo zre
konstruować najprawdopodobniej płaszcz wełniany. W drugim grobie odkryto resztki szka
tułki z drewna olchowego, o cienkich ściankach spajanych licznymi skuwkami brązowymi, 
a także klucz brązowy. Trzeci grób pozbawiony był wyposażenia. 
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Groby odkryte w 1994 r. datowane są na fazę B2 b/c okresu wpływów rzymskich. 
Badania będą kontynuowane. 

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

Badania prowadziły mgr mgr Barbara Jarosz i Ewa Matuszczak 
(kierownik badań). Finansowane przez Opolskie Kopalnie Surowców 
Mineralnych. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej. 
Osada hutnicza kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów 
rzymskich, osada wczesnośredniowieczna. 

Badania prowadzono w dniach 23.05.-24.06.1994. Objęto nimi obszar o powierzchni 
0,5 ha, położony na zachód od terenu przebadanego w l. 1992-1993, od południa i zachodu 
ograniczony starorzeczem Nysy Kłodzkiej, zaś od północy krawędzią wybierzyska żwiru 
i hałdą ziemi. 

Pod mechanicznie zdjętym humusem wystąpiło 46 obiektów: grób ciałopalny kultury 
łużyckiej, 23 obiekty kultury przeworskiej (m.in. 4 budynki, 9 palenisk, 2 magazyny gliny), 
7 z wczesnego średniowiecza (l budynek mieszkalny, 6 palenisk), 2 nowożytne i 13 o nieo
kreślonej chronologii. Pozostałości budynków i palenisk kultury przeworskiej nawiązują 
wielkością, kształtem, rodzajem wypełniska i zawartością kulturową do obiektów odkry
tych w poprzednich sezonach badawczych. 

Obiekty wczesnośredniowieczne grupowały się w zachodniej części stanowiska, przy 
starorzeczu Nysy Kłodzkiej . Wystąpiły w nich fragm. obtaczanych garnków jajowatych 
o krawędziach wywiniętych na zewnątrz, zdobione wielokrotną linią falistą i żłobkami. 
W jednym z palenisk, w bryle surowej gliny, znaleziono walcowatą dyszę glinianą. 

Badania będą kontynuowane. 

Brzezie, st. 29, gm. Pleszew, woj. kaliskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Dębina Zakrzowska, st. l, grn. Wojnicz, woj. tarnowskie- patrz: wczesna epoka żelaza 

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. Drugi sezon badań. Osada i cmentarzysko kultu
ry jastorfskiej z młodszego okresu przedrzymskiego. 

W lipcu i sierpniu 1994 r. założono 3 wykopy badawcze. Pierwszy, przylegający od 
strony południowo-wschodniej do najciekawszego ubiegłorocznego obiektu (warsztatu 
tkackiego kultury jastorfskiej), miał na celu stwierdzenie, czy odkryta w 1993 r. półzie
mianka nie była częścią większego założenia mieszkalnego. 

W wykopie nie zauważono żadnych śladów osadniczych. Pod 0,1 m warstwą humusu 
wystąpiła 0,1-0,2 m warstwa siwego przemieszanego piasku, z której wydobyto kilkadzie
siąt fragm. ceramiki (z młodszego okresu przedrzymskiego), pod nią wystąpił żółty piasek 
cal co wy. 
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Kolejny wykop, przylegający od południowego wschodu do poprzedniego, założono 
w partii "wyspy" nie zniszczonej przez wybiórkę piasku. W wykopie o powierzchni l ara 
odkryto 4 obiekty zawierające w swoich wypełniskach jednolity, pochodzący z tego samego 
okresu materiał zabytkowy. Najciekawszy obiekt nr 12 znajdował się w centralnej części 
wykopu. Miał regularny, prawie kolisty kształt o wymiarach 8 x 7,5 m i 0,6-0,65 m 
głębokości (nie zniszczona warstwa pod humusem). Jego wypełniska stanowił brunatny 
piasek, przechodzący miejscami w warstwę spalenizny (część przydenna). W wypełnisku 
obiektu odkryto kilkaset fragm. naczyń glinianych oraz 2 przedmioty żelazne (kultury 
jastorfskiej?). Obiekt należy zapewne interpretowaćjako pozostałość po centralnie położo
nym wewnątrz osady obiekcie mieszkalnym?, który mógł być miejscem, gdzie spotykała się 
starszyzna rodowa. Brak śladów po słupach, które mogłyby podtrzymywać konstrukcję 
drewnianą sugeruje nam, że obiekt mógł mieć formę jurty, składanej i zabieranej w mo
mencie opuszczania przez grupę osady. Pozostałe obiekty miały różną wielkość i charakter 
(osadnicze, produkcyjno-przetwórcze, paleniska). 

Trzeci wykop założono w północno-zachodniej (zniszczonej przez wybiórkę piachu) 
partii stanowiska, czyli na terenie zniszczonego cmentarzyska. W wykopie o powierzchni 
0,6 ara odkryto 7 obiektów (3 zniszczone groby jamowe? oraz 4 obiekty osadnicze o niezna
nym przeznaczeniu). W obiektach odkryto bardzo małą ilość zabytków (kilkadziesiąt 
fragm . naczyń glinianych, pojedyncze krzemienie) . 

Wyniki dwóch kolejnych sezonów badawczych na stanowisku Dobryń Mały st. VII 
wyraźnie poświadczają istnienie osady kultury jastorfskiej z młodszego okresu przedrzym
skiego, która mogła stanowić punkt etapowy dla grup Bastarnów przesuwających się 
w kierunku Morza Czarnego. 

Badania będą w najbliższej przyszłości kontynuowane. 

Gorszewice, st. l i 9, gm. Kazimierz, woj. poznańskie- patrz: wczesna epoka żelaza 

Kolonia Wola Branicka, st. 2 
gm. Zgierz, woj. łódzkie 
AZP 62-52/-

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Jacek Moszczyński. Konsultantem była mgr 
Eleonora Kaszewska. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne oraz Urząd Miasta Łodzi. Czwarty sezon badań. 
Osada kultury przeworskiej z przełomu młodszego i późnego okresu 
wpływów rzymskich. 

Badania wykopaliskowe miały charakter badań ratowniczych (melioracje, planowane 
zalesienie terenu). Na powierzchni ok. 650 m2 odkryto kolejne obiekty zabudowy osady. 
Znaleziono 4 paleniska (2 w wykopach sondażowych) wyłożone kamieniami. Podobnie jak 
w ubiegłym roku odkryto dużą ilość dołków pasłupowych wyłożonych gliną. Związane są 
one z budynkami słupowymi o ścianach plecionkowych, wylepionych gliną (odciski na 
polepie). Budynki te zostały w znacznym stopniu zniszczone przez rów melioracyjny. 

Wykopy sondażowe wykonane po zachodniej stronie rowu melioracyjnego wykazały 
istnienie warstwy (z dużą ilością polepy) związanej z budynkami o konstrukcji słupowej. 

Materiał zabytkowy odkryty w trakcie tegorocznych badań to fragm. ceramiki toczonej 
i lepionej, przęśliki, gładziki kamienne, osełki, noże żelazne i fibula żelazna z podwiniętą 
nóżką. 

W świetle dotychczasowych badań osadę należy datować na III/IV w. n. e. 
Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Badania powinny być kontynuowane. 
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Kowalewko, st. 3, gm. Oborniki, woj. poznańskie -patrz: środkowa i późna epoka brązu 

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

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne w Łodzi 
Muzeum Regionalne w Kutnie 

Badania prowadził mgr Jacek Moszczyński. Konsultantem była mgr 
Eleonora Kaszewska. Finansowane przez Muzeum Regionalne 
w Kutnie. Czwarty sezon badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej 
z późnego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich. 

Badania miały charakter ratowniczy. W wyniku intensywnego użytkowania gospodar
czego teren cmentarzyskadest systematycznie niszczony. 

Na powierzchni225m odkryto 19 grobów ciałopalnych, jamowych, z późnego okresu 
przedrzymskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

Dokończono eksplorację bruku kamiennego nr 4 (odkrytego w 1993 r.), który przykry
wał groby datowane na fazę B2 okresu wpływów rzymskich. Nie stwierdzono w tegorocz
nych badaniach przypadków naruszenia starszychjam grobowych przez pochówki młodsze 
ani też wkopów rabunkowych. 

Obok ubogo wyposażonych grobów, w których wystąpiły nieliczne fragm. ceramiki 
(groby 66, 68, 74, 76), odkryto jamy zawierające kilkaset fragm. naczyń glinianych (groby 
61, 64, 67, 72, 79). Oprócz ułamków ceramiki na wyposażenie grobów składały się: zapinki 
brązowe A IV 68 (groby 62 i 78), zapinka trąbkowata odm. 2 (grób 69), zapinka żelazna 
o konstrukcji środkowolateńskiej typ C (grób 79), sprężyna i klucz od zamka skrzyneczki 
(grób 78), paciorek melonowaty (grób 70). 

Odkryte w tym roku groby datować można na środkową i późną fazę późnego okresu 
przedrzymskiego oraz na fazy B1 i B2 okresu wpływów rzymskich. 

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

Leszczany, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie- patrz: wczesna epoka żelaza 
Leszcze, Jaskinia nad Stawem w Gackach, gm. Pińczów, woj. kieleckie- patrz: środkowa i późna 
epoka brązu 

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

Uniwersytet Łódzki Zakład Prahisto
rii 

Badania prowadził dr Krzysztof Walenta. Finansowane przez Uni
wersytet Łódzki i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgo
szczy. Dziewiętnasty sezon badań. Wielokulturowe cmentarzysko 
kurhanowe. 

W sezonie 1994 badania prowadzono w południowej części cmentarzyska, na powierz
chni 350 m2. Wykopy obejmowały 2 niewielkie pagórki, które mogły być zniszczonymi 
kurhanami. W związku z tym pozostawiono dodatkowe murki profilowe, przecinające 
pagórki w taki sposób, aby uzyskać możliwie najlepszy wgląd w stratygrafię badanych 
obiektów. W czasie eksploracji płaskiej przestrzeni przylegającej od strony północ
no-wschodniej do jednego z pagórków odkryto 3 groby jamowe ze zsypanym stosem, 
należące do kultury wielbarskiej, oraz 2 groby popielnicowe kultury łużyckiej. Wokół 
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jednego grobu jamowego odkryto pozostałości zniszczonego wieńca kamiennego, oznaczo
nego Nr 16. W grobie znajdującym się w centrum zniszczonego wieńca stwierdzono nastę
pujące wyposażenie: fragm. brązowej zapinki oczkowatej A III, fragm. brązowej zapinki 
A II?, żelazny nożyk sierpikowaty, żelazny klucz do skrzyneczki, żelazne okucie taśmowa
te, zapewne pochodzące ze skrzyneczki. W grobie jamowym oznaczonym Nr 62 odkryto: 
dwie brązowe bransolety drucikowate, dwie brązowe zapinki A III 59 oraz niebieski 
paciorek melonowaty. Grób jamowy oznaczony Nr 59 zawierał silnie przepalone brązowe 
i żelazne okucia oraz niebieskie paciorki melonowa te, także nadtopione. Grób jamowy Nr 
63 nie zawierał wyposażenia. Groby kultury łużyckiej były uszkodzone i na podstawie 
ułamków ceramiki można je było datować na schyłek epoki brązu. W czasie eksploracji 
pagórka w centrum stwierdzono zdewastowane konstrukcje kamienne. Na obwodzie 
w części północno-zachodniej zachował się niewielki fragment wieńca kamiennego. W cza
sie dalszej eksploracji w centrum pagórka na niewielkiej głębokości odkryto dwie zniszczo
ne popielnice kultury wielbarskiej, wyraźnie wkopane w istniejący wcześniej nasyp. W tej 
sytuacji cały obiekt uznano za kurhan i oznaczono Nr 14. W czasie dalszej eksploracji 
nasypu kurhanu odkryto 9 grobów popielnicowych kultury łużyckiej. Wszystkie były 
uszkodzone, jednak nie budziło wątpliwości, że zostały wkopane w istniejący wcześniej 
nasyp. U podnóża nasypu od strony południowej odkryto grób skrzynkowy kultury pomor
skiej, oznaczony Nr 21. W grobie tym znajdowała się tylko jedna popielnica nakryta misą. 

Drugi pagórek oznaczono jako kurhan Nr 15. W centrum kurhanu, na niewielkiej 
głębokości (ok. 20 cm poniżej poziomu darni), odsłonięto grób popielnicowy ze zsypanym 
stosem, należący do kultury wielbarskiej. Jako popielnicy użyto wazowatego naczynia, 
zbliżonego do grupy X wg R. Schindlera. W popielnicy oprócz przepalonych kości odkryto 
fragm. brązowej zapinki A II?, fragm. kościanego grzebienia, przepalony żelazny nożyk 
oraz stopione fragm. przedmiotów brązowych. W bezpośrednim sąsiedztwie grobu znajdo
wało się rozległe skupisko ułamków ceramiki i przepalonych kości ludzkich. Wśród tych 
ułamków można było wyodrębnić co najmniej 2 duże naczynia kultury łużyckiej oraz 
pokrywy wpuszczane kultury pomorskiej i partie przydenne popielnic kultury pomorskiej. 
Można zatem wnioskować, że omawiany kurhan użytkowany był od końca epoki brązu, 
a zniszczenia grobów mogły być rezultatem wkopywania kolejnych obiektów. Warto odno
tować, że na powierzchni niemal całego kurhanu występował nieregularny, znacznie 
uszkodzony bruk kamienny. 

Planuje się kontynuację badań w następnych sezonach. 

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

Uniwersytet Łódzki Zakład Prahisto
rii 

Badania prowadził dr Krzysztof Walenta. Finansowane przez Uni
wersytet Łódzki i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgo
szczy. Drugi sezon badań. Cmentarzysko grobów książęcych z okresu 
wpływów rzymskich, osada z okresu wpływów rzymskich oraz cmen
tarzysko grobów obwarowanych z wczesnej epoki żelaza. 

Po odkryciu w poprzednim sezonie grobu książęcego i pozostałości pieca, w 1994 r. 
kontynuowano badania w celu rozpoznania stanowiska i lokalizacji dalszych grobów. Łącz
nie przebadano powierzchnię 450m2

, stosując metodę wykopów rozproszonych. Wykopy 
starano się lokalizować w miejscu niewielkich wyniesień, przy czym wpływ na ich rozmie
szczenie miała gęstość zalesienia, ponieważ uzyskano zgodę właściciela tylko na częściowe 
usunięcie drzew. 

Pierwsze wykopy założono ok. 15 m na południe od grobu książęcego. Odkryto tam 
3 groby obwarowane z wczesnej epoki żelaza. Dwa z nich były znacznie uszkodzone, nato
miast grób Nr 3 zachował się w stanie nienaruszonym. W jego komorze grobowej znajdo-
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wała się popielnica, obok której ustawiona była misa. Podobny zestaw naczyń, wzbogacony 
o niewielką czarkę , znajdował się w nieco lepiej zachowanym grobie obwarowanym Nr l. 

Wykopy założone na północny wschód od grobu książęcego doprowadziły do odkrycia 
kolejnych obiektów osadniczych kultury wielbarskiej . Odkryto tam pozostałości dużego 
pieca o nieokreślonej funkcji oraz dwóch palenisk. Obok ułamków ceramiki odkryty został 
niebieski paciorek melonowaty. W kolejnych wykopach odsłaniane były niewielkie jamy 
z ułamkami ceramiki kultury łużyckiej . Nie ulega wątpliwości, że teren omawianego 
stanowiska kryje pozostałości rozległej osady kultury wieibarskiej oraz liczne obiekty 
kultur z końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Jednak dalsze badania bez możliwości 
wcięcia większej ilości drzew wydają się niecelowe. 

Lubochnia, st. 12 i 13 
gm.. Gniezno, woj. poznańskie 
AZP 50-35/173 i 17 4 

Urząd Gminy Gniezno 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski . Finansowane przez 
Urząd Gminy Gniezno. Pierwszy sezon badań. Osada z fazy Bz-C1 
okresu wpływów rzymskich. 

Na płaskowyżu południowo-zachodniej części krawędzi doliny jeziora Wierzbiczańskie
go przeprowadzono szczegółowe badania rozpoznawcze oraz wstępne prace wykopalisko
we. Podjęto je zgodnie z decyzją konserwatorską w związku z przeznaczeniem tego terenu 
pod zabudowę rekreacyjno-letniskową. Obejmuje on obszar między brzegiem jeziora (od 
północy) i drogą prowadzącą z Lubochnido Wierzbiczan (od południa). 

Podczas badań AZP wyróżniono w jego części zachodniej 2 stanowiska, na których 
(i w przerwach między nimi) założono dołki sondażowe i 5 wykopów o łącznej powierzchni 
61,8 m2

• Stwierdzono istnienie śladów intensywnego osadnictwa z ukształtowaną warstwą 
kulturową oraz z licznymi obiektami w części centralnej terenu, zanikającymi na zewnątrz 
głównej partii osady. 

W wykopach odkryto 4 paleniska i 2 jamy spaleniskowe. Znaleziono w nich, głównie 
w palenisku 2, 216 fragm. naczyń glinianych, ręcznie lepionych. Wśród nich wyróżniono 
ułamki naczyń baniastych o powierzchniach gładkich i schropowaconych oraz kubków, 
pucharków, mis i czarek, zdobionych nieraz żłobkami i grupami żłobków ukośnych oraz 
trójkątnych. Prócz tego wystąpił jeden fragm. czarki toczonej . Odkryto również sople żużli, 
świadczące o istnieniu miejscowej wytwórczości żelaznej , część kamiennego gładzidła, 
bryłki polepy i kości zwierzęce. Ceramikę datuje się na fazy Bz-C1 okresu wpływów 
rzymskich. 

Również w części wschodniej terenu, przeznaczonej na letnisko, gdzie wcześniej wyróż
niono st. 23-24 i 14, potwierdzono istnienie dużej osady z licznymi obiektami z późnej fazy 
okresu wpływów rzymskich. 

Materiały przekazano do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 
Badania powinny być kontynuowane. 

Mutowo, st. 2, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- patrz: wczesna epoka żelaza 
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Nowy Łowicz (obecnie Boro
wo), st. 2 
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. Siódmy sezon badań . Cmentarzysko kultury wielbarskiej. 
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Kontynuowano badania w strefie północno-wschodniej cmentarzyska. W całości prze
badano kurhany nr 44, 46, 48, 49 i groby płaskie nr 15-21 w przestrzeniach międzykurha
nowych oraz rozpoczęto badania kurhanów 43 i 45. Wszystkie odkryte w tym sezonie 
pochówki reprezentują horyzont faz B21'C1-C1a. 

W nasypie kurhanu 44, największego na cmentarzysku, odkryto wtórny pochówek 
ciałopalny z ułamkami pucharka glinianego. W dwóch grobach zlokalizowanych w ćwiar
tce południowo-wschodniej kurhanu złożono tylko przepalone i przemyte kości. 

Zniekształcony wkopami nasyp niewielkiego kurhanu 46 nakrywał 3 groby szkieleto
we. W skład wyposażenia usytuowanego centralnie grobu l wchodziło m.in. 5 zapinek, 
w tym owalna zapinka tarczowata z brązu , ozdobiona tłoczoną folią złotą i srebrnymi 
aplikacjami, oraz kolia z paciorków szklanych i bursztynowych, ze srebrną klamerką 
esowatą i paciorkami z drutu srebrnego. W grobie 2 odkryto m.in. 3 zapinki, w tym brązo
wą zapinkę tarczowatą w kształcie liścia koniczyny (A 227), ozdobioną tłoczoną folią 
srebrną, i kolię z paciorków z wisiorkiem z brązu. Grób 3 w tym kurhanie oprócz naczyń 
i pięciu paciorków zawierał brązowe zapinki A V 127 zdobione srebrną folią. 

W grobie szkieletowym w kurhanie 48 odkryto m.in. srebrną klamerkę esowatą i pa
ciorki z drutu srebrnego, bogato zdobione granulkami. Równolegle do grobu w kurhanie 
48 usytuowane były wyrabowane już w starożytności płaskie groby szkieletowe. N a stropie 
grobu 19 zalegał kamień pierwotnie oznaczający miejsce pochówka. 

W grobie 15 usytuowanym obok kurhanu 50 odkryto m.in. złoty wisiorek gruszkowaty 
z naprawianym uszkiem z brązu i srebrne elementy kolii. Natomiast w wyrabowanymjuż 
w starożytności grobie 21 odkryto ułamek pucharka szklanego E 189-190. 

Podobnie jak w sezonach poprzednich odkrywano obiekty z młodszej epoki brązu: 
paleniska i jamy z ułamkami naczyń . Najbardziej uzasadnione wydaje się łączenie ich 
z funkcjonowaniem cmentarzyska kultury łużyckiej , odkrytego w 1989 r. na skraju połu
dniowo-zachodnim cmentarzyska kurhanowego kultury wielbarskiej. W tym sezonie do
konano odkrycia drugiego cmentarzyska kultury łużyckiej, zlokalizowanego po drugiej 
stronie rzeki Drawy (Nowy Łowicz, st. 4, AZP 31-16/2). Pradolina rzekijest w tym miejscu 
najwęższa. Odkryto pozostałości konstrukcji kamiennych, kości ciałopalne i ceramikę, 
pozwalającą datować cmentarzysko także na młodszą epokę brązu. 

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

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

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

AZP 68-71/-

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

Przebadano 650 m2, odkrywając 14 grobów ciałopalnych, w tym 8 popielnicowych 
i 6 jamowych. W grobie 288 wystąpiły dwie popielnice. 

Tegoroczne badania potwierdziły dotychczasową wiedzę o cmentarzysku, którego chro
nologia zamyka się w ramach fazy A2 do końca fazy B2. Groby rozmieszczone są rzadziej 
niż w pozostałej części cmentarzyska. 

Na schyłek fazy A2 lub początek Aa datować można 4 groby. Dwa z nich (291 i 292) 
wyposażone były w miecze obusieczne Geden z nich zdobiony ornamentem wybijanych 
punktów) w pochwach zdobionych prostą, ażurową kratką. Obu mieczom towarzyszyły 
umba - w grobie 291 typ B 9, a w grobie 292 typ B 6 - oraz klamry pierścieniowate ze 
skrzydełkami (w grobie 292 brązowa). W grobie 293 wystąpiła zapinka miseczkowata 
razem z zapinką odmiany M. Z fazy Aa pochodzi kilka zapinek odmiany M. Na fazę B1 
datować można grób 286, z zachowanym we fragmentach promowanym imaczem oraz 
prawdopodobnie grób 296, w którym znaleziono bardzo zniszczone umbo, zapewne typ J 6. 
Z fazy B2 pochodzi grób 288, z kluczem i sprężyną, a także fragmentami dwóch zapinek 
brązowych. 

Materiały złożono w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. 

Obłok, st. 4, gm. Skąpe, woj. zielonogórskie- patrz: wczesne średniowiecze 

Pakoszówka, st. 26 
gm. Sanok, woj. krośnieńskie 

Badania sondażowe prowadziła E. Pohorska-Kleja. Osada. Okres 
lateński - okres wpływów rzymskich. 

*Literatura: Materiały ... , s. 184. 

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-Wróblewaka (autorka 
sprawozdania), Małgorzata Karczewska i Maciej Karczewski przy 
współpracy mgr Grażyny lwanowskiej. Finansowane przez Konser
watora Zabytków Archeologicznych w Suwałkach . Czwarty sezon 
badań. Cmentarzysko kultury bogaczewskiej (młodszy okres prze
drzymski, okres wpływów rzymskich, wczesny okres wędrówek lu
dów) i grupy olsztyńskiej (późny okres wędrówek ludów). 

Przebadano ok. 44m2, odkrywając 14 grobów ciałopalnych, l zniszczony szkieletowy 
grób koński oraz l obiekt, będący prawdopodobnie pozostałością stosu ciałopalnego. Po
nadto odsłonięto fragm. okopów wojskowych z czasów I wojny światowej, które zniszczyły 
część grobów. Badaniami objęto wschodnią i południowo-wschodnią partię skupiska gro
bów. Uchwycono jego wschodni skraj, naruszony okopami wojskowymi i nowożytnymi 
wkopami związanymi z zabudowaniami, których ruiny znajdują się w tej części cmentarzy
ska. 
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Wśród odkrytych grobów 2 to pochówki jamowe, pozostałe popielnicowe. Popielnice 
znl\idowano na ogół w obrębie kolistych lub owalnych jam, wypełnionych w dolnych par
tiach ciemną ziemią, przemieszaną ze szczątkami stosu. Chronologia znalezisk z obecnego 
sezonu zamyka się w ramach rozwiniętej fazy wczesnego okresu wpływów rzymskich oraz 
okresu późnorzymskiego, wyznaczona przez zapinkę oczkowatą (grób 159), A 96 (grób 
154), A 130 (grób 157), fibulę zbliżoną do A 162 (grób 160). 

Uwagę zwraca zespół z grobu 163, gdzie odkryto m.in. imacz z wyodrębnionymi płytka
mi typu J 9, nóż bojowy, grot i brzytwę. Grób 152 zawierał kolię złożoną z 73 paciorków, 
w tym jeden z surowca organicznego, pozostałe szklane (l ze złotą wkładką, l kubookta
edryczny). Z grobu 164 pochodzi m.in. szpila z dwustożkowatą główką i uszkiem, wariant 
Nikutowo. 

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

Paprotki Kolonia, st. 41, gm. Miłki, woj. suwalskie- patrz: wczesna epoka żelaza 

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 prowadzili prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz i Ewa Ciesiel
ska. Finansowane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków 
w Lesznie i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewi
cza w Poznaniu. Szósty sezon badań. 

Zakończono badania kurhanu nr 2 oraz kontynuowano prace na kurhanie nr l. 
W kurhanie nr 2 zdjęto całkowicie nasyp, wykonując krzyżowy przekrój obiektu i od

słaniając powierzchnię pod nasypem kamiennym. Nasyp kamienny miał kształt regularne
go, kolistego pierścienia o średnicy zewnętrznej 12 m i wewnętrznej 4 m. Przekroje po
przeczne wykazały, że szerokość wału kamiennego u podstawy wynosiła 4 m, zaś jego 
maksymalna zachowana wysokość- 1,6 m. W przekroju nasyp miał kształt zbliżony do 
trójkątnego, przy czym od strony zewnętrznej był on wyraźnie zaokrąglony (łukowaty). 
Pierścień kamienny usypano bezpośrednio na glinie calca, a więc z pewnością po uprzed
nim celowym zdjęciu warstwy humusu. Pod nasypem kurhanu zalegała warstwa spaleni
zny ze stosu ciałopalnego, nie zachowanajednak w sposób ciągły. Znaleziono w niej nielicz
ne ułamki ceramiki, nie występowały zaś szczątki kostne. 

W kurhanie nr l zdjęto całkowicie zewnętrzną (l) warstwę kamieni, odsłaniając właści
wy nasyp kamienny. W centrum wyraźnie rysowało się wypełniska wewnętrznego leja 
pierścienia kamiennego, co świadczy, że kurhan ten pod względem kształtu, sposobu 
budowy, a także rozmiarów całkowicie odpowiada kurhanowi nr 2. 

Badania prowadzone w 1994 r. nie wniosły nowych elementów do zagadnienia chrono
logii całego zespołu. Potwierdziła się wyraźnie hipoteza o skandynawskich nawiązaniach 
kurhanów z Psar. Wyraźne analogie dotyczą kształtu obiektu, jego konstrukcji, charakteru 
obrządku pogrzebowego, obecności wieńca kamiennego oraz tzw. sydstenar, czyli przykur
hanowych kamieni o charakterze ołtarzy. 
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Pszczew, st. 162 
gm.loco, woj. gorzowskie 
AZP 51-17/31 

Młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia Archeologiczna w Pozna
niu 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Krzyszewski (autor sprawozda
nia) i Edward Krause, przy współpracy dokumentalisty Wiktora Kud
ry. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Pierwszy sezon 
badań. Osada z późnego? okresu wpływów rzymskich, osada z okresu 
wczesnego średniowiecza (faza B-C). 

Badania miały charakter ratowniczy w związku z budową w tym miejscu odcinka gazo
ciągu tranzytowego "Jamał-Europa Zachodnia". Stanowisko zostało odkryte wiosną 
1994 r. przez ekspedycję ONK PP PKZ w Poznaniu, a prace wykopaliskowe prowadzono od 
24.10. do 22.11.1994 r. 

Założono jeden wykop badawczy o wymiarach 80 x 13 m, którego lokalizację i wymiary 
ściśle warunkowała przyszła trasa gazociągu, a także pośrednio dyspersja archeologiczne
go materiału napowierzchniowego. Do usunięcia współczesnego humusu zastosowano 
zgarniarkę kołową, po czym wytyczono wykop rozmierzając siatkę hektarową i arową. 

Odkryto 14 obiektów reprezentujących zasadniczo dwiejednostki kulturowo-chronolo
giczne: osadę z późnego? okresu wpływów rzymskich (10 obiektów) i osadę słowiańską 
z okresu wczesnego średniowiecza z fazy B-C (3 obiekty). Ponadto odkryto jeden obiekt 
z czasów nowożytnych -jest to transzeja wojskowa z czasów II wojny światowej, stano
wiąca najprawdopodobniej zespół Miedzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. 

Obiekty pradziejowe funkcjonalnie stanowią w większości jamy odpadkowe, nieliczne 
paleniska, a w dwóch przypadkach destrukty dymarek, czyli starożytnych pieców do wyto
pu żelaza z rudy darniowej. Jest to wielce prawdopodobne, bowiem tereny te w czasach 
starożytnych stanowiły ważny ośrodek metalurgii żelaza, mający swe tradycje również 
w czasach średniowiecznych. Przebadane stanowisko potwierdza ten fakt. 

Wśród zabytków ruchomych odkryto niewielką liczbę ułamków naczyń glinianych 
(ok. 200 szt.), nieliczne grudki polepy i fragm. kości zwierzęcych. Natomiast dość dużą 
serię reprezentują różnej wielkości (nawet ponad 4-5 kg) bryły szlaki żużlowej, powstałej 
przy wytopie rudy (ok. 600 fragm.). 

Przestrzennie uchwycono i przebadano archeologicznie północno-centralną część sta
nowiska, niewątpliwie wyłącznie o charakterze produkcyjnym, nie odkryto bowiem żad
nych śladów domostw. Ta część osady zalega najprawdopodobniej w części położonej na 
południe i południowy zachód od założonego wykopu. 

Dokumentacja i materiały są przechowywane w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim 
PP PKZ w Poznaniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Rudka, st. 4 
gm. Wojnicz, woj. tarnowskie 

Badania ratownicze prowadzili A. Cetera i J. Okoński. Osada. Okres 
wpływów rzymskich. 

*Literatura: Materiały ... , s. 184. 
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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. Trzeci sezon badań. 
Osada z okresu wpływów rzymskich. 
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Kontynuowano prace z 1993 r. Zbadano obszar o powierzchni 250m2, rejestrując ok. 80 
obiektów, w tym 3 obiekty mieszkalne (budynek słupowy i 2 półziemianki) , 2 piece kopu
laste, 13 palenisk, 17 jam różnego przeznaczenia oraz 55 dołków posłupowych. Uchwycono 
zachodni zasięg osady. Wschodnią granicę wyznacza sąsiadujące z nią cmentarzysko łużyc
kie. Kontynuowano prace w kierunku pólnocnym i południowym. 

Wśród odsłoniętych obiektów na uwagę zasługują obiekty mieszkalne. Budynek wznie
siony był w konstrukcji słupowej, liczne bryłki polepy z odciskami drewna wskazują, że 
ściany były plecionkowe, wylepione gliną. Wewnątrz budynku odsłonięto palenisko. W ob
rębie półziemianek oraz na ich obrzeżach zanotowano ślady po słupach, wewnątrz odsło
nięto paleniska. W wypełnisku znajdowały się duże ilości ceramiki i kości zwierzęce. 

Pozostałości pieców kopulastych tworzyły rumowiska brył polepy noszących ślady 
odcisków konstrukcji drewnianych. Dna i ścianki pieców uformowane nieckowato wylepio
ne były gliną. W poziomie występowania obiektów zalegały rozsypiska polepy, węgli drzew
nych, soczewek gliny. 

Na podstawie dotychczasowych spostrzeżeń przypuszczamy, że odsłonięto część pro
dukcyjną osady, na którą składały się paleniska, jamy z żużlem i piece kopulaste. 

Materiał zabytkowy uzyskany z badań to przęśliki gliniane, przedmioty z kości i rogu. 
W oparciu o analizę ceramiki stwierdzamy, że rozwój osady w Siedleczku przypadał na 

okres od młodszej fazy wczesnego okresu wpływów rzymskich (faza B2) do młodszej fazy 
późnego okresu wpływów rzymskich (faza C2). 

Materiały znajdują się w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Pile. 
Badania zakończono. 

Siemiechów, st. 2 
gm. Widawa, woj. sieradzkie 
AZP 73-45/57 

Muzeum Miasta Pabianic 

Badania prowadziła mgr Maria Jażdżewska. Finansowane przez Mu
zeum Miasta Pabianic. Dziewiętnasty sezon badań. Cmentarzysko 
ludności kultury przeworskiej z okresu późnolateńskiego i wczesno
rzymskiego, osada ludności kultury przeworskiej z okresu późno
rzymskiego. 

Dzięki uzyskaniu częściowej zgody właściciela lasu przylegającego od strony południo
wej do cmentarzyska i osady, w lipcu 1994 r. przebadano dotychczas niedostępny teren. 
Stwierdzono ślady zniszczonych grobów ciałopalnych kultury przeworskiej z okresu póź
nolateńskiego. Zakładając wiele próbnych wykopów miedzy drzewami natrafiono na 5 gro
bów nienaruszonych (4 późnolateńskie, l wczesnorzymski). Tym samym liczba grobów na 
cmentarzysku w Siemiechowie wzrosła do 70. 

Najciekawszy okazał się grób 67, datowany na fazę Aa, jamowy (1,3 x 1,5 m). W smoli
stoczarnym wypełnisku znajdowało się bogate wyposażenie: duża ilość potłuczonej, czar
nej ceramiki z brzegami facetowanymi, przedmioty żelazne: umbo z czterema nitami (typ 
7 Bohnsacka), liściowaty grot włóczni długości 37 cm, grot oszczepu z zadziorami, 3 dobrze 
zachowane grociki strzał do łuku (po ok. 7 cm długości), rynienkowate okucie, być może 



62 Młodszy okres prudrzymski - okres wpływów rzymskich 

tarczy drewnianej, niepełne kółko, fragm. prawdopodobnie imacza, nóż długości 24 cm; 
przedmioty z brązu: 2 fragm. fibuli? całkowicie stopionej w ogniu oraz minimalna ilość 
spalonych kości ludzkich. 

Znalezienie w jednym grobie aż trzech grocików do strzał jest przypadkiem bardzo 
rzadkim i godnym szczególnego podkreślenia. Pozostałe 3 groby późnolateńskie były wy
posażone skromnie, głównie w ceramikę. W grobie wczesnorzymskim znaleziono żelazną 
zapinkę trąbkowatą Grób ten (nr 65) datowany jest na koniec I-II w. n . e. 

Poza cmentarzyskiem badano w dalszym ciągu osadę ludności kultury przeworskiej 
z okresu późnorzymskiego. Wyeksplorowano do końca chatę XXXII oraz odkryto kolejne 
- XXXIII i XXXIV W chacie XXXIII, którą można było zbadać tylko częściowo (brak 
pozwolenia na naruszenie drzew), znaleziono ceramikę ręcznie lepioną, polepę, fragm. 
przedmiotów żelaznych, ułamki kości zwierzęcych, przęślik gliniany. Chata miała kształt 
prawdopodobnie prostokątny, śladów słupów nie zauważono. Chata XXXIV była prostokąt
na (3, 7 x l, 7 m), dno jej znajdowało się na głębokości l m od powierzchni ziemi. W smoli
stoczarnym wypełnisku znaleziono 300 fragm. naczyń wyłącznie ręcznie lepionych, polepę, 
kości zwierzęce, część przęślika. Na uwagę zasługuje ceramika z chaty XXXIY, o cechach 
późniejszych niż dotąd odkrywana w osadzie siemiechowskiej. Można ją datować na V, 
a nawet początek VI w. n . e. 

W czasie tegorocznych prac przebadano teren o powierzchni 409,2 m2
. Flanowane od 

lat poszukiwania osady współczesnej cmentarzysku (ll w. p. n. e.-II w. n. e.) i cmentarzy
ska współczesnego osadzie (III-V w.) będą w miarę możliwości finansowych realizowane 
w latach przyszłych . 

Zabytki i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miasta Fabianie. 

Strzegowa, st. Góra Grodzisko Pańskie, gm. Wolbrom, woj. katowickie- patrz: wczesne średnio
wiecze 
Strzegowa, st. Góra z Jaskinią Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie- patrz: późne średniowiecze 

Turowo, st. 7 
gm. Szczecinek, woj. koszaliń
skie 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia Archeologiczna w Pozna
niu AZP 26-26/-

Badania prowadzili mgr mgr Edward Krause (autor sprawozdania), 
Andrzej Krzyszowski, Józef Marcinkiewicz. Finansowane przez Wiel
kopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu. Pierwszy se
zon badań. Osada z późnego okresu wpływów rzymskich (II/III-IV w. 
n. e.), osada z okresu wczesnośredniowiecznego <XII-l. poł . XTII w.), 
ślady osadnictwa nowożytnego. 

Nowo odkryte stanowisko o powierzchni 3-5 ha położonejest nad krawędzią i na stoku 
doliny dużego, nieregularnego wytopiska lub osuszonej i mocno zdenudowanej doliny 
jeziornej (tej samej, nad którą leży stanowisko Wilcze Laski 10 - sprawozdanie w niniej
szym tomie), w południowej części wklęśnięcia dużego cypla dochodzącego do doliny od 
północnego wschodu. Ekspozycja stanowiska dodatnia w kierunku południowym, prze
wyższenie w stosunku do doliny wynosi ok. 9 m. Obecnie użytkowane jest jako pole orne. 

Badania wykopaliskowe miały charakter ratowniczy, a wykonano je w związku z budo
wą gazociągu wysokociśnieniowego Fila-Wierzchowo. Przebieg i budowa gazociągu wa
runkowała czas prowadzenia badań, lokalizację i wielkość wykopu archeologicznego. Wy
kop miał szerokość 4 m, długość 165 m. W dwu miejscach poszerzono go w kierunku 
zachodnim w celu gruntowniejszego rozpoznania odkrytych obiektów. W sumie badaniami 
objęto obszar ok. 800m2

. 

-~---------------------- - --
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Ich wynikiem było odkrycie osady z późnego okresu wpływów rzymskich, którą repre
zentują obiekty nieruchome (18 szt.) i źródła ruchome (696 fragm. naczyń, w tym l fragm. 
ceramiki siwej, liczne fragm. polepy z pieców kopulkowych, węgle drzewne). Drugi etap 
zasiedlenia terenu to osada wczesnośredniowieczna, z której pochodziło 30 obiektów 
(w tym ziemianki, paleniska, jamy itp.), a znaleziono w nich oraz "luzem" 2522 fragm. 
ceramiki, w tym 23 fragm. ceramiki ręcznie lepionej, 365 fragm. ceramiki górą obtaczanej 
i 2144 fragm. ceramiki całkowicie obtaczanej. Udało się zrekonstruować ok. 10 naczyń 
(o pełnym profilu). 

W obiektach wczesnośredniowiecznych znaleziono także m.in. krzyżyk żelazny intar
sjowany srebrnym drucikiem, odważnik żelazny pokryty blachą mosiężną (waga po konserwa
cji 15 g), 5 noży żelaznych, kolistą ramę sprzączki do pasa, 4 przęśliki gliniane, osełkę 
kamienną i ciężarek kamienny, liczne fragm. polepy, kości zwierzęce i węgle drzewne. 

Pięćdziesiąt trzy obiekty pozostały bez ustalenia chronologii z powodu bądź to braku 
w nich źródeł ruchomych, bądź też wystąpienia źródeł nie datujących. Jest jednak bardzo 
prawdopodobne, że zdecydowana większość tych obiektów pochodzi z późnego okresu 
wpływów rzymskich, ponieważ wystąpiła głównie w części "rzymskiej" stanowiska lub ma 
wypełnisko podobne do obiektów datowanych na ten okres (charakterystyczne grudki 
polepy). W większości są to dołki konstrukcyjne słupowe, które łączyć należy ze słupowymi 
budowlami naziemnymi, charakterystycznymi dla okresu wpływów rzymskich. 

Dokumentacja i materiały są przechowywane w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim 
PP PKZ w Poznaniu (w tym opracowanie stanowiska w formie maszynopisu: E. Krause, 
Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku archeolo
gicznym nr pol. 7 w Turowie, gm. Szczecinek w 1994 r. na gazociągu wysokociśnieniowym 
Fila-Wierzchowo, ss. 40, rys. 38, fot. 38, Poznań 1994 r.). 

Rozważana jest kwestia kontynuacji badań stacjonarnych na stanowisku. 

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

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

J?adania prowadził Kazimierz Reguła. Finansowane przez Muzeum 
Zup Krakowskich Wieliczka. Osiemnasty sezon badań . Osada wielo
kulturowa, produkcyjno-mieszkalna z okresu przedrzymskiego, 
wpływów rzymskich, wczesnośredniowiecznego, średniowiecznego 
i czasów nowożytnych. 

Prace kontynuowano w zachodniej części osady, na obszarze 150m2
• Odkryto warstwę 

kulturową o miąższości 60-80 cm, która zawierała sporo materiału ceramicznego, kości 
zwierzęcych, przedmiotów żelaznych, wyrobów z brązu i kamienia z okresu wpływów 
rzymskich, wczesnego średniowieczna, średniowiecza i czasów nowożytnych. W obrębie 
warstwy kulturowej i na pograniczu gliniastego calca (głębokość 80-100 cm) odkryto 
obiekty związane z kulturą przeworską z rozwiniętej fazy okresu późnorzymskiego : 4 zie
mianki mieszkalne - jedną kolistą (o średnicy 3,6 m) i 3 prostokątne (ok. 5 x 3,5 m), 
2 owalne jamy gospodarcze i 6 śladów po słupach, oraz jamę posłupową z wczesnego 
średniowiecza. Na wtórnym złożu znaleziono również kilka neolitycznych wyrobów krze
miennych. 

Badania będą kontynuowane. 
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Wilcze Laski, st. 10 PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia Archeologiczna w Pozna
niu 

gm. Szczecinek, woj. koszaliń
skie 
AZP 27-26/9 

Badania prowadzili mgr mgr Józef Marcinkiewicz, Edward Krause 
i Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania). Finansowane przez 
Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu. Pierwszy i ostatni sezon 
badań. Osada z okresu wpływów rzymskich (I-IV w. n. e.). 

Jest to stanowisko nowo odkryte. Położone jest nad krawędzią, na stoku i w części dna 
doliny dużego wytopiska lub osuszonej zdenudowanej doliny jeziornej, na wyraźnym cyplu 
o ekspozycji dodatniej w kierunkach na północ-zachód-południowy zachód, znacznym 
przewyższeniu w stosunku do doliny, wynoszącym 9-15 m, i stoku dość stromym. Obecnie 
zajęte jest przez pole orne. 

Badania miały charakter ratowniczy w związku z budową w tym miejscu odcinka gazo
ciągu wysokociśnieniowego Piła-Wierzchowo. Przebieg trasy warunkował lokalizację 
i wielkość założonego wykopu badawczego -jego długość wynosiła 105 m, szerokość 4 m; 
wyeksplorowano łącznie 420m2. 

Odkryto fragm. osady z okresu wpływów rzymskich, które reprezentują 52 obiekty 
nieruchome i 312 fragm. źródeł ruchomych (69 ceramiki naczyniowej, 240 drobnych gru
dek polepy). Wśród obiektów funkcjonalnie wyróżniono: 30 dołków posłupowych, 15 jam, 
5 palenisk i 2 ogniska. 

Wśród materiału ceramicznego wydzielono dwie fazy w ramach okresu wpływów rzym
skich: 
- źródła ceramiczne z okresu wczesnorzymskiego, tj. z I-II w. n. e., najprawdopodobniej 
z fazy B2. Cechami diagnostycznymi dla tej fazy są: a) pogrubione i zaokrąglone krawędzie 
na dużych szerokootworowych naczyniach zasobowych, b) poziomy wałek plastyczny na 
dużym szerokootworowym naczyniu; 
-źródła ceramiczne z okresu późnorzymski ego, tj. z III-IV w. n. e., z fazy CJJC2. Cechami 
które należy wiązać z tradycją kultury późnorzymskiej są w analizowanym zbiorze: a) na
czynie czarkowate o brzegu zagiętym do wewnątrz, krawędziach zaokrąglonych, na brzu
ścu zdobione lekkim obmazywaniem - tę formę naczynia można korelować z misami 
naczyń grupy E typu l wg typologii H. Machajewskiego (względnie z misami grupy Xa wg. 
R. Schindlera) i datować na młodszą fazę (CI) późnego okresu wpływów rzymskich; b) na
czynie nawiązujące do naczyń wazowatych, o brzuścu baniastym, brzegu wygiętym na 
zewnątrz, które jest zdobione rytym wątkiem w postaci wielokrotnych linii w układzie 
poziomym i zwielokrotnionych pasm zygzaka- ten typ naczynia można korelować z kolei 
z wydzieloną przez H. Machajewskiego w dębczyńskiej grupie kulturowej grupą A (typ 2, 
odmiana la), względnie z naczyniami grupy I D wg. R. Schindlera w kulturze wielbarskiej . 

Większość pozostałego materiału ceramicznego (głównie w postaci części brzuścowa
tych) zakwalifikowano ogólnie do okresu wpływów rzymskich. Na podstawie dotychczas 
odkrytej części stanowiska można stwierdzić, że obie osady - wczesnorzymska i późno-
rzymska - zajmowały analogiczny obszar. · 

Dokumentacja i materiały są przechowywane w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim 
PP PKZ w Poznaniu (w tym opracowanie stanowiska w formie maszynopisu: A. Krzyszow
ski, Osada z okresu rzymskiego w miejscowości Wilcze Laski, gm. Szczecinek w woj. kosza
lińskim (stanowisko 10), ss. 21, ryc. 7, fot. 5, Poznań 1994). 

Badania nie będą kontynuowane. 
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Wrzępie, st. 34 
gm. Szczurowa, woj. tarnowskie 

Badania ratownicze prowadził J. Okoński. Osada. Okres wpływów 
rzymskich. 

*Literatura: Materiały ... , s. 184. 

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. Trzeci sezon 
badań. Badania stacjonarne. Osada grupy czerniczyńskiej ze starsze
go i młodszego okresu przedrzymskiego, ślady osadnictwa kultury 
łużyckiej z epoki brązu. 
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Stanowisko leży na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, na lewym brzegu 
rzeki Włodawki, ok. 700 m na wschód od jeziora Wytyckiego. 

Drugi sezon badań na osadzie grupy czerniczyńskiej w Wytycznie objął obszar blisko 
4 arów (375 m2

), przylegający głównie od wschodu do wykopów z 1993 r. (kulminacja 
wydmy). Poza tym zweryfikowano krawędź piaskowni w części południowej, stwierdzając 
praktycznie brak śladów osadnictwa (na południe od obiektu 14 z r. 1993). 

Odkryto 54 nowe obiekty o niewielkich lub średnich rozmiarach, głównie na kulminacji 
wydmy, które trudno na razie interpretować pod względem funkcji. Rozpatrując je jednak 
razem można dopatrywać się śladów po jednej lub kilku konstrukcjach o charakterze 
naziemnym (mieszkalnym?). Większość tych obiektów miała kształt okrągły (np. ob. 37) 
lub owalny (np. ob. 35). Profile tych obiektów były odwrotnie stożkowate, nieckowate lub 
wannowate. Maksymalna głębokość wahała się między 0,6-1,5 m. Wypełniska miały cha
rakter zasypiskowy, dominował w nich ciemnoszaropopielaty, niekiedy prawie czarny, 
szczególnie w stropie, piasek. Oprócz intensywnego zabarwienia stropy tych obiektów 
zawierały dużą ilość fragm. ceramiki, natomiast niższe warstwy były znacznie uboższe 
i znacznie mniej intensywne kolorystycznie. Materiał ceramiczny był zbliżony do siebie 
i do materiału z roku poprzedniego. Z obiektu 54 pochodzi żelazny nożyk sierpikowaty, 
który można datować na fazę A2a młodszego okresu przedrzymskiego. Być może z tym 
horyzontem można łączyć obiekt 38. Można sugerować, że na stanowisku mamy do 
czynienia z dwiema fazami osadnictwa grupy czerniczyńskiej, jednak różnica czasowa 
między nimi była chyba niewielka i niemożliwa w chwili obecnej do określenia. 

W dwóch obiektach (7 i 67) znaleziono ceramikę o innych cechach technologicznych 
i formalnych. Same obiekty wyróżniał także inny charakter wypełnisk, które stwarzały 
wrażenie jednorazowego zasypania. Ceramika odpowiada okresowi wpływów rzymskich, 
trudno jednak łączyć ją z konkretnąjednostką kulturową (być może kultura przeworska?). 
Oba obiekty ze względu na niewielkie rozmiary, a w przypadku obiektu 7 również niewiel
kie zagłębienie, nie posiadają określonej funkcji. 

Z powierzchni i warstw kulturowej i ornej stanowiska pochodzą drobne ślady neoli
tyczne (m.in. odłupek świeciechowski z retuszem rynienkowym), schyłkowopaleolityczne 
(drobny wiórek z rdzenia dwupiętowego) oraz z epoki żelaza (żużel i drobne przedmioty, 
m.in. fragm. szpilki lub szpili). Te ostatnie ślady mogą być związane z grupą czerniczyń
ską. 

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



66 

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

Młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Wojciech Siciński. Finansowane przez Komi
tet Badań Naukowych. Drugi sezon badań. Osada kultury przewor
skiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzym
skich. 

Celem tegorocznych prac było uchwycenie granicy zachodniej osady, a także dokończe
nie eksploracji obiektu mieszkalnego odkrytego w roku ubiegłym. 

Chata należy do obiektów bardzo dużych, jej wymiary osiągają ok. 15 x 11 m, przy 
głębokości sięgającej miejscami do l m. Zorientowana była w kierunku północny za
chód-południowy wschód. Wypełnisko jej stanowiła szara, miejscami czarna ziemia, zawie
rająca fragm. ceramiki i polepy. Odkryto także 2 przęśliki gliniane oraz fragm. ozdoby 
brązowej. Materiał zabytkowy datuje chatę na młodszy okres przedrzymski. 

Pozostałe obiekty (w liczbie 9) pochodzą z okresu wpływów rzymskich i należą do typu 
powszechnie spotykanego w kulturze przeworskiej. Odkryte zostały w jednym z dwóch 
rowów sondażowych, które uchwyciły zachodni skraj osady. Są to różnej wielkości paleni
ska i jamy osadnicze. Na ich zawartość składały się fragm. ceramiki, polepy oraz w jednym 
przyp~dku przęślik gliniany. W sumie badania wykopaliskowe objęły obszar o powierzchni 
625m. 

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

Zadowice, st. lc 
gm. Godziesze, woj. kaliskie 
AZP 68-39/65 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Wojciech Siciński. Finansowane przez Komi
tet Badań Naukowych. Pierwszy sezon badań. Osada kultury prze
worskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów 
rzymskich, ślady osadnictwa kultury pomorskiej oraz osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego. 

Stanowisko położone jest ok. 150 m na północny wschód od cmentarzyska na st. l, 
częściowo na obszarze leśnictwa Zadowice i gruntach wsi Józefów. Osada jest dość poważ
nie niszczona wskutek erozji eolicznej i współczesnej uprawy roli, stąd też część obiektów 
zachowanajest tylko w części spągowej. Prace wykopaliskowe objęły obszar o powierzchni 
1700 m2

. Odkryto w sumie 43 obiekty o różnej funkcji i chronologii. 
Z młodszego okresu przedrzymskiego pochodzi 8 obiektów. Są to dwie prawdopodobnie 

studnie, 5 jam osadniczych różnej wielkości oraz piec do wypalania wapna, z bardzo dobrze 
zachowaną konstrukcją części podziemnej wykonaną z kamieni. Material ruchomy to 
przede wszystkim ceramika, wśród której zwracają uwagę fragm. grafitowe, polepa oraz 
kości zwierzęce. 

Do okresu wpływów rzymskich zaliczono 27 obiektów, wśród których na wyróżnienie 
zasługują chaty mieszkalne, jamy osadnicze oraz paleniska, z których przynajmniej część 
można umiejscawiać w okresie późnorzymskim. Materiał zabytkowy to w głównej mierze 
ceramika ręcznej roboty, nieliczne fragm. naczyń toczonych na kole, polepa, kości zwierzę
ce i żużel żelazny. Na uwagę zasługuje także stosunkowo duża ilość przęślików glinianych. 
Z przedmiotów metalowych należy wymienić fibulę żelazną A 158, brązową zapinkę A 162 
oraz nożyk żelazny. 
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Wobec braku materiału zabytkowego 7 obiektów nie może być ściślej datowanych 
i należy je umieszczać w szerokich ramach trwania kultury przeworskiej. Są wśród nich 
dwie dość mocno zniszczone dymarki, z których zachowały się szczątkowe fragm. kotlinek 
z frągm. żużli żelaznych o strukturze soplowatej. 

Siady osadnictwa kultury pomorskiej są reprezentowane jedynie przez nieliczne fragm. 
ceramiki. 

Z okresu wczesnośredniowiecznego pochodzi palenisko zawierające materiały cera
miczne, które można odnieść do VII-VIII w. 

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

WCZESNE ŚREDNIOWIECZE 

Bachórz, st. 16 
gm. Dynów, woj. przemyskie 

Badania prowadził M. Parczewski. Osada. Pradzieje- wczesne śred
niowiecze. 

*Literatura: Materiały ... , s. 184. 

Będzin, st. 2 Muzeum Zagłębia w Będzinie 
gm.loco, woj. katowickie 
AZP 97-48/15 

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

W sezonie 1994 zajęto się niewielkim obniżeniem terenu, przylegającym od wschodu do 
odkrytego wcześniej cmentarza, w dalszym ciągu w obrębie wałów obronnych. Odkryto 
200 m2 powierzchni. Na obszarze tym groby już nie wystąpiły. Nie stwierdzono także 
śladów jakichkolwiek umocnień ani obiektów o innym charakterze. W części północnej 
wykopu pod warstwami powierzchniowymi, a w południowej pod grubą warstwą 
XIX-wiecznego usypiska wystąpiła ciemna ziemia z licznymi zabytkami z okresu wczesne
go średniowiecza i średniowiecza. Ceramika z najgłębiej położonych warstw wydaje się być 
analogiczna do zeszłorocznej, datowanej od IX w. Zabytki wydzielone to głównie przedmio
ty związane z życiem codziennym, fragm. wyposażenia jeźdźca i uzbrojenia, drobne ele
menty żelazne budownictwa z drewna. Zastana w tej części stanowiska sytuacja pozwala 
przypuszczać, że raczej nie występowało tu budownictwo o charakterze mieszkalnym. 

Najgłębszym miejscem wystąpienia calca w tej części wzgórza był poziom 2 m od 
powierzchni ziemi. Stanowiła go zwietrzelina wapienna (nadskale). 

Bielice, st. l, gm. Lambinowice, woj. opolskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres 
wpływów rzymskich 
Biskupin, st. 2a, gm. Gąsawa, woj. bydgoskie - patrz: neolit 
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Brańsk, st. I 
gm.loco, woj. białostockie 
AZP 45-83/1 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Urszula Stankiewicz z Muzeum Okręgowe
go w Białymstoku. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Białymstoku i Urząd Miasta w Brańsku. Drugi sezon 
badań. Grodzisko (XII- XV w.) 

Kontynuowano badania po południowo-zachodniej stronie nie istniejących od czasów 
II wojny światowej wałów grodziska i czytelnej w tym miejscu fosy. Przebadano 150 m2 

powierzchni. Układ wykopów przecinających płaszczyznę stanowiska ze wschodu na za
chód odsłonił fragm. drewnianej konstrukcji fosy, dolne drewniane partie wału lub spalone 
ściany bramy oraz doprowadził do stwierdzenia obecności zabudowy badanych partii, 
a także pozwolił na wstępne jej rozpoznanie. Miąższość warstwy w poszczególnych par
tiach badanych obiektów jest różna i waha się od 40-140 cm (bez warstw wprawdzie 
wczesnośredniowiecznych, lecz w tym miejscu wtórnie nasuniętych już w XX w.). 

Fosa ma w badanej partii szerokość 390 cm i dwa wyraźnie różnej głębokości koryta. 
Od strony nie istniejącego wałujest głębsza (110 cm), od południowego zachodu płytsza (90 
cm). Odsłonięto drewniane konstrukcje szalunkowe oraz rząd dębowych, prostopadle 
przecinających fosę słupów. Pierwotnie wypełniona była wodą, w XV w. zasypana ziemią. 

Obiekty użytkowe odsłonięto po stronie południowo-zachodniej nie istniejących wałów, 
na płaskim wyniesieniu sąsiadującym z obniżeniem powstałym po zasypaniu fosy. Odkryto 
9 obiektów. Dwa z nich to budynki mieszkalne, jeden prawdopodobnie mieszkalny, pozo
stałe zapewne pełniły funkcje gospodarcze. 

Materiał zabytkowy był bardzo różnorodny. Znaleziono 103 przedmioty zaliczane do 
zabytków wydzielonych, w tym 2 strzemiona, 2 radlice, krój żelazny, wiosło, łyżwę kościa
ną, krzesiwa, groty, bełty, toporek żelazny, noże, fragm. ostróg żelaznych, ozdoby szklane, 
przedmioty z kości i rogu. N a podstawie materiału zabytkowego należałoby, jak się wydaje, 
rozszerzyć okres funkcjonowania obiektu do co najmniej pierwszego trzydziestolecia 
XV w., przesuwając jednocześnie jego początki do 2. poł . XI w. 

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

Brodnica-Michałowo, st. l 
gm.loco, woj. toruńskie 
AZP 35-51/104 

Muzeum w Brodnicy 

Badania prowadził mgr Kazimierz Grążawski. Finansowane przez 
Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Trzeci sezon 
badań. Badania ratownicze wczesnośredniowiecznego kompleksu 
osadniczego z XIIIXIII w. 

W 1994 r. skoncentrowano się na weryfikacji stratygrafii stanowiska poprzez prace 
wiertnicze oraz wykopy sondażowe. Jeden z sondaży o wymiarach 2 x 3m założono na tzw. 
przyczółku przeprawy-brodu, usytuowanym na północ od wałów grodziska, drugi o wy
miarach 1,5 x 3m na fosie okalającej osadę przygrodową Uzyskano także wgląd w straty
graflę zniwelowanego w znacznym stopniu wału w części zachodniej poprzez oczyszczenie 
skarpy, gdzie miąższość nawarstwień sięgała poniżej 3,2 m. 

Wiercenia świdrem glebowym pozwoliły uzyskać rekonstruowane przekroje poprze
czne w czterech osiach na obszarze grodu i osady. Uchwycono w nich także przebieg fosy 
okalającej gród, gdzie wykonano szczegółową analizę sedymentalogiczną (dr. M. Sinkie
wicz) oraz fosy (rowu) otaczającej osadę przygrodową. 



Informator Archeologiczny 69 

Istotnym aspektem badań była podwodna inwentaryzacja reliktów umocnień kon
strukcji drewnianych przekładkowo-hakowych na obszarze 30 x 4 m przy prawym brzegu 
Drwęcy (ślady przystani rzecznej). Odnosiło się to w znacznym stopniu do oczyszczania 
odsłoniętych przez nurt rzeki konstrukcji zadokumentowanych podczas inwentaryzacji 
w 1991 r. Wystąpiły dalsze, nakryte dotąd piaskiem rzecznym konstrukcje drewniane, 
przemieszane z rumoszem kamieni polnych, szczątkami kości zwierzęcych oraz ułamkami 
naczyń glinianych, tak wczesnośredniowiecznych, jak i z pierwszych wieków n. e. (na zło
żu wtórnym). Pobrano próby do badań dendrochronologicznych oraz elementy konstruk
cyjne do celów ekspozycyjno-konserwatorskich. 

Do spektakularnych znalezisk należały dwie ostrogi wczesnośredniowieczne - oby
dwie datowane na przełom XII-XIII w. Na podobny czas stanowisko datował także rucho
my materiał zabytkowy w postaci zespołu naczyń glinianych. 

Budy Głogowskie, st. 11 
gm. Głogów Małopolski, woj. 
rzeszowskie 

Badania ratownicze prowadzili A Lubelczyk i P. Mitura. Osada. 
Wczesne średniowiecze. 

*Literatura: Materiały ... , s. 184. 

Budy Głogowskie, st. 36 
gm. Głogów Małopolski, woj. 
rzeszowskie 

Badania ratownicze prowadzili A Lubelczyk i P. Mitura. Grodzisko. 
Wczesne średniowiecze. 

*Literatura: Materiały ... , s. 184. 

l Chełm, st. 99- patrz: okres nowożytny 

Cheł.m-Stare Miasto, ul. Krzy
wa 

Muzeum Okręgowe w Chełmie 

AZP 80-90/-

Badania prowadzili mgr mgr Teresa Mazurek (autorka sprawozda
nia), Wojciech Mazurek i Urszula Ruszkowska. Finansowane przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie. Osadnic
two średniowieczne i nowożytne. 

W związku z zakładaniem linii ciepłowniczej w obrębie starej części miasta Chełma 
podjęto jesienią 1994 r. nadzory archeologiczne. Wykopy ciepłownicze poprowadzone zo
stały jezdnią i częściowo chodnikiem ul. Krzywej, od budynku przy ul. Lubelskiej 30 do 
budynku przy ul. Sw. Mikołaja 5, po linii zachód-wschód. 

Z punktu widzenia rozwoju badań nad początkami Chełma inwestycja ta dała niepo
wtarzalną możliwość przekopu sondażowego o długości ok. 300 m przez dawne podgrodzie 
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(głównie w jego części zachodniej i północno-zachodniej), przylegające do grodu na Górce 
Chełmskiej. 

Pierwsze odcinki wykopu, położone najdalej ku zachodowi, zawierały nowożytne 
i współczesne warstwy niwelacyjne, często przemieszane i nie sięgające calca. Można wnio
skować, że pierwotny teren był tutaj bardzo obniżony. Na pozostałych odcinkach wykopu 
ciepłowniczego głębokości sięgały na ogół kredowego calca, przykrytego niekiedy resztka
mi humusu pierwotnego, lub starych warstw kulturowych. Zlokalizowano tam obiekty-ja
my, yvypełniska piwnic domów i zasypiska wejść do podziemi kredowych zagłębione w cal
cu. Swiadczy to o tym, że podczas wytyczania ul. Krzywej stare nawarstwienia osadnicze 
zostały zniwelowane i zniszczone. Stało się to przypuszczalnie w pol. XIX w., kiedy prze
prowadzono regulację ulic na chełmskiej Starówce. 

Wśród odsłoniętych obiektów najciekawszy wydaje się obiekt 3, wstępnie interpretowa
ny jako fosa wczesnośredniowieczna, zawierająca ceramikę z X-XIII w. Fosa, szerokości 
ok. 3,5 m i zachowanej głębokości ok. 1,5 m, posiadała od strony zewnętrznej, zachodniej, 
drewniany ostrokół, czego dowodem są 2 dołki posłupowe. Dotychczas nie było żadnych 
dowodów na istnienie tego typu umocnień wokół podgrodzia, dlatego przyjmowano, że 
umocnienia ziemne obejmowały wyłącznie Górkę Chełmską. 

Na uwagę zasługuje również obiekt 6, będący częścią starej, niebrukowanej ulicy, 
przypuszczalnie z XVIII w., biegnącej prostopadle do ul. Krzywej. 

Na dalszych odcinkach wykopu, biegnących w kierunku Górki Chełmskiej, odsłonięto 
liczne obiekty archeologiczne, głównie o charakterze osadowym, zawierające ceramikę 
wczesnośredniowieczną. Świadczą one o intensywności zabudowy tej części miasta przed 
wytyczeniem ul. Krzywej. 

Ponadto ciekawe wydają się obiekty interpretowane jako zasypiska wejść do podziemi, 
zawierające liczny materiał ceramiczny o szerokim przedziale chronologicznym 
(XV-XIX w.), zabytki szklane oraz kości zwierzęce. 

Ze wszystkich niemal obiektów oraz kolejnych odcinków wykopu pochodzą liczne 
zabytki w postaci: fragm. ceramiki, kafli, cegieł, płytek budowlanych, wyrobów szklanych 
orazkości zwierzęcych. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Chełmie. 
Nadzór archeologiczny zakończono . 

Dynów, st. l 
gm. loco, woj. przemyskie 

MuzeumNarodowe Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Adam Kostek. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Pierwszy sezon badań. 
Osada z okresu wczesnośredniowiecznego. 

Badania w 1994 r. podjęte zostały w związku z rozpoczęciem budowy domu mieszkal
nego w obrębie stanowiska. Warunki terenowe pozwalały na założenie tylko niewielkich 
wykopów nad obiektami odkrytymi w trakcie wcześniejszego nadzoru archeologicznego, 
w profliach rowów fundamentowych. 

Odkryto łącznie 6 obiektów (oznaczonych kolejnymi numerami 1-6), w tym 4 z okresu 
wczesnośredniowiecznego i 2 nowożytne. Najciekawszy okazał się obiekt nr 6, wyróżniają
cy się kształtem i wielkością. W rzucie poziomym (na głębokości 50 cm) miał formę 
czworoboku, z bokami w przybliżeniu równymi (3,7 x 4,1 m) oraz płaskie dno na poziomie 
60-70 cm. W jego części północno-zachodniej znajdowało się skupienie kamieni, stanowią
ce pozostałość pieca kamiennego. Tworzyły je różnej wielkości kawałki piaskowca ułożone 
w formie owalu wydłużonego na linii północ-południe. W wypełnisku obiektu wystąpiły 
fragm. naczyń ręcznie lepionych oraz - nieliczne - toczonych na kole. Charakter mate
riału zabytkowego, obecność pieca kamiennego, a także kształt i wielkość obiektu wskazu
ją, że jest on pozostałością półziemiankowej chaty mieszkalnej z okresu wczesnosłowiań
skiego. 
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Obiekty l i 3 są nieco młodsze. Datować je należy na etap następny - plemienny -
z okresu wczesnośredniowiecznego MINIII-X w.). Podobną chronologię przyjąć też moż
na dlajamy nr 4. 

Materiały wraz z dokumentacją złożono w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu . 

Dynów, st. 11 
g:m..loco, woj. przemyskie 

Badania ratownicze prowadził A. Kostek. Osada. Wczesne średnio
wiecze. 

•Literatura: Materiały ... , s. 184. 

Dziekanowice, st. 22 
g:m.. Łubowo, woj. poznańskie 
AZP 50-32/104 

Muzeum Pierwszych Piastów na Led
nicy 

Badania prowadzili mgr mgr Anna i Jacek Wrzesińscy. Finansowane 
przez Komitet Badań Naukowych (grant) i Muzeum Pierwszych Pia
stów na Lednicy. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe. 

W 1994 r. przebadano obszar o powierzchni 450m2
. Podczas prac odsłonięto 81 grobów 

wczesnośredniowiecznych (w tym 79 szkieletowych i 2 puste) oraz 5 obiektów osady. 
Spośród 79. grobów szkieletowych 20 należało do kobiet, 26 do mężczyzn i 20 do dzieci. 
W 79. grobach pochowano zmarłych w wieku: Infans I - 14, Infans II - 6, Juvenis - 4, 
Adultus - 22, Adultus/Maturus - 3, Maturus - 16, Senilis - 4; ośmiu osobników 
określono jako dorosłych, dla dwóch nie określono ani płci, ani wieku. Z 79. osobników 73. 
ułożonych było na osi wschód-zachód, a wśród nich 4 7. miało głowę skierowaną na wschód 
(7 kobiet, 19. mężczyzn, 12. dzieci, 9. o nie oznaczonej płci), a 26. na zachód (12 kobiet, 6. 
mężczyzn, 6. dzieci, 2 o nieoznaczonej płci). Dla czterech osobników (kobieta, mężczyzna, 
dziecko, nieoznaczony) orientacji nie ustalono, a dwóch (dziecko i dorosły o nieoznaczonej 
płci) leżących na osi północ-południe miało głowę skierowaną na północ. 

W 42. grobach wystąpiło 107 zabytków. W 15. grobach kobiecych znaleziono ich 36, 
w 17. grobach mężczyzn- 28, w 3. grobach dziecięcych- 20, w 2. grobach pustych- 5 
(w jednym nóż żelazny i 3 kabłączki skroniowe, w drugim przęślik gliniany i okucie żela
zne). Dodatkowo 10 zabytków znaleziono w 5. grobach osobników o nieokreślonej płci. 

Wśród 107. zabytków wyróżnić można 20 kategorii (m.in. kabłączki skroniowe z esowa
tym uszkiem, noże żelazne, monety, sprzączki pasa, paciorki szklane i cynowe, miecz, 
viiadro itp.). Najliczniej (27 egzemplarzy) wystąpiły kabłączKi skroniowe (w dziewięciu 
grobach kobiet 12; w dwóch grobach dziecięcych 13; w jednym grobje pustym 2). Łącznie 
posiadamy 43 kabłączki skroniowe występujące w 17. grobach. Srednica wewnętrzna 
piętnastu zbliżona była do l cm, siedemnastu wahała się od l, l do 1,3 cm. Z pozostałych 
jedenastu średnica trzech zawierała się między 1,4-1,5 cm, trzech innych w granicach 
2-2,5 cm, a dwóch 2,5-3,5 cm. Dla trzech kabłączków średnicy nie udało się ustalić. 

W sezonie 1994 również licznie (24 egzemplarze) znajdowano noże żelazne (10 w gro
bach mężczyzn, 7 w grobach kobiet, l w grobie dziecka, 5 w grobach osobników o nieokre
ślonej płci, l w grobie pustym). W czterech przypadkach noże znaleziono wraz z pochew
kami skórzanymi i brązowymi okuciami. W jednym grobie dziecięcym (wraz z opaską 
i zawieszonymi na niej ozdobami) wystąpiła pusta skórzana pochewka z brązowym oku
ciem. Noże są najliczniejszą kategorią zabytków, jaka wystąpiła w odkrywanych dotąd 
grobach. W 68. grobach znaleziono 69 noży (w jednym z grobów wystąpiły 2 noże). 
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Spośród dziewięciu monet (fragm.) znalezionych dotąd w grobach, 6 odkryto w sezonie 
1994 r. (4 w grobach mężczyzn, l w grobie kobiecym i l w grobie dziecka). Ich datowanie 
można zamknąć w ramach 2. ćw. XI-3. ćw. XII w. 

Do najciekawszych grobów odkrytych w 1994 r. należą: grób (8/94) mężczyzny zmarłe
go w wieku ok. 40 lat, oraz grób (64/94) dziecka w wieku 5-7 lat. Zmarły w grobie 8/94 
ułożony był w jamie o wymiarach 240 x 95 cm na plecach, głową na wschód. Nad tułowiem 
i udami wystąpił jednowarstwowy bruk kamienny o powierzchni 110 x 70 cm. Przy pra
wym boku zmarłego (na wysokości biodra i wzdłuż prawej nogi) znajdował się miecz (typ 
X B 3) ustawiony na sztychu i jelcu. Całkowita długość miecza - 72,5 cm, długość głowni 
-62,5 cm, szerokość głowni- 5 m, długośćjelca- 20,1 cm, wysokość głowicy- 4 cm, 
długość głowicy u podstawy - 8,7 cm. Na wysokości pasa strony lewej wystąpił nóż 
żelazny o długości całkowitej 14,2 cm i szerokości ostrza 1,3 cm. Wokół tułowia i głowy 
wystąpiły drobiny węgla drzewnego, a między nimi pojedyncze grudki nieokreślonej sub
stancji o barwie brudnoczerwonej. Szkielet spoczywał na kilkunastu drobnych kamie
niach, leżących na dnie jamy grobowej. 

W prostokątnej jamie o wymiarach 180 x 60-70 cm (grób 64/94) wystąpił szkielet 
dziecka ułożonego na plecach, głową na zachód. Na kościach mostka znajdowała się pusta, 
skórzana pochewka noża z brązowymi okuciami. Na czaszce wystąpiła opaska z tkaniny 
z zawieszonymi ozdobami: 9 kabłączków skroniowych (wykonane ze srebrnego drutu 
o średnicy od 0,15 do 0,35 cm; średnica wewnętrzna siedmiu nie przekracza l cm, a dwóch 
waha się między 1,1 i 1,3 cm); 7 cynowych ozdób - paciorków (składają się z czterech 
pionowych ramion- "skrzydełek" złączonych na dwóch końcach; długość najlepiej zacho
wanego- 2,3 m, szerokość- 0,65 x O, 7 cm); 4 szklane paciorki (niebieski, dwustożkowa ty, 
o wysokości 0,9 cm, średnicy 0,6 cm, średnicy kanalika 0,5 cm; szarobiały, kulisty, o wyso
kości 0,6 cm, średnicy 0,7 cm, średnicy kanalika 0,3-0,09 cm; brązowoszary o wysokości 
0,55 cm, średnicy 0,7 cm, średnicy kanalika 0,14-0,28 cm; żółty, matowy, ze spiralnej 
taśmy, o wysokości 0,7 cm, średnicy 0,6 cm, średnicy kanalika 0,1-0,27 cm). Oprócz 
wymienionych zabytków na opasce znajdowały się bardzo słabo zachowane fragm. drutu 
brązowego. Na opasce centralnie umieszczony był szklany paciorek niebieski, po jego 
prawej stronie·9 ozdób, a po lewej 10. 

Wyeksplorowano także 5 obiektów osady poprzedzającej cmentarzysko. Na szczególną 
uwagę zasługuje "zespół" trzech obiektów (I/94, II/94, XI/92/94) leżących blisko siebie 
i najprawdopodobniej związanych ze sobą funkcjonalnie. Wszystkie te obiekty (w różnym 
stopniu) naruszone były przez młodsze groby. 

Obiekt I/94 o uchwyconych wymiarach 320 x 220 cm i głębokości 30 cm posiadał niemal 
pionową ścianę południową, płaskie dno i wypłycał się ku północy. Wypełnisko obiektu 
stanowiła brunatnoczarna ziemia z dużą ilością kości zwierzęcych, ceramiki i kamieni, 
które miejscami tworzyły nieregularny Gednowarstwowy) bruk. W wypełnisku znaleziono 
kilka fragm. żużla, wytopek ołowiany, fragm. przedmiotów żelaznych (łącznie 9 numerów 
inwentarzowych). 

Obiekt II/94 o powierzchni 480 x 320 cm miał lekko do środka nachylone ściany 
i płaskie dno. Miąższość wypełniska (czarna, miejscami tłusta, próchnicza ziemia z węgiel
kami drzewnymi) dochodziła do 40 cm. W partii zachodniej obiektu wystąpiło nieckowate 
przegłębienie o średnicy 110-120 cm i głębokości 20 cm. W wypełnisku obok ceramiki 
i kości zwierzęcych wystąpiły m.in. drut i odpady ołowiane, mały płaski odważnik brązowy, 
nóż żelazny, fragm. ostrzy noży, dysza gliniana, fragm. przęślików glinianych (wyraźny 
brak żużli) -łącznie 14 numerów inwentarzowych. 

Obiekt XI/92/94 to jama o powierzchni 200 x 130 cm i miąższości ok. 80 cm. Pośrodku 
znajdował się duży, częściowo obrabiany kamień (o wymiarach 100 x 80 x 70 cm) z płaską 
powierzchnią górną. W wypełnisku (czarna ziemia z drobinami węgli drzewnych) wystąpi
ła bardzo duża ilość grudek żużla (różnej wielkości, wymiary największych dochodzą do 
7 x 10 x 3 m), wytopków żelaza, fragm. przedmiotów ołowianych i żelaznych, żelazne 
kleszcze kowalskie, brązowa końcówka pasa? z ornamentem "wilczych kłów", okucie 
brązowe- łącznie 16 numerów inwentarzowych. 

Inny obiekt (III/94), wyeksplorowany jedynie w połowie, wyznaczał krąg kamienny 
o średnicy 230-250 cm. Obiekt o miąższości 35-50 cm posiadał nachylone lekko do wnę
trza ściany wyłożone dużymi kamieniami (średnica od 15 do 40 cm). Między nimi miejsca-
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mi występowała polepa i słabo wypalona glina. Wypełnisko stanowiła silnie przemieszana 
ziemia z drobnymi grudkami polepy. Dno płaskie (z cienką warstwą spalenizny) o średnicy 
ok. 145 cm było lekko nachylone (10 cm) z południa na północ. W partii środkowej dna 
wystąpiło przegłębienie o pionowych ścianach i płaskim dnie, średnicy ok. 25 i głębokości 
20 cm, z dużą ilością spalenizny. Brak materiału zabytkowego. 

Ostatni z obiektów to bruk kamienny o powierzchni 200 x 160 cm i miąższości 35 cm. 
Tworzy go zwarty układ kamieni (przeważają kamienie o średnicy 10-15 cm), w którym 
miejscami można wyróżnić 4 poziomy. Między kamieniami wystąpił jedynie fragm. podko
wy żelaznej i gwóźdź żelazny. 

Podczas badań terenowych systematycznie prowadzono szlamowanie wypełnisk obiek
tów osady, wybranych partii warstw kulturowych i grobów. Fobierano także próby przeka
zywane do analiz specjalistycznych, m.in. chemicznych i przyrodniczych. 

Początki cmentarzyska można łączyć z okresem następującym tuż po najeździe Brzety
sława czeskiego, a jego koniec z ok. poł. XII w. Obiekty osady natomiast można datować na 
okres 2. poł. X-1. poł. XI w. 

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

Elbląg-Stare Miasto- patrz: okres nowożytny 
Głogów-Stare Miasto (kwartał A-24), woj. legnickie- patrz: późne średniowiecze 

Gródek, st. I Białostockie Towarzystwo Naukowe 
gm. loco, woj. białostockie 
AZP 38-91/5 

Badania prowadziła mgr Barbara Czarnecka przy współpracy mgr 
Haliny Karwowskiej . Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków w Białymstoku. Trzeci sezon badań. Grodzisko wczes
nośredniowieczne ze śladami intensywnego osadnictwa średnio
wiecznego i nowożytnego. 

Badania wykopaliskowe były kontynuacją prac rozpoczętych w l. 1983-1984 przez 
L. Łoźnego. Skupiły się one głównie w południowej części obiektu. Przekopano ok. 70 m2 

powierzchni (ar 897, ćw. B i D oraz ćw. C ara 898). 
Wstępna analiza dokumentacji polowej i materiału zabytkowego pozwala na sformuło

wanie następujących wniosków: 
l) Przy południowym zboczu gródka uchwycono relikty drewnianego budynku naziemne
go, ogrzewanego piecem wykonanym z kafli garnkowych, usytuowanym we wschodniej 
jego części . W ścianie zachodniej znajdowały się przeszklone otwory okienne. Zarejestro
wano ślady piwniczki (najprawdopodobniej) z licznymi fragm. naczyń zasobowych. Należy 
przypuszczać, iż jest to obiekt mieszkalny wzniesiony ok. XIII-XIV w. 
2) W narożniku północno-zachodnim ara 897, ćw. B, uchwycono zarysy kolejnego budynku 
mieszkalnego (oznaczonego nr 2). 
3) W części B ara 897 odsłonięto ślady trzeciego budynku naziemnego. W jego obrębie 
znaleziono kafle płytowe, nieszkliwione, z motywem zdobniczym datowanym na koniec 
XVII i pocz. XVIII w., oraz monety. 

Podczas prac eksploracyjnych pozyskano m.in. następujący materiał zabytkowy: 
fragm. ceramiki naczyniowej (ok. 1600), fragm. garnkowych kafli piecowych (ok. 3000), 
przedmioty metalowe - żelazne (gwoździe, fragm. okuć, noże, sierp oraz kilkanaście 
przedmiotów o trudnej do ustalenia funkcji ze względu na duży stopień korozji) i brązowe, 
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narzędzia kościane, ułamki szkła naczyniowego i okiennego, fragm. przedmiotu drewnia
nego, ułamki kości zwierzęcych, fragm. cegieł palcówek, fragm. dachówek oraz rybie łuski . 

Osadnictwo "Góry Zamkowej" było wielofazowe. Rozpoczęło się w okresie wczesnego 
średniowiecza i trwało z różnym nasileniem po czasy nowożytne. Największa jego inten
sywność, jak się WYdaje, przypada na wiek XV. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Dziale Archeologii Muzeum Okręgowego 
w Białymstoku. 

Badania będą kontynuowane. 

Hrubieszów-Podgórze, st. 5 
gm. loco, woj. zamojskie 
AZP 87-94/32 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła dr Halina Taras. Finansowane przez Uniwersy
tet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Trzeci sezon badań. Zespół 
osad neolitycznych, z epoki brązu i wczesnego średniowiecza. 

Wykop o powierzchni 80 m usytuowano na wschód od terenu badanego ratowniczo 
w l. 1992-1993. Pokrywa czarnoziemu miała tutaj miąższość ok. l m, toteż większość 
zarejestrowanych obiektów czytelna była dopiero po osiągnięciu granicy calca lessowego. 

Odsłonięto 7 obiektów związanych głównie z osadą wczesnośredniowieczną. Wśród 
nich znajdowała się budowla mieszkalna typu ziemiankowatego o długości ok. 8 m, zawie
rająca w części północno-wschodniej rumowisko polepy, prawdopodobnie ze zniszczonego 
pieca kopułkowego. Drugi piec, WYdrążona w ścianie i WYlepiona gliną nisza, znajdował się 
w narożniku północno-wschodnim. Na wschód od ziemianki WYStąpiły 2 obiekty produk
cyjne. W pierwszym znaleziono skupisko polepy i żużla, drugi był najpewniej piecem do 
wypalania wapna. 

Pozostałe 2 obiekty- koliste jamy, czytelne tylko w spągu (miąższość ok. 20 cm), mają 
niejasną chronologię i funkcję. 

W warstwie kulturowej zarejestrowano materiały związane z osadnictwem neolitycz
nym (kultura ceramiki wstęgowej rytej, kultura pucharów lejkowatych), epoki brązu 
(kultura mierzanowicka, strzyżowska, trzciniecka) i wczesnośredniowiecznym . 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skło
dowskiej. 

Badania będą kontynuowane. 

Karmanowice, st. 33 
gm. Wąwolnica, woj. lubelskie 
AZP 75-77/75 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła dr Jolanta Nogaj-Chachaj. Finansowane przez 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pierwszy sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna i nowożytna. 

W czasie tegorocznych prac WYkopaliskoWYch p. Roman Saran-właściciel pola będą
cego częścią st. 35 w Karmanowicach - zgłosił istnienie w obrębie swojego podwórka 
obiektu archeologicznego. Obiekt ów leży na stromym stoku wzniesienia, będącego częścią 
większego, l,e'ssowego garbu. U podnóża stanowiska znajduje się "oczko" wodne oraz 
pozostałości po strudze, zaznaczonej jeszcze na mapach z okresu międzywojennego. 

W trakcie prospekcji AZP obszaru 75-77, prowadzonej przez S. Jastrzębskiego 
w 1981 r., na szczycie wspomnianego wzniesienia zlokalizowano st. nr 33 w Karmanowi-
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cach (numer na obszarze 75). Odkryty materiał został zaliczony do kultury pucharów 
lejkowatych oraz wczesnego średniowiecza -XI-XII w. 

Obserwacje poczynione podczas prac przygotowawczych do badań sondażowych wyka
zały obecność na szczycie wzniesienia i jego stokach, na powierzchni ok. l ha, kilkudziesię
ciu fragm . wylewów, brzuśców i den, datowanych od IX do XVII w. Oprócz tego natrafiono 
na fragm. ceramiki kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych, dużych 
rozmiarów bryły wapienne, fragm. cegły (gotyckiej?). Okoliczni mieszkańcy "przypomnieli 
sobie", że w czasie budowy gazociągu na szczycie wzniesienia wykopano czaszkę ludzką, 
którą wtórnie ukryto w ziemi. 

W wykopie sondażowym na stoku wzniesienia natrafiono w warstwie spływowej na 
kilkadziesiąt fragm. wylewów, uch naczyń oraz szkła i przedmiotów metalowych, datowa
nych wstępnie na IX-XVII w. Na głębokości ok. l m odkryto szczątki kostne kilku zwierząt 
przemieszane z brukiem wapiennym, a pod nimi rozległe zaciemnienie. Jednoznaczne 
określenie charakteru obiektu wymagać będzie przeprowadzenia regularnych badań wy
kopaliskowych zarówno w miejscu sondażu, jak i na szczycie wzniesienia. Stanowisko 
z pewnością ma charakter wielokulturowy. Istnieją pewne przesłanki, by identyfikować je 
z pozostałościami grodziska wczesnośredniowiecznego. 

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

Badania będą kontynuowane. 

Leszczany, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie- patrz: wczesna epoka żelaza 
Leszcze, Jaskinia nad Stawem w Gackach, gm. Pińczów, woj. kieleckie - patrz: środkowa i późna 
epoka brązu 

Lubenia, st. l 
gm. loco, woj. rzeszowskie 
AZP 105-76/3 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Antoni Lubelczyk. Finansowane przez Mu
zeum Okręgowe w Rzeszowie i Urząd Gminy w Lubeni. Pierwszy 
sezon badań. Grodzisko z okresu wczesnego średniowiecza 
(XI-XIII w.). 

Grodzisko w Lubeni położone jest na wyodrębniającym się z trzech stron wzgórzu 
porośniętym lasem, zwanym "Okopy". U jego podnóża (40-50 m niżej) od strony zachod
niej, północnej i wschodniej znajdują się głębokie parowy, w których płyną niewielkie cieki 
wodne. Grodzisko to, o kształcie lekko owalnym, ma wymiary 100 x 80 m oraz zachowane 
działy o wysokości 1-4 m, poprzedzone niewielką fosą od strony wewnętrznej. Odkryte 
zostało w 1906 r. przez W Demetrykiewicza, który pozyskał z bliżej nieokreślonego miejsca 
drobne fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej. Natomiast w 1947 r. badania sondażowe 
przeprowadził tutaj G. Leńczyk. 

W toku badań wykopaliskowych w 1994 r. przecięto majdan grodziska czterema wyko
pami o szerokości 2 m i łącznej powierzchni 150 m2 oraz jego wał od strony północno-za
chodniej. Nie uzyskano żadnego materiału datującego . Okazało się, że na majdanie bezpo
średnio pod cienką warstwą ściółki leśnej wystąpił calec w postaci żółtej gliny 
z kamieniami, a bliżej fosy, już na głębokości 40-50 cm, skała macierzysta. 

Wał usypany był z ziemi orez tłucznia kamiennego i nie był wzmocniony dodatkową 
konstrukcją. W jego profilu dopatrzyć się można było fragm. przepalonej warstwy zabar
wionej na różowo, a w dolnej partii, tuż nad skałą macierzystą, wystąpiły drobne węgielki 
drzewne. 

W toku penetracji powierzchniowej stwierdzono występowanie na niewielkiej prze
strzeni u podnóża grodziska, od jego północnej strony, ceramiki wczesnośredniowiecznej 
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(XI-XIII w.), a od strony południowej istnienie osady z późnego średniowiecza i okresu 
nowożytnego. 

Badania będą kontynuowane i koncentrować się będą na osadzie podgrodowej oraz 
wale od strony południowej. 

Lublin-Dąbrowa 
AZP 78-81/-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła dr Halina Taras. Finansowane przez Uniwersy
tet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pierwszy sezon badań. 
Kurhan wczesnośredniowieczny, ślad osadnictwa z epoki paleolitu 
schyłkowego. 

Stanowisko znajduje się z lesie Dąbrowa nad Zalewem Zemborzyskim. Badany kurhan 
jest jednym z dziesięciu położonych w odległości 1,5 km na południe od Zalewu, na wyższej 
terasie po prawej stronie doliny Bystrzycy. Kopiec ma średnicę ok. 15 m i wysokość 
1,5 m. Badaniami objęto ćwiartkę południowo-zachodnią. Kurhan usytuowany został na 
niewielkim, naturalnym wzniesieniu, nasyp - przecięty wkopami nowożytnymi - stano
wił żółtawy piasek. W profilu północnym badanej ćwiartki zarysowały się 2 obiekty, z któ
rych jeden stanowi pozostałość po rosnącym tu wcześniej drzewie. Drugi obiekt to zareje
strowana pod nasypem, na obwodzie kopca, plama próchnicza o miąższqści 0,1 m. Na 
planie wykopu słabo czytelna, wchodzi w profil na długości ok. l m. Profil wschodni 
badanej ćwiartki przecina rozległa koncentracja spalenizny, występująca u podnóża kurha
nu i, sądząc po układzie warstw, młodsza od niego. Pod nasypem kopca, blisko jego 
centrum, odkryto koncentrację ceramiki i kilku spalonych kości. Większość ceramiki po
chodzi z jednego naczynia, które można datować na IX w. Niewielkie skupisko spalonych 
kości oraz kilka fragm. ceramiki odkryto w górnej warstwie nasypu, już niemal u podnóża 
kurhanu. 

Z nasypu oraz śladowo zachowanej starszej warstwy kulturowej pozyskano też kilka 
wyrobów krzemiennych (w tym rdzeń dwupiętowy i podwójny drapacz) związanych 
z osadnictwem schyłkowopaleolitycznym . 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skło
dowskiej. 

Badania będą kontynuowane. 

Łęg, st. 3 ARCHED Sp. z o. o. 
gm. Połaniec, woj. tarnobrzes
kie 
AZP 95-69/1 

Badania prowadzili mgr mgr Zbigniew Polak, JózefŚCibor i Paweł Lis 
pod merytorycznym kierownictwem dr. Jana Michalskiego. Finanso
wane przez Urząd Miasta i Gminy w Połańcu. Drugi sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna z VI-VII w. n. e., ślady osadnictwa 
mezolitycznego, neolitycznego, z wczesnej epoki brązu, kultury trzci
nieckiej i grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. 

Przebadano 2350 m2 powierzchni stanowiska (12 wykopów) zagrożonego zniszczeniem 
przez budowę oczyszczalni ścieków. Postanowiono rozpoznać stanowisko jeszcze dalej 
w kierunku wschodnim oraz zorientować się, czy odsłonięte wtedy skupienia obiektów są 
kontynuowane w najbliższej, nie rozpoznanej jeszcze okolicy. 
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Efektem badań było zlokalizowanie 23. obiektów. Wśród nich wyróżnić możemy nie
wielkie obiekty interpretowane jako ślady po słupach, bardzo duże jamy (np. oh. 48 miał 
wymiary 300 x 400 cm) o wypełnisku szaroczarnym z drobnymi, przepalonymi okruchami 
kamiennymi, węglami drzewnymi i grudkami polepy, oraz pozostałe obiekty o różnych 
kształtach i rozmiarach, ale podobnym wypełnisku. W obiektach występowała w niewiel
kich ilościach ceramika wczesnośredniowieczna. Odkryto także kilkanaście bryłek żużla 
żelaznego, nieliczne fragm. przedmiotów żelaznych, przęślik gliniany i kawałki dwóch 
osełek. 

Potwierdziło się występowanie obiektów w skupieniach. Odsłonięto jedno nowe skupie
nie oraz stwierdzono, iż koncentracje z poprzedniego sezonu są znacznie większe niż 
początkowo przypuszczano. Z materiałów datowanych na inne okresy wystąpiło kilkana
ście krzemieni mezolitycznych i wczesnobrązowych oraz ceramika z wczesnego neolitu, 
kultury mierzanowickiej, grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, a także nowożytna. 

Moskorzyn, st. 13 Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie gm. Polkowice, woj. legnickie 

AZP 70-19/42 

Badania prowadził mgr Krzysztof Czapla przy współpracy mgr. Wac
ława Pogorzelskiego. Finansowane przez Zakład Projektowo Usługo
wy "PROJFIT" w Zielonej Górze. Osada wczesnośredniowieczna 
(XII-XIII w.). 

Stanowisko usytuowane jest w południowo-zachodniej części wsi, po prawej stronie 
rzeczki Moskorzanki. Morfologicznie znajduje się na wysoczyźnie moreny dennej, silnie 
sfałdowanej, Wzgórz Dalkowskich. Zalega na glebach wyługowanych, wytworzonych z pia
sków słabo gliniastych. 

Badania ratownicze w 1994 r. związane były z nadzorem archeologicznym na wyko
pach pod budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Moskorzyn i Kazimierzów. Na stanowisku 
Moskorzyn 13, które zostało przecięte w północnej części rowem o szerokości 1,2 m i głę
bokości 1,3 m, natrafiono na ślady osadnictwa w postaci pozostałości czterech obiektów 
oraz warstwy kulturowej zalegającej w ich pobliżu. Zadokumentowane obiekty były bu
dynkami zagłębionymi w calec, o konstrukcji zrębowej . Pozyskano z nich materiał zaby
tkowy w postaci fragm. ceramiki, grud polepy konstrukcyjnej oraz trzech przedmiotów 
metalowych, który pozwala je datować na XII-XIII w. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. 

Ołobok, st. 4 
gm. Skąpe, woj. zielonogór
skie 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

AZP 56-13/13 

Badania prowadził mgr Jarosław Lewczuk przy współudziale mgr 
mgr Małgorzaty Lewczuk i Marka Nowackiego (Muzeum Regiot:alne 
w Swiebodzinie). Finansowane przez Muzeum Archeologicz~e Srod
kowego Nadodrza w Zielonej Górze i Muzeum Regionalne w Swiebo
dzinie. Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa - wczesne 
średniowiecze, epoka brązu, okres wpływów rzymskich. 

Prace przeprowadzone w dn. 19.07-2.08.1994 r. miały charakter ratowniczy; stanowi
sko niszczone jest wybieraniem piasku, wysypiskiem śmieci, składowaniem obornika. 
Przebadano obszar ok. 2,5 ara i zewidencjonowano 35 obiektów o różnym charakterze 
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i przeznaczeniu. Wyróżniono wśród nich pozostałości czterech palenisk, 21 jam, 6 dołów 
posłupowych, czterech ziemianek lub półziemianek. 

Pięć obiektów (2, 14, 23, 25, 26) nie zawierało w wypełnisku ułamków ceramiki i nie 
może być bliżej określone chronologicznie. 

Na okres epoki brązu kultury łużyckiej datowano jedną tylko jamę (oh. 17) o bliżej nie 
ustalonej funkcji, która dostarczyła lO fragm . ceramiki. 

Na wczesny okres wpływów rzymskich kultury przeworskiej, faza B2, datowano 
4 obiekty (18, 19, 23bis). Pochodzi z nich 236 fragm. ceramiki, przęślik, fragm. grzebienia 
kościanego, jednowarstwowego, trzyczęściowego, łączonego nitem. 

Na późny okres wpływów rzymskich kultury przeworskiej datowane są pojedyncze 
fragm. ceramiki odkryte na stropie calca oraz będące domieszką wczesnośredniowiecznej 
warstwy kulturowej . Obiekty z tego czasu zostały zniszczone prawdopodobnie przez pia
śnicę lub przez osadnictwo wczesnośredniowieczne. 

N a okres wczesnego średniowiecza datowano materiały pochodzące z 25. rozpoznanych 
obiektów oraz bardzo zniszczonej głęboką orką, niwelacją terenu, wybieraniem piasku 
warstwy kulturowej, o maksymalnej miąższości ok. 30,35 cm. Na fazę C (800-950) wczes
nego średniowiecza datowano 2 obiekty (l i 21), w których dominowały formy ceramiki 
wykonane w technice częściowego obtaczania na kole garncarskim. Również warstwa 
kulturowa dostarczyła ceramiki tego rodzaju. 

Na fazę E (XI/XII- pol. XIII w.) omawianego okresu datowano obiekty 7, 7b, 9, które 
dostarczyły materiału ceramicznego wykonanego w technice całkowitego obtaczania. Wy
różniono tu naczynia z cylindryczną szyjką , z plastyczną listwą na brzuścu, garnki o eso
watym profilu, zdobione dookolnymi żłobkami na brzuścu, naczynie doniczkowate, znaki 
garncarskie na dnach naczyń. 

Pozostałe obiekty dostarczyły ułamków ceramiki bądź to wymieszanych ze sobą w pra
wie równych proporcjach z faz C i E, bądź tak silnie zniszczonych, że nie jest możliwe 
precyzyjne przyporządkowanie ich jednej z wyżej wymienionych faz . Datowano je więc 
ogólnie na okres wczesnego średniowiecza - fazy C i E łącznie. 

Na złożu wtórnym odkryto pojedyncze wióry i odłupki krzemienne, datowane ogólnie 
na epokę kamienia. 

Uchwytne tylko w warstwie kulturowej fragm. ceramiki stalowoszarej, kremowożółtej 
i ceglastoczerwonej stanowią jedynie niecałe 2% całości zespołu i dostały się tam w okresie 
późniejszym , wraz z wywożonym na pola obornikiem 

Łącznie odkryto 3148 fragm. ceramiki- 1420 z warstwy kulturowej i 1728 z obiektów. 

Osina, st. l Muzeum Narodowe w Szczecinie 
gm.loco, woj. szczecińskie 
AZP 26-10/58 

Badania prowadził mgr Przemysław Krajewski (autor sprawozdania) 
z udziałem mgr. Mieszka Pawłowskiego i studentów archeologii Uni
wersytetu Wrocławskiego. Finansowane przez Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków w Szczecinie. Pierwszy sezon badań. Punkt 
osadniczy o nie rozpoznanej funkcji , z epoki brązu, cmentarzysko 
kurhanowe z okresu wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko zostało zarejestrowane zimą 1992/1993 r. Położone jest ok. 1500 m na 
północny wschód od wsi Osina, w lesie, po obu stronach linii kolejowej Szczecin-Koło
brzeg. 

W wyniku szczegółowych badań powierzchniowych zinwentaryzowano ok. 95 kurha
nów; nie jest wykluczone, że wolne przestrzenie pomiędzy skupiskami kurhanów zajmują 
groby płaskie. Celem badań było pozyskanie zespołów źródeł mogących stanowić podstawę 
do sformułowania wniosku o wpis stanowiska do rejestru zabytków. 
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Do badań wytypowano kurhan nr 48 o średnicy ok. 7,6 m i wysokości 0,9 m, położony 
w części południowo-wschodniej stanowiska. Pracami wykopaliskowymi objęto obszar 95 
m2. Zarejestrowano 6 obiektów nieruchomych: 
- obiekty 2 i 3 -położone bezpośrednio u podstawy nasypu kurhanu od strony południo
wo-zachodniej i zachodniej formą i treścią wskazują na związek z kulturą duchową ludno
ści użytkującej cmentarzysko; 
- obiekty 5 i 6 - zlokalizowane poniżej spągowych partii nasypu kurhanu, funkcja nie 
rozpoznana, związek z okresem wczesnego średniowiecza tylko hipotetyczny ze względu 
na brak ruchomego materiału archeologicznego w ich wypełniskach; 
- obiekt 4 - krawędź bruku kamiennego uchwycona w części zachodniej wykopu, poza 
zasięgiem nasypu kurhanu nr 48, związanego najprawdopodobniej z położonym obok kur
hanem nr 50 (element jego konstrukcji); 
- obiekt l - wyróżniony poza zasięgiem nasypu kurhanu nr 48, w części południo
wo-wschodniej wykopu - analiza stratygrafii, formy oraz treści kulturowej pozwala 
stwierdzić, że jest to spągowa część innego kurhanu, o nasypie zniszczonym przez pobliską 
drogę; z przyczyn pozamerytorycznych wyeksplorowano jedynie jego część. 

Jak więc widać, nie zarejestrowano obiektów nieruchomych, które związane byłyby 
z epoką brązu. Kilka fragm. ceramiki kultury łużyckiej oraz artefakty krzemienne zdepo
nowane były na złożu wtórnym (w nasypie kurhanu). Należy przypuszczać, że ewentualne 
obiekty łużyckie - o ile znajdowały się w tej części stanowiska - zostały zniszczone 
w trakcie budowy nasypów kurhanów. 

Z okresem wczesnego średniowiecza związana jest pozostała część źródeł ruchomych, 
na które składają się: fragm. ceramiki (destrukty co najmniej pięciu naczyń typu Menken-
dorf), ćwiek żelazny, 3 fragm. przepalonych kości. · 

Ze względu na stopień zniszczenia (trzy serie nasadzeń i zrębów drzew, współczesna 
gospodarka leśna) nie udało się ustalić formy pochówka. Ze względu jednak na znikomą 
ilość materiału osteologicznego (pozyskanego ze stropowych części nasypu kurhanu) oraz 
mając na uwadze cechy obrządku pogrzebowego w tym okresie można sądzić, że prawdo
podobnie był to popielnicowy grób nakurhanowy. 

Kurhan nr 48 oraz obiekt l w oparciu o cechy formalne ceramiki można datować na 
koniec IX-2. pol. X w. 

Badania winny być kontynuowane ze względu na stopień zniszczenia nasypów części 
kurhanów oraz planowane dalsze prace leśne. 

Podebłocie, st. l, grodzisko 
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 oraz wolontariusze ze Stanów Zjednoczonych, Anglii i Polski. 
Analizy dendrochronologiczne wykonał dr Tomasz Ważny. Finanso
wane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzie
siąty sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne: VIII-XI w. 

Tegoroczne badania koncentrowały się głównie w zachodniej, słabo dotąd przebadanej 
części p-odziska (st. 1), gdzie wytyczono 3 wykopy (XXXIV-XXXVI) o łącznej powierzchni 
352 m . Celem prac było poznanie rozplanowania przestrzennego obiektów. 

Wykop XXXIV dostarczył najciekawszych w tym sezonie odkryć. W północnej jego 
części odkryto duży obiekt (5 x 3 m i 2 m głębokości) - dwufazową jamę (ziemiankę?) 
wypełnioną ciemną ziemią, w której natrafiono na pozostałości drewnianych konstrukcji. 
Eksploracja tego obiektu będzie kontynuowana w przyszłym sezonie. Interesującym od
kryciem w wykopie był rów o nieregularnym kształcie, biegnący równolegle do krawędzi 
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cypla. Wypełnisko rowu (dwufazowe) zawierało dużą ilość wczesnośredniowiecznych od
padków (kości zwierzęce, fragm. glinianych naczyń, w tym przepalone, węgiel drzewny, 
kilka przedmiotów metalowych). Warstwy "śmieci" przykryte były warstwami czystej 
gliny. Funkcja obiektu nie jest jasna. W środkowej części wykopu odkryto ślady bunkra 
i okopów z czasów I wojny światowej (z 1915 r.). 

W północnej części wykopu XXXV zlokalizowano półziemiankę. Przebadano jedynie jej 
górne warstwy, pozostawiając eksplorację dolnej partii wypełniska i zachodnią część obiek
tu na przyszły sezon. Pośrodku wykopu natrafiono na ślady po współczesnym ogródku?, 
natomiast na południu wystąpiła ciemna warstwa (0,3 m) - zapewne wczesnośrednio
wieczny humus. 

Wykop XXXVI posłużył do powiązania tej warstwy z sekwencją stratygraficzną w wy
kopie XV z 1991 r. 

Drugi obszar prac znajdował się w części północno-wschodniej stanowiska. Wytyczono 
tam 4 wykopy (XXXVII-XL) o łącznej powierzchni 56m2

. Celem tych badań było: a) po
znanie stratygrafii obszaru, który nie został zbadany w l. 1981-1985, b) uzyskanie próbek 
drewna do datowania dendrochronologicznego. Wykopy dostarczyły nowych informacji 
o stratygrafii stanowiska, m.in. odkryto nowe szczegóły dotyczące konstrukcji wału I-go 
grodu. Pobrano również próbki drewna z belek sosnowych (okres 4) i desek dębowych 
z półziemianki (okres 6). Okazało się jednak, że żadna z próbek nie jest wystarczająca do 
ustalenia chronologii. 

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

Badania będą kontynuowane. 

Pedebłocie, st. 5 
gm. Trojanów, woj. siedleckie 
AZP69-73/-

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadziła mgr Ewa Marczak (autorka sprawozdania) pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego . Udział wzięli stu
denci Instytutu Archeologii UW Wstępną analizę szczątków archeo
zoologicznych przeprowadziła mgr Anna Gręzak. Finansowane przez 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Drugi sezon ba
dań. Osada przygrodowa z okresu wczesnego średniowiecza: 
IX/X-pocz. XI w. 

Tegoroczne badania były kontynuacją prac rozpoczętych w 1993 r. 
Obszar st. 5 rozciąga się u podnóża grodziska, po jego południowej stronie, na zboczu 

cypla stanowiącego część wysoczyzny biegnącej wzdłuż dawnej doliny Wisły. Dotychczas 
nie udało się precyzyjnie ustalić wielkości stanowiska ze względu na utrudnioną obserwac
ję terenu i niewielki zakres przeprowadzonych prac. Podkreślić natomiast należy dużą 
różnicę wysokości między północną (górną) partią stanowiska a jego południowym (dol
nym) zasięgiem. Wynosi ona ponad 10 m. Stanowisko odkryto przypadkowo podczas 
zakładania wodociągu we wsi w 1993 r. Prace te zniszczyły, ale jednocześnie odsłoniły ślady 
trzech obiektów archeologicznych, co skłoniło do rozpoczęcia w 1994 r. badań wykopalisko
wych na tym terenie. 

Podstawowym ich celem była odpowiedź na pytanie: czy warstwa kulturowa występu
jąca na południowym stoku cypla powstała w wyniku erozji ziemi z wyżej położonych 
partii grodziska, czy też jest efektem istniejących tu form osadnictwa? Aby rozstrzygnąć tę 
kwestię wytyczono 5 wykopów sondażowych o wielkości 3 x 3 m. Łącznie przebadano 
45 m2 powierzchni. Wykopy o długości 41,5 m wytyczono wzdłuż osi północ-południe 
w pięciametrowych odległościach. 

Zarejestrowano 12 warstw kulturowych, które stanowiły podstawowe jednostki straty
fikacyjne . We wszystkich wykopach występowała warstwa ziemi ornej, poniżej której 
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w wykopach l , 2, 3 i 4 znajdowała się warstwa kulturowa charakteryzująca się ciemnosza
rym kolorem, dużą ilością drobnych węgli drzewnych i występującymi w jej obrębie fragm. 
glinianych naczyń. Warstwa ta powstała w wyniku spływania i osuwania się ziemi z wyżej 
położonych partii stanowiska l. Poniżej tej warstwy, w wykopach l i 4 zarejestrowano 
jednostki związane z istniejącymi in situ obiektami archeologicznymi. Inaczej wyglądała 
sytuacja w wykopie 5 (najniżej położonym) , w którym bezpośrednio pod warstwą ziemi 
ornej (o dużej miąższości w tej partii stanowiska) natrafiono na warstwy związane z obiek
tem przestrzennym. We wszystkich wykopach występowała warstwa przemieszana, pod 
którą znajdował się calec (warstwa piasku, miejscami lekko zglinionego). 

Ciekawym odkryciem były 3 obiekty w wykopach: l , 4 i 5. Obiekt nr 4 w wykopie 
l określono jako półziemiankę, w której natrafiono na ślady zniszczonego, kamienno-gli
nianego pieca i na dużą ilość fragm. glinianych naczyń (głównie w wypełnisku obiektu). 

Obiekt nr 5 w wykopie 4 to jama o nie ustalonej funkcji. Jej głębokość dochodziła do 
ok. l m. W wypełnisku obiektu znaleziono niewielką ilość zabytków ruchomych. 

Obiekt 6 w wykopie 5 okazał się ziemianką wybudowaną na planie kwadratu, o głębo
kości ok. 1,6 m. W obrębie warstwy wypełniskowej natrafiono na dużą ilość przepalonych 
kamieni, które były prawdopodobnie pozostałością kamiennego paleniska?, zlokalizowane
go w części północnej obiektu, oraz na niewielką ilość zabytków ruchomych. Obiekt ten nie 
został wyeksplorowany do końca. 

Wśród zabytków ruchomych ilościowo dominują fragm. glinianych naczyń (925 sztuk). 
Są to przeważnie fragm. garnków, dobrze wypalonych, obtaczanych, często ornamentowa
nych żłobkami i liniami falistymi . Najwięcej tego typu zabytków pochodzi z obiektu 
4 w wykopie l. Poza ceramiką znaleziono szczątki zwierzęce (209), wśród których 
60 fragm. to kości bydła, 31 świni , 9 owcy- kozy, 6 konia i 6 jelenia. W pozostałych 97. przy
padkach nie udało się określić przynależności gatunkowej. Na uwagę zasługują również 
pojedyncze znaleziska kamienne (osełka odkryta w ob. 4 w wykopie l ) i metalowe 
(4 fragm. żelaznych przedmiotów o nie ustalonej funkcji). 

Odkryte na stanowisku 5 obiekty archeologiczne związane były z istniejącą w tym 
miejscu osadą przygrodową, funkcjonującą w ramach kompleksu osadniczego powstałego 
wokół grodu. 

Stanowisko to odpowiada chronologicznie II fazie osady przygrodowej (st. 2) powstałej 
po wschodniej stronie grodu, która z kolei współwystępowała z drugim grodem, funkcjonu
jącym w okresie od IX/X do pocz. XI w. 

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

Stanowisko 5 wymaga dalszych badań, przede wszystkim w celu ustalenia jego zasięgu. 

Pszczew, st. 160, gm. loco, woj. gorzowskie- patrz: neolit 
Pszczew, st. 162, gm. loco, woj. gorzowskie - patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

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

Muzeum Pierwszych Piastów na Led
nicy 

Badania prowadził mgr Jacek Wrzesiński. Finansowane przez Mu
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Umocnienia obronne grodu 
wczesnośredniowiecznego. 

W 1994 r. na Ostrowie Lednickim archeologiczne prace wykopaliskowe prowadzono 
jedynie w ramach wykopu 1/83. Badania na wykopie skupiły się przede wszystkim na 
odcinku B (styk wału starszego i młodszego grodu). Prace prowadzono na powierzchni 
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35m2
, odsłaniając i dokumentując poszczególne poziomy konstrukcji drewnianych w ra

mach trzech wyróżnionych warstw - rv, V, VI. 
Warstwa IV to pas konstrukcji o przebiegu z północnego wschodu na południowy 

zachód, występujących w środkowej partii badanego odcinka. Jej długość dochodzi do 
ok. 7 m, a szerokość od ok. 1,8 m (w partii północnej) do 2,6 m (w partii południowej). 
Eksplorację prowadzono od poziomu 41 (gł~bokość 111,05-110,9 m n . p. m.) do poziomu 
52 (głębokość 110,3~110,25 m n. p. m.) . Srednia miąższość eksplorowanych poziomów 
dochodziła do ok. 5,5 cm. Stan zachowania elementów konstrukcji drewnianych jest 
bardzo słaby, czytelne są jedynie w postaci smug (długość od kilku do ok. 100 cm). 
W najniższych poziomach elementy konstrukcji drewnianej czytelne są znacznie lepiej 
(wyraźnie czytelne od poziomu 50) i dochodzą do długości od 100 do 200 cm. Do poziomu 
50 elementy drewniane układane były przemiennie - wzdłuż i w poprzek biegu całej 
konstrukcji (warstwy). Stosunkowo krótkie elementy drewniane układane były równoleg
le, gęsto obok siebie, w grupach po kilka-kilkanaście. Leżały zarówno wzdłuż, jak i w po
przek przebiegu warstwy, a ich końce miejscami zachodzą na siebie tworząc ,joqełkę". 

N a poziomie 50 wzdłuż przebiegu warstwy IV czytelne są wyraźnie 3 stosy. Srodkowy, 
uchwycony całkowicie, ma wymiary 240 x 240 cm. Występujące w nich elementy konstruk
cji drewnianej układane są prostopadle do przebiegu warstwy. Są lekko (9-12 cm) nachylo
ne do wnętrza układu. Elementy leżące od strony wewnętrznej stosu nachodzą na elemen
ty strony zewnętrznej . W ściśle przylegającym i przewiązanym stosie południowym 
elementy układane są głównie równolegle do kierunku przebiegu warstwy. Natomiast 
w stosie północnym (również przewiązanym ze środkowym) występują długie elementy 
układane wyłącznie na osi wzdłuż przebiegu warstwy. 

Warstwa V występuje w części południowo-wschodniej wykopu, na powierzchni 
o kształcie trójkąta o dłuższym boku (północ-południe) długości ok. 5 m i krótszym o dłu
gości ok. 2,5-3 m. Eksplorację prowadzono od poziomu 35 (głębokość 110,99-110,85 m n. 
p. m.) do poziomu 45 (głębokość 110,2~110,21 m n. p. m.). W najniższym poziomie zasięg 
warstwy zmniejsza się do ok. 3,4 x 2,4 m. Występujące tu elementy konstrukcji drewnia
nych, słabo zachowane, nie są układane regularnie we wszystkich poziomach. W wyższych 
pojedyncze elementy leżą albo na osi o. kierunku północ-południe, albo północny za
chód-południowy wschód. Występujące tu elementy są krótkie (maksymalnie do ok. 
100-120 cm) i najczęściej nieznacznie (2- 5 cm) nachylone ku południu, południowemu 
wschodowi. Na poziomie 44 wystąpił zwarty, gęsty układ elementów drewnianych leżących 
na kilku kierunkach, a cały układ ma przebieg południowy zachód-północny wschód. 
W najniższym (eksplorowanym) poziomie wystąpiło kilka pojedynczych elementów leżą
cych na osi południowy wschód-północny zachód. Powtarzają one kierunek przebiegu 
warstwy rv. 

Warstwa VI obejmuje północno-zachodnią partię odcinka B. Uchwycona jest na długo
ści ok. 4,5 m, a jej szerokość dochodzi do 2,3 m. Eksplorację prowadzono od poziomu 
16 (głębokość 111,5-111,3 m n. p. m.) do poziomu 20 (głębokość 111,2-110,95 m n . p. m.). 
Wyróżnić tu możemy 2 stosy ułożone wzdłuż przebiegu warstwy (północny wschód-połu
dniowy zachód). Większą (południową) partię warstwy obejmuje stos o uchwyconej długo
ści ok. 3,5 m i szerokości 2,3 m. Składa się on z dwu partii - zewnętrznej i wewnętrznej 
-gdzie obserwujemy bardzo regularny układ elementów konstrukcji drewnianej . Wystę
pujące tu elementy są krótkie (do 100 cm), szerokie (do ok. 20 cm) i pła:Skie. Układane są 
równolegle do siebie i prostopadle do kierunku przebiegu warstwy. Nachylone są do jej 
wnętrza. 

Fragmentarycznie uchwycony stos północny ma wąskie (10-15 cm) elementy drewnia
ne, układane w poszczególnych poziomach przemiennie (prostopadle bądź równolegle do 
przebiegu warstwy). 

Podczas badań w 1994 r. wybrane partie wypełniska warstw poszczególnych poziomów 
szlamowano celem poszukiwania makroszczątków przyrodniczych. Pobrano także profil 
do analiz palinologicznych. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
Badania będą kontynuowane. 
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Sitno, st. 11, gm. Szczecinek, woj. koszalińskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Sławsko Dolne, st. 34, gm. Strzelno, woj. bydgoskie -patrz: neolit 
Spytkowice, st. 26, gm. loco, woj . bielskie- patrz: neolit 

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

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadzili mgr mgr Ewa Marczak i Paul Barford ((autorzy 
sprawozdania) pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego. 
Udział wzięli studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszaw
skiego. Analizy antropologiczne wykonał dr Karol Piasecki. Finansowa
ne przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne- wczesne średniowiecze. 
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W sierpniu 1993 r., podczas stacjonarnych badań wykopaliskowych na grodzisku (st. l ) 
w Podebłociu, przeprowadzono retrospekcję terenu w promieniu ok. l km od badanego 
stanowiska. Wynikiem tych prac było odkrycie w położonym niedaleko 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 Jaźnia do Mościsk. Porlobnie jak wczesnośredniowieczny zespół osadniczy 
w Podebłociu, stanowisko w Stasinie położone jest na krawędzi wysoczyzny rozciągającej 
się wzdłuż dawnej doliny Wisły. Odkrycie nowego stanowiska możliwe było dzięki odlesie
niu niewielkiego obszaru o powierzchni ok. 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 jego skupiskach występowały fragm. glinianych naczyń i silnie przepalo
ne kości. 

Łącznie znaleziono 55 fragm. glinianych naczyń (14 pochodzi ze skupiska A, 41 ze 
skupiska B) oraz ok. 80 fragm. silnie przepalonych kości ludzkich (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 
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 odkrytego stanowiska. Fragmenty glinianych naczyń należy datować na 
szeroko pojęty okres wczesnego średniowiecza. 

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



84 

Strzegowa, st. Góra Grodzisko 
Pańskie 
gm. Wolbrom, woj . katowickie 
AZP98-54/-

Wczesne średniowiecze 

Zespół Badań Konserwatorskich Łódź 

Badania prowadził mgr Błażej Muzolf. Finansowane przez Zarząd 
Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Dąbrowie Górniczej. 
Pierwszy sezon badań. Gród z XIII-XIV w. , osadnictwo z okresu póź
norzymskiego, halsztackiego, neolityczno-wczesnobrązowego. 

Relikty grodu położone są na szczycie Góry Grodzisko Pańskie, wśród grzbietów 
skalnych wydzielających wraz z wałami odcinkowymi kilka majdanów, oznaczonych przez 
nas nr I-IX. Prace w tym sezonie skupiliśmy na rozpoznaniu przekopem wałów osłaniają
cych od strony południowej majdan l, częściowo obszar tego majdanu i majdan II. Wykop 
przez wały o długości 25 m pozwolił stwierdzić, że na linii głównego podejścia do grodu 
znajdują się relikty trzech wałów (z tego dwa wyraźnie czytelne) przedzielone suchymi 
fosami. 

Wał I, główny, wzniesiono na skraju naturalnego skalnego uskoku z kamieni i lessu. 
Fragmenty spalonych belek nie pozwalająjednoznacznie określić ich układu i przeznaczenia. 

Wał II, położony poniżej , wzniesiono z układanych w suchy mur głazów wapiennych 
oraz z lessu w konstrukcjach drewnianych. Być może były to swego rodzaju skrzynie. 

Wał III, zewnętrzny, słabo rysujący się w terenie i w wykopie, był chybajedynie nasy
pem ziemnym. 

W wykopach zlokalizowanych na majdanach odkryto bardzo duże nagromadzenie ma
teriałów ceramicznych i żelaznych w postaci: grotów bełtów, fragm. sierpów, fragm. ostrogi 
z graniastym kolcem, dużych szczypiec kowalskich itd. 

W wykopach zlokalizowano również relikty palenisk oraz fragm. pieca glinianego, 
usytuowanego w narożniku spalonego budynku drewnianego w konstrukcji zrębowej. 
Stwierdzono także ślady metalurgii, tak żelaznej , jak i ołowiu, w postaci bryłek żużla oraz 
placków ołowiu. Całość materiału średniowiecznego obejmuje w. XIII po początki XN w. 

Oprócz powyższych materiałów pozyskano fragm. ceramiki tzw. siwej oraz fragm. 
naczyń zasobowych kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich. Nie 
stwierdzono obiektów tej kultury. 

Wydobyto także liczny inwentarz krzemienny w postaci kilku dużych rdzeni wióro
wych dwupiętowych, wiórów, odłupków itd., związanych z funkcjonowaniem krzemienie. 
Wstępnie należy ten inwentarz łączyć z cyklem lendzielsko-polgarskim (faza młodsza?) 
datowanym na schyłek IV i początek III tysiąclecia p. n. e. 

Badania będą kontynuowane. 

Swadzim, st. l 
gm. Tarnowo Podgórne, woj. 
poznańskie 
AZP 51-26/119 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia· Archeologiczna w Pozna
mu 

Badania prowadził mgr Edward Krause. Finansowane przez Wielko
polski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu. Pierwszy sezon 
badań . Osada z okresu wczesnośredniowiecznego z VII-XIII 
i z XII-l. poł. XIII w. 

Stanowisko o powierzchni do ok. 5 ha położone jest na północno-wschodnim stoku 
obszernego wyniesienia w pobliżu doliny rzeki Przeźmierki, na jego południowym cyplu. 
Ekspozycja dodatnia, przewyższenie w stosunku do doliny dochodzi do ok. 7 m. Obecnie 
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użytkowane jest jako pole orne, należące do Gospodarstwa Rolnego Akademii Rolniczej 
wPoznaniu. 

Badania wykopaliskowe miały charakter ratowniczy, a wykonano je w związku z budo
wą tzw. obwodnicy gazowej dla Poznania. Przebieg i budowa gazociągu warunkowała czas 
prowadzenia badań, lokalizację i rozmiary wykopu archeologicznego. Wykop miał szero
kość 2 m, a długość 105 m. Objęto także nadzorem archeologicznym ok. 150 mb wykopu 
gazowniczego na północ i południe od wykopu archeologicznego. 

Odkryto 4 obiekty mieszkalne, datowane na podstawie ceramiki na VII-VIII w., oraz 
11 obiektów z XII-l. poł. XIII w., w tym jeden ze śladami działalności metalurgicznej: 
kowalskiej (narzędzia) i hurtowniczo-odlewniczej (fragm. żużli żelaznych wyraźnie 
o kształtach tygli odlewniczych). 

Z obiektów nieruchomych fazy starszej pochodzi 146 fragm. ceramiki ręcznie lepionej 
i bardzo słabo górą obtaczanej (trudnej do określenia jednoznacznego) oraz 43 kości 
zwierzęce i rozcieracz kamienny. 

Z obiektów nieruchomych fazy młodszej pochodzą 442 fragm. ceramiki całkowicie 
obtaczanej oraz przedmioty żelazne: dłuto, nóż, sierp, 2 przebijaki lub punktaki, 10 gwoź
dzi, 3 przedmioty nieokreślone, a także fragm. polepy, 163 fragm. żużla żelaznego (obiekty 
7, 9, 10, 129) oraz ok. 80 kości zwierzęcych. Z powierzchni stanowiska oraz z humusu 
zebrano 65 ułamków ceramiki oraz 22 odłupki krzemienne, świadczące być może o osad
nictwie neolitycznym na stanowisku. 

Dokumentacja i materiały przechowywane są w Pracowni Archeologicznej Ośrodka 
Naukowo-Konserwatorskiego PP PKZ w Poznaniu. 

Badania terenowe zakończono . 

Szczecin-Stare Miasto-Pod
zamcze, st. 20 

Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii Pracownia Arche
ologiczna w Szczecinie AZP 30-05/77 

Badaniami kierował prof. 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 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeo
logicznych w Szczecinie przy ws.Parciu Instytutu Archeologii i Etno
logii Polskiej Akademii Nauk. Osmy sezon wykopaliskowy. Przypo
rtowa dzielnica wczesnośredniowiecznego Szczecina. 

Prace wykopaliskowe w 1994 r. na szczecińskim Podzamczu (kwartał 6) prowadzono 
równolegle na trzech odcinkach: w wykopie głównym, na świadku przy profilu wschodnim 
w wykopie głównym oraz w wykopie piwnicznym, na przestrzeni o łącznej powierzchni 
121m2

• 
Wykop główny. Odsłonięto 4 poziomy konstrukcji drewnianych (łącznie z poziomem 

27, którego eksplorację rozpoczęto w sezonie 1993). W ramach 27 poziomu wyróżniono: 
budynek 16, ulicę o przebiegu północ-południe oraz zwalisko desek i belek w północnej 
części wykopu. Budynek 16 to zachowana fragmentarycznie chata plecionkowa, w której 
poziom użytkowania wyznaczała warstwa żółtoszarej gliny. Na wschód od chaty 16 znajdo
wała się dwulegarowa ulica o przebiegu północ-południe. Nawierzchnię ulicy tworzyły 
belki i deski ułożone prostopadle do legarów. Na północ od chaty 16 odkryto zwalisko belek 
i desek, nie tworzące konstrukcji o czytelnej funkcji . 27 poziom konstrukcji drewnianych 
wyznaczył spąg 11 warstwy osadniczej. Kolejny, 28 poziom, związany był z warstwą 12, 
której głównym komponentem była brunatna mierzwa z fragm. drewna, miejscami ciem
nobrunatna próchnica, węgle drzewne, soczewki gliny (głównie przy profJJ.u wschodnim 
i północnym) oraz łuski rybie (głównie przy profilu północnym) . Pod chatą 16, w środkowej 
części wykopu głównego, natrafiono na budynek zrębowy nr 17 (28 poziom) oraz przylega
jącą do niego od wschodu przybudówkę 17 A. Z ramy chaty 17 odsłonięto w całości ścianę 
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wschodnią (wspólną dla chaty i przybudówki) oraz częściowo ściany południową i północ
ną. Na północ od kompleksu 17 odkryto budowlę zrębową oznaczoną jako chata 
18. Uchwycono we fragmencie jej ściany wschodnią i południową. W połowie długości belki 
ściany wschodniej znajdowało się wejście do chaty. We wschodniej części wykopu odsłonięto 
ulicę (poziom) związaną chronologicznie z budynkami 17, 17 A i 18. Ulica, biegnąca na osi 
północ-południe, była w stosunku do ulic z poziomów wyższych nieznacznie przesunięta 
na zachód, szczególnie na północnym jej odcinku. Wymoszczenie ulicy spoczywało na 
trzech legarach. Po wyeksplorowaniu 28 poziomu konstrukcji drewnianych odsłonięto 
kolejną ulicę. Poziom 29 charakteryzuje dalsze przesunięcie linii zabudowy na zachód 
w stosunku do poziomów wyższych. Podobne rozplanowanie przestrzenne zabudowy zaob
serwowano również w 30 poziomie konstrukcji drewnianych, który tworzyły: budynek 
zrębowy 19 oraz budynek 20. Eksplorację zakończono na tym poziomie. 

Świadek we wschodniej części wykopu głównego. Odsłonięto i wyeksplorowano 
fragm. pięciu budynków zrębowych i plecionkowych, które stratygraficznie związane są 
z poziomami 17 i 18, badanymi w wykopie głównym w l. 1992 i 1993. 

Wykop piwniczny. Odsłonięto 3 poziomy konstrukcji drewnianych, zalegających po
niżej 8 poziomu odkrytego w 1992 r. 

Charakter konstrukcji drewnianych, jak i układ warstw wskazują na istnienie w tym 
rejonie podgrodzia wału ziemno-drewnianego. 

W świetle materiałów ceramicznych chronologia nawarstwień odkrytych w bieżącym 
roku przedstawia się następująco: wykop główny - l. poł. XII w., świadek w wykopie 
głównym- l. pol. XIII w., wykop piwniczny- 2. pol. XI-XII w.? 

Tarnów, st. 101 
AZP 104-66/61 

Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska w Tarnowie 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Cetera (autor sprawozdania) 
i Jerzy Okoński. Finansowane przez Zakład Poszukiwania Nafty 
i Gazu w Krakowie. Badania ratownicze. Osada przygrodowa. Wczes
ne średniowiecze . 

Osada na stanowisku nr 101 w Tarnowie położonajest na krawędzi Progu Karpackiego, na 
wyodrębnionym garbie terenowym, w odległości ok. 300 m na północ od wałów grodziska 
w Zawadzie. Osada nie była wcześniej znana, gdyż obiekty przykryte były warstwą zwie
trzeliny fliszowej, a powierzchnię stanowiska zajmowała łąka. Stanowisko odkryto i zba
dano w czerwcu 1994 r. podczas prac ziemnych przy lokalizacji wiertni gazowej. 

Przebadanych zostało 25 arów stanowiska, którego powierzchnia wynosi ok. 0,8--1 ha. 
Odsłonięto i zbadano 17 obiektów archeologicznych, wśród których wyróżnić możemy: 
2 paleniska wolno stojące, jamę oraz 14 budynków o charakterze mieszkalnym i gospodar
czym. Pięć budynków zakwalifikowano jako półziemianki, natomiast 9 jako naziemne. 

Półziemianki (ob. nr 3, 8, 9, 10, 16) miały zarysy regularnych czworokątów zbliżonych 
do kwadratu i powierzchnię 8--20 m2

• Zagłębienie w calec wynosiło od 45 do 65 cm. 
Budynki nr 3 i 9 zbudowane zostały w konstrukcji zrębowej, a ciężar dachu przenosiły 
słupy. W obydwu odsłonięto kamienno-gliniane piece kopułkowe o wymiarach 1,2 x 1,2 m, 
z zachowaną komorą paleniskową. Piece usytuowane były w narożnikach chat. 

Budynki naziemne (ob. nr 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 17) miały zarysy regularnych owali 
bądź wydłużonych prostokątów o powierzchni od 3,2 do 10m2

. W wypełniskach ich stwier
dzono występowanie palenisk lub śladów po nich w postaci przepalonych kamieni. Ściany 
budynków wykonano w technice plecionkowej. 

Większość zbadanych budynków została zniszczona w wyniku pożaru, czego dowodzą 
wyraźne warstwy spalenizny w partiach dennych obiektów. 

Z analizy rozplanowania obiektów wnioskować można, że zabudowa osady miała roz
proszony charakter. Pomiędzy zgrupowaniami obiektów, odpowiadającymi zapewne po
szczególnym zagrodom, były przestrzenie wolne od zabudowy. 

--- - - - - - - --- - - - - - - - - - --
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Pozyskano liczny materiał zabytkowy, który pozwala datować osadę na 2. poł. X i pier
wsze dziesięciolecia XI w., czyli na II fazę funkcjonowania pobliskiego grodziska w Zawa
dzie. 

Badania na stanowisku 101 w Tarnowie były cennym uzupełnieniem badań wczesno
średniowiecznego kompleksu osadniczego na zachodnim zboczu Góry Św. Marcina w Tar
nowie. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

Trzcinica, st. l 
gm. Jasło, woj. krośnieńskie 

Badania prowadził J. Garncarski. Osada, grodzisko. Wczesna epoka 
brązu, wczesne średniowiecze. 

*Literatura: Materiały ... , s. 184. 

Torowo, st. 7, gm. Szczecinek, woj. koszalińskie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres 
wpływów rzymskich 
Wieliczka, st. 11, gm. loco, woj. katowickie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

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

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii w Poznaniu 

Badania prowadzili dr dr Włodzimierz Rączkowski (autor sprawo
zdania) i Arkadiusz Marciniak. Finansowane przez Fundację "Dzie
dzictwo". Piąty sezon badań . Grodzisko wczesnośredniowieczne 
(VIII-IX w.). 

Badaniami objęto obszar 112,5 m2 w wykopach na wale, przekopie pomiędzy wałem 
i wcześniejszym wykopem na majdanie oraz poza grodziskiem nad Wieprzą i przed bramą. 
Prac nie zakończono tylko w wykopie na wale. 

Podczas prac na wale kontynuowano eksplorację drewnianej konstrukcji będącej pod
stawą wału. Jest to konstrukcja przekładkowa, zbudowana z długich belek o przebiegu 
zgodnym z kierunkiem przebiegu wału. Od strony wewnętrznej zaobserwowano także 
ślady wbitych pionowo słupów drewnianych, zabezpieczających całość przed rozsunięciem. 
Słupy te wbite są w trzech równoległych rzędach, w odległości ok. 1-1,5 m jeden od 
drugiego. Można oczekiwać, że na niższych poziomach zaobserwowane zostaną kolejne 
"palisady" słupów w środkowej i zewnętrznej części wału. Zaobserwowano również wiele 
interesujących rozwiązań technicznych łączenia rzędów "palisady" z konstrukcją przekła
dkową. 

W wykopie łączącym wcześniej zbadany fragm. majdanu z badaniami na wale zareje
strowano obiekty, które można łączyć z gospodarczą działalnością mieszkańców (miejsca 
prażenia zboża?). 

W wykopie założonym nad rzeką Wieprzą zarejestrowano, oprócz znanej już z poprze
dniego sezonu konstrukcji (po?)mostu, faszynę wyznaczającą przebieg brzegu rzeki i jej 
poziom w IX w. Na zewnątrz faszyny, poniżej poziomu wczesnośredniowiecznej Wieprzy, 
odkryto snopek prawdopodobnie lnu. 
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W wykopie przed bramą zaobserwowano pozostałości konstrukcji ostrokołu broniącego 
bramę przed bezpośrednim atakiem oraz faszynę wyznaczającą brzeg zbiornika wodnego 
(paleomeandra pełniącego funkcję fosy?). 

Materiały znajdują się w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
wPoznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

Zgłowiączka, st. 4 
gm. Lubraniec, woj. włocław
skie 
AZP 50-45/107 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadziła Aldon,a Andrzejewska z Katedry Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego. Osmy sezon badań wsi wczesnośrednio
wiecznej. Cmentarzysko z XII-XIII w. 

W sezonie 1994 rozpoznaniem archeologicznym objęto cmentarzysko. Przebadano ob
szar 627m2

, na którym odkryto 100 jam grobowych zawierających 109 pochówków, co 
stanowi ok. 70% całego cmentarzyska. W 23 grobach znaleziono różne przedmioty, były to 
głównie noże żelazne, kabłączki skroniowe i pierścionki, a także krzesiwa, połówki sreb
rnych denarów, osełka. W jednym przypadku zmarły pochowany był w trumnie. Wszyscy 
zmarli złożeni zostali głowami na zachód. Cmentarzysko funkcjonowało we wsi w okresie 
przed powstaniem parafii, po czym przeniesione zostało w miejsce lokalizacji kościoła, 
a miejsce poprzedniego zajęło osadnictwo wsi. Ślady zabudowy XIII-wiecznej odkryto 
w poziomie zalegającym na cmentarzysku, w postaci zarysów dwóch chałup i blisko uloko
wanych kilku palenisk. 

Badania wsi będą kontynuowane. 

PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE 

Bochnia, st. l 
gm. loco, woj. tarnowskie 
AZP 104-61/1 

Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska w Tarnowie 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Cetera (autor sprawozdania), 
Eligiusz Dworaczyński i Jerzy Okoński. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie. Miasto średnio
wieczne. 

Wiosną 1994 r. przeprowadzono badania sondażowe na terenie Bochni. Rejon badań 
obejmował teren położony na północ i wschód od tzw. zamku żupnego, w obrębie ogródków 
miejskich, od północny ograniczonych potokiem Storynka. Flanowana zabudowa tej części 
miasta stwarzała okazję dostosowania architektury do wyników badań. 

Teren badań znajduje się w obrębie tzw. miasta dolnego, które w roku 1253 objęte 
zostało aktem lokacyjnym. Podstawowym celem badań sondażowych było sprawdzenie 
koncepcji, wg której poświadczone w źródłach średniowiecznych mury miejskie Bochni 
miały przebiegać na północ od "zamku żupnego". 
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W wykopie 1/94 o wymiarach 5,8 x 1,5 i głębokości 3,2 m, usytuowanym w odległości 
130 m na wschód od "zamku", w linii przebiegu jego ściany północnej, odsłonięto wyłącz
nie nawarstwienia średniowieczne i nowożytne. Poszczególne poziomy osadnicze były 
moszczone drewnem i osuszane, ponieważ teren w tym miejscu stanowił obszar akumula
cji erozyjnej. Nie odsłonięto żadnych elementów architektury murowanej. 

W wykopie 2/94 o wymiarach 3,2 x 1,5 m i głębokości 1,9 m, odsuniętym od ściany 
wschodniej "zamku" na odległość 60 m, odkrytojedyniejamę z materiałem datowanym na 
XV w. 

Wyniki badań ostatecznie wykluczają obszar zawarty pomiędzy północną ścianą "zam
ku żupnego" a potokiem Storynkajako miejsce istnienia fortyfikacji miejskich. 

Bytom, st. 2 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 
gm. loco, woj. katowickie 
AZP 96-46/-
lub 96-47/-

Badania prowadzili mgr mgr Marian Pawliński, Dorota Podyma, 
Izabella Wójcik ((autorka sprawozdania). Konsultanci: doc. Jerzy 
Lodowski, prof. dr hab. Jerzy Rozpędowski, dr Cz. Lasota. Finanso
wane przez Urząd Miasta Bytomia, Urząd Wojewódzki w Katowicach 
i Muzeum Górnośląskie. Drugi sezon badań. Miasto średniowieczne. 

Skoncentrowano się na dalszym rozpoznaniu układu nawarstwień w wykopie na płycie 
rynku, przylegającym od strony wschodniej do pierzei zachodniej. Założono także 4 wyko
py sondażowe (sondaż 2, 3, 4, 5). Lączna powierzchnia badań objęła 182m2 (bez zabudowy 
murowanej). Po zdjęciu kolejnego poziomu bruku z głębokości 277,15-276,90 m n. p. m. natra
fiono na dwa średniowieczne kramy, w których produkowano i sprzedawano różne przed
mioty z drewna. Natrafiono także na dwa kolejne poziomy bruku, datowane materiałem 
ceramicznym na XIV-XV w. Bruk składał się z niezbyt starannie dobieranych kamieni 
wapiennych i miejscami nosił ślady napraw przez wypełnienie zagłębień dorzuconymi 
bezładnie kamieniami. Znikoma ilość materiału z XVI w. świadczy o tym, że poziom zawie
rający taki materiał został zniwelowany przed wybrukowaniem płyty rynku w XVII w. 

W trakcie eksploracji nawarstwień pozyskano ok. 2500 fragm. ceramiki naczyniowej, 
fragm. kafli garnkowych i płytowych, znaczną ilość wyrobów drewnianych (3 kule, młotek, 
fragm. koła, naczynia klepkowe, łyżkę, l fragm. talerza). Szkło reprezentowały pojedyncze 
ułamki szyb i l fragm. stopki pucharu. Znaleziono ponadto 2 małe kulki kamienne i jedną 
wykonaną z nierozpoznanego tworzywa o twardości wynoszącej 7 w skali Mohsa. Na uwa
gę zasługują zdobiony kościany igielnik i kostka do gry. Licznie występowały także fragm. 
przedmiotów skórzanych, bliżej nieokreślone przedmioty żelazne i kawałki ołowiu. 

Materiał oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. 
Badania będą kontynuowane. 

Chełm, st. 99- patrz: okres nowożytny 
Chełm-Stare Miasto, ul. Krzywa- patrz: wczesne średniowiecze 
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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 Barbary Szpunar. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie. Drugi sezon badań. Za
mek średniowieczny. 

Badania skoncentrowały się na odkrywaniu północnej częsc1 wzgórza zamkowego 
w rejonie domu zamkowego. Przebadano 2,5 ara powierzchni. Dom zamkowy usytuowany 
w północnej części wzgórza zamkowego, zamykający od tej strony całość założenia obron
nego, ma kształt prostokąta o wymiarach zewnętrznych 9,6 x 21 m, z dobudowaną od 
południa prostokątną sienią, będącą zapewne także klatką schodową. 

Budynek mieszkalny podzielony jest na dwa pomieszczenia - jedno o wymiarach 
7 x 7 m, z trzema otworami okiennymi, drugie o wymiarach 8,8 x 6 m. Stwierdzono, że 
odsłonięty zarys pomieszczeń to w istocie pomieszczenia na wysokości pierwszej kondyg
nacji zamku. Przyziemie zamku jest niżej. W pomieszczeniu nazywanym roboczo sienią 
odsłonięto w całości zachowany gotycki portal kamienny. Jest to wejście do pierwszej 
kondygnacji zamku. Z wypełniska sieni wydobyto kilkanaście dużych detali architekto
nicznych - są to głównie kamienne elementy okien lub arkad. 

Przedłużono także badany w 1993 r. wykop poprzeczny przez wzgórze zamkowe. Oka
zało się, że mur wschodni, interpretowany jako mur obwodowy, jest wewnętrznym murem 
jednej z faz rozbudowy zamku, zaś rzeczywisty mur obwodowy leży 5 metrów dalej na 
wschód. Przestrzeń między muramijest wybrukowana, z kanałem odprowadzającym wodę 
-być może jest to fragm. szyi bramnej lub podwójnego pasa murów obwodowych. 

Z materiałów ruchomych na uwagę zasługują wydobyte z zasypiska pomieszczeń zam
kowych (a więc już po zniszczeniu zamku) 2 szelągi litewskie Jana Kazimierza, datowane 
na 1666 i 1664 lub 1668 r. 

Badania będą kontynuowane. 

l Elbląg-Stare Miasto- patrz: okres nowożytny 

Głogów-Stare Miasto, Ratusz 
-blok śródrynkowy 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP68-19/-

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Czapla przy współpracy mgr. inż. 
arch. Mariusza Karsta, dr. Czesława Lasoty, mgr. Wacława Pogorzel
skiego. Finansowane przez Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji z siedzi
bą w Głogowie. Badania ratownicze. Miasto (XIII-XX w.), blok śród
rynkowy. 

W zawiązku z pracami budowlanymi przy odbudowie Ratusza, w jego południowo-za
chodnim narożniku został założony wykop o długości 35 m i szerokości 8 m. W jego części 
zachodniej odkryto fundament ratusza wzniesionego w 1835 r. i ryzalitu, który flankował 
renesansową fasadę od strony zachodniej. Stratygrafię warstw kulturowych, częściowo 
zakłóconych wkopami nowożytnymi na tym wykopie, tworzyły poziomy użytkowe rynku, 
które były wyznaczone brukiem z otoczaków polnych. Materiał zabytkowy pozyskany 
z tych nawarstwień można odnieść do XIII/XIV w. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. 
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Głogów-Stare Miasto, kwartał 
A-24 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP68-19/-

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badaniami kierował mgr Zenon Hendel. Udział wzięli: mgr mgr 
Wacław Pogorzelski, Krzysztof Czapla, Piotr Gierczak oraz dr Cze
sław Lasota, mgr Zdzisław Wiśniewski, mgr inż. Jerzy Burnita i mgr 
inż . Mariusz Karst. Finansowane przez Urząd Wojewódzki w Legnicy, 
Urząd Miasta i Gminy w Głogowie oraz PRiUB "BUDOPROJEKT" 
w Głogowie . Pierwszy sezon badań. Osada przedlokacyjna 
(XII/XIII w.), średniowieczne miasto lokacyjne {Xlli-XVI w.), zabudo
wa nowożytna. 
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Badania ratownicze przeprowadzone w 1994 r. w Głogowie na Starym Mieście zostały 
skoncentrowane w wykopie budowlanym o powierzchni 16 arów, usytuowanym w połu
dniowo-zachodniej części kwartału A-24, przy skrzyżowaniu ulic Starowałowej i Balwier
skiej. Wykop podzielono na trzy części: A-24a (północno-zachodnia partia wykopu), roz
dzielający je zaułek, oraz część oznaczona symbolem A-24b. 

W obrębie kwartału A-24 odkryto 61 obiektów nieruchomych, zróżnicowanych pod 
względem wielkości, kształtu, pełnionych pierwotnie funkcji oraz chronologii, związanych 
z czasami poprzedzającymi okres powstania w tej części Głogowa zwartej architektury 
murowanej. 

Za najstarszy uznać należy domniemany grób szkieletowy (obiekt nr 7) z wczesnego 
okresu epoki brązu, związany z tzw. grupą lubuską kultury unietyckiej, który został 
zidentyfikowany w obrębie posesji nr 3, kw. A-24a. 

Następna faza osadnictwa jest reprezentowana przez 10 obiektów średniowiecznych, 
odkrytych w obrębie zachodniej części badanego obszaru, datowanych na XII/XIII-XIII w. 
Stanowiły one pierwszą fazę zabudowy drewnianej. Zespół ten składał się z jednej ziemian
ki, odsłoniętej fragmentarycznie, dwóch półziemianek, jednej kloaki, dwóch jam słupo
wych oraz obiektów o nieokreślonej na obecnym etapie badań funkcji. Z ich rozprzestrze
nienia wynika, że w tym okresie zabudowa na omawianym obszarze miała charakter 
nieregularny Obiekty w sześciu przypadkach jednym ze swoich boków były zorientowane 
identycznie, w kierunku północ-południe, z małym odchyleniem w stronę wschodnią. Są
dzić należy, iż cały zespół tych jam stanowił najdalej na południowy wschód wysunięty 
skrawek osady przedlokacyjnej, uchwyconej wcześniej w zachodniej części Starego Miasta. 

Drugą fazę zabudowy drewnianej należy wiązać z zespołem obiektów wstępnie datowa
nych na XIII/XIV-XV w. , związanych z lokacyjną częścią dawnego miasta. Różniły się one 
między sobą zarówno wielkością, jak i cechami konstrukcyjnymi. Zlokalizowane zostały 
w dwóch przeciwległych częściach badanego kwartału. W partii zachodniej stwierdzono 
występowanie pozostałości dwóch dużych budynków słupowych oraz kilkunastujam o nie
znanym przeznaczeniu. Domostwa były zorientowane dłuższymi bokami w kierunku pół
noc-południe . Ich zarysy w jednym przypadku zachowały się w całości, a w drugimjedynie 
fragmentarycznie. Wzdłuż wschodniej ściany częściowo uchwyconego obiektu odkryto 
koleiny dawnego traktu komunikacyjnego (drogi). Natomiast w środku obiektu odsłonię
tego w całości odkryto pozostałości glinianego pieca. Od strony południowej ten zespół 
budynków okalał rów. Drugie skupisko obiektów związanych z omawianą fazą zabudowy 
tworzyły pozostałości trzech drewnianych piwnic, uchwycone we wschodnim sektorze 
badanego kwartału . Z tą fazą należy również wiązać pozostałości fundamentów czterech 
budynków murowanych, datowanych na schyłek późnego średniowiecza, uchwyconych 
w centralnej części kwartału . 

Pozostałości najmłodszej fazy drewnianej zabudowy w obrębie kwartału A-24, datowa
nej na okresy nowożytne, zachowały się jedynie w postaci resztek dwóch budynków reglo
wych oraz dwóch piwnic - te ostatnie zostały zidentyfikowane we wschodniej części 
kwartału A-24b, natomiast ślady po budynkach były usytuowane w zachodniej partii 
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badanego obszaru. Brak śladów po drewnianych obiektach w środkowym sektorze kwarta
łu wynikał, jak należy sądzić, z faktu, iż bardzo głęboko posadowione zostały w tym 
miejscu fundamenty późniejszego budownictwa murowanego, którym w 2. poł. xvn w. 
najpierw zabudowano zachodnią część kwartału, następnie na przełomie XVII/XVITI w. 
cały badany teren. 

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

Głogów-Stare Miasto, kwartał 
A-26 
gm.loco, woj. legnickie 
AZP68-19/-

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badaniami kierował mgr W. Pogorzelski (autor sprawozdania) przy 
współpracy mgr mgr Z. Hendla i K. Czapli. Inwentaryzację architek
toniczną i badania reliktów piwnic wykonali: mgr inż. arch. J. Burni
ta, mgr inż. arch. A. Karst, dr C. Lasota, mgr Z. Wiśniewski. Finan
sowane przez Urząd Wojewódzki w Legnicy, Urząd Miasta i Gminy 
w Głogowie oraz PRiUB "BUDOPROJEKT" w Głogowie. Miasto 
XIII-XX w. 

Kwartał oznaczony symbolem A-26 na Starym Mieście w Głogowie ograniczają ulice: 
od północy Grodzka, od południa Balwierska, od zachodu Garncarska, od wschodu Para
fialna. W związku z tym, iż północna część kwartału przeznaczona została pod budynki 
mieszkalne, zaistniała konieczność przeprowadzenia w 1994 r. archeologiczno-konserwa
torskich badań na tym obszarze. 

W ich wyniku stwierdzono istnienie dziewięciu posesji, z których l, 3, 5, 6, 7, 9 były 
podpiwniczone w trzech traktach, natomiast 2, 4 i 8 nie były podpiwniczone na linii 
trzeciego traktu. Analiza układu przestrzennego murów oraz ich rozwarstwienie chrono
logiczne pozwoliły stwierdzić, że na obszarze wykopu znajdują się relikty dziewięciu 
kamienic, których początki sięgają okresu gotyckiego. Na przestrzeni stuleci liczba kamie
nic zmieniała się, gdyż u schyłku średniowiecza było ich 10 lub 11. W okresie baroku 
nastąpiło prawdopodobnie połączenie dwóch sąsiadujących kamienic, a dwie o metryce 
średniowiecznej zostały połączone w jeden układ przestrzenny w XIX-XX w. 

Badaniami archeologicznymi objęto zaplecze posesji nr 2, 4 i 8. Wykop na posesji nr 2 
kształtem nawiązywał do prostokąta o wymiarach 6,5 x 6,35 m. Stwierdzono na nim 
obecność pięciu warstw. W warstwie I Oicząc od stropu) odsłonięto, zadokumentowano 
i wyeksplorowano pozostałości po fragmencie budynku gospodarczego, pełniącego rolę 
magazynu zboża. W warstwie II zachowały się fragm. belek po budynku gospodarczym. 
Z warstwą III wiązała się pozostałość po piecu i obiekcie gospodarczym. W warstwie IV nie 
stwierdzono pozostałości po obiektach. Z warstwą V wiązał się podpiwniczony budynek 
gospodarczy. 

Wykop na posesji nr 4 kształtem nawiązywał do kwadratu o długości boku 6,1 m. 
W trakcie eksploracji posesji stwierdzono, że układ warstw części północnej jest odmienny 
od południowej . 

W części północnej wyróżniono cztery warstwy. Tylko w warstwie I znajdował się 
fragm. fundamentu z polnych kamieni oraz fragm. pieca, pozostałe stanowiły próchnice 
przemieszane z fragm. polepy i węgli drzewnych. 

W części południowej wyróżniono pięć warstw. W warstwach I-IV znajdowały się pozo
stałości po fragm. budynku o konstrukcji szachulcowej, o wymiarach 4,6 x 2,8 m, który 
ulegał spaleniu i był odbudowywany na tym samym miejscu. W warstwie V zlokalizowana 
była pozostałość po owalnym obiekcie o wymiarach 1,6 x 1,45 m i głębokości 0,5 m. 
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Wykop na posesji nr 8 kształtem nawiązywał do kwadratu o długości boku 5,8 m. Nie 
stwierdzono w nim obecności warstw kulturowych. Obszar wykopu zajmowały 2 wkopy, 
które zniszczyły warstwy kulturowe do calca. 

Pozyskane w trakcie badań zabytki wskazują, że obszar zajmowany przez kwartał 
A-26 był zagospodarowany w 2. pol. XIII w., a więc po lokalizacji miasta. 

Dokumentacja oraz zabytki znajdują się w Muzeum Archeologiczn<r-Historycznym 
wGłogowie. 

Gródek, st. I, gm.loco, woj. białostockie- patrz: wczesne średniowiecze 

Gruszczyce, st. l 
gm. Blaszki, woj. sieradzkie 
AZP69-42/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 
Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Sieradzu 

Badania prowadzili mgr mgr Anna Marciniak-Kajzer i Tadeusz 
J. Horbacz (autorzy sprawozdania) z grupą studentów Katedry Ar
cheologii Uniwersytetu Łódzkiego. Finansowane przez Wojewódzkie
go Konserwatora Zabytków w Sieradzu. Pierwszy sezon badań. Gró
dek późnośredniowieczny (2. pol. XIV-XV w.) oraz relikty dworu 
nowożytnego (XVI-l. ćw. XVII? w.). 

Stanowisko znajduje się w południow<r-zachodniej części wsi, notowanej w źródłach 
pisanych od 1392 r., na południow<r-zachodnim skraju dawnego terenu podworskiego 
(ulokowanego na krawędzi doliny rzeczki Cieni), ok. 250 m na południowy-wschód od 
nowego budynku miejscowej Szkoły Podstawowej. 

Zlokalizowany w dnie dolinnym wspomnianego cieku kopiec (powstały w wyniku nad
sypania niewielkiej, naturalnej ~y, wyniesionej blisko l m ponad poziom otaczających ją 
bagnistych łąk) to forma o prawie kolistej podstawie i średnicy ok. 32-36 m. Wymiary 
plateau wynoszą ok. 20 x 18 m, a wysokość całego reliktu dochodzi do blisko 3 m. Stoki 
nasypu opadają łagodnie ku dookolnej, "mokrej" fosie, której pierwotna szerokość zbliżała 
się do 10 m, niekiedy przekraczając tę wartość. 

Stanowisko to, znane już od prospekcji terenowej G. Leńczyka w 1937 r. i przez tego 
badacza wprowadzone do literatury przedmiotu, w 1991 r. poddane zostało pracom wery
fikacyjnym, w trakcie których wykonano 10 odwiertów ręcznym świdrem geologicznym 
oraz wyeksplorowano wykop sondażowy o wymiarach 2 x 1,5 m. Działania te pozwoliły 
m.in. na wstępne określenie stratygrafii i chronologii nasypu, interpretowanego jako 
pozostałość wieżowego? dworu na kopcu, będącego późnośredniowieczną- po przełom XV 
i XVI stulecia- siedzibą mieszkalno-obronną Poraitów Gruszczyńskich, właścicieli wie
lowioskowego klucza ziemskiego (por. A. Marciniak-Kajzer, T. J. Horbacz, L. Kajzer, 
Archeologiczne badania weryfikacyjne tzw. grodziska stożkowatego w Gruszczycach, 
gm. Blaszki, woj. sieradzkie, przeprowadzone w 1991 r. na zlecenie Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków w Sieradzu, Łódź 1991, mpis w archiwum OW PSOZ w Sieradzu). 

Postępujące niszczenie obiektu skłoniło do podjęcia ratowniczych prac wykopalisko
wych, które zrealizowano w dniach 1-29 siefP.nia 1994 r. Wyeksplorowano 8 wykopów 
badawczych (I-VIII) o łącznej powierzchni74m2 oraz orientacyjnej kubaturze wypełniska 
ok. 200 m3. Przecięły one nasyp kopca po linii północ-południe i pozwoliły m.in. na 
pełniejsze niż w 1991 r. rozpoznanie jego stratygrafii i rozplanowania przestrzennego sta
nowiska oraz zarejestrowanie reliktów zabudowy i śladów stabilizowania stożka sypanego 
równocześnie ze wznoszeniem ulokowanego w partii centralnej zagłębionego budynku 
zrębowego typu "wieżowego", o rzucie zbliżonym do kwadratu o boku ok. 5 m. Odsłonięto 
m.in. podwalinę dębową i dobrze zachowaną deskową podłogę pierwotną, a także kolejne 
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(3) poziomy moszczenia przyziemia deskami, będące najprawdopodobniej efektem zapobie
gania podsiąkaniu wody (w wyniku wahań jej poziomu) do wnętrza budowli. 

Jednocześnie poczyniono obserwacje pozwalające na stwierdzenie, że na kopcu funkcjo
nował również dwór nowożytny, którego pozostałości nie zarejestrowano podczas prac 
weryfikacyjnych w 1991 r. Była to przypuszczalnie budowla drewniana lub szachulcowa 
(na pewno niepodpiwniczona), której forma budowlana, podobnie jak organizacja prze
strzenna całego założenia, na obecnym etapie badań jest jeszcze trudna do określenia, 
a ślady późniejszego użytkowania tego terenu manifestują się stosunkowo nielicznymi 
reliktami, np. mobilia czy też bruk z eratyków w północnej partii plateau. 

W pozyskanym zbiorze zabytków ruchomych wydzielono: 2211 fragm. ceramiki naczy
niowej, 261 ułamków kafli piecowych (w zdecydowanej przewadze płytowych), 118 przed
miotów metalowych (m.in. 4 sprzączki, 7 grotów bełtów, grot strzały, 6 płytek zbrojniko
wych pancerza, 2 strzemiona, 2 noże oraz lemiesz) , a także 431 destruktów kości 
zwierzęcych. 

Okupacja osadnicza kopca gruszczyckiego, w świetle wstępnej analizy wyników prze
prowadzonych prac wykopaliskowych, zamyka się w granicach: 2. pol. XIV-XV w. (dla fazy 
starszej- "gródkowej") oraz XVI-l. ćw. XVII stulecia (dla młodszej, związanej z nowożyt
nym założeniem dworskim), chociaż należy liczyć się z możliwością korekt, zwłaszcza 
w przypadku funkcjonowania obiektu późniejszego. 

Na zachód od stożka (w odległości niespełna 100 m), także na słabo wypiętrzonej, 
aczkolwiek wyraźnie czytelnej kępie, podczas szczegółowej penetracji powierzchniowej 
znaleziono materiał nowożytny, co pozwala na hipotetyczne lokalizowanie zaplecza gospo
darczego (folwarku?) młodszej siedziby "pańskiej". 

Przewiduje się kontynuację badań (zarówno na kopcu, jak i na wyżej wspomnianej 
formie terenowej), połączonych z rejestracją przestrzenną śladów osadnictwa późnośre
dniowiecznego i nowożytnego w rejonie miejscowości wchodzących w skład historycznej 
włości gruszczyckiej, która w okresie nowożytnym, po załamaniu się w 2. poł. XVI w. 
znaczenia Poraitów Gruszczyńskich, podlegała różnym zmianom własnościowym. 

Do czasu zakończenia prac wykopaliskowych i opracowania fmalnego materiały oraz 
dokumentacja przechoWYWane będą w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Kozłów, st. l 
gm. Sośnicowice, woj. kato
wickie 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Katowicach 

AZP 97-43/5 

Badania prowadzili mgr mgr J. Pierzak i D. Rozmus. Finansowane 
przez Górnośląski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Zabrzu. Pier
wszy sezon badań. Gródek rycerski, dwór na kopcu -XIV-XVI w. 

Gródek rycerski w Kozłowie, wpisany do rejestru zabytków woj. katowickiego, został 
częściowo uszkodzony przy realizacji sieci gazowniczej. Interwencja konserwatorska do
prowadziła do przeprowadzenia ratowniczo-sondażowych badań wykopaliskowych, po
miarów geodezyjnych oraz przywrócenia pierwotnego wyglądu zniszczonej partii gródka 
na koszt inwestora. 

W trakcie prac badawczych stwierdzono 3 wyraźne poziomy osadnicze. Pierwszy stano
wił pozostałość po drewnianej wieży mieszkalno-obronnej, usytuowanej wśród podmo
kłych łąk, na niewielkim wypiętrzeniu ziemnym. Założenie to otoczone było dodatkowo 
dookolną fosą. Materiał zabytkowy odkryty w warstwie pozwala je datować na XIV w. 

Po zniszczeniu wieży, na tym samym miejscu wybudowano dwór na kopcu, datowany 
na XV-XVI w. Dwór ten, zniszczony na skutek pożogi, pozostawił wyraźny ślad w promach 
wykopu. Najego szczątkach odkryto warstwę wyrównawczą, na której posadowiono kolej
ny dwór. Jego pozostałości dostarczyły bardzo bogatego materiału zabytkowego w postaci 
dużej ilości ceramiki, metalowych, kompletnych okuć drewnianych drzwi, dwóch dużych 
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fragm. zamków żelaznych, gwoździ oraz bardzo ciekawych kafli piecowych z wyobrażenia
mi figuralnymi (w tym postać rycerza w pełnej zbroi). 

Kres istnieniu budowli położył pożar, który doszczętnie strawił dwór. Doskonale zacho
wane bryły polepy konstrukcyjnej z negatywami bierwion drewnianych, zachowane in situ 
okucia drzwi, a także uchwycone dwa narożniki, pod które podłożone były duże kamienie, 
pozwalają na przynajmniej częściową rekonstrukcję zniszczonej budowli. Budynek drew
niany, zrębowy, miał szerokość 6 m. Wejście usytuowane było od strony zachodniej. Najpra
wdopodobniej posiadał dwie izby - w jednej z nich odkryto pozostałości pieca kaflowego. 
Całość otoczona była fosą, przez którą przerzucony był drewniany most. 

Dwór po zniszczeniu w l. poł. XVI w. nie został już odbudowany. Jego pogorzelisko 
pozostało nienaruszone. Rodzina Kozłowskich, do której należał Kozłów przez całe śred
niowiecze, wybudowała nowy dwór w bezpośrednim sąsiedztwie spalonej siedziby. 

Materiały przekazano do Działu Archeologii Muzeum w Gliwicach. 
Badania będą kontynuowane. 

Krosno, st. l 
gm. loco, woj: krośnieńskie 

Badania ratownicze prowadził J. Ginalski. Miasto - mury obronne. 
Późne średniowiecze - okres nowożytny. 

*Literatura: Materiały ... , s. 184. 

Leszcze, Jaskinia nad Stawem w Gackach, gm. Pińczów, woj. kieleckie- patrz: środkowa i późna 
epoka brązu 

Lublin, ul. Jezuicka 16 
AZP 77-81/-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow
skiej Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadził dr Andrzej Rozwałka. Finansowane przez Uni
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Relikty późnośre
dniowiecznej i nowożytnej zabudowy miejskiej. 

Sondażowe badania przeprowadzono na tzw. zatyłku przyrynkowej kamienicy Rynek 
12, od strony ul. Jezuickiej. Celem ich było rozpoznanie charakteru i zasięgu dawnego 
zapleczajednej z najstarszych kamienic lubelskiego Starego Miasta. Najwcześniejsza zna
na wzmianka dotycząca dziejów kamienicy pochodzi z r. 1512 i zawiera określenie "lapi
dea", co wskazuje na obiekt murowany. Badania historyczne pozwalają na przypuszczenie, 
że istniała wcześniejsza, XV-wieczna zabudowa, powstała w czasie formowania się muro-· 
wanej zabudowy przyrynkowej. W końcu XVI w. powstaje murowana oficyna tylna. Braku
je natomiast danych co do zabudowy pozostałej tylnej części dzifki. 

Zrealizowano sondaże o łącznej powierzchni ponad 50 m . W większości wykopów 
(poza nr lA i 6) nieznacznie poniżej l m pod współczesnym poziomem gruntu wystąpiły 
sklepienia piwnic uniemożliwiające dalszą eksplorację. W wykopach 4, 4A, 4B i 5 odsłonię
to również relikty murów kamiennych - zapewne pozostałości zabudowy północnej-pie
rzei ulicy Jazuickiej. Jedynie w wykopie nr 5 udało się doprowadzić eksplorację do podłoża 
caleowego (lessu). Na poziomie 3,4-4 m poniżej współczesnego poziomu podwórza wystą
piła warstwa osadnictwa późnośredniowiecznego, zalegająca bezpośrednio na podłożu 
macierzystym. Powyżej tego poziomu - do głębokości 2 m - wystąpiły nawarstwienia 
związane z nowożytnym użytkowaniem terenu. Charakter uwarstwień wskazuje, że wy
stępujące tu kilkudziesięciocentymetrowe nawarstwienia polepy i spalenizny związane są 
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z istnieniem warsztatów kowalskich. Dane archeologiczne zgodne są z ustaleniami histo
ryków Lublina, którzy ulicę Jezuicką wiążą z dawną ulicą Kowalską w obrębie miejskich 
murów obronnych. 

Odkryte pozostałości zabudowy od strony ul. Jezuickiej i warstwy jej rujnacji wskazują, 
że prawdopodobnie w w. XVII na skutek pożaru zniszczona została północna pierzeja ulicy 
na wysokości obecnej ul. Jezuickiej 16. Przypuszczenie to wspiera fakt, że na planach 
Lublina z XVIII i XIX w. nie zaznaczono w tej części miasta żadnej zabudowy. Dokładne 
jednak rozpoznanie podziału i charakteru zabudowy tylnej działki będzie możliwe dzięki 
odsłonięciu zasypanych piwnic. Względy konstrukcyjne i bezpieczeństwa z tym związane 
powodują, że leży to poza zasięgiem możliwości ekipy archeologicznej. 

Badania do czasu podjęcia próby zagospodarowania tego terenu nie będą kontynuowane. 

Morąg, st. ll ARCHEO-ADAM 
gm. loco, woj. olsztyńskie 

Badania i nadzory prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowane przez 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "Alfa" Sp. z o. 
o. (inwestor pośredni) w Morągu. Pierwszy sezon badań. Stare mia
sto, osadnictwo średniowieczne i nowożytne, XIV-XIX w. 

Prace archeologiczne w Morągu na st. II -wykopy 11 i 12a-12d - objęły swym 
zasięgiem teren działki po rozebranym budynku u zbiegu ulic Herdera i Kościelnej oraz 
wykopy pod kanalizację deszczową i odwadniającą realizowanej inwestycji. Prowadzono je 
od 29 sierpnia do 2 listopada 1994 r. w dwóch etapach: 
EtapI-badania archeologiczne u zbiegu ulicHerdera i Kościelnej, czyli wykop oznaczo
ny numerem 11 w obrębie st. II. Granice wykopu określał plan realizacyjny nowo projek
towanego budynku oraz granice budynku rozebranego, tak więc miał on kształt nieregu
larny i wymiary ca 13 x 25 m. Prace w jego obrębie trwały od 29 sierpnia do 27 września 
1994 r. 
Etap II - nadzory archeologiczne nad wykopami pod kanalizację deszczową i odwadniają
cą dla realizowanej inwestycji. Prace te z przerwami trwały od 23 września do 2 listopada 
1994 r. Wykop pod kanalizację oznaczono numerem 12 w obrębie st. II. W sumie zadoku
mentowano 4 odcinki wykopu oznaczone literami od a do d. 

W wyniku przeprowadzonych prac zarejestrowano między innymi relikty prymitywnej, 
średniowiecznej zabudowy drewnianej, głównie we wschodniej i zachodniej części wykopu, 
oraz fragm. zabudowy w części środkowej wykopu, przy profilach południowo-zachodnim 
i północno-wschodnim. Średniowieczną proweniencję odsłoniętych reliktów potwierdziły 
badania dendrochronologiczne, które zostały przeprowadzone przez dr. M. Krąpca z Kra
kowa. Badania te wykazały, iż odsłonięte konstrukcje można datować na l. poł. XIV w. , 
a więc okres lokacji miasta. Ponadto uchwycono pierwotny poziom w postaci bruku ka
miennego ułożonego bezpośrednio na calcu w części południowej wykopu. Ciekawym ele
mentem jest także studnia drążona z pnia dębowego, odkryta przy profilu południowo-za
chodnim na 9-ym metrze, a także beczki drewniane wkopane w ziemię w obrębie 
budynków mieszkalnych, służące prawdopodob~e jako spiżarnie (niestety były one opróż
nione). W zachodniej części wykopu, w obrębie budynku drewnianego natrafiono na pozo
stałości latryny o wymiarach 1,8 x 3 m, z której pozyskano znaczną ilość zabytków, i to 
zarówno z surowców organicznych, jak i nieorganicznych. Budynek, w obrębie którego 
wystąpiła latryna, miał wymiary 4,8 x 4 m. Niewielki był również budynek we wschodniej 
części wykopu- jego powierzchnia nie przekraczała 12m2

. W obrębie wykopu 11 natra
fiono także na średniowieczną latrynę zbudowaną z dwóch ustawionych jedna na drugiej 
beczek klepkowych. Wystąpiły tu także 2 latryny, które należy określić jako współczesne. 
W obrębie wykopu 12d zarejestrowano średniowieczną lodownię, w której zalegały m.in. całe 
naczynia średniowieczne. Niestety, niewielka szerokość wykopu usytuowanego na drodze 
dojazdowej do budowy oraz stojący na jego skraju duży silos na cement uniemożliwiały 
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całkowitą eksplorację tego rzadkiego rodzaju małej architektury gospodarczej, jakim jest 
lodownia, ale i tak pozyskano z niej 14 całych lub tylko nieznacznie uszkodzonych naczyń. 

Tak więc oprócz reliktów średniowiecznej zabudowy z wykopów 11 i 12a-d pozyskano 
bardzo liczny i niezwykle ciekawy ruchomy materiał zabytkowy w postaci: ceramiki naczy
niowej (kilkadziesiąt całych i dużych fragm. naczyń dających możliwość rekonstrukcji 
formy), przedmiotów ze skóry (fragm. obuwia, pochwa miecza, fragm. kaftanów, rękawic, 
fragm. zdobionej pochwy noża), przedmiotów drewnianych (beczki, fragm. mniejszych 
i większych naczyń klepkowych, fragm. toczonych talerzy, łopata piekarska, mątewka, 
koryto, kijanka), zabytków metalowych (noże, tasak, brzytwa, klucz, fragm. ostróg, po
mocnik kowalski, gwoździe), nielicznych fragm. przedmiotów szklanych, czterech przęśli
ków tkackich, małej kulki glinianej (do gry?), fragm. grzęzidła do sieci, oraz wióra z krze
mienia czekoladowego, którego z całą pewnością nie można wiązać z okresem 
funkcjonowania miasta, lecz być może z kulturą kurhanów zachodniobałtyjskich. Na 
uwagę zasługuje fakt bardz.o nikłego udziału procentowego kafli w ogólnej masie zabytków 
(zaledwie kilka fragm. kafli miskowych). Generalnie wszystkie pozyskane zabytki można 
określić jako średniowieczne, co potwierdziły także badania dendrochronologiczne 
(wszystkie daty mieszczą się w ramach l. pol. XIV w.). W obrębie wykopu 11 mamy do 
czynienia z nawarstwieniami kulturowymi związanymi z początkiem osadnictwa na tere
nie miasta Morąga, a więc z l. pol. XIV w. Brak wcześniejszych wyznaczników chronolo
gicznych nie wyklucza oczywiście faktu obecności w tym miejscu osadnictwa wcześniejsze
go, o czym istnieją wzmianki w materiałach źródłowych, jednak należałoby się go 
spodziewać w kierunku bardziej na północ i północny wschód od badanego rejonu, czyli 
w kierunku rynku. W rejonie objętym badaniami znalazł potwierdzenie peryferyjny 
w swym charakterze obszar pierwotnego osadnictwa miejskiego. Uzyskane daty potwier
dzają m.in. fakt lokacji miasta w l. 30. XIV w. Nie potwierdziło się natomiast ewentualne 
osadnictwo z końca XIII w., co sugerowali niektórzy autorzy. Prowadzone badania wniosły 
wiele nowych informacji dotyczących początków miasta i jego pierwotnego rozplanowania. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami). 

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. Drugi sezon 
badań. Grodzisko stożkowate . 

Stanowisko składa się z grodziska stożkowatego otoczonego wałem i fosą oraz podgro
dzia ~d strony wschodniej grodziska. W 1994 r. założono 2 wykopy o łącznej powierzchni 
40 m w zachodniej części grodziska. W części wschodniej wykopów stwierdzono występo
wanie do głębokości ok. 2 m zwaliska piwnicy murowanej budowli z XVI-XVII w. Poniżej, 
do głębokości 4,2-4,3 m, znajdowała się piwnica średniowiecznej wieży obronn()-mieszkal
nej. Zaobserwowano ślady belek tworzących południową i północną ścianę budowli. Wieża 
o wymiarach ok. 6 x 6 m posadowiona była w zachodniej części stożka. Z zabytków oprócz 
ceramiki wystąpiły militaria: bełty, hak do napinania kuszy, orzech do kuszy, fragm. zbroi 
(kirys folgowy, 1350-1400?). 

Odkryte budowle można powiązać ze źródłami historycznymi. Wieża XIV-wieczna 
stanowiła zapewne siedzibę pierwszych właścicieli Nowego Miasta- Doliwów. Budowla 
murowana związana jest zapewne z rodziną Rozdrażewskich herbu Doliwa, właścicieli 
N owego Miasta od końca XI do poł. XVII w. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Regionalnym w Jarocinie. 
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Olsztyn, st. XXIV ARCHEO-ADAM 

Nadzory prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowane przez Przedsię
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie. Pierwszy sezon ba
dań. Rejon fosy oraz tzw. muru przeciwskarpy, XV-XX w. 

Nadzory przeprowadzono podczas budowy komory wodociągowej dla celów przeciwpo
żarowych i kanalizacji odwadniającej wzdłuż ulicy Jedności Słowiańskiej. Dokumentowa
ne wykopy oznaczono numerem 11 od a do g w obrębie stanowiska XXIY. Prace prowadzo
ne były w okresie od 25 marca do 31 maja 1994 r. w dwóch etapach. Najpierw wykonano 
dokumentację rysunkową i fotograficzną wykopu 11 oraz nadzorowano prace ziemne nad 
wykopami 11a, 11b, 11c i 11d. Drugi etap to nadzór nad pracami ziemnymi przy wykopach 
11e, 11f i 11g. 

W wykopie 11 stwierdzono obecność fundamentów ceglano-kamiennych nie istniejące
go budynku. Wystąpiły one w profilach wschodnim i północnym. Zachował się także 
fragm. posadzki cementowej, wylanej na pierwotnej posadzce z cegieł nowożytnych . Mury 
piwnicy zachowały się do wysokości ok. l m, a jej szerokość wewnętrzna wynosiła 
2,8 m. Istniejący nad nią budynek usytuowany był kalenicowo od ulicy Jedności Słowiań
skiej. Omawiane relikty są prawdopodobnie pozostałością niewielkiego budynku, który 
widnieje na planie z 1884 r. Również na planie z 1938 r. widoczny jest w tym miejscu 
niewielki obszar wydzielony. 

Najciekawszym odkryciem wydaje się odsłonięcie reliktów muru z cegły gotyckiej łą
czonej na zaprawę wapienną. Mur ten uchwycono w podkopie pod ulicą Jedności Słowiań
skiej, na szerokości ok. 1,1 m. Strop muru zachował się na poziomie ok. 111,3 m n . p. m. Po
mimo bardzo niewielkiego fragm. odsłoniętych reliktów jest wielce prawdopodobne, iż 
mamy do czynienia z tzw. murem przeciwskarpy, znajdującym się po zewnętrznej stronie 
fosy. Mur ten został wzniesiony w XV w. jako dodatkowe obwarowanie miejskie. 
W XVIII w. zaczął popadać w ruinę i zaprzestano prowadzenia jego napraw. Dzięki odsło
niętym fragmentom udało się ustalić, iż odległość między murem niskim a murem prze
ciwskarpy wynosiła ok. 25 m. Tym samym szerokość fosy w tym miejscu nie mogła być 
większa niż owe 25 m. Trzeba jednak podkreślić, że ścisłe określenie odległości między 
wszystkimi rodzajami obwarowań będzie możliwe dopiero po odsłonięciu i dokładnym 
zadokumentowaniu reliktów muru wysokiego oraz niskiego i przeciwskarpowego. 

W pozostałych wykopach nie stwierdzono obecności interesujących nawarstwień kultu
rowych, głównie ze względu na to, iż nie doprowadzono ich do warstwy calcowej. Zareje
strowano przede wszystkim warstwy zasypiskowe i niwelacyjne pochodzące z czasów zasy
pania fosy, tj . z ok. pol. XIX w. i z okresu współczesnego. Nieco starsze wydają się być 
jedynie elementy konstrukcji drewnianych zarejestrowane w wykopach 11f (w profilu 
północnym) i 11g (profil południowo-wschodni). Na ich wcześniejsze pochodzenie może 
wskazywać brak wyraźnych wkopów w bezpośrednim sąsiedztwie odsłoniętych konstruk
cji. Ponieważ w tym miejscu występowały bagna i stawy, może to wskazywać na fakt, że 
mamy tu do czynienia z reliktami po umocnieniach brzegowych lub zabezpieczeniach 
przed osuwaniem się ziemi z wysokich skarp. Nie można również wykluczyć możliwości 
istnienia w tym miejscu jakichś prymitywnych szop i bud bezpośrednio nad stawami. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami) . 

Olsztynek, st. l, gm. loco, woj. olsztyńskie- patrz: okres nowożytny 
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Przewóz, st. 11 
gm. loco, woj. zielonogórskie 
AZP 71-07/11 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry 

Badania ratownicze prowadzili mgr mgr S. Kałagate (kierownik ba
dań) i J. T. Nowiński. Finansowane przez Przedsiębiorstwo Wielo
branżowe "Fratex" z Zielonej Góry. Późnośredniowieczna osada pro
dukcyjna (2. poł. XIV w.). 
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Stanowisko położone jest na terasie nadzalewowej Nysy Łużyckiej , w odległości 
ok. 800 m w kierunku południoWJID od Przewozu, przy szosie do Gozdnicy. 

Z uwagi na planowaną budowę targowiska handlowego, którego powierzchnia miała 
objąć północną część stanowiska, przystąpiono do badań ratowniczych. Założono 5 wyko
pów (2 badawcze i 3 sondażowe) o łącznej powierzchni 175m2

. 
W wykopie nr l i sondażu nr 3 odsłonięto hałdy mocno zbitych żużli . Towarzyszyły im 

obiekty, które wstępnie interpretuje się jako pozostałości jam piecowych i przypiecowych 
związanych z produkcją żelaza. 

Pozyskano 1693 fragm. ceramiki naczyniowej, w tym 611 fragm. naczyń nowożytnych 
pochodzących z warstwy ornej. Materiał późnośredniowieczny reprezentowany jest przez 
ceramikę stalowoszarą, żółtokremową i wczesną kamionkę. Poza ceramiką wydobyto licz
ne przedmioty żelazne, w większości mocno zniszczone przez korozję, oraz ok. 120 kg 
żużli. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy 
k. Zielonej Góry. 

Wskazana byłaby kontynuacja badań w południowej części stanowiska. 

Racibórz-Stare Miasto, 
kościół 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. 
Drugi sezon badań. Kaplica św. Dominika (obecnie teren muzeum). 

Badania terenowe prowadzone były od 15 czerwca do 15 listopada 1994 r. Odkopano 
dwie murowane z cegły krypty, które znajdowały się bezpośrednio pod posadzką kaplicy, 
i ustalono ich prawdopodobne wymiary: 
l. Krypta z cegły gotyckiej - dł. = 680 cm, szer. = 300 cm, wys. = 160 cm. 
2. Krypta przebudowana w XVII w. - dł. = 700 cm, szer. = 340 cm, wys. = 160 cm. 

W miejscu połączenia obu krypt znaleziono fragm. drewnianych trumien oraz kości 
z dwóch ludzkich pochówków. Pozostałe groby odsłonięto w wykopie między ścianą krypty 
a murem kaplicy. Odnaleziono tam 10 ludzkich szkieletów, z których 5 zostało mocno 
przemieszanych, natomiast 5 pochówków było ułożonych w porządku anatomicznym (gro
by nr 2, 4, 5, 7, 8). Na czterech czaszkach zaobserwowano dookolne ślady po metalowych 
ozdobach, dodatkowo na podniebieniu jednej z nich - zielonoszare zabarwienie (groby 
nr 4, 5, 7, 11). W szczęce czaszki z grobu nr 6, na górnym praWJID kle stwierdzono 
występowanie inkrustacji złotem! 

Znaleziono także przedmioty z metalu, głównie dewocjonalia: różaniec z medalikiem, 
2 złocone szkaplerze, pozłacaną figurkę Chrystusa, posrebrzaną tabliczkę trumienną oraz 
żelazne uchwyty trumienne i fragm. tkaniny. Przy czaszce z grobu nr 6, na głębokości 
200-220 cm odkopano kościany lub rogowy przedmiot do gry, o kształcie zbliżonym do 
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kwadratu. Wewnątrz wschodniej krypty grobowej, na głębokości ok. 210 cm znaleziono 
kamienne detale architektoniczne: wspornik sklepienia, fragm. żeber itp. 

Do cenniejszych zabytków odkopanych w kaplicy należy zaliczyć kilka fragm. marmu
rowego nagrobka - na trzech z nich zachowała się gotycka inskrypcja minuskułowa 
wykonana w języku łacińskim: "O byt J ... princeps et .. ./J/ohannes ... rathibori .. . Orate peo". 

Racibórz-Stare Miasto, 
kościół dominikanek 
gm. loco, woj. katowickie 
AZP 101-40/-
lub 102-40/-

Muzeum w Raciborzu 

Badania prowadzili mgr K. Kozłowska (autorka sprawozdania) 
i J. Ćwikła. Finansowane przez Muzeum w Raciborzu. Trzeci sezon 
badań. Prezbiterium - podziemie z grobami. 

Badania trwały od 20 maja do 29 czerwca 1994. Skupiały się głównie na eksploracji 
wokół grobów i w części południowo--zachodniej, od głębokości ok. 80--193 cm (miejscami). 
Wszędzie występowała sypka warstwa brunatnego humusu z drobnym gruzem ceglanym, 
zaprawą wapienną, fragm. ceramiki, materiałem kostnym ludzkim i zwierzęcym, węglem 
drzewnym, polepą. Na południe od grobu nr 8 eksplorowano wnętrze grobu nr 9. Dalej na 
południe, na granicy nie istniejącej ściany południowej grobu 9, na głębokości 193 cm 
odkryto grób jamowy dziecięcy. W brunatnej warstwie humusu znajdowały się ślady trum
ny o długości ok. 150 cm i szerokości ok. 50 cm. W niektórych miejscach trumna miała 
fakturę gąbczastą, jakby była wykonana z dykty, a nie z drewna. Szkielet miał długość 
ok. 125 cm, wokół głowy znajdował się pukiel jasnych włosów lub jakiegoś włókna przypo
minającego włosy. 

Eksplorowano również odcinek w obrębie pieca odkrytego w poprzednim roku. War
stwa przepalonej gliny nakłada się jakby na ścianki grobu 5, co sugerowałoby, że grób jest 
starszy. 

Odkryte groby w podziemnej części prezbiterium mogą pochodzić z okresu późnego 
średniowiecza po okres nowożytny. 

Badania będą kontynuowane. 

Reszel, st. II, gm. loco, woj. olsztyńskie- patrz: okres nowożytny 

Rogóźno-Zamek, st. l 
gm. loco, woj. toruńskie 
AZP 29-47/1 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadził mgr Jacek Dąbrowski pod kierunkiem mgr. Ry
szarda Boguwolskiego. Finansowane przez Urząd Gminy w Rogóź
nie. Grodzisko wczesnośredniowieczne?, zamek pokrzyżacki 
(k. XIII-pocz. XIV w.). 

Wcześniejsze badania na tym obiekcie prowadzono w 1972 r.; dostarczyły one informa
cji o istnieniu osadnictwa kultury łużyckiej z okres halsztackiego i wczesnego podokresu 
lateńskiego oraz z 2. poł. XIII-XV w., a więc z okresu funkcjonowania zamku. 

Prace w 1994 r. miały na celu weryfikację tezy o istnieniu pod posadowieniem zamku 
krzyżackiego wczesnośredniowiecznego założenia grodowego. 
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W celu rozpoznania ogólnej stratygrafii stanowiska wytyczono oś badawczą, stanowią
cą jednocześnie oś cypla wysoczyzny, na którym położone jest stanowisko; następnie 
wzdłuż osi wykonano co 5 m 12 odwiertów (licząc od południowego narożnika wieży 
bramnej). Stwierdzono występowanie nawarstwień z dużą zawartością gruzu ceglanego 
i zaprawy wapiennej, świadczące o wielokrotnych niwelacjach podzamcza wewnętrznego, 
poza tym będących pozostałością rozbiórki zamku w XIX w. Stwierdzono też (odwierty 
VIII, IX, IX.a, X i XI) fakt zasypania fosy oddzielającej podzamcze wewnętrzne od zamku 
wysokiego. W odwiertach I i II, znajdujących się odpowiednio 5 i 10 m od narożnika 
południowego wieży bramnej, stwierdzono nawarstwienia sięgające do głębokości odpo
wiednio 280 i 230 cm. Stwierdzono występowanie spalenizny oraz fragm. węgli drzewnych. 

Kolejnym etapem badań było wytyczenie wykopu o wymiarach 5 x 3 m, usytuowanego 
wzdłuż osi pomiarowej, w odległości 5 m od południowego narożnika wieży bramnej. 

W wyniku eksploracji zarejestrowano 11 warstw o łącznej miąższości 4 m. Wstępna 
interpretacja stratygrafii stwierdzonej w wykopie pozwala na postawienie tezy o prawdo
podobnym istnieniu w tym miejscu - przed posadowieniem zamku przez Krzyżaków -
grodu (warstwy VIII, XI stwierdzone w części wschodniej wykopu oraz warstwa IX stwier
dzona w części zachodniej wykopu, zawierająca materiał wczesnośredniowieczny, datowa
ny wstępnie na 2. pol. XII-pocz. XIII w.). 

Łącznie pozyskano 73 fragm. ceramiki wczesno- i późnośredniowiecznej, fragm . kości 
zwierzęcych, poroża oraz 3 przedmioty metalowe nieokreślone. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Grudziądzu . 
Badania będą kontynuowane. 

Rudy 
gm. Kuźnia Raciborska, woj. 
katowickie 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

AZP99-42/-

Badania prowadzili mgr Aleksander Andrzejewski, dr Tadeusz Gra
barczyk, prof. dr hab. Leszek Kajzer, mgr Janusz Pietrzak, mgr inż. 
arch. Bahjat Suliaman. Finansowane przez Państwową Służbę 
Ochrony Zabytków w Katowicach. Trzeci sezon badań. Zespół opac
twa cysterskiego, od XIX w. pałac książąt raciborskich. 

Przebadano 20 wykopów archeologicznych (o numeracji łącznej od LIV do LXXIII) 
o powierzchni ponad 220 m2 i orientacyjnej kubaturze 400 m3

. Wykonano także ciąg 
odwiertów przez dziedziniec pałacu opackiego na linii północ-południe . Zgromadzono 
zbiór 10.500 zabytków ruchomych, ujęty w 509 numerów inwentarzowych. Pobrano także 
próbki do badań laboratoryjnych (drewno, tynki, piaskowiec). 

Cztery z wykopów ulokowano w obrębie średniowiecznego "claustrum". Kontynuowa
no w nich badania dotyczące średniowiecznych faz budowlanych w skrzydle wschodnim. 
Aż 11 jednostek badawczych zlokalizowano w obrębie murów nowożytnych skrzydeł pała
ców opackich, a także na dziedzińcu opackim. Pozostałe 5 wykopów ulokowano w bezpo
średnim otoczeniu zespołu. 

Wykopy w "claustrum" potwierdziły tezę o niejednoczasowym wznoszeniu skrzydła 
wschodniego średniowiecznego klasztoru. 

W wykopach ulokowanych na dziedzińcu stwierdzono, że budynki XVII-XVIII-wiecz
ne lokowano na bardzo bagnistym gruncie, co wymagało palowania. Poznano także sytu
ację stratygraficzną dziedzińca opackiego, który został wypoziomowany dopiero przez 
księcia raciborskiego. 

W wykopach w otoczeniu zespołu odkryto pozostałości XVII-wiecznego parkanu drew
nianego, otaczającego kwaterowy ogród. 

Analizowano także elementy pierwotnej architektury zachodniego skrzydła średnio
wiecznego "claustrum", czyli domu konwersów. Choć efekty tegorocznych obserwacji 



102 Późne średniowiecze 

wymagająjeszcze dokładniejszej analizy, już teraz wypada stwierdzić, że potwierdzono tezę 
o chronologicznej wtórności skrzydła zachodniego w stosunku do wschodniego. Pierwotne 
skrzydło zachodnie to wydłużony prostokąt, w obrębie którego na poziomie przyziemia nie 
zidentyfikowano śladów murowanych podziałów poprzecznych ani śladów belek stropo
wych. Tak więc w pierwszej fazie funkcjonowania było to dość wysokie wnętrze jednoprze
strzenne, oświetlone od zachodu dwoma ciągami wąskich, szczelinowych okienek, uloko
wanych w dolnej i górnej części płaszczyzny ściany zachodniej. Potwierdzono też dowodnie 
tezę o wtórności murowanych krużganków, zaś w skrzydle zachodnim znaleziono pozosta
łości pierwotnego, drewnianego zadaszenia - ganku otaczającego skrzydło zachodnie od 
wschodu. 

W trakcie tegorocznych badań zgromadzono spory zbiór zabytków ruchomych, głównie 
pochodzących z barokowej fazy funkcjonowania zespołu. Na uwagę zasługuje także spora 
kolekcja wczesnogotyckich detali architektonicznych, odkrytych w barokowych funda
mentach (gdzie zostały wtórnie użyte). 

W efekcie dotychczasowych badań wyróżniono ponad 13 faz budowlanych, z których co 
najmniej 5 pochodzi ze średniowiecznej fazy rozwoju klasztoru, a 3 dotyczą pałacu książąt 
raciborskich. 

W roku 1995 przewidujemy kontynuowanie badań pałaców opackich i rozpoczęcie dzia
łań w bezpośrednim otoczeniu klasztoru w celu poznania zabudowy towarzyszącej. 

Do czasu opracowania wyników dokumentacja i materiały będą przechoWYWane w Ka
tedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Sadłowo, st. l, Zamek 
gm. Rypin, woj. włocławskie 
AZP 38-52/5 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadził zespół Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódz
kiego pod kierunkiem prof. dr. hab. L. Kajzera. Finansowane przez 
Wojewodę Włocławskiego . Pierwszy sezon badań . Późnośrednio
wieczny zamek rycerski. 

Relikty zamku ulokowane są przy drodze z Rypina do wsi Sadłowo, na zachód od jej 
zabudowań, ok. 250 m od kościoła parafialnego. Jest to porośnięty drzewami i krzewami 
nieregularny kopiec o wymiarach 21 x 35 m, do którego przylega od strony wschodniej 
płaskie plateau o wymiarach 28 x 31 m. Całość w kształcie nieregularnego owalu otoczona 
jest od wschodu i południa pozostałościami nawodnionych fos. 

W trakcie tegorocznych prac archeologiczno-architektonicznych wyeksplorowano 
11 wykopów o łącznej powierzchni205m2 i orientacyjnej kubaturze 500m3

. Znaleziono 
liczny materiał zabytkowy- łącznie ok. 14.500 zabytków ruchomych (ok. 6900 ułamków 
naczyń glinianych, 6800 destruktów kości zwierzęcych oraz ok. 200 przedmiotów metalo
wych), który uporządkowano w 359 pozycjach inwentarzowych. Sporządzono typową do
kumentację archeologiczną i architektoniczną: rysunkową, mechaniczną i opisową. 

Po pierwszym sezonie badań skromnie zachowane relikty zamku w Sadłowie wydają 
się być niezmiernie interesujące, choć bardzo zniszczone. Stwierdzono, że relikty murów 
zamkowych zostały prawie doszczętnie rozebrane podczas budowy pobliskiej drogi -
pozostałości zamku traktowano jako kamieniołom . Zaobserwowano skomplikowaną struk
turę przestrzenną i chronologiczną założenia. Obiekt rysuje się jako dwuczłonowy i chyba 
dwufazowy, przy czym obie fazy datować można w stosunkowo wąsko zakreślonych ra
mach czasowych: między schyłkiem wieku XIV a początkiem wieku XV. Osiem wykopów 
(1, II, III, rv, VIII, IX, X i XI) zlokalizowano w zachodniej partii założenia. W części tej 
stwierdzono relikty kamienicy zamkowej (wymiary 14 x 26 m) otoczonej murem obwodo
wym, z międzymurzem o szerokości od 4,3 m do 5,5 m. Pozostałe wykopy (Y, VI, VII) 
zlokalizowano w partii wschodniej, gdzie znaleziono relikty murów obwodowych, skrzydło 
południowe (może z bramą) oraz pozostałości zabudowy drewnianej na dziedzińcu. Tak 
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więc zamek w Sadłowie, w świetle tegorocznych obserwacji, składał się z części zachodniej, 
chyba starszej, z potężną kamienicą, oraz wschodniej ze skrzydłem południowym i zabu
dowaniami drewnianymi okolonymi murem obwodowym. 

Wstępna analiza pozyskanych zabytków ruchomych wskazuje, iż okres funkcjonowania 
obiektu zamknąć można między schyłkiem XIV a połową w. XVII. Z najciekawszych zaby
tków wymienić trzeba fragmenty: żelaznych ostróg (jedna z gwiaździstym bodźcem), pły
tek pancerza, grotów bełtów z tulejami i trzpieniami, grotu strzały, strzemion i elementów 
rzędu końskiego, krzesiwo ogniwkowe, kościaną okładzinę zdobioną linią rytą, 2 srebrne 
okucia zdobione minuskulnymi, gotyckimi literami "d" i "b" oraz gliniany ciężarek tkacki, 
a więc okazy związane tak z rzemiosłem rycerskim, jak i kulturą materialną dworu feudal
nego. 

Fundację zamku przypisać należy przedstawicielom rodu Świnków. Być może rozbudo
wano go na początku XV w. z inicjatywy marszałka Królestwa Polskiego Zbigniewa z Brze
zia (z małopolskich Zadorczyków) lub późniejszych właścicieli- rodu Doliwów. 

Zamek w Sadłowie po tegorocznych badaniach należy ocenić jako jeden z najciekaw
szych obiektów na Niżu Polskim zarówno z uwagi na skomplikowaną strukturę prze
strzenną, jak i interesujący materiał zabytkowy. 

Do czasu zakończenia badań dokumentacja i materiały przechowywane będą w Kate
drze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego . 

Badania będą kontynuowane. 

Serock, st. II, gm. loco, woj. st. warszawskie- patrz: okres nowożytny 

Sławków, st. l Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Katowicach gm. Dąbrowa Górnicza, woj. 

katowickie 
AZP 97-51/1 

Badania prowa~ził mgr J. Pierzak. Finansowane przez Urząd Miasta 
w Sławkowie. Osmy sezon badań. Relikty średniowiecznego zamku, 
XIII-XV w. 

Zamek średniowieczny w Sławkowie znajduje się w południowo-wschodniej części mia
sta, w rejonie ulic Browarnej, Wąskiej, Zamkowej i Staropocztowej. Znaczną część obwodu 
warownego w partii południowo-wschodniej tzw. wielkiego zamku z 2. pał. XIII w. odkryto 
w latach 1989-1990. Przebieg muru obwodowego w partiach północno-wschodniej i pół
nocno-zachodniej ustalono na podstawie bardzo czytelnej konfiguracji terenu, która na
kreśla zarys obwodu obronnego. 

Badania w 1994 r. objęły teren w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu archeologiczne
go zlokalizowanego przy ul. Staropocztowej, obejmującego tylko część tzw. wielkiego 
zamku oraz cały "mały zamek"; powstały w wyniku redukcji programu budowlanego przez 
zamknięcie jednej z półbaszt w murze obwodowym wielkiego zamku, co dało w efekcie 
wieżę mieszkalno-obronną otoczoną początkowo fosą i parkanem, później dodanym wałem 
i poszerzoną fosą. 

Teren po drugiej stronie ul. Staropocztowej, naprzeciw ogrodzonego rezerwatu archeo
logicznego przy budynku dawnego przedszkola, praktycznie nie był badany. W 1990 r. 
założono tu tylko małą sondę o wymiarach l x l m, która wykazała obecność pod powierz
chnią ziemi muru kamiennego, wykonanego z dolomitu na zaprawie wapiennej, o analo
gicznej strukturze jak mur odkryty w obrębie rezerwatu. W 1994 r. postanowiono przeba
dać go w szerszym i dłuższym wykopie. Założono wykop o wymiarach 18 x l m, przy czym 
w miarę odkrywania nowych reliktów muru poszerzano go. 

Odkryto drugą półbasztę w obwodzie południowo-wschodnim, której zachowane mury 
- zachodni i część południowego - miały analogiczne wymiary jak półbaszta, z której 
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utworzono Wiezę mieszkalno-obronną. Część muru południowego (partia wschodnia) 
i mur wschodni półbaszty zostały zniszczone przez chodnik i jezdnię ul. Staropocztowej. 
Grubość murów i wymiary muru zachodniego odkrytej półbaszty pozwalają nam ustalićjej 
wymiary jako analogiczne z półbasztą wyeksponowaną w rezerwacie, tj. 11 x 4,8 m. Ściana 
zachodnia półbaszty była przewiązana z murem obwodowym o szerokości takiej samej jak 
mury półbaszty, tj. 2,5 m w partii fundamentowej i 2,3 m w partii naziemnej. Mur obwodo
wy odkryto na długości 13 m, przy czym wchodzi on pod budynek dawnego przedszkola. 
Odkryta warstwa użytkowa dochodząca do muru, a spoczywająca bezpośrednio na calcu, 
zawierała duże ilości materiału ceramicznego, datowanego na 2. poł. XIII wieku. Odkrycie 
kolejnej półbaszty pozwala na sformułowanie twierdzenia, iż mamy tu do czynienia z zam
kiem typu kasztelowego, którego pierwowzoru należy upatrywać w zamkach śląskich lub 
czeskich. Za tą drugą możliwością przemawia fakt, iż fundator zamku- biskup krakowski 
Paweł z Przemaokowa był zwolennikiem orientacji proczeskiej i utrzymywał ożywione 
stosunki z królem czeskim Przemysławem Ottokarem II, który na ziemiach czeskich 
wybudował znaczną ilość zamków i miast warownych (kontynuatorem jego dzieła był jego 
następca Wacław II czeski). 

Jak wykazała analiza źródeł związanych z osobą biskupa Pawła z Przemankowa, budo
wa zamku wielkiego została rozpoczęta najprawdopodobniej w okresie pomiędzy k. 1280 
a pocz. 1283 r. Stosunki pomiędzy biskupem a księciem Leszkiem Czarnym były bardzo 
napięte, co skłoniło, jak się wydaje, do wybudowania nowego biskupieckiego Sławkowa 
jako silnego punktu oporu. W tym okresie nastąpiła translokacja osadnictwa ze Starego 
Sławkowa leżącego po przeciwnej stronie rzeki Białej Przemszy na jej prawy brzeg. 
Zlokalizowanie zamku na stoku wzniesienia, na wierzchołku którego rozłożyło się miasto, 
a więc poniżej miasta, jest kapitalnym dowodem na to, iż biskup obawiał się zagrożenia 
właśnie od strony Krakowa. Obawa biskupa znalazła potwierdzenie w sytuacji, jaka zaist
niała pod koniec 1282 lub na pocz. 1283 r., kiedy to Leszek Czarny uwięził biskupa 
w Sieradzu, zajmując mu wszystkie zamki, w tym zamek w Sławkowie. Ze względu na 
uwięzienie biskupa, rozpoczęta budowa zamku nie została ukończona, co potwierdziły 
wyniki badań z lat ubiegłych. Dopiero po interwencji papieża Marcina IV biskup został po 
prawie dwuletnim więzieniu uwolniony, lecz nie skończył rozpoczętej budowy wielkiego 
zamku, być może ze względu na zakaz księcia lub z braku środków. Ograniczając program 
budowlany zamknął jedną z półbaszt w obwodzie obronnym, tworząc wieżę mieszkal
n()-{)bronną otoczoną fosą i być może parkanem. Ten mały zameczek rozbudował biskup 
Jan Muskata, dobudowując kamienną klatkę schodową i budynek bramny, a całość otoczył 
wałem i poszerzoną fosą, co miało miejsce na pocz. XIV lub pod sam koniec XIII w. 

Badania nad tzw. wielkim zamkiem, a szczególnie nad ustaleniem jego kolejnych dwóch 
narożników, będą kontynuowane. 

Strzegowa, st. Góra Grodzisko Pańskie, gm. Wolbrom, woj. katowickie- patrz: wczesne średnio
wiecze 

Strzegowa, st. Góra z Jaskinią 
Biśnik 
gm. Wolbrom, woj. katowickie 
AZP98-54/-

Zespół Badań Konserwatorskich Łódź 

Badania prowadził mgr Błażej Muzalfprzy współpracy mgr. G. Rycla. 
Finansowane przez Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazo
wych w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy sezon badań. Strażnica śred-
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niowieczna, osady z późnego okresu wpływów rzymskich, halszta
ckiego, krzemienice wczesnobrązowe. 
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Badania przeprowadzono w sierpniu 1994 r. Prace objęły szczyt ostańca wapiennego, 
u którego podstawy znajduje się stanowisko Jaskinia Biśnik; przebadano również bezpo
średnie zaplecze szczytu. 

Na szczycie zrealizowano 5 wykopów o powierzchni 90m2
. Stwierdzono, że funkcjono

wała tutaj zapewne niewielka budowla wieżowa, która uległa zniszczeniu w wyniku poża
ru. Wykopy dostarczyły znacznej liczby militariów w postaci grotów bełtów i strzał, fragm. 
ostróg z gwiaździstym bodźcem, sprzączek, fragm. sztychu broni siecznej, jak i innego 
oporządzenia wchodzącego w skład wyposażenia jeźdźca (wędzidła z wąsami, sierpy, 
sprzączki popręgów?, podkowy). Wydobyto także fragm. zamków i przecinaki. Liczba 
wyrobów żelaznych znacznie się zwiększyła po odzyskaniu przedmiotów wydobytych przez 
poszukiwacza działającego z wykrywaczem metalu. Całość materiału została wstępnie 
wyrlatowana na schyłek XIII i pocz. XIV w. 

Następne znaleziska odnoszą się do funkcjonowania na szczycie niewielkiego obozowi
ska? kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich. Wydobyto m.in. srebrny 
denar Marka Aureliusza z ok. 160 r. n. e., fragm. naczyń toczonych i zasobowych. Jako 
domieszka występują także fragm. ceramiki kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 
Liczną grupę stanowi materiał krzemienny - są to głównie odpady produkcyjne po 
wytwarzaniu siekierek czworościennych, których egzemplarze także znaleziono. Przyna
leżność kulturowa tego inwentarza to najpewniej kultura pucharów lejkowatych. 

Szczyt ostańca oddzielony jest od zaplecza częściowo naturalną rozpadliną, która 
została miejscami pogłębiona przez człowieka, przez co tworzyła swego rodzaju suchą fosę. 
Na obszarzewypłaszczenia za fosą założono 8 wykopów o powierzchni 170m2

• Wydobyto 
z nich rozproszony materiał średniowieczny w postaci fragm. ceramiki, oraz grotów beł
tów i innych okuć żelazno-brązowych o trudnej do sprecyzowania funkcji. Być może oku
cia pochodzą z łub lub kołczanu . 

Trudne do określenia chronologicznego są materiały związane z metalurgią żelazną. 
Odsłonięto kilka skupisk żużli, w tym bryły z odciskami dna dymarki. Na ich podstawie 
możemy mówić o prostych piecach średnicy rzędu 20 cm. Byłyby one analogiczne do 
znalezionych pod jurajskim zamkiem w Olsztynie. 

Najliczniejsze materiały dotyczą kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. Z tego sta
nowiska pochodzi brązowy dwuskrzydełkowy grocik z zaczepem typu scytyjskiego. 

Bardzo liczne są także wyroby krzemienne w postaci wiórów, odłupków i siekierek 
czworościennych. Współwystępowanie fragm. ceramiki zdobionej sznurem może wskazy
wać na to, że są to inwentarze krzemienne związane z cyklem kultur sznurowych lub też 
kulturą pucharów lejkowatych. 

Strzyżewo Paczkowe, st. 37 
gro. Gniezno, woj. poznańskie 
AZP 49-35/93 

Muzeum Początków Państwa Polskie~ 
go w Gnieźnie 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski. Finansowane przez 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Pierwszy sezon 
badań. Zabudowa dworska z XIV/XV-XVIII w., ślad osadnictwa kul
tury pomorskiej . 

Muzeum gnieźnieńskie otrzymało w 1993 r. kafle piecowe z XVI-XVII w., wydobyte 
wcześniej podczas budowy nowego domu mieszkalnego na terenie gospodarstwa położone
go w południowo-zachodniej części wsi. Podczas prac rozpoznawczych odsłonięto w wyko
pach o powierzchni 17m2 fragm. dwóch-trzech dworów z XIV/XV-XVIII w. Po zachodniej 
stronie starego budynku (z k. XIX w.) odczyszczono część konstrukcji wzniesionej z cegieł 
gotyckich. Jej dno było wyłożone cegłami, na których zalegała warstwa zaprawy wapiennej 



106 Późne średniowiecze 

z odciskami małej stopy ludzkiej i łapy psa. Obiekt ten powstał zapewne w XN-XV w. 
Natomiast po zachodniej i południowej stronie nowego domu natrafiono na fragm. dwóch 
murów oraz klepisko gliniane z k . XV-XVI w. Było ono przecięte wkopami piwnic dworów 
z XVI, XVII-XVIII w. Pod tą podłogą miejscami zachowała się warstwa startej próchnicy, 
zawierająca ceramikę późnośredniowieczną. W warstwie szarego piasku leżącego na calcu 
odkryto ułamek naczynia kultury pomorskiej . 

W obiektach i warstwach zebrano 147 fragm. późnośredniowiecznych naczyń obtacza
nych silnie: stalowoszarych, szaro-brunatno-czerwonych i ceglastych wyświecanych, oraz 
339 skorup z naczyń toczonych z XVI-XVIII w. Odkryto również część kafla płytowego 
z postacią jeźdźca walczącego ze smokiem (św. Jerzego?) z XV w., 245 ułamków kafli 
płytowych i miskowych z początków 2. pol. XVI w. , z początków oraz z pol. XVII w., a także 
kilka ułamków kafli z XVIII w. Znaleziono też gwoździe, ćwiek, części noża i zamka, kulkę 
szklaną i płytki posadzkowe. 

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

Wieliczka, st. 2, Zamek-Ogród 
Żupny 
gm. loco, woj. krakowskie 
AZP 104-57/2 

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 

~adania prowadziła mgr Jadwiga Duda. Finansowane przez Muzeum 
Zup Krakowskich w Wieliczce. Sredniowieczne miejskie mury obron
ne i budynek nowożytny. 

Prace wykopaliskowe podjęto w zwią~ku z rewaloryzacją Ogrodu Żupnego znajdujące
go się w śródmieściu Wieliczki. Ogród Zupny przylega od południa do Zamku Zupnego 
i stanowi z nim integralną całość. Badania prowadzone były na tzw. Skarpie w zachodniej 
części ogrodu, gdzie według źródeł kartograficznych przebiegała linia miejskich umocnień 
obronnych z okresu średniowiecza. Były one kontynuacją badań prowadzonych w tym 
rejonie w latach 1963-1964, 1975 i 1984, a ich celem było odkrycie fragm. średniowiecz
nych murów miejskich Wieliczki i co za tym idzie potwierdzenie m.in. wiarygodności 
najstarszego planu miasta z 1638 r. autorstwa Marcina Germana. 

Na linii murów średniowiecznych założono 5 wykopów o łącznej powierzchni 280m2. 
Najciekawszego odkrycia dokonano w wykopie nr LXXVII, w którym natrafiono na fragm. 
budowli nowożytnej posadowionej na murze średniowiecznym. Mur nowożytny o wymia
rach: długość 6,3 m, szerokość u podstawy 1,6 m, maksymalna zachowana wysokość 1,9 m 
wykonany był z kamienia łamanego spojonego zaprawą wapienną. Od wschodu tworzył 
pionową ścianę, a od zachodu nosił ślady zniszczenia i napraw kamieniem, cegłą . .Odkryto 
go w odległości 30 m na południe od południowo-zachodniego narożnika Zamku Zupnego. 

Pod tym murem znajdował się mur starszy, który odkryto na długości 40 m. Mur 
szerokości 1,6 m biegł po lekkim łuku i obniżał się z południowego wschodu ku północy 
w stronę zamku. Zachowana wysokość muru wahała się od 0,6 do 1,6 m. Zbudowany był 
z nieregularnych kamieni piaskowcowych osadzonych na zaprawie murarskiej, ułożonych 
w poziome warstwy, które na zewnątrz tworzyły pionowe ściany. Na pewnych odcinkach 
w podstawie muru występowały duże obrobione piaskowce. 

W obrębie odkrytego odcinka murów odsłonięto basztę i przyporę. Baszta znajdowała 
się w odległości ok. 50 m na południe od południowo-zachodniego narożnika zamku. Był 
to kwadratowy, trzyścienny obiekt, otwarty w kierunku miasta i całkowicie wysunięty na 
zewnątrz linii muru miejskiego. Wnętrze baszty tworzyło kwadrat o boku 5 m, a grubość 
jej ścian wynosiła l, 7 m. We wnętrzu odkryto 5 obiektów: 4jamy i palenisko wielowarstwo
we łączone z okresem średniowiecza. 
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W odległości ok. 8 m na północ od baszty odsłonięto prostokątną, kamienną przyporę 
o wymiarach 1,6 x 2 m, która od zachodu przylegała do linii murów, stanowiąc ich 
zabezpieczenie i wzmocnienie. 

Po stronie wschodniej muru miejskiego, w części południowej wykopu nr LXXVII, 
odkryto fragm . kamiennego murku o szeroko~ci l m, który biegł prostopadle do murów 
miejskich i stanowił część ogrodzenia Ogrodu Zupnego od południa. 

Uzyskany w trakcie badań materiał zabytkowy to głównie fragm. ceramiki (sporadycz
nie całe naczynia) nowożytnej i średniowiecznej oraz nieliczne z okresu wpływów rzym
skich i wczesnego średniowiecza, cegła gotycka- tzw. palcówka, kamienie, przedmioty 
metalowe, m.in. gwoździe, noże, podkowy, 40 kulek ołowianych, pocisk kartacza, moneta 
srebrna z herbem Litwy, fragm. kafli z glazurą, kulki kamienne, kości zwierzęce, grudy 
żużla, ułamki naczyń szklanych itp. 

Odkryty wykopaliskowo 40-metrowy odcinek muru obronnego średniowiecznej Wie
liczki stanowi niewielki fragm. obwodu murów, którego długość wynosi prawdopodobnie 
ok. 1100. m. Zostanie on zabezpieczony i zrekonstruowany, tworząc trwałe zamknięcie 
Ogrodu Zupnego od strony zachodniej . 

Na podstawie źródeł pisanych oraz pozyskanego materiału archeologicznego (głównie 
ceramiki) odkryty mur można łączyć z 2. poł. XIV i XV: wiekiem. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Zup Krakowskich w Wieliczce. 
Badania będą kontynuowane. 

Włocławek 
AZP 45-48/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo
logii 

Badania prowadził dr. L. Wojda. Finansowane przez Urząd Miasta we 
Włocławku. Ósmy sezon badań. Miasto średniowieczne i nowożytne. 

Celem prac w 1994 r. było rozpoznanie zabudowy i osadnictwa w południowo-zachod
niej partii Starego Miasta (rejon ul. Matebudy-Tumska). Łącznie przebadano powierzch
nię60m2 i wyeksplorowano180m3 gruzu i ziemi. 

Pozyskany w trakcie badań materiał zabytkowy to głównie ceramika naczyniowa (1765 
ułamków), 367 fragm. kafli piecowych, 24 fragm. przedmiotów metalowych, 39 fragm. 
szkła okiennego i naczyniowego, fragm. fajki porcelanowej, fragm. przyszw do butów 
i ścinków skóry, kości zwierzęce, drewniana łopatka (kijanka?). 

Odsłonięto relikty drewnianej zabudowy (XIV/XV-XVI w.?) oraz fragm. beczek klepko
wych. Pobrano próbki drewna do analizy dendrochronologicznej . 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkie
go. Obszerne sprawozdanie i kopia dokumentacji przekazane zostały do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i Państwowej Służby Ochrony Zabytków we Włocławku. 

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 z fun
duszy dydaktycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
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blinie. Trzeci sezon badań. Późnośredniowieczne fortalicjuro z muro
wanym dworem. 

W trzecim sezonie badawczym na wojciechowakim fortalicjuro w wykopach nr 1/94, 
2/94, 3/94 i 4/94 odczytano ostatecznie pełne rozplanowanie fundamentów i proporcje 
narysu wolno stojącego, murowanego, późnośredniowiecznego dworu. . 

Wzniesiono go na planie wydłużonego prostokąta o proporcjach 1:3, tj . 9,3 x 28,2 m. Krót
sze ściany szczytowe usytuowane są na osi południe-północ, co zapewniało dobre nasło
necznienie długiej ściany południowej. Jednotraktowy układ wnętrza dworu tworzą trzy 
pomieszczenia. Dwa skrajne, tj. izba wschodnia i zachodnia, mają takie same wymiary: 
6,9 x 8,4 m, a pomieszczenie środkowe o wymiarach 6,9 x 6,6 m jest wąską izbą 
w rodzaju przejściowej sieni. Na osi sieni znajduje się niewielka przybudówka o wymia
rach 2,4 x 3,6 m- dłuższy bok wzdłuż elewacji południowej. 

Zachowane fundamenty murów obwodowych, jak i dwóch działowych, mają taką samą 
szerokość - ok. 1,2 m. Jedynie mury fundamentowe niewielkiej przybudówki są węższe 
i mają ok. 0,9 m szerokości. Fundamenty murów działowych i południowej przybudówki są 
starannie przewiązane z murami obwodowymi, co świadczy, że rozplanowanie dworu jest 
jednorazowym zamysłem budowlanym. 

Relacje odsłoniętych fundamentów z warstwami caleowymi wskazują, że dwór nie był 
podpiwniczony. Jego pierwotna wysokość pozostaje jednak w sferze spekulatywnych inter
pretacji. 

Solidne fundamenty południowej przybudówki sugerują, że w niej mogła znajdować się 
klatka schodowa na jedną lub dwie wyższe kondygnacje. Podobnie identyczna z grubością 
murów obwodowych grubość murów działowych pozwala domyślać się, że dwór mógł być 
piętrowy. Murowana, południowa przybudówka była dodatkowym zabezpieczeniem wej
ścia - prawdopodobnie jedynego - do dworu, a ukryta w niej ewentualna klatka schodo
wa zapewniała swobodną komunikację między piętrami. 

Brakjest natomiast przesłanek do wnioskowania o rozmieszczeniu otworów okiennych 
i systemu ogrzewania budowli. 

Znalezione fragm. kafli garnkowych i płytowych w nawarstwieniach związanych z póź
nośredniowiecznym dworem pochodzą zapewne ze zróżnicowanych w wyglądzie pieców 
kaflowych ogrzewających poszczególne pomieszczenia. 

Duży wojciechowaki dwór mógł być pokryty dachówką ceramiczną, której ułamki 
występują w nawarstwieniach późnośredniowiecznych i nowożytnych. 

Jak zaobserwowano, duże ilości ułamków naczyń ceramicznych i szklanych występo
wały głównie przy południowym i wschodnim murze południowej przybudówki dworu 
(wykopy nr 6A/93, 4/94). Pozwala to domyślać się, że wejście do przybudówki znajdowało 
się od zachodu, a śmieci i odpadki wyrzucano do płytkich dołów, znajdujących się za 
najbliższym od wejścia załomem muru, zapewne na mało uczęszczanej południo
wo-wschodniej partii majdanu fortalicjum. 

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

Badania będą kontynuowane. 

Wojnicz, st. l 
gm.loco, woj. tarnowskie 

Badania ratownicze prowadzili A Cetera i J. Okoński. Miasto. Śre
dniowiecze-okres nowożytny. 

*Literatura: Materiały ... , s. 184. 

Wolb6rz, st. 23, gm. loco, woj. piotrkowskie- patrz: okres nowożytny 
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Zator, st. 2 
gm. loco, woj. bielskie 
AZP 104-51/-

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Bielsku-Białej 

Badania prowadził mgr Jacek Reyniak. Finansowane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Zatorze. Drugi sezon badań. Osada miejska późno
średniowieczna. 
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Badaniami objęto parcelę przylegającą do obecnie nie istniejących średniowiecznych 
murów obronnych oraz fosy miejskiej. Była ona przewidziana pod budowę siedziby Urzędu 
Miasta. 

Założono 2 wykopy o łącznej powierzchni 36 m2
• Wykop I miał wymiary 17 x 2 m, 

wykop II- 10 x l m. Oba eksplorowano do głębokości 120 cm. Nad calcem, którym był 
żółty less, zalegała miąższa, ilasto-piaszczysta, intensywnie ciemna warstwa (grubości 
ok. 60 cm), zawierająca liczny, lecz mocno rozdrobniony materiał ceramiczny typowy dla 
XIV-XV w. Warstwa ta wyraźnie opadała ku zachodowi, tj. ku dawnej fosie miejskiej. Nad 
nią zalegały nawarstwienia nowożytne . 

Badania zakończono . 

Żdan6w, st. l, gm. Zamość, woj. zamojskie- patrz: okres nowożytny 

OKRES NOWOŻ"YTNY 

Chełm-Stare Miasto, ul. Krzywa- patrz: wczesne średniowiecze 

Chełm, st. 99, ul. Szkolna, ul. 
Krzywa 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Chełmie 

Badania ratownicze oraz nadzór konserwatorski nad pracami budow
lanymi pod kierunkiem mgr. Stanisława Gołuba. Osadnictwo wczes
nośredniowieczne, późnośredniowieczne i nowożytne. 

Nadzór archeologiczny nad pracami budowlanymi połączony został z systematyczną 
eksploracją wyróżnionych obiektów zabytkowych oraz wejść do nie znanych dotychczas 
odcinków tzw. chełmskich podziemi kredowych. Stratygrafia wniosła nowe dane, korygu
jące dotychczasowe poglądy na dzieje Chełma w szerokim przedziale chronologicznym od 
wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne. 

Szczegółowe sprawozdanie znajduje się u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 



110 Okres nowożytny 

Elbląg-Stare Miasto 
AZP 16-51/23 

Pracownie Konserwacji Zabytków 
Spółka z o. o. Pracownia Archeologii 
Miast w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Grażyna Nawroiska (autorka sprawo
zdania), Andrzej Gołębiewski, Mirosław Marcinkawski pod kierun
kiem Tadeusza Nawrolskiego. Finansowane przez Zarząd Miasta 
Elbląga. Piąty sezon badań. Miasto późnośredniowieczne i nowożyt
ne (1237-1945). 

Badania w 1994 r. były prowadzone we wschodniej części bloku ratuszowego, ograni
czonego ulicami: Rzeźnicka-Stary Rynek-Kowalska-Przymurna, oraz po północno-za
chodnie~ i południowo-wschodniej stronie zespołu ratuszowego. Pracami objęto obszar 
1290 m , zwiększając dotychczas przebadaną powierzchnię Starego Miasta do 8000 m2 

(ok. 4% powierzchni miasta). 
Wyjaśniono ostatecznie funkcję zabudowy działek: Rzeźnicka 17 i Kowalska 5. Zabudo

wa ta nie była, jak pierwotnie zakładano, integralną częścią zespołu ratuszowego w jego 
najwcześniejszej fazie i pochodziła dopiero z późniejszego okresu zabudowy tego terenu, 
kiedy wzniesiono tutaj kilka bud. Również ul. Kowalska miała w tym okresie inny zasięg 
- była znacznie szersza od obecnej. Upadła również teza o przejeździe komunikacyjnym 
z ul. Rzeźnickiej (działka 16) do wnętrza bloku. Odkryte tutaj relikty drewnianej zabudo
wy (budynek o ścianach plecionkowych, podłoga z okrąglaków), jak i wczesna gotycka 
metryka kamienicy, zdecydowanie wykluczają taką możliwość. 

Objęte badaniami archeologicznymi wszystkie podwórka tej partii bloku (w sumie 11), 
a także tylne partie kamienic Rzeźnicka 14-15, wyjaśniły sposób ich zagospodarowywania 
od fazy najstarszej .{XIII-wiecznej, drewnianej) poprzez gotycką, renesansową aż po 
XlX/XX-wieczną. Prześledzono rozwój form budownictwa drewnianego jeszcze przed po
wstaniem kamienic i określono strukturę zabudowy w obrębie podwórek w czasie funkcjo
nowania zabudowy murowanej (oficyny i urządzenia sanitarne: studnie, latryny, wodocią
gi). Poddano również badaniom wnętrze nietypowej kamienicy Kowalska 10 (dom kupców 
angielskich), określając jej pierwotne wymiary w fazie gotyckiej i relacje z całym ciągiem 
średniowiecznych kramów, usytuowanych w zachodniej pierzei ul. Przymurnej, których 
późniejsza rozbiórka pozwoliła na rozbudowę w okresie renesansu kamienicy Kowalska 10 
w tak nietypowej dla Elbląga formie. 

W rejonie ulic: Stary Rynek, Kumiela, Tkacka, Mostowa, Rycerska, Św. Ducha pełniono 
nadzory nad wykopami wodociągowo-kanalizacyjnymi o łącznej długości 525 m, wykonu
jąc dokumentację naukową. 

Głogów-Brzostów 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP68-19/-

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania prowadził mgr Aleksander Dobrowolski. Konsultacja doc. 
dr Jerzy Lodowski. Finansowane przez Wojewódzki Dział Inwestycji 
w Legnicy Oddział w Głogowie. Drewniana instalacja wodociągowa 
z okresu renesansu. 

W związku z budową instalacji kanalizacyjnej w Głogowie-Brzostów, dnia 22.09.1994 r. 
przeprowadzono inspekcję terenu. Stwierdzono znaczny stan zaawansowania robót ziem
nych przy skrzyżowaniu ul. Kasztanowej i Lipowej oraz na ul. Okrężnej od skrzyżowania 
z ul. Swierkową. Na ul. Okrężnej wystąpiły nawarstwienia kulturowe oraz sieć drewnia
nych rur wodociągowych. Archeologiczne badania ratownicze podjęto 26.09.1994 r. Celem 
ich było wykonanie dokumentacji zachowanych nawarstwień osadniczych oraz zabezpie-
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czenie i zakonserwowanie pozyskanych materiałów zabytkowych, co utrudniały głębokie 
wykopy. Przy ul. Kasztanowej głębokość wykopów na niektórych odcinkach przekraczała 
4,5 m, a przy ul. Okrężnej 3,5 m. Z powodu dużych głębokości i niestabilności gruntu 
wstawiane były rozpory górnicze, zabezpieczające profile wykopów przed zawaleniem. 
Badania ratownicze były podejmowane dopiero po częściowym podsypaniu wykopów i zdję
ciu rozpór podtrzymujących ściany rowów. 

Wykonano dokumentację rysunkową wschodniego profilu rowu przy ul. Okrężnej na 
długości 150 m. Wydzielono dwie warstwy kulturowe. Warstwa nr I (młodsza) miała miąż
szość od 0,3 do l m, natomiast warstwa nr II (starsza) od 0,8 do 1,4 m. Najgrubsze warstwy 
występowały w części północnej wykopu, a najcieńsze w południowej. W kierunku połu
dniowym teren systematycznie się podnosi, tak że na odcinku 150 m różnica wzniesień 
dochodziła do l, 75 m. Warstwy kulturowe poprzecinane były licznymi nowożytnymi wko
pami pod instalacje wodociągowe i kanalizacyjne z rur betonowych i żelaznych. Zakłócenie 
warstw spowodowane było również wkopami pod fundamenty nowożytnych budowli wyko
nanych z cegły. Pomiędzy warstwami kulturowymi wystąpił bruk kamienny o grubości 
ok. 10 cm, zbudowany z otoczaków kamiennych o średnicy do 7 cm. Długość odkrytego 
bruku wynosiła 11,5 m. Stanowi on prawdopodobnie pozostałość po ówczesnej ulicy. Na 
styku warstw kulturowych wystąpiła również warstwa przepalonej polepy przemieszanej 
z gruzem z dużą ilością fragm. kafli, długości 7 m i grubości do 0,15 m. W warstwach 
kulturowych zidentyfikowano drewniane rury wodociągowe grubości od 25 do 28 cm Gedna 
z nich- 32 cm). W wykonanym wykopie zaobserwowano 5 rur wodociągowych należących 
do odrębnych linii. Występowanie rur wiąże się z warstwą nr II. Wyjątkiem jest jedna rura, 
którą wkopano w warstwę nr II, a wiąże się ona z warstwą nr l. Rura nr l obłożona była 
na całej długości warstwą izolacyjną z siwej gliny, grubości 3-4 cm. Pozostałe drewniane 
rury widoczne w profilu wykopu nie posiadały warstwy izolacyjnej. Złożone były bezpośred
nio w warstwie kulturowej. Układ rur (ich ukierunkowanie) może świadczyć o tym, że woda 
nimi płynąca pochodziła z tego samego ujęcia Dwiema rurami nadal płynie woda wykorzysty
wana w pobliskich gospodarstwach. Wydobyte rury w toku prac inwestycyjnych związanych 
z budową instalacji ściek~ej zostały zniszczone w tak dużym stopniu, że nie nadawały się 
do konserwacji i przechowywania jako zabytek archeologiczny. 

Grodziec Śląski, st. 2 
gm. Jasienica, woj. bielskie 
AZP 108-46/1 

Muzeum w Cieszynie 

Badania prowadził mgr Wiesław Kuś. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Bielsku Białej . Kontynuacja badań 
z 1984 r. Ruiny XVI-wiecznego kościoła p. w. św. Bartłomieja. 

Powodem podjęcia badań w 1994 r. był fakt pojawienia się wewnątrz zachowanego 
w stanie ruiny, zabezpieczonego przez konserwatorów prezbiterium kościoła prostokąt
nych odkształceń XIX-wiecznej betonowej wylewki. Przebadana w 1984 r. komora grobo
wa w prezbiterium pozwalała przypuszczać, że owe odkształcenia mogą być związane 
z innymi pochówkami zlokalizowanymi w tym miejscu. 

Wykop o wymiarach 1,2 x 2m założono przy północnej ścianie prezbiterium, w miejscu 
odkształceń. Po zdjęciu wylewki i podsypki piaskowej o grubości 0,2 m przystąpiono do 
eksploracji warstw, na które składała się sypka, jasnobrunatna ziemia, przemieszana 
z dużą ilością kamieni, fragm. cegły oraz zaprawą wapienną. Na głębokości 1,1 m natrafio
no na kompletny pochówek szkieletowy, ułożony na osi wschód-zachód, głową skierowany 
na zachód. Pochówek złożony był w trumnie drewnianej, zachowanej szczątkowo. Zacho
dnia część pochówka została częściowo zniszczona przez inny, odsłonięty w profilu zachod
nim wykopu, młodszy pochówek, ułożony głową na wschód. Dalsza eksploracja ujawniła na 
głębokości 1,6 m kolejny pochówek szkieletowy ułożony na osi wschód-zachód, z głową 
skierowaną na zachód, złożony w zachowanej szczątkowo trumnie drewnianej, którego 
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zachowane wyposażenie stanowiły: skórzany fragm. buta, fragm. ostrogi, miedziany gu
zik?, gwoździe trumienne oraz nieliczne fragm. ceramiki. 

W trakcie prac odsłonięto także lico wewnętrzne fundamentu składającego się z ośmiu 
warstw kamienia kładzionego na zaprawie wapiennej, o szerokości 1,2 m i głębokości 
posadowienia stopy 0,9 m. 

Potwierdziło się przypuszczenie o związku odkształceń wylewki z istnieniem pochów
ków. Podobna sytuacja występuje także przy ścianie północnej prezbiterium, gdzie również 
należy się liczyć z wystąpieniem pochówków. Odkryte i nieodkryte w prezbiterium po
chówki należy wiązać z rodziną Grodzieckich herbu Radwan, która była fundatorem 
kościoła, a także właścicielem Grodźca w XVI i XVII w. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Cieszynie. 
Przewiduje się kontynuację badań. 

Gródek, st. I, gm. loco, woj. białostockie- patrz: wczesne średniowiecze 
Gruszczyce, st. l, gm. Blaszki, woj. sieradzkie- patrz: późne średniowiecze 

Jankowo Dolne, st. 21 
gm. Gniezno, woj. poznańskie 
AZP 49-35/146 

Muzeum Początków Państwa Folskie
go w Gnieźnie 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski. Finansowane przez 
Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie. Piąty sezon ba
dań. Zabudowa dworska z XN-XVIII w., osadnictwo kultury pomor
skiej i z XI-XN w. 

Zakończono eksplorację północno-zachodniej połowy piwnicy dworu spalonego 
w XVIII w. W wykopie o wymiarach 8 x 4,4 m odsłonięto pozostałą część fundamentu 
kamiennego (zbudowanego w pocz. XVI w.), którego wymiary zewnętrzne wynoszą 
7,2 x 7,9 x 7-7,5 m. Po północnej stronie fundamentu odkryto 3 jamy po drewnianych 
słupach okolonych kamieniami. Wnętrze piwnicy o wymiarach 6,3 x 5,7 m miało podłogę 
w postaci klepiska z grubej warstwy gliny ze śladami drewna, którego spąg wystąpił na 
głębokości ok. 2,5 m. W glinie oraz pod nią znale.ziono kafle gotyckie garnkowe i płytowe, 
ceramikę naczyniową późnośredniowieczną, kawałki cegły i przedmioty żelazne. Podobny 
materiał odkryto w glinie spajającej kamienie fundamentu. Na kaflach są wyobrażenia 
herbów: Orzeł Polski, Odrowąż Jana ze Sprowy z insygniami arcybiskupimi, Korab i Trą
by, oraz postać kopijnika z tarczą z herbem Poraj, scena z Jonaszem w paszczy wieloryba 
i motywy zwierzęce. W rumowisku zwalonej piwnicy znaleziono kawałki cegieł, dachówek, 
płytek posadzkowych i ponad 310 ułamków szyb i naczyń szklanych. Odkryto tam także 
dużą ilość fragm. naczyń glinianych z XVII-XVIII w., ok. 165 przedmiotów żelaznych 
(noże, sprzączki, klucze, nożyczki, podkowy, okucie rydla, kłódkę, ćwieki, gwoździe, haki 
i okucia) oraz osełki kamienne i ciężarki gliniane, 5 szelągów i sprzączkę z miedzi. Licznie 
wystąpiły kafle miskowe i płytowe - narożne, gzymsowe, zwieńczające i środkowe, zdo
bione herbami Polski i Rawa, Chrystogramami (IHS), wyobrażeniami delfinów, głowami 
putta i innymi postaciami - datowane na XVII w. oraz kafle malowane z XVIII w. 

W części wschodniej wykopu wystąpił dalszy odcinek rumowiska dworu z XV w., gdzie 
wydobyto ceramikę i przedmioty późnośredniowieczne. Obiekt ten rozciąga się dalej w kie
runku północnym, podobnie jak niepodpiwniczona część budowli późniejszej. Znaleziono 
też dalsze ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych z XII-XN w. oraz kultury pomorskiej. 

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

l Krosno, st. l -patrz: późne średniowiecze 
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l Leszcze, Jaskinia nad Stawem w Gackach, gm. Pińczów, woj. kieleckie- patrz: środkowa i późna 
epoka brązu 
Lublin, ul. Jezuicka 16- patrz: późne średniowiecze 

Łowicz, st. 27, 
ul. Podrzeczna 19 c 
gm. loco, woj. skierniewickie 
AZP59-56/-

Inwestor Waldemar Kołaczyński, Zła
ków Borowy 24 

Badania prowadził mgr Andrzej Kosiorek. Finansowane przez inwe
stora prywatnego. Pierwszy sezon badań. Miasto- XVIIXVII-XIX w. 

Stanowisko leży w południowej pierzei ul. Podrzecznej, przy zbiegu z ul. Browarną 
(w głębi działki). Obydwie ulice wchodzą w skład Starego Miasta. Prace miały charakter 
sondażowy i związane były z przyszłą inwestycją budowlaną. Najstarsze znałeziska z tego 
terenu pochodzą z okresu wpłY)Vów rzymskich. 

Łącznie przebadano 70 m2 powierzchni, lokalizując warstwy kulturowe datowane 
ceramiką na XVI/XVII-"-XIX 'Y· Ponadto odkryto relikty obiektów osadniczych (zabudowa 
gospodarcza) w postaci glinianej podłogi spichlerza? z 2. poł. XVII-XVIII w. oraz cokołu 
glinianego pieca z XVIIXVII w. (być może piec chlebowy). 

Materiał ruchomy wystąpił w postaci ceramiki i kafli. 
Dokumentacja znajduje się w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma

teriały - w Muzeum w Łowiczu. 
Ze względu na plany dalszych inwestycji prace archeologiczne będą kontynuowane. 

Morąg, st. II, gm. loco, woj. olsztyńskie- patrz: późne średniowiecze 

Mszczonów, st. l 
ul. Żyrardowska 
gm. loco, woj. skierniewickie 
AZP 62-61/-

Urząd Miasta w Mszczonowie 

Badania prowadził mgr Piotr Świątkiewicz przy współpracy mgr. 
Justyna Skowrona. Finansowane przez Urząd Miasta w Mszczono
wie. Pierwszy sezon badań . Miasto z XVI/XVII-XVIII/XIX w. 

Stanowisko leży na południe od ul. Żyrardowskiej, na zapleczu kościoła Św. Jana 
Chrzciciela, nad rzeczką Okrzeszą. Badania ratownicze związane były z budową kolektora 
ściekowego (nadzory wykazał~ istnienie warstw kulturowych) . 

Łącznie przebadano 40 m , jednocześnie nadzorując prace kanalizacyjne. Zaobserwo
wano i zarejestrowano warstwy kulturowe datowane ceramiką na k. XVI-pocz. XIX w. 
Ujawniono istnienie warstwy wyznaczającej pierwotny poziom Okrzeszy. Jednocześnie 
stwierdzono, że występowanie w wykopie faszyny i kamieni świadczy o istnieniu w tym 
miejscu przeprawy przez rzekę w kierunku placu targowego. Słabo czytelne relikty drew
nianych konstrukcji zaobserwowane w trakcie nadzorów to najprawdopodobniej ślady 
zabudowy, która może być datowana na 2. pol. XVI-lata 70. XVII w. Znalezione szczątki 
kości ludzkich pochodzą z cmentarza przykościelnego. 

Materiał ruchomy składał się głównie z fragm. ceramiki, naczyń szklanych, kafli oraz 
dwóch gwoździ, trzonka siekiery i skórzanej pochewki noża. 

Badania powinny być kontynuowane. 
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Mutowo, st. 2, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- patrz: wczesna epoka żelaza 
Nowe Miasto nad Wartą, st. 2, gm. loco, woj. poznańskie- patrz: późne średniowiecze 

Nowy Wiśnicz 
gm.loco, woj. tarnowskie 

Badania ratownicze prowadził E. Dworaczyński. 
Miasto. Okres nowożytny. 

*Literatura: Mah!riały ... , s. 184. 

Olsztyn, st. XXIV (wykopy 11-llf)- patrz: późne średniowiecze 

Olsztyn, st. XXIv, 
wykopy 12a-12i 

ARCHEO-ADAM 

Nadzory prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowane przez gminę 
Olsztyn. Pierwszy sezon badań . Stare miasto, rejon zachodniego 
ciągu murów obronnych. 

Od 21 czerwca do 13 lipca 1994 r. prowadzono nadzory archeologiczne w trakcie budo
wy sieci cieplnej dla przedszkola nr 4 przy ul. Okopowej 16, które objęły swym zasięgiem 
rejon ulic Zamkowej (jej południowy skraj) i Okopowej do nr 23, gdzie wykopy skręcały 
w kierunku zachodnim i biegły wzdłuż obecnie bezimiennej ulicy (dawniej Wasserstrasse 
i Fischer Gasse), następnie przed dawnym budynkiem Sanepidu (obecnie budynek Towa
rzystwa Młodzieży Polsko-Niemieckiej Stowarzyszenie Centrum przy ul. Okopowej 25) 
skręcały w kierunku południowym, gdzie dochodząc do bezimiennej uliczki będącej prze
dłużeniem ul. Stare Miasto (dawniej Schifer Berg) skręcały ku zachodowi i na wysokości 
przedszkola ponownie w kierunku południowym, aż do budynku. 

Zadokumentowano profile dziewięciu wykopów o łącznej długości ok. 200 m i fragment 
rzutu poziomego w wykopie 12f o powierzchni 4m2

. Najciekawsze okazały się wykopy 
12a i 12b, w obrębie których udało się zarejestrować relikty fundamentów budynków 
murowanych pod obecnymi ulicami Zamkową i Okopową oraz fragm. pierwotnych obwa
rowań miejskich (pod ul. Okopową), a także wykop 12f, gdzie zadokumentowano pod 
powierzchnią bezimiennej ulicy fragm. średniowiecznego fundamentu obwodowych mu
rów miejskich. W miejscu tym uchwycono granicę (poziom) między fundamentem kamien
nym i ceglanym. W wykopie 12a zarejestrowano fragm. ścian fundamentowych oraz piw
nicy wraz z posadzką nowożytnego budynku. Były to relikty północnej ściany bocznej 
budynku nr 33 (według dawnej numeracji przyrynkowej), który istniał do 1945 r. Był on 
szerszy od obecnie istniejącego o ok. 4 m (niedokładności mogą wynikać z różnic przeska
lowywanych planów). Obecnie stojąca w tym miejscu kamienica została wybudowana 
w L 195S-1959 i nie pasuje wyglądem i gabarytami do tej, która funkcjonowała tu wcze
śniej (jest na planach z k. XIX w., przełomu wieków oraz z 1913 i z 1938 r.) -należy więc 
wnosić, że podczas odbudowy kamienic w obrębie starego miasta nie korzystano bądź nie 
chciano korzystać z istniejących materiałów ikonograficznych. Po dokładnych obliczeniach 
i analizie wcześniejszych planów można z całą pewnością stwierdzić, że pierwotnie, 
tj. przed 1945 r., ul. Zamkowa była węższa od obecnej o 2,5 m i miała zaledwie 5 m, obecnie 
zaś ma 7,5 m. Również chodnik przy jej południowym skraju był węższy o ok. l m i miał 
zaledwie 2,4 m. Przy zachodnim skraju wykopu 12a, między 21,2 a 22,2 m, zarejestrowano 
fundament kamienny łączony na zaprawę wapienną, z wypełniskiem w postaci żółtego 
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piasku i gruzu. Jego zachodniego skraju nie udało się uchwycić, gdyż został on zniszczony 
podczas prac ziemnych w obrębie wykopu 12b, prowadzonych bez nadzoru archeologa. 
Fundament był silnie zniszczony. Jego kontynuację dało się zaobserwować w spągu promu 
wschodniego wykopu 12b, aż do dziewiątego metra, gdzie schodził poniżej dna wykopu. 
Także tutaj był on bardzo słabo zachowany - uchwycono zaledwie pojedynczą warstwę 
kamieni łączonych na zaprawę wapienną. Mur biegnie w kierunku północ-południe i jest 
pozostałością pierwotnych murów miejskich przy wschodnim skraju fosy między miastem 
a zamkiem. Podkreślić należy, iż w dotychczasowej literaturze przedmiotu nigdy nie było 
wzmianki o takich umocnieniach. N a planie Wiinscha obrazującym stan umocnień miej
skich z ok. 1800 r. widoczny jest jedynie mur obwodowy łączący się z umocnieniami zam
ku. Należy więc pr~uszczać, że pierwotnie przebieg murów obronnych w tym miejscu 
był nieco inny niż to do tej pory zakładano. Wobec tego zupełnie innego sensu nabiera fakt 
istnienia fosy pomiędzy miastem a zamkiem. W przypadku bowiem wspólnych założeń 
obronnych dla zamku i miasta funkcjonujących od początku, istnienie fosy w tym miejscu 
nie miałoby większego sensu ani znaczenia. Wydaje się, iż pierwotnie oba organizmy 
osadnicze funkcjonowały osobno i nie musiały mieć wspólnych fortyfikacji obronnych. 
Istnienie w tym miejscu muru obronnego zdaje się potwierdzać fakt odsłonięcia reliktów 
fundamentu kamienno-eeglanego w wykopie pod ciepłociąg prowadzony do zamku, zało
żonym ok. 65 m na północ od wykopu z lipca 1994 r. W miejscu tym stwierdzono obecność 
fundamentu szerokości ok. 2 m, zbudowanego z kamieni i cegieł gotyckich łączonych na 
zaprawę wapienną. Można przypuszczać, iż fragm. muru uchwyconego w wykopach 
12a i 12b miał również 2 m szerokości, gdyż z pewnością oba fragm. fundamentów należy 
łączyć ze sobą. Z dużym prawdopodobieństwem można więc stwierdzić, iż pierwotnie mury 
miejskie w omawianym rejonie biegły wzdłuż obecnej ul. Okopowej aż do jej południowego 
skraju, w kierunku północnym natomiast równolegle do nieistniejącej już ul. Garncarskiej 
(Ttipfer Gasse). Pozostałe wykopy nie wniosły wiele do dziejów miasta. Stwierdzono w ich 
obrębie głównie nawarstwienia zasypiskowe i niwelacyjne pochodzące z 2. pol. XIX i pocz. 
XX w. Godnym uwagijestjedynie odcinek wykopu 12fmiędzy 11,10 a 12,72 m, zarejestro
wano tu bowiem relikty muru obronnego, którego kontynuacja w kierunku północnym 
i południowym widocznajest na powierzchni. Odsłonięty fundament miał 1,62 m szeroko
ści i zbudowany był z kamieni łączonych na zaprawę wapienną. Wypełnisko stanowił gruz 
ceglany z zaprawą wapienną. Udało się tu uchwycić pierwszy poziom cegieł, który wystąpił 
na wysokości bezwzględnej 107,2 m n. p. m. Górna część muru w tym miejscu została 
zniszczona we wrześniu 1964 r., kiedy to rozebrano budynek nr 28 od strony ul. Okopowej 
- tylna ściana tego domu oparta była właśnie o zachowany w tym miejscu mur obronny. 
Wydaje się więc, iż obecna uliczka bez nazwy (przedłużenie ul. Stare Miasto), wzdłuż 
której wytyczony był wykop, została właśnie w tym czasie utworzona, natomiast pierwo
tnie biegła ona nieco dalej na północ (dawniej ul. Fischer Berg). Jej fragm. uchwycono 
w promu wschodnim wykopu 12e. Ulica ta dochodziła do murów, co widoczne jest na planie 
Wiinscha. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami). 

Olsztynek, st. I ARCHEO-ADAM 
gm. loco, woj. olsztyńskie 

Badania i nadzory prowadzili mgr mgr H. Mackiewicz i A. Mackie
wicz. Finansowane przez Urząd Miasta w Olsztynku. Drugi sezon 
badań. Stare miasto, mury obronne w ciągu wschodnim, baszty 
w murach obronnych, rejon fosy w ciągu wschodnim i południowym, 
osadnictwo średniowieczne i nowożytne, XIV-XIX w. 

Prace archeologiczne na terenie starego miasta w Olsztynku objęły swym zasięgiem 
teren budowy kolektora sanitarnego w obrębie starego miasta, a zwłaszcza wschodni ciąg 
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średniowiecznych murów miejskich. Prowadzono je w czterech etapach: 
EtapI-obejmował swym zakresem całkowitą eksplorację baszty prostokątnej (w okresie 
od 25.05. do 12.08.1993 r. -wykop 1), odsłonięcie reliktów murów miejskich na odcinku 
od badanej baszty do ul. Krzywej (od 5.07. do 17.08.1993 r.) oraz skuwanie zaprawy 
cementowej po rozebranym budynku gospodarczym na północ od baszty (od 17.08. do 
13.09.1993 r.). 
Etap II - to nadzory archeologiczne przy pracach ziemnych prowadzonych w związku 
z budową kolekrota ściekowego, które objęły swym zasięgiem wykopy oznaczone numera
mi: 2, 2a i 2b (od 7.06. do 13.09.1993 r.), 4a (od 4.01. do 11.01.1994 r.), 5 (od 14.06. do 
6.07.1994 r.), 6 i 6a (od 14 do 25.07.1994 r.) oraz wykop bez numeru, określony jako 
awaryjny, przy ul. Mrongowiusza, zadokumentowany w formie fotograficznej 
(19.08.1993 r.). 
Etap III - obejmował całkowite przebadanie baszty okrągłej w północno-wschodnim 
narożniku murów miejskich (od 9.12.1993 do 3.01.1994 r.). 
Etap IV - obejmował prace remontowe, konserwatorskie i uczytelniające przebieg 
wschodniego ciągu murów miejskich (od 27.09. do 29.10.1993 r. i od 16.05. do 20.11.1994 r.) 
oraz prace remontowe odspojonej i osypanej części murów (ich zachodniego lica) bezpo
średnio na południe od baszty okrągłej , które podjęto pq wizji lokalnej przeprowadzonej 
4.07.1994 r., a zakończono w końcu września 1994 r. 

W rezultacie wyeksplorowano basztę prostokątną (wykop 1), basztę okrągłą (wykop 3), 
odsłonięto i uczytelniono w terenie 50 m murów miejskich oraz przeprowadzono nadzory 
archeologiczne związane z budową kolektora ściekowego (wykopy 2, 2a, 2b, 4, 4a, 5, 6, 6a). 
W obrębie wykopu l zarejestrowano m.in . nowożytne podziały wnętrza baszty (ściany 
kamienne łączone głównie na glinę) , fragm. podłogi drewnianej oraz bruk kamienny wraz 
z wcześniejszą izolacją z kory brzozowej układanej płatami na zakładkę. Ponadto stwier
dzono wcześniejsze wielokrotne naprawy w obrębie baszty okrągłej (wykop 3), o których 
wzmiankują źródła historyczne, nie wspominając przy tym o naprawach fundamentów, co 
przyczyniło się do zniszczenia pierwotnych nawarstwień kulturowych w jej wnętrzu . Uda
ło się wykonać badania dendrochronologiczne elementu drewnianego pozyskanego z ba
szty, które dały wynik 1358/1359, co jest zbieżne z datą wystawienia dokumentu lokacyj
nego (1359 r.). 

W wyniku nadzorów archeologicznych przy pracach ziemnych prowadzonych w związ
ku z budową kolektora udało się między innymi zarejestrować drewniane umocnienia 
kanału rzeki Jemiołki z XVIIT i pocz. XIX w. (głównie w wykopach: 2, 4a i 6 oraz w wyko
pie awaryjnym przy ul. Mrongowiusza), fragm. średniowiecznej drewnianej zabudowy 
(wykop 4), kamienne kanalizacje pod ul. Grunwaldzką (wykop 5), których wysokość może 
sugerować, iż w pewnych okresach mogły służyć jako przejścia, oraz - co jest szczególnie 
interesujące- nawarstwienia geologiczne pod ławą fundamentową murów miejskich wraz 
z jej spągiem (wykop 2b) i lica partii fundamentowych w wykopach 2a i 2b. 

Pozyskano duży zbiór zabytków ruchomych w postaci fragm. naczyń ceramicznych, 
z których wyklejono wiele form i typów, kafli garnkowych, miskowych i płycinowych, 
w wielu przypadkach także dających możliwości całkowitej rekonstrukcji, przedmiotów 
z drewna (wykonano m.in. konserwację i rekonstrukcję XV-wiecznego cebrzyka klepko
wego), zabytków metalowych (noże, sprzączki, elementy wagi, militaria, gwoździe, ele
menty osprzętu domowego i in.), przedmioty ze szkła (m.in. niewielkie kulki szklane, 
fragm. butelek, szkła okiennego), 3 egzemplarze monet (w tym srebrna z 1706 r. Frydery
ka Wilhelma), gliniane grzęzidła do sieci, fragm. grzebienia kościanego, a także wiele 
odpadów kości zwierzęcych. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie w warstwach 
XVI-wiecznych wyrobów półmajolikowych. Oczywiście rozbieżność chronologiczna po-

. szczególnych egzemplarzy jest dość znaczna, obejmuje bowiem okres od średniowiecza do 
czasów współczesnych . 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami) . 
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Racibórz, Kościół Dominikanek (kaplica św. Dominika), woj. katowickie- patrz: późne średniowie
cze 
Racibórz, Kościół Dominikanek (prezbiterium), woj. katowickie- patrz: późne średniowiecze 

Reszel, st. II, wykop 2 
gm. loco, woj. olsztyńskie 
AZP 18-67/-

ARCHEO-ADAM 

Badania prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowane przez J . Kursta
ka (inwestor prywatny). Pierwszy sezon badań. Rejon fosy miejskiej, 
XV-XX w. 

Nadzory archeologiczne przy pl. Paderewskiego prowadzono od 17.09. do 4.10.1994 r. 
Objęły one swym zasięgiem teren działki budowlanej pod budynek mieszkalno--usługowy 
(numer geodezyjny 219). Obszar prac ziemnych znajduje się na skraju starego miasta 
Reszla, które wraz z "otuliną" objęte jest ochroną konserwatorską (strefa B) i przebiega 
w rejonie fosy miejskiej, co determinowało konieczność przeprowadzenia nadzorów arche
ologicznych. Teren badań to wykop w kształcie nieregularnego wieloboku o wymiarach 
11 x 6 x 2 x 3 x l x 2 x 10 x 10m. Projektowany budynek o podstawie 10 x 12m będzie 
przedłużeniem pierzei zachodniej w północnej części ul. Jagiełły. Od strony południowej 
graniczy ze ścianą północną (szczytową) ~udynku nr 20 przy tej ulicy. Wykop wytyczono 
zgodnie z projektem. Miał on ok. 120 m i nieregularną głębokość, ze względu na fakt. 
usytuowania na zasypanej fosie. W części północnej i północno--zachodniej calec zalegał na 
głębokości ok. 3,5 m, natomiast w kierunku południowym i północno--wschodnim gwał
townie opadał, osiągając przy profilach północno-- i południowo--wschodnim głębokość 
5,5 m, opadając wyraźnie jeszcze w kierunku południowo--wschodnim. Tak więc deniwela
cja stropu calca na odcinku ok. 5 m wynosiła tu ok. 2,5 m. Jego strop w narożniku 
zachodnim zalegał na wysokości bezwzględnej 108,7 m n. p. m., natomiast w narożniku 
wschodnim 106,1 m n. p. m. W tej części wykopu nie prowadzono prac ziemnych do calca, 
a jedynie wykonano wiercenia celem sprawdzenia głębokości zalegania warstw stabilnych, 
po czym wykonano niewielkiej średnicy wkopy (ok. 1,5 m) i zapuszczono kręgi betonowe 
stanowiące podstawę słupów, na których wsparto fundamenty. W obrębie wykopu natrafio
no na fragm. kanalizacji drewnianej prowadzącej z północy w kierunku fosy. 

Z zabytków ruchomych na uwagę zasługują 3 całkowicie wyklejone dzbany, które 
można datować na XV-XVI w., duży fragm. XVIII-wiecznego trójnóżka polewanego we
wnątrz, z całkowicie zachowanym uchwytem, mały polewany wewnątrz talerzyk z tego 
samego okresu, fragm. kafli płycinowych i miskowych (XVII-XVIII w.), fragm. przedmio
tów skórzanych (głównie obuwia) oraz fragm. naczyń szklanych. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami) . 

Reszel, st. II, wykop 6 
gm.. loco, woj. olsztyńskie 
AZP 18-67/-

ARCHEO-ADAM 

Badania prowadził mgr A Mackiewicz. Finansowane przez l. Draben t 
(inwestor prywatny) . Pierwszy sezon badań. Stare miasto, 
XVII-XX w. 

Prace archeologiczne przy ul. Podzamcze 12 prowadzono 19-24.10.1994 r. Objęły one 
swym zasięgiem teren działki budowlanej pod budynek usługowo--mieszkalny (nr geode-
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zyjny: 202/7). Teren ten to niewielki plac o wymiarach 6,8 x 7,4 m (podstawa projektowa
nego budynku to 6,4 x 6,6 m), będący przedłużeniem zabudowy zachodniej pierzei ul. Pod
zamcze, od strony północnej oddzielony od tej zabudowy pustą jeszcze działką o numerze 
geodezyjnym 202/6. Ponieważ projektowany budynek nie miał mieć podpiwniczenia, wy
kop wytyczono zgodnie z projektem i poprowadzono rowami o szerokości ok. l m i głębo
kości nie przekraczającej 1,2 m. Z tego też względu (brak eksploracji części środkowej 
wykopu) poszczególne odcinki zostały odpowiednio oznaczone jako wykop 6A (część 
wschodnia od strony zamku), 6B (część południowa prostopadła do ul. Podzamcze), 6C 
(część zachodnia równoległa do ulicy) i 6D (część północna prostopadła do ulicy). Możliwo
ści interpretacyjne były w znacznym stopniu utrudnione ze względu na niewielkie wymia
ry wykopu oraz brak pełnej eksploracji, która umożliwiłaby osiągnięcie poziomu calcowe
go, a tym samym uchwycenie całości nawarstwień kulturowych po średniowiecze włącznie. 
Możnajednakże stwierdzić, iż w wykopie 6 zarejestrowano w zasadzie kontynuację nawar
stwień i konstrukcji architektonicznych, które zostały zadokumentowane w obrębie wyko
pu 5. Tak więc uchwycono tu dalszy fragm. piwnicznej zabudowy obecnej ul. Podzamcze. 
Zabudowa ta ulegała licznym zniszczeniom i przeobrażeniom, które były spowodowane 
pożarami w l. 1806, 1841 i 1917, jak również działaniami 1945 r. Cała zadokumentowana 
stratygrafia obejmuje swym zakresem jedynie czasy nowożytne i współczesne, co zostało 
potwierdzone m.in. materiałem zabytkowym. Nieliczne fragm. ceramiczne, które mogą 
mieć średniowieczną metrykę, znalazły się tu na skutek przemieszania warstw średnio
wiecznych z nowożytnymi, co należy wiązać z częstymi pracami budowlanymi. Dominują
cą grupą zabytków pozyskanych w trakcie eksploracji wykopu 6, w przeciwieństwie do 
innych stanowisk miejskich, stanowią kafle, i to zarówno miskowe, jak płycinowe. Obie 
grupy po analizie ich formy i zdobnictwa (kafle płycinowe) można śmiało datować na 
l. pol. XVII, a nawet XVI w., zalegały jednak w warstwach XVIIIJXIX-wiecznych, co może 
być związane z faktem, iż były to przedmioty długotrwałego użytkowania i niejednokrot
nie mogły funkcjonować nawet w XVIII w. Natomiast naczynia ceramiczne cechuje duże 
rozdrobnienie. Ponadto pozyskano fragment dna dużego naczynia klepkowego (beczki) 
i klepkę cebrzyka bądź niewielkiego wiaderka (18 cm wysokości). 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami). 

Rudy, gm. Kuźnia Raciborska, woj. katowickie- patrz: późne średniowiecze 

Rzeszów-Ratusz 
AZP 103-76/-

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Antoni Lubelczyk. Finansowane przez Urząd 
Miejski w Rzeszowie. Badania 1993 i 1994. Obiekt nowożytny i póź
nośredniowieczny. . 

Od września 1993 do końca 1994 r. prowadzono nadzór archeologiczny nad szeroko 
zakrojonymi pracami związanymi z remontem kapitalnym ratusza w Rzeszowie. W trak
cie prac zabezpieczających wyeksplorowane zostały wszystkie pomieszczenia wewnątrz 
budynku aż do posadowienia fundamentów oraz wąski pas na zewnątrz budynku. Odsło
nięto szereg murów kamiennych, kamienn<reeglanych i ceglanych o chronologii od XVI do 
k. XIX w. Z wypełniska wykopów uzyskano sporo materiału ceramicznego i kafli od późne
go średniowiecza po okres współczesny. Obserwacja nawarstwień kulturowych oraz pozio
mu posadowienia fundamentów wskazuje, iż wschodnia partia ratusza jest głębiej posado
wiona, bardziej naruszona i starsza (tutaj występują zarówno najstarsze mury, jak 
i materiał ceramiczny). 

Analiza przekazów pisanych, planów, map i widoków oraz materiału ceramicznego 
pozwoliła na ogólne rozwarstwienie odsłoniętych murów. Najwyraźniej uchwycony został 
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zarys ratusza Ligęzy z przełomu XVI i XVII w. Była to budowla w kształcie kwadratu 
o boku ok. 10 m, a jej kamienne fundamenty o grubości 60-70 cm wychodzą od strony 
wschodniej i północnej poza obrys współczesnego budynku. Są to elementy zabudowy 
ratusza odsłonięte do tej pory. Tylko w ich otoczeniu znajdowano ceramikę późnośrednio
wieczną, zalegającą niestety na złożu wtórnym. Ceramika ta pozwala jednak sądzić, że 
także średniowieczny, zapewne drewniany ratusz musiał się znajdować w tym miejscu. 

Pozostałe mury nie tworzą już tak zamkniętych układów. W miarę czytelna jest 
XVII-wieczna piwnica znl\idująca się pod obecnym wejściem do ratusza, która wychodzi na 
zewnątrz budynku, oraz XVII-wieczne piwnice w południowo-zachodniej i północ
no-wschodniej części budynku, które wiązać należy ze sklepami i piwnicami otaczającymi 
ratusz. Nie udało się odtworzyć w pełni zarysu budynku, który odpowiadałby ratuszowi 
przedstawionemu na planie Wiedemanna z 1762 r. Wynika stąd, że większość obecnych 
fundamentów powstać musiała po tej dacie, a przed końcem XIX w., kiedy to przystąpiono 
do remontu kapitalnego ratusza. Zachowany plan przedwykonawczy i fotografie wskazują, 
że obecna bryła w partii przyziemnej różni się tylko nieznacznie od jeszcze nieodrestauro
wanego ratusza z k. XIX w. 

Serock, st. II Muzeum Archeologiczne w Warszawie 
gm. loco, woj. st. warszawskie 
AZP 51-67/2 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska-Puszkarska. Finanso
wane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Drugi sezon badań. 
Rynek, XIV-XIX w. 

Badania archeologiczne miały charakter uzupełniający ze względu na zmianę lokaliza
cji budowy ratusza w stosunku do planów z 1993 r. i zostały wykonane zgodnie z decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. 

Wytyczono 5 wykopów w części zachodni~ i południowo-wschodniej terenu przezna
czonego pod zabudowę i przebadano 125 m powierzchni. Wyniki badań potwierdziły 
wcześniejsze ustalenia stratygraficzne i chronologiczne. Najstarsze ślady osadnictwa w tej 
części rynku należy datować na k. XVII i XVIII w. Chronologię potwierdzają znaleziska 
monet, które pochodzą z zadokumentowanych w wykopie nr 15 reliktów obiektu mieszkal
nego. Uzyskano potwierdzenie funkcjonowania w centralnej części rynku naturalnego 
źródła, które było wykorzystywane w XVIII w. jako prymitywna studnia. O średniowiecz
nej genezie miasta świadczy występowanie materiału zabytkowego datowanego na 
k. XIIIlXIV i XV w., który występuje w warstwach niwelacyjnych na wtórnym złożu. 

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

Badania nie będą kontynuowane. 

Strzyżewo Paczkowe, st. 37, gro. Gniezno, woj. poznańskie- patrz: późne średniowiecze 
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Sulejów, st. l 
gm. loco, woj. piotrkowskie 
AZP 75-55/6 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr Jerzy Augustyniak. Umocnienia obronne opac
twa cysterskiego. Późne średniowiecze. 

W dn. 17.05.-1.06.1994 r. , na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Piotr
kowie kontynuowano prowadzone w 1993 r. badania WYkopaliskowe na terenie opactwa. 
W dotychczasowej literaturze przedmiotu przyjęto, iż obronne umocnienia klasztoru po
wstawały w dwóch etapach od 2. poł. XV do końca XVI w. W XVII i XVIII w. niektóre 
baszty (krakowska, muzyczna, attykowa, rycerska) zostały przebudowane i nadbudowane. 
Istniał również pogląd, że nie było nigdy murów obronnych od strony południowej (od 
Pilicy). Wyniki prac ubiegłorocznych i tegorocznych pozwalają stwierdzić, że: 
- najstarszą basztą obwodu jest baszta mauretańska usytuowana w jego południowo-za
chodnim narożniku, 
-od strony południowej istniał mur obronny organicznie związany z basztą mauretańską 
i zbudowany w jednym z nią czasie, 
- usytuowanie baszty, WJrZUconej całym obwodem poza lico zewnętrzne muru południo
wego, pozwalało stosować obronę flankującą na całym południowym odcinku obwodu, 
- od strony zachodniej również istniał podobny konstrukcyjnie mur obronny, także 
organicznie powiązany z basztą mauretańską i w jednym z nią czasie zbudowany, 
-w odcinku zachodnim odkrytego muru znajdowała się brama (nie zachował się niestety 
jej pełny obrys), 
- baszta mauretańska oraz mur obronny południoWY i zachodni wchodziły w skład pier
wotnego obwodu obronnego, który powstał prawdopodobnie pod koniec XIV w. i obejmo
wał mniejszy niż obecnie teren (w jego skład wchodziła również baszta opacka, zbudowana 
jednak później niż mauretańska). 

Zachowany do dziś i częściowo zrekonstruowany (strona północna i północnO-wscho
dnia: baszty attykowa, krakowska, muzyczna) obwód obronny cysterskiego klasztoru 
w Sulejowie stanowi ewenement w skali europejskiej. Pozostałe jego części z basztami 
mauretańską, opacką i rycerską winny być również zabezpieczone i połączone murami, 
które zamykałyby pełny obwód warowny. Badań WYkopaliskoWYch WYmagają jeszcze od
cinki południoWY oraz narożniki południowo-wschodni i wschodni. 

Świrna, st. l 
gm. Bodzechów, woj. kieleckie 
AZP 84-70/-

Muzeum Historyczno-Archeologiczne 
w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Badaniami kierowała mgr .Ewa Rytter. Finansowane przez Muzeum 
Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pierwszy 
sezon badań. Dwór obronny z XVI w. 

Ruiny dworu obronnego w Świrnie usytuowane są na północ i północny-wschód od 
zabudowań wsi, na skraju nieWYsokiej skarpy, której krawędź opada w kiel"!lnku drogi 
biegnącej do Chmielowa. 

Badania archeologiczne prowadzone w 1994 r. miały charakter prac sondażoWYch. 
Oczekiwano, iż dostarczą one informacji na temat stanu zachowania obiektu. Eksploracja 
nawarstwień kulturoWYch realizowana w obrębie dwóch WYkopów o łącznej powierzchni 
18,5 m2 spowodowała odsłonięcie dwóch odrębnych murów. Pierwszy z nich stanowi bez 
wątpienia fragm. zewnętrznej, wschodniej ściany dworu. Został wzniesiony niemal całko
wicie z cegieł - pojedyncze, niewielkie kamienie WYStępują jedynie w jego górnym odcin
ku. Jak stwierdzono, mur ten nie tworzy jeszcze fundamentu budynku, lecz związany jest 
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nadal z jego przyziemną, użytkową partią. Porlobnie pozostałością przyziemia jest długi 
mur, odkryty w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszej ściany, po jej zewnętrznej stronie. 
Uznać go należy za część przybudówki, której funkcja i czas powstania nie mogą być 
określone na obecnym etapie badań . Mur ten składa się w dwóch prostopadłych, powiąza
nych ze sobą odcinków, tworzących północno-wschodni narożnik obiektu. Wzniesiono go 
wyłącznie z łamanych bloków piaskowca spojonych zaprawą wapienną. 

Eksploracja nawarstwień kulturowych w obu wykopach została doprowadzonajedynie 
do poziomu zachowanych sklepień piwnic, tj. do głębokości 2m (192,27 m n. p. m. - wykop 
l) i O, 7 m (193,42 m n. p. m. - wykop II). Powodem zaprzestania eksploracji był z góry 
określony czas badań oraz konieczność znacznego powiększenia terenu prac w celu zapew
nienia bezpieczeństwa zatrudnionych osób (wykopy zostały zasypane po zadokumentowa
niu profili ziemnych i po odpowiednim zabezpieczeniu nie przebadanych poziomów). Po
mimo ograniczonego zakresu prac, udało się rozpoznać charakter nawarstwień 
kulturowych zalegających w górnych partiach stanowiska. Składały się one na kolejne 
poziomy zasypiskowe - zwały gliny lessowej nasyconej większą lub mniejszą zawartością 
gruzu ceglanego i rumoszu kamiennego. 

Pozyskany materiał zabytkowy, stosunkowo nieliczny, tworzą: małe fragm. ceramiki 
(głównie polewanej), pojedyncze kości zwierzęce, ułamki szkła okiennego i naczyniowego, 
2 przedmioty metalowe o późnej chronologii, a także fragm. kafli płytowych i polewane 
płytki posadzkowe. 

Równolegle z pracami eksploracyjnymi prowadzono inwentaryzację zachowanych na 
powierzchni gruntu ruin przyziemia dworu. Dokumentacją rysunkową i fotograficzną 
objęto mury tworzące północny, zachodni i południowy bok obiektu, mur stanowiący 
pozostałość ściany działowej oraz mur określony jako przypora. 

Materiały oraz dokumentacja O.Pisowa i rysunkowa znajdują się w Muzeum Historycz
no-Archeologicznym w Ostrowcu Swiętokrzyskim. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

Tarnów, st. 14 

Badania ratownicze prowadził E. Dworaczyński . Miasto. Okres no
wożytny. 

•Literatura: Materiały ... , s. 184. 

Tarnów, st. 57, kościół św. Anny 
AZP 103-66/44 

Pracownie Konserwacji Zabytków 
Sp. z o. o. Pracownia Archeologiczno
-Konserwatorska w Tarnowie 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Cetera, Eligiusz Dworaczyński 
(autor sprawozdania) i Jerzy Okoński. Finansowane przez Zarząd 
Miasta Tarnowa. Pierwszy sezon badań. Okres nowożytny 
(XVI-XVII w.). 

W okresie od lipca do października 1994 r. przeprowadzono badania archeologiczne 
w centrum Tarnowa, na placu pomiędzy ulicami Św. Ducha, Św. Anny i Targową. Celem 
ich było uchwycenie i odsłonięcie pozostałości nie istniejącego dziś kościoła św. Anny, 
określenie zasięgu cmentarza przykościelnego, otoczonego niegdyś murem, oraz odczyta
nie układu warstw archeologicznych przy dawnym trakcie prowadzącym na zamek. Wyni
ki badań archeologicznych miały być podstawą do projektu aranżacji placu, polegającej na 
przywróceniu późnośredniowiecznego poziomu terenu i rekonstrukcji fundamentów zało
żenia kościelnego eksponowanych jako trwała ruina. 
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W opracowaniach historycznych mowajest o kościele św. Anny w Tarnowiejako drew
nianym budynku niewielkich rozmiarów, mieszczącym ok. 40 osób. Zbudowany został 
w 1527 r. przez Adama Eberharda, mieszczanina tarnowskiego, i poświęcony 29.10.1529 r. 
W r. 1654 staraniem wójta tarnowskiego Killana Batkowicza w miejscu drewnianego wy
budowano kościół murowany, który przetrwał do r. 1821, po czym decyzją władz austriac
kich został rozebrany. Zarys budowli i muru ogrodzeniowego widoczny jest na planie 
miasta z 1796 r. 

Wyniki badań archeologicznych były skromniejsze niż oczekiwano, ponieważ teren 
zajmowany niegdyś przez założenie kościelne był wielokrotnie przekopywany, ponadto 
obecnie ząjmuje go częściowo chodnik i jezdnia. Ustalono jednakże, iż kościół św. Anny 
posadowiony był na piaszczystym wyniesieniu terenu, częściowo uformowanym sztucznie. 
Prawdopodobnie wyniesienie to do czasu budowy kościoła powiązane było z tzw. przednim 
wałem obronnym, okalającym fosę miejską od strony południowej i południowo-zachod
niej. Kulminacja wyniesienia została zniwelowana w XIX w., w rezultacie czego uległy 
zniszczeniu fundamenty rozebranego wcześniej kościoła i muru, jak również warstwy 
archeologiczne i pochówki. Zachowała się jedynie wylewka wapienna, sugerująca przebieg 
południowo-zachodniego muru kościoła z drugiej fazy. Śladów świątyni drewnianej z pier
wszej fazy nie znaleziono. Znacznie lepiej zachowały się relikty muru ogrodzeniowego od 
strony zachodniej i południowo-zachodniej. Relatywnie mur jest jednak młodszy od koś
cioła murowanego i pochodzi z 2. pol. XVIIT w. 

Rekonstrukcja całego założenia została sporządzona na podstawie pochówków na 
cmentarzu przykościelnym oraz uchwyconych reliktów murów. Zrekonstruowany rzut 
kościoła murowanego z XVII w. i muru ogrodzeniowego, w ogólnych zarysach odpowiada 
wizerunkowi na planie z 1796 r. Budynek kościoła na planie prostokąta miał wymiary 
9 x 7,2 m i pięcioboczne prezbiterium (4,5 x 4,5 m) umieszczone w przybliżeniu od strony 
wschodniej. Mur ogrodzeniowy wzniesiony był na planie nieregularnego pięcioboku, ze 
słupami w narożach i przejściem na odcinku zachodnim. 

Wyeksplorowano ponad 60 grobów szkieletowych. Dokonano także interesującego od
krycia sprzed budowy kościoła, natrafiono bowiem na prymitywny piec garncarski, zagłę
biony w piasku i wypełniony naczyniami glinianymi, częściowo zniekształconymi, datowa
nymi na w. XV. 

Badania zakończono. 

Tykocin, st. 39 
gm. loco, woj. białostockie 
AZP36-83/-

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Urszula Stankiewicz. Finansowane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Trzeci 
(ostatni) sezon badań. Stary Rynek {XV-XX w.). 

Kontynuowano prace we wschodniej części pl. Czarnieckiego, koncentrując się na 
rozpoznaniu całej powierzchni budynku, którego fragm. odsłonięto w poprzednim sezonie 
badawczym. 

Po wykonaniu serii odwiertów wytyczono wykop o wymiarach 10 x 10m, w odległości 
0,5 m na południe od ubiegłorocznego wykopu. Na głębokości 60-80 cm od powierzchni 
ziemi odsłonięto fragm. nawierzchni rynkowej z k. XVIIT w. Poniżej odkryto spalone ele
menty ścian budynku oraz warstwy przepalonej gliny z konstrukcji pieca i ścian. Stan 
zachowania konstrukcji pozwolił na odtworzenie całego zarysu prostokątnego budynku 
trzyizbowego o powierzchni ok. 49 m2

. Dwie izby miały podłogę ułożoną na legarach o nie 
rozpoznanej konstrukcji, a trzecia drewnianą, wykonaną z niewielkich klepek o rozmia
rach 2 x 4 i 4 x 8-10 cm. To pomieszczenie położone było 40 cm wyżej od dwu pozostałych 
i prowadziły doń dwustopniowe schody. 
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Materiał zabytkowy tworzą głównie kaflemiskowe i garnkowe oraz ich fragm., kafle 
z płytą ażurową o ornamencie architektonicznym i zamkniętej komorze, 2 dzbany, garnek, 
fragm. spalonej beczki-eebrzyka, skoble, zawiasy, gwoździe żelazne, fragm. kafli i naczyń 
glinianych, kilka bardzo zniszczonych monet. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 

Uście Solne, st. 3 
gm. Szczurowa, woj. tarnow
skie 

Badania ratownicze prowadził E. Dworaczyński. Osada. Okres nowo
żytny. 

*Literatura: Materiały ... , s. 184. 

Wielbark, st. I ARCHEO-ADAM 
gm.loco, woj. olsztyńskie 

Badania prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowane przez B. Dą
browskiego, A. Szepczyńskiego (inwestorzy prywatni). Drugi sezon 
badań. Dawna osada miejska- okres nowożytny, XVI-XX w. 

Badania archeologiczne w Wieibarku na st. I - wykopy l i 2 przy ul. Kętrzyńskiego 
i Jagiełły, prowadzono w dwóch etapach. Wykop l wykonano w dn. 13-29 października 
1993 r., natomiast wykop 2- 1-9 czerwca 1994 r. Objęły one swoim zasięgiem tereny 
działek budowlanych pod budynek handlowy (wykop l) o nr. geodezyjnym 769 (własność 
A. Szepczyńskiego) oraz budynek mieszkaln<rusługowy (wykop 2) o nr. geodezyjnym 
766/6 (własność B. Dąbrowskiego). Wykop pierwszy wytyczony zgodnie z projektem usytu
owany był na południowy zachód od krawędzi ul. Kętrzyńskiego i miał kształt nieregular
nego czworoboku o wymiarach 11 x 4,5 x 11 x 7,8 m. Ze względu na to, że projektowany 
budynek nie miał podpiwniczenia, jego głębokość nie przekraczała w zasadzie l m (tylko 
sporadycznie osiągając głębokość 1,3 m), pomimo to uchwycono calec w postaci żółtego 
piasku. Wykop drugi został wytyczony zgodnie z projektem i miał kształt nieregularnego 
wieloboku o wymiarach 12,4 x 3,5 x 2 x 3,2 x 11,8 x 10m, przy czym profil południo
w<rwschodni stanowi ściana nowo wzniesionego budynku. Usytuowany był przy południo
w<rzachodniej krawędzi ul. Jagiełły. Ze względu na fakt, iż proje]:ttowany budynek będzie 
miał podpiwniczenie, jego głębokość przekraczała 2 m, osiągając niejednokrotnie 2,2 m, 
tak więc został on doprowadzony do calca w postaci żółtego piasku. W przypadku wykopu 
2 wykonano w trakcie badań wykop pośredni (oznaczony jako wykop 2a w obrębie st. l), 
mniej więcej w centrum badanego terenu, w celu eksploracji zachowanych reliktów spalo
nej, drewnianej zabudowy, która na pozostałym terenie nie została zaobserwowana, gdyż 
uległa zniszczeniu podczas budowy późniejszych fundamentów murowanego budynku 
nowożytnego. 

W wyniku przeprowadzonych prac ziemnych zarejestrowano stosunkowo wyraźny 
i jednolity przebieg warstw kulturowych. W obrębie wykopu l były to głównie nawarstwie
nia kulturowe współczesne i nowożytne (XVII-XX w.) oraz warstwy niwelacyjne w postaci 
żółtego piasku. W obrębie wykopu 2 oprócz nawarstwień współczesnych udało się zareje
strować nawarstwienia wczesnonowożytne (k. XV do k. XVI w., w sporadycznych wypad
kach pocz. XVII w.), nowożytne (XVII do k. XVIII w.) i późnonowożytne (XIX w.). W obrę
bie wykopu l praktycznie nie wystąpiły warstwy starsze niż późnonowożytne, to znaczy 
takie, które można wiązać z XIX w., tylko sporadycznie datowanie warstwy spągowej 
można przesunąć na k. XVIII w. 
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W wykopie 2 odsłonięto i wyeksplorowano relikty drewnianego budynku o prymityw
nej konstrukcji, który można datować na k. XV lub pocz. XVI w. Jego wnętrze stanowiła 
sprażona polepa z szarą ziemią i spalenizną. Z budynku, którego konstrukcja jest niemoż
liwa do ustalenia ze względu na całkowite spalenie (być może, iż mamy tu do czynienia 
z prymitywną konstrukcją szalunkową), pozyskano kilkadziesiąt fragm. kafli garnkowych, 
miskowych oraz fragm. polepy pochodzącej z wypełnienia między kaflami garnkowymi. 
Ponieważ z rejonu tego pozyskano także fragm. płaskich "cegieł" (w zasadzie płytek) 
o grubości nie przekraczającej 5 cm, które mogły stanowić część konstrukcji podstawy 
pieca, należy przypuszczać, iż natrafiono tu na pozostałości XVI-wiecznego pieca. Być 
może, iż pochodzi on z okresu, kiedy miejsce to znane było jako Karczmarska Wieś. 
Z pozyskanego materiału udało się całkowicie wykleić 3 kafle garnkowe, które jak dotąd 
(tak dobrze zachowane i wydzielonejako kafle) w woj. olsztyńskim nie były znane. Relikty 
omawianego budynku zachowały się na wysokości ok. 0,4 m. Był on zagłębiony w żółtym 
piasku i posadowiony na jasnożółtym piasku calcowym. Poza wspomnianymi już kaflami 
z zabytków ruchomych należy wymienić fragm. naczyń ceramicznych (ceglaste i siwe), 
z których najciekawsze wydają się być jedna cała i jedna zachowana w połowie płaskie 
pokrywki z guzikowatymi uchwytami (być może służyły one jako "fajerki" pieca), zabytki 
metalowe (2 noże, z których jeden ma oprawkę drewnianą, a drugi kościaną, prymitywne 
narzędzie do klepania i duży gwóźdź kuty) oraz pojedyncze fragm. naczyń wykonanych 
z białego, przezroczystego szkła. 

Wieliczka, st. 2 (Zamek-Ogród Żupny) , gm. loco, woj. krakowskie- patrz: późne średniowiecze 
Włocławek - patrz: późne średniowiecze 
Wojnicz, st. l, gm. loco, woj. tarnowskie- patrz: późne średniowiecze 

Wolbórz, st. 23 
gm. loco, woj. piotrkowskie 
AZP 72-55/54 

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadziła dr Aldona Chmielewska (autorka sprawozda
nia), uczestniczył student Uniwersytetu Łódzkiego Dariusz Osiński. 
Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Piotr
kowie Trybunalskim i Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza. Siódmy 
sezon badań. Miasto średniowieczne i nowożytne. 

Badania wykopaliskowe w 1994 r. przeprowadzono na działce miejskiej nr 243 przy 
ul. Świętokrzyskiej 5, położonej na północ od rzeki Mosz~zanki, w odległości ok. 50 m od 
jej brzegu. Zmierzały one do odkrycia śladów wczesnośredniowiecznego grodu kasztelań
skiego, znanego dotychczas jedynie ze źródeł pisanych (1065 i 1136 r.), jak również do 
uzyskania archeologicznego potwierdzenia istnienia w tym miejscu dawnego zamku bisku
pów włocławskich. 

W topografii Wolborza, na zachód od rynku, w obrębie działek nr 239-243 przy 
ul. Świętokrzyskiej, wyróżnia się nieznaczne wzniesienie, stanowiące niewątpliwie pozo
stałość zniszczonego przez pożar w 1766 r. zamku biskupiego; kasztelania wolborska z na
dania książęcego przeszła pod koniec l. poł. XII w. na własność Kościoła. Zamek biskupi 
przypuszczalnie posadowiony został na grodzisku wczesnośredniowiecznym. 

Dostępna dla prac archeologicznych jest obecnie jedynie działka nr 243, będąca własno
ścią Gminnej Spółdzielni w Wolborzu. Dane uzyskane w 1993 r. w wyniku wierceń świd
rem geologicznym wskazywały, że na jej terenie, zwłaszcza wzdłuż granicy zachodniej 
sąsiadującej z działką nr 242, spodziewać się można zarówno wschodniej stopy fundamen
towej zamku, w tym wieży bramnej, jak również pozostałości konstrukcji drewnianych 
grodu wczesnośredniowiecznego. Wykop I, o długości 2 m, wytyczono od granicy południo
wej działki w kierunku północnym, wzdłuż granicy z działką nr 242 i podzielono go na 
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13 odcinków 5 x 2m. Wyeksplorowano odcinki: 4, 6-10, 12-13 do przeciętnej głębokości 
160 cm od dzisiejszej powierzchni. Powierzchnia wykopu znajduje się na wysokości 
171,78-171,9 m n. p. m., tzn. na głębokości ok. 160 cm od obecnej powierzchni działki. 

Odkryto fragm. fosy, pozostałości muru ceglanego i konstrukcji drewnianych. Po zdję
ciu próchnicy współczesnej o przeciętnej grubości ok. 30 cm wystąpiła warstwa ciemnosza
rej ziemi zmieszanej z dużą ilością gruzu ceglanego, wapienno-piaskowej zaprawy murar
skiej i grudkami wapnia. W warstwie tej - o różnej miąższości - znaleziono oprócz 
ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej pruską monetę srebrną - trójgrajcara Fry
deryka Wielkiego z 1753 r., a więc sprzed spalenia zamku biskupiego. Jednolicie występu
jąca warstwa gruzu jest wyraźnie warstwą zasypiskową, powstałą najpewniej po pożarze 
zamku w 1766 r.; pod nią zalegają warstewki piasku, gliny z drobnymi i większymi fragm. 
cegły palcówki, ceramiki naczyniowej i kafli. Na przeciętnej głębokości ok. 120 cm od 
powierzchni, tzn. 170,6 m n. p. m., odsłonięto pozostałości fosy w postaci warstwy ciemno
brunatnej ziemi o miąższości 40-60 cm. W warstwie tej znaleziono stosunkowo najwięcej 
zabytków ruchomych, w tym głównie ceramikę naczyniową wczesno- i późnośrednio
wieczną, fragm. kafli garnkowych i płytowych, przedmioty żelazne, drewniany pływak do 
sieci rybackich, fragm. drewnianego toczonego talerza oraz liczne kości zwierzęce. W środ
kowej części wykopu, w metrach 39-42, odsłonięto pod współczesną próchnicą najpewniej 
wypełnisko muru zamkowego o konstrukcji opus emplectum, w postaci warstwy gruzu 
ceglanego zmieszanego z zaprawą wapienną. Warstwa ta o grubości 70 cm posadowiona 
była na wylewce wapiennej, pod którą zalegała również warstwa gruzu złożonego na 
konstrukcjach drewnianych stabilizujących grząskie podłoże. Przypuszczać można, iż 
odkryty został fragm. baszty wysuniętej poza lico muru zamkowego. Domysł ten znajduje 
pewne uzasadnienie w planie Wolborza z 1827 r .. , na którym zaznaczony jest nasyp po 
zamku o kształcie wielobocznym, z wyraźnie wyodrębniającą się ewentualną basztą bram
ną. Liczne odkryte słupy drewniane tkwiące w fosie pozwalają przypuszczać, że udało się 
odsłonić wjazd do zamku, tzn. konstrukcje mostowe oraz fragm. bramy. 

Niektóre pozostałośji konstrukcji drewnianych odsłoniętych w fosie, jak również zale
gające obok nich liczne kamienie polne, w powiązaniu z nieliczną wprawdzie ceramiką 
wczesnośredniowieczną stwarzają podstawy do przypuszczeń, że najstarszy zamek bisku
pów włocławskich wzniesiony został na grodzisku kasztelańskim . 

Żdanów, st. l 
gm. Zamość, woj. zamojskie 
AZP 89-88/67 

Reftionalny Ośrodek Studiów i Ochro
ny Środowiska Kulturowego w Lubli
nie 

Badania prowadziła mgr Ewa Prusicka. Finansowane przez Regio
nalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lubli
nie oraz Zakład Telekomunikacji S. A. w Zamościu. Trzeci sezon 
badań. Cmentarzysko kultury mierzanowickiej, osada średniowiecz
na i relikty nowożytnej architektury przemysłowej . 

Badania były kontynuacją prac prowadzonych w l. 1991 i 1993. Objęły one swoim 
zasięgiem centralną i południową część wyniesienia, na którym zlokalizowane jest stano
wisko. Zrealizowano 6 wykopów badawczych o łącznej powierzchni 140 m2

. Założenie 
wykopów IX, X, XI i XIV miało na celu w miarę całkowite rozpoznanie średniowiecznego 
obiektu mieszkalnego (oh. 2), odsłoniętego fragmentarycznie podczas prac wykopalisko
wych w 1993 r., natomiast wykopy XII i XIII miały zarejestrować przebieg ściany połu
dniowej browaru, co pozwoliłoby na dokładne określenie jego rozmiarów, oraz zarejestro
wać ewentualne relikty urządzeń browarnych, a przede wszystkim dać odpowiedź na 
pytanie, czy nie wystąpiła na terenie stanowiska starsza zabudowa, której relikty mogły 
posłużyć do budowy znanego ze źródeł pisanych i przekazów kartograficznych 
XVIII-wiecznego budynku browaru ordynacji zamojskiej. Poszukiwania późnośrednio
wiecznych reliktów architektury miały związek z hipotetyczną próbą lokalizacji w bada-
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nym miejscu rodowej siedziby Zamoyskich - późnośredniowiecznego zameczku "Sko
kówka". 

Relikty architektury zostały zarejestrowane w wykopach XII i XIII. Materiał użyty do 
budowy murów, ich konstrukcja (system arkadowy), a także kierunki przebiegu murów 
pozwalają stwierdzić, że nie są to fragm. murów fundamentowych budynku browaru, 
którego relikty odsłonięto w czasie dwu Fprzednich sezonów. Browar zbudowany na 
planie kwadratu o powierzchni ok. 4900 m , z dziedzińcem wewnątrz, posiadał podpiwni
czenia. Fragmenty zagruzowanych bądź zasypanych ziemią piwnic odsłonięto w obu wyko
pach. Prace badawcze nie ujawniły na stanowisku zabudowy późnośredniowiecznej. Zare
jestrowano ponadto w całości relikty obiektu średniowiecznego (oh. 2) oraz kolejny grób 
datowany na wczesny okres epoki brązu i zaliczony do kultury mierzanowickiej (oh. 3). 

Obiekt 2 odsłonięty został w wykopach X, XI i XIY. Jego strop zarejestrowano na 
głębokości ok. 50 cm poniżej poziomu gruntu. Obiekt wypłycał się nierównomiernie, 
głównie na poziomie ok. l m poniżej gruntu, a w swojej centralnej części na głębokości ok. 
1,6 m poniżej gruntu. Ciągnął się na osi południowy zachód-północny wschód i składał się 
z dwu części prostopadle ustawionych do siebie, przy czym druga część, mniejsza, miała 
orientację na osi południowy wschód-północny zachód. Część większa obiektu miała 
wymiary 3,5 x lO m, zaś mniejsza 4 x 5 m. Nie jest wykluczone, że mogą to być dwa obiekty 
położone w bardzo bliskim sąsiedztwie. W części południowej obiektu zarejestrowano sku
pisko polepy, kamieni i węgli drzewnych oraz liczne fragm. kości zwierzęcych - ślady po 
palenisku, a właściwie jego kontynuacja zarejestrowana w wykopie VIII/93. Drugie paleni
sko odsłonięto w wykopie XI. Jego średnica wynosiła ok. 2 m. Zajmowało ono centralną 
część większej partii obiektu 2. W miejscu tym wystąpiły ponadto liczne fragm. węgli 
drzewnych, drobne kamienie oraz duża ilość fragm. kości zwierzęcych i materiału cera
micznego. Wypełniska obiektu 2 stanowiła głównie szara próchnica, która w jego central
nej części przechodziła w próchnicę ciemnoszarą i na poziomie 60-80 cm poniżej gruntu 
zalegała już niemal cały obiekt. Materiał zabytkowy zarejestrowany w czasie eksploracji 
obiektu był jednolity kulturowo i można go datować na okres śrę,pniowiecza. Obok dużej 
ilości ceramiki zarejestrowano ok. 30 zabytków metalowych (w tym nóż-sztylet) oraz 
zabytki kościane (w tym dobrze zachowane dwie igły-szydła). 

Strop obiektu 3 zarejestrowano na głębokości ok. 50 cm poniżej gruntu. Zarys jamy 
grobowej był dość dobrze widoczny na tle jasnobrązowej gliny. Wypełniska grobu stanowiła 
głównie jasnoszara próchnica, przechodząca miejscami w ciemniejszą. Zarys grobu był 
owalny, na osi w przybliżeniu wschód-zachód. W jamie grobowej zarejestrowano 12 fragm. 
bardzo słabo zachowanych kości ludzkich oraZ kilkanaście fragm. ceramiki, 2 narzędzia 
krzemienne i kilka małych kamieni. Obiekt określono kulturowo głównie na podstawie 
ceramiki, analogicznej do materiałów z obiektu grobowego l w wykopie Vl/93. 

Jest to stanowisko wielokulturowe. Obok zabytków kultury mierzanowickiej, z okresu 
średniowiecza i czasów nowożytnych zarejestrowano też ślady osadnictwa późnohalsztac
kiego i lateńskiego w postaci fragm. ceramiki przemieszanych z materiałami średnio
wiecznymi i nowożytnymi. Rozmiary obiektu 2 datowanego na średniowiecze, jego zawar
tość zabytkowa, brak na badanym stanowisku śladów systemu . obronnego, wykluczają 
możliwość lokalizacji w tym miejscu zameczku "Skokówka". Wieś Zdanów i sąsiednie wsie: 
Skokówka i Kalinowice, stały się własnością Zamoyskich w 1517 r. Od tej chwili nie zmie
niły właściciela, a w związku z tym i granice ich zapewne pozostały niezmienione aż do 
czasów współczesnych: Wopec tego w okresie średniowiecza teren stanowiska prawdopo
dobnie należał do wsi Zdanów. 

Badania wykopaliskowe zostały zakończone. 



BADANIA AZP W 1994 ROKU 

Województwo Liczba Numery obszarów obszarów 

BIAŁA PODLASKA 2 65-87,67-87 

BIAŁYSTOK 2 46-84 wer., 51-82 

BIELSKO-BIAŁA 4 110-49,112-46,112-47,116-49 

22-38 wer., 31-42 wer., 33-41, 34-33, 
BYDGOSZCZ 14 35-36,36-39,37-39,38-39,41-33, 

42-35wer.,44-32,45-32,47-36,50-39 

CHEŁM 3 73-86,73-87,73-88 

CIECHANÓW 6 35-57,36-57,38-57,41-56,42-59,48-63 

CZĘSTOCHOWA 9 83-47,84-51,85-48,87-54,88-57, 
89-56,89-57,90-56,84-52 wer. 

ELBLĄG 8 23-52,24-52,25-52,26-52,27-51, 
27-57,28-51,29-49 

GDAŃSK nie realizowano 

GORZÓW WLKP. 8 50-06,50-07,50-08,50-10,50-11, 
51-11,51-12,51-13 

JELENIA GÓRA nie realizowano 

KALISZ nie realizowano 

KATOWICE 2 96-51, 96--53 

KIELCE 9 83-59, 85-67,89-57,90-50,90-56, 
95-66,96-65, 96-67,99-64 

KONIN l 59-42 

18-14,18-16,19-14,19-15,19-19, 
KOSZALIN 11 20-16,21-24,22-24,23-21,23-22, 

23-23, 33-15 wer. 

KRAKÓW 2 100-59, 105-56 

KROSNO 4 110-78,113-74,113-75,114-77 

LEGNICA zakończono badallia AZP 
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LESZNO 5 59-24 wer., 59-26 wer., 60-26 wer. 

LUBLIN nie realizowano 

ŁOMŻA 5 36-80,39-82 

ŁÓDŹ zakończono badania AZP 

NOWYSĄCZ 3 114-55,115-61,116-61 

OLSZTYN 6 21-65, 21-66, 24-38, 27-68, 28-68, 31-64 

OPOLE 5 80-38,81-33, 86-38,89-32,96-36 

OSTROŁĘKA l 39-68 

33-21,34-19,34-31, 34-32,35-25, 
PIŁA 13 35-29,36-29,37-22,40-22,44-18, 

44-23, 45-22,45-23 

PIOTRKÓW TRYB. 
74-51, 75-49, 76-48, 76-49, 76-51, 

13 77-48, 77-49, 77-51, 77-52, 78-48, 
78-49, 79-53, 79-54 

PŁOCK 3 48-55, 53-53,54-50 

POZNAŃ 6 46-32,50-20,51-19,52-19,52-20,57-26 

PRZEMYŚL 2 105-82, 109- 84 

RADOM 3 67-70,73-67,75-67 

RZESZÓW 3 97-69, 104-73, 106-78 

SIEDLCE 5 54-77,59-80, 61- 78,62-76,63-72 

SIERADZ nie realizowano 

SKIERNIEWICE l 60-58 wer. 

SŁUPSK 11 07-36, 08-35,08-36,08-37,09-35, 
09-36,09-37,10-30,10-31,15-29,15-30 

SUWAŁKI 2 24-79, 25-79 

SZCZECIN lO 18-11, 23-10, 26-10,28-09, 29-15, 
29-16, 30-09, 30-14,33-09,34-10 

TARNOBRZEG 7 85-71,85-72,89-70,90-68,90-69, 
90-70,95-68 

TARNÓW 
97-69, 102-62, 102-63, 103-63, 104-68, 

11 105-62,105-63,106-60,107-70,107-71, 
108-70 

TORUŃ 5 33-48,33-54,34-53,34-54,36-53 
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WAŁBRzyCH nie realizowano 

WARSZAWA . 4 53-66,53-69,54-67,54-69 

WŁOCŁAWEK 4 38-52,39-51,39-53,41-53 

WROCŁAW 5 75-30,76-25, 78-23,79-23,84-30 

ZAMOŚĆ 4 90-94,93-88, 94-89, 96-90 

ZIELONA GÓRA 7 67-09,68-07,68-08,68-09,69-06, 
69-07,69-08 

Razem: 226 obszarów 
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INDEKS 

Zamieszczone dane: miejscowość, numer stanowiska w obrębie 
miejscowości, gmina, województwo, okres, strona. 

Oznaczenia okresów: 
PM - paleolit i mezolit 
N -neolit 
WEB 
ŚPEB 

- wczesna epoka brązu 
- środkowa i późna epoka brązu 

WEŻ - wczesna epoka żelaza 
MOPR-OR - młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 
WŚ - wczesne średniowiecze 
PŚ - późne średniowiecze 
NŻ - okres nowożytny 

A 
Arbasy, st. IX, gm. Drohiczyn, woj. białostockie, AZP 50-80/-- MOPR-OR . . . . . . . . 51 

B 
Babi Dół-Borcz, st. 2, gm. Somonino, woj. gdańskie, AZP 13-40/51-MOPR-OR .. . 51 
Bachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie- WŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Będzin, st. 2, gm. loco, woj. katowickie, AZP 97-48/15 - WŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Bielice, st. l, gm. Łambinowice, woj. opolskie, AZP 92-33/- - MOPR-OR (WŚ) . . . . . 52 
Biskupin, st. 2a, gm. Gąsawa, woj. bydgoskie, AZP 44-33/- - N (WEB, WŚ) . . . . . . . . . 8 
Bochnia, st. l, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 104-61/1 - PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Bokiny, st. 63, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 39-83/63-- PM (N) . . . . . . . . . . . . . . . l 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Brodnica-Michałowo, st. l, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 35-51/104-WŚ . . . . . . . . . 68 
Brze~ie, st. 29, gm. Pleszew, woj. kaliskie, AZP 64-36/-- ŚPEB 
(WEZ, MOPR-OR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Budy Głogowskie, st. 11, gm. Głogów Małopolski, woj. rzeszowskie- WŚ . . . . . . . . . . 69 
Budy Głogowskie, st. 36, gm. Głogów Małopolski, woj. rzeszowskie - WŚ . . . . . . . . . . 69 
Bytom, st. 2, gm.loco, woj. katowickie, AZP 96-46/-lub 96-47/--PŚ ............. 89 

c 
Cergowa, st. 3, gm. Dukla, woj. krośnieńskie - N (WEB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Chełm, st. 99, ul Szkolna, ul. Krzywa - NŻ (WŚ, PŚ) .. . ...... . .. . . .. . ........ ·. 109 
Chełm-Stare Miasto, ul. Krzywa, AZP 80-90/--WŚ (PŚ, NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Czchów, st. l, Zamek, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 107-63/3- PŚ. : . . . . . . . . . . . . 90 
Częstochowa, st. 29, dawny nr: Częstochowa-Mirów, st. l, AZP 86-49/28 - WEŻ . . . . 41 

D 
Dacharzów, st. l, gm. Wilczyce, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-72/10 - WEB (N) . . . . . . 25 
Dębina Łętowska, st. 2, gm. Wojnicz, woj. tarnowskie, AZP 104-65/56- ŚPEB. . . . . . 29 
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Dębina Zakrzowska, st. l, gm. Wojnicz, woj. tarnowskie, AZP 104-65/13-WEŻ 
(MOPR-OR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Dęby, st. 29A, gm. Dobre, woj. włocławskie, AZP 46-43/165- N (WEB). . . . . . . . . . . . lO 
Dobryń Mały, st. VII, gm. Zalesie, woj. bialskopodlaskie, AZP 60-89/22 -
MOPR-OR . ..... .. ..... . .. . ... . ....... .. ...... . . ..................... . .. 52 
Dudka, st. l, gm. Wydminy, woj . suwalskie, AZP 2~75/- - PM (N) . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dynów, st. l, gm. loco, woj. przemyskie - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Dynów, st. 11, gm. loco, woj. przemyskie - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Dziekanowice, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 5~2/104- WŚ . . . . . . . . . 71 

E 
Elbląg-Stare Miasto, AZP 16-51/23- NŻ (WŚ, PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 

F 
Folwark, st. 2, gm. Kleszczów, woj . piotrkowskie, AZP 77-50/3- N (NŻ) . . . . . . . . . . . 10 

G ' 
Gliśnica, st. l, gm. Odolanów, woj. kaliskie, AZP 69-34/- - WEB . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Głogów-Brzostów, woj. legnickie, AZP 68-19/-- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Głog(lw, Stare Miasto (kwartał A-24), gm.loco, woj. legnickie AZP 68-19/-
- PS (WEB, WŚ, PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Głogów, Stare Miasto (kwartał A-26), gm. loco, woj. legnickie AZP 68-19/-- PŚ.. . . 92 
Głogów-Stare Miasto, Ratusz, woj. legnickie, AZP 68-19/-- PŚ . ..... .. ... . .... . 90 
Gorszey.rice, st. l i 9, gm. Kaźmierz, woj. poznańskie, AZP 5~24/32 i 5~24/40 
- WEZ (MOPR-OR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Grodziec Śląski, st. 2, gm. Jasienica, woj. bielskie, AZP 108-46/1- NŻ ........ . .. 111 
Gródek, st. I, gm. loco, woj. białostockie, AZP 38-91/5 - WŚ (PŚ, NŻ) . . . . . . . . . . . . . 73 
Gruszczyce, st. l , gm. Blaszki, woj. sieradzkie, AZP 69-42/- - PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . 93 

H 
Hrubieszów-Podgórze, st. 5, gm. loco, woj. zamojskie- AZP 87-94/32-
WŚ (N, WEB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

J 
Jankowo Dolne, st. 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie, AZP 49-35/146- NŻ . . . . . . . 112 
Jaworze, st. Ba, gm. Jasienica, woj. bielskie, AZP 108-47/- - PM .... .. . .. . ...... . 3 
Jaworze, st. 9, gm. Jasienica, woj. bielskie, AZP 108-47/--WEŻ .. . . .. .. .. . ..... . 43 

K 
Karmanowice, st. 35, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie AZP 75-77/- i 76-77/-- N ... . . 12 
Karmanowice, st. 33, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie AZP 75-77/75- WŚ . . . . . . . . . . 74 
Kichary Nowe, st. 2, gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie- N (WEB) . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Klonowice, st. l, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22--38/-- PM . . : . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Klonowice, st. 5, gm. Czersk, woj. bydgoskie - N (PM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Klonowice, st. 7, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/-- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Klonowice, st. 11, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/- - PM . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Kokotów, st. 15, gm. Wieliczka, woj. krakowskie, AZP 103-58/65-WEŻ . . . . . . . . . . . 44 
Kolonia Wola Branicka, st. 2, gm. Zgierz, woj. łódzkie, AZP 62-52/-- MOPR- OR . . . 53 
Kopiec, st. 4, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie, AZP 84-74/103- ŚPEB (PM) ... . . . . 30 
Kornacice, st. l , gm. Opatów, woj. tarnobrzeskie, AZP 86-70/15-WEŻ . . .. .. ... . . . 44 
Kostkowice, st. 4, Jaskinia Deszczowa, gm. Kroczyce, woj. częstochowskie, 
AZP 91-52/-- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
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Kowalewko, st. 3, gm. Oborniki, woj. pozn~skie, AZP 48-26/85 - ŚPEB 
(N, MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Kozłów, st. l, gm. Sośnicowice, woj. katowickie, AZP 97-43/5- PŚ . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Krasocin, st. l, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 85-58/-- ŚPEB (WEŻ) . . . . . . . . . . . . . . 31 
Krosno, st. l , gm. loco woj. krośnieńskie - PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Krzemionki, gm. Bodzechów, woj. kieleckie, AZP 83-71/- - N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Kutno, st. 6, gm. loco, woj. płockie, AZP 57-50/-- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

L 
Leszczany, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie, AZP 82-91/--WEŻ 
(WEB, MOPR-OR, WŚ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Leszcze, Jaski!lia nad Stawem w Gacka~h, gm. Pińczów, woj. kieleckie AZP 94-62/-
- ŚPEB (WEZ, MOPR-OR, WŚ, PŚ, NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Leśno, st. 2, gm. Brusy, woj. bydgoskie, AZP 2~35/12 - MOPR-OR (ŚPEB, WEŻ) . . 54 
Leśno, st. 22, gm. Brusy, woj. bydgoskie, AZP 2~35/--MOPR-OR ~Ż). . . . . . . . . 55 
Linowo, st. 25, gm.Świecie nad Osą, woj. toruńskie, AZP 31-47/160- N ... ..... .. 14 
Lubenia, st. l, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 105--76/3 - WŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Lublin-Dąbrowa, AZP 78-81/- - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Lublin, ul. Jezuicka 16, AZP 77-81/-- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Lubochnia, st. 12 i 13, gm. Gniezno, woj. poznańskie, AZP 5~5/173 i 174 
MOPR-OR ........... ............. .. . .. ... ... . ....... .. . ..... ... ... . .... 56 

Ł 

Łącko, st. 6A, gm. Pakość, woj. bydgoskie, AZP 43-38/-- N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Łęg, st. 3, gm. Połaniec woj. tarnobrzeskie, AZP 95--69/1 - WŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Łowi~z, st. 27, ul. Podrzeczna 19c, gm.loco, woj. skierniewickie AZP 59-56/-
-NZ . . .. . ....... . .................... ... . ......... .. ....... .... . ... .. . 113 
Łódź-Polesie, st. 11, AZP 67-51/- -WEŻ (WEB) .......... . .. ..... . ............. 46 
Łyniew, st. XVI, gm. Wisznice, woj. bialskopodlaskie, AZP 66-87/56- ŚPEB ....... 32 

M 
Mąkoli~e, st. 3, gm.Wola Krzysztoporska, woj. piotrkowskie, AZP 74-52/4 
-WEZ .. . . . .. ... . . .. ......... .... .. . .... .............. .. . .. ... . . . ..... . 46 
Mirkowice, st. 33, gm. Mieścisko, woj. poznańskie, AZP 45--32/7- N (PM) . . . . . . . . . 15 
Mirocin Dolny, st. 78, gm. Kożuchów, woj. zielonogórskie, AZP 65--14/123 
- ŚPEB (WEZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Morąg, st. II, gm. loco, woj. olsztyńskie - PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Moskorzyn, st. 13, gm. Polkowice, woj. legnickie, AZP 7~19/42-WŚ ... . .. ....... 77 
Mszc~onów, st. l, ul. Żyrardowska, gm. loco, woj. skierniewickie AZP 62-61/-
-N.z .... ..... ........... . . ..... ........ ..... .. .. ... . . .......... ....... 113 
Mutowo, st, 2, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- WEŻ (MOPR-OR, NŻ) ..... .... .. 47 

N 
Namysłów, st. 27, gm.loco, woj. opolskie, AZP 81-35/8- ŚPEB (WEŻ) .. .. ... ..... 34 
Narkowo, st. 16, gm. Dobre, woj. włocławskie, AZP 46-44/-- N (WEB) . . . . . . . . . . . 16 
Nowe Miasto nad Wartą, st. 2, gm. loco, woj. poznańskie AZP 59-32/-- PŚ (NŻ). . . . 97 
Nowy Łowicz, st. 2, gm. Kalisz Pomorski, woj. koszalińskie, AZP 31-16/1 
- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Nowy Wiśnicz, gm. loco, woj. tarnowskie- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 

o 
Oblin, st. 5, gm. Maciejowice, woj. siedleckie, AZP 68-71/- - MOPR-OR. . . . . . . . . . . 57 
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Okołowice, st. l, gm. Pabianice, woj. łódzkie, AZP 67-50/-- ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Okołowice, st. 6, gm. Pabianice, woj. łódzkie, AZP 67- 50/-- ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Olsztyn, st. XXIV- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Olsztyn, st. XXIY, wykopy 12a-12i- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Olsztynek, st. l, gm. loco, woj. olsztyńskie - NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Ołobok, st. 4, gm. Skąpe, woj. zielonogórskie, AZP 56-13/13-WŚ ............. .. 77 
Opatowice, st. 32, gm. Radziejów, woj. włocławskie, AZP 4S-43/183 - N . . . . . . . . . . . 17 
Opatowice, st. 35, gm. Radziejów, woj. włocławskie, AZP 4S-43/186 - N . . . . . . . . . . . 17 
Opatowice, st. 41, gm. Radziejów, woj. włocławskie, AZP 4S-43/192- N . . . . . . . . . . . 18 
Opatowice, st. 46, gm. Radziejów, woj. włocławskie, AZP 4S-43/197- N . . . . . . . . . . . 19 
Osina, st. l , gm.loco, woj. szczecińskie, AZP 26-10/58- WŚ . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . 78 
Ossów, st. VI, gm. Wołomin, woj. st. warszawskie, AZP 55-68/6 - N. . . . . . . . . . . . . . . 19 

p 

Pakoszówka, st. 26, gm. Sanok, woj. krośnieńskie- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Paprotki Kolonia, st. l, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2- MOPR-OR. . . .... 58 
Paprotki Kolonia, st. 41, gm. Miłki , woj. suwalskie, AZP 21-73/73-WEŻ 
(MOPR-OR) ....... . .. . . . ..... . .... .. .. . .. . .. . ... . . . . . . ....... ... . . .... . . 47 
Pińczów, st. 37, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 93-62/91 - ŚPEB (WEB, WEŻ) . . . . . . . 35 
Pleszew, st. 7, gm. loco, woj. kaliskie- ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Podebłocie, st. l, grodzisko, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/-- WŚ . . .... 79 
Podebłocie, st. 5, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/--WŚ . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Podłęże, st. 4, gm. Niepołomice, woj. krakowskie, AZP 103-58/38-WEŻ . . . . ...... 48 
Psary, st. 40, gm. Jemielno, woj. leszczyńskie, AZP 70-24/49 - MOPR-OR . . . . . . . . . 59 
Przewóz, st. 11, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 71-07/11- PŚ . .... . . ... ...... 99 
Przybranówek, st. 43, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie AZP 44-44/62 
-N ... . . ... ... ...... . .. . ......... . ..................... .. ........... . .. 20 
Pszczew, st. 160, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 51-17/32- N (WŚ) . . . . . . . . . . . . . . 20 
Pszczew, st. 162, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 51-17/31- MOPR-OR (WŚ) . . . . . . . 60 
Puzdrowiec, st. 9, gm. Janowiec Wlkp., woj. bydgoskie - N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

R 
Racibórz,. Stare Miasto, gm. loco, woj. katowickie, AZP 101-40/-lub 102-40/-
-PŚ (NZ) .. . ..... . . .. .. . .. .. .. .... .... .. .. .. ..... .... ... . . . .. ...... . ... 99 
Racibórz,. Stare Miasto, gm.loco, woj. katowickie, AZP 101-40/-lub 102-40/-
- PŚ (NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Reszel, st. n, wykop 2, gm. loco, woj . olsztyńskie, AZP 18-67/-- NŻ (PŚ) .. .. .. . . . 117 
Reszel, st. n, wykop 6, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 18-67/-- NŻ. . . . . . . . . . . . . 117 
Rogóznc.rZamek, st. l, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 29-47/1- PŚ . . . . . . . . . . . . . . 100 
Rudka, st. 4, gm. Wojnicz, woj. tarnowskie- MOPR-OR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Rudy, gm. Kuźnia Raciborska, woj. katowickie, AZP 99-42/-- PŚ (NŻ) ... . .. . . ... 101 
Rybiny, st. 17, gm. Topólka, woj. włocławskie, AZP 51-44/131- WEB . . . . . . . . . . . . . 27 
Rybityły--Ostrów Lednicki, st. l, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/22 
-WŚ . . . ... . . .. .. 00 00 ••• o • •• • •• • o • • o . 00 00 ••• o o •• • 0 0 o • • ••• o o • • 00 o . 00. 0 0. 81 
Rybniki, st. l, "Krzemianka", gm. Wasilków, woj. białostockie AZP 34-86/-
-ŚPEB .... . .. ........ . ....... .. ... . . .. .... . . . ... .. .. ........ . ... . .. . . . 37 
Rymanów, st. 25, gm .. loco, woj. krośnieńskie- WEŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Rzeszów-Ratusz, AZP 103-76/-- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 

s 
Sadłowo, st. l , Zamek, gm. Rypin, woj. włocławskie, AZP 38-52/5 - PŚ . . . . . . . . . . . 102 
Sanok-Olchowce, st. 16, gm. Sanok. woj. krośnieńskie - ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
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Serock, st. II, gm. loco, woj. st. warszawskie, AZP 51-67/2- NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . 119 
Siedleczko, st. 4, gm. Wągrowiec, woj. pilskie, AZP 43-31/31 - MOPR-OR . . . . . . . . . 61 
Sieklówka Dolna, st. 7, gm. Kołaczyce, woj. krośnieńskie- N (ŚPEB, WEŻ). . . . . . . . 22 
Siemiechów, st. 2, gm. Widawa, woj. sieradzkie, AZP 73-45/57- MOPR-OR. . . . . . . . 61 
Sitno, st. 10, gm. Szczecinek, woj. koszalińskie, AZP 26-25/-- WEŻ. . . . . . . . . . . . . . 49 
Sitno, st. 11, gm. Szczecinek, woj. koszalińskie , AZP 27-26/-- ŚPEB (WEŻ, WŚ) . . . 38 
Skarżysko-Kamienna, "Rydno", gm. loco, woj. kieleckie, AZP 80-65/- - PM . . . . . . . . 6 
Sławków, st. l, gm. Dąbrowa Górnicza, woj. katowickie, AZP 97-51/1- PŚ. . . . . . . . 103 
Sławsko Dolne, st. 34, gm. Strzelno, woj. bydgoskie, AZP 47-39/121- N 
(WEB, WŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Sokolniki Małe, st. 36, gm. Kaźmierz, woj. poznańskie, AZP 49-24/197- ŚPEB . . . . . 39 
Spytkowice, st. 26, gm. loco, woj. bielskie, AZP 103-52/26 - N (WŚ) . . . . . . . . . . . . . . 23 
Stasin, st. 6, gm. Trajanów, woj . siedleckie, AZP 69-73/-- WŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Strze_gowa, st. 9-óra Grodzisko Pańskie, gm. Wolbrom, woj. katowickie AZP 9&-54/-
- WS (N, WEZ, MOPR-OR, PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Strz~gowa, st. Góra~ Jaskinią Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie~ 98-54/-
- PS (N, WEB, WEZ, MOPR-OR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Strz~żew9 Paczkowe, st. 37, gm. Gniezno, woj. poznańskie AZP 49-35/93 
- PS (NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Sulejów, st. l, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 75-55/6- NŻ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Swadzim, st. l, gm. Tarnowo Podgóme, woj. poznańskie, AZP 51-26/119-WŚ . . . . . 84 
Szczecin-Stare Miasto-Podzamcze, st. 20, AZP 30-05/77- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

ś 
Świma, st. l, gm. Bodzechów, woj. kieleckie, AZP 84-70/-- NŻ. . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

T 
Tarna'Ya Krośnieńska, st. 11, gm. Bobrowice, woj. zielonogórskie AZP 62-11/21 
-WEZ ... . .. . .... . ... ... . .. . . .......... . .. . .......... . ..... ... ......... 50 
Tarnów, st. 14- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Tarnów, st. 57, kościół św. Anny, AZP 103-66/44- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Tarnów, st. 101, AZP 104-66/61 - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Trzcinica, st. l, gm. Jasło, woj. krośnieńskie- WŚ (WEB) . . .... . .. . ..... . . ...... 87 
Turowo, st. 7, gm. Szczecinek, woj. koszalińskie, AZP 26-26/- - MOPR-OR (WŚ) . . . 62 
Tykocin, st. 39, gm. loco, woj. białostockie, AZP 36-83/- - NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

u 
Uście Solne, st. 3, gm. Szczurowa, woj. tarnowskie - NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 

w 
Wicina, st. l, gm. Jasień, woj. zielonogórskie, AZP 65-10/1-WEŻ . . . . . .... . .... . . 50 .· 
Wieck, st. 2, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 21-38/-- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Wielbark, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie - NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
WieliczkaJ st. 2, Zamek-Ogród Żupny, gm. loco, woj. krakowskie AZP 104-57/2 
- PŚ (NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Wieliczka, st. 11, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-57/11- MOPR-OR (WŚ) . . ... 63 
Wilcze Laski, st. 10, gm. Szczecinek, woj koszalińskie, AZP 27-26/9- MOPR-OR . . . 64 
Wilczyce, st. 10, gm. loco, woj . tamobrzeskie- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Włocławek, AZP 45-48/-- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Wojciechów, gm. loco, woj . lubelskie, AZP 7&-78/-- PŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Wojnicz, st. l, gm. loco, woj. tarnowskie- PŚ (NŻ).................. . . . . . . . . . . 108 
Wolbórz, st. 23, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 72-55/54 - NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . 124 



136 Indeks 

Wrześnica, st. 7, gm. Sławno, woj. słupskie, AZP 10-26/2 - WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Wrzępie, st. 34, gm. Szczurowa, woj. tarnowskie - MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Wytyczno, st. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie, AZP 73-88/3- MOPR-OR. . . . . . . . . . 65 

z 
Zadowice, st. l b, gm. Godziesze, woj. kaliskie, AZP 6S-39/66- MOPR-OR. . . . . . . . . 66 
Zadowice, st. lc, gm. Godziesze, woj. kaliskie, AZP 6S-39/65- MOPR-OR . . . . . . . . . 66 
Zalesie, st. 5, gm. Jeżowe, woj tarnobrzeskie, AZP 85-77/4- WEB .. . .... . .... ... . 27 
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