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OD REDAKCJI 

Kolejny, dwudziesty dziewiąty rocznik "Informatora Archeologicznego" 
zawiera sprawozdania z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1995 
roku na 216 stanowiskach archeologicznych. Uwzględnione zostały tylko 
najważniejsze badania (te, których autorzy nadesłali sprawozdania do redak
cji "Informatora Archeologicznego") spośród wszystkich 605 stanowisk ba
danych wykopaliskowo w 1995 r . oraz 867 nadzorów archeologicznych. 

Na ·464 stanowiskach przeprowadzono badania interwencyjno-ratowni
cze, a 141 stanowisk archeologicznych badanych było w ramach programów 
badawczych (jako niezagrożone). Najwięcej badań miało miejsce w wojewódz
twach: bydgoskim, gdańskim, gorzowskim, olsztyńskim, płockim i wrocławs
kim. Najwięcej nadzorów przeprowadzono w województwach: krakowskim, 
opolskim, poznańskim, warszawskim, włocławskim i wrocławskim. 

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). 

Środki finansowe uzyskane w 1995 r. na działalność archeologiczno-kon
serwatorską, przeznaczane przede wszystkim na badania wykopaliskowe 
i nadzory, pochodziły w 46% od inwestorów, w 22% z Urzędów Wojewódz
kich, w 13% z budżetu Ministerstwa Kultury i Sztuki (Państwowa Służba 
Ochrony Zabytków i Ośrodek Dokumentacji Zabytków), w 11% od samorzą
dów oraz w 8% z innych źródeł (muzea, uniwersytety, sponsorzy). 

Wspomnieć tu należy, iż w województwach gorzowskim i poznańskim re
alizowano w 1995 roku archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy ga
zociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, finansowane przez System Gazociągów 
Tranzytowych EuRoPol Gaz SA. W tym roku rozpoczęto również badania 
rozpoznawcze wzdłuż projektowanych odcinków autostrad w naszym kraju. 

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-
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logii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszaw
skiego oraz Uniwersytet Śląski)- 38 stanowisk, 
- Instytut Archeologii i Etnografii Polskiej Akademii Nauk (zwłaszcza od
działy w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu)- 7 stanowisk, 
-muzea archeologiczne (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie) - 19 stanowisk, 
-muzea okręgowe i regionalne, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum 
Zamkowe w Malborku, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, 
- Komitet Badań Naukowych - 11 stanowisk, 
- Państwową Służbę Ochrony Zabytków- 14 stanowisk, 
- administrację państwową - 13 stanowisk, 
- samorządy - 26 stanowisk, 
- sponsorów prywatnych, społecznych i państwowych (firmy i przedsiębior-
stwa, fundacje) - 13 stanowisk. 

W ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski przebadano w 1995 roku 127 
obszarów (tj. jako jednostek- w tym obszary niepełne, co po przeliczeniu na 
pełne powierzchnie obszarów daje ich około 110). Badania te finansowane 
były w 43% z funduszy centralnych (Ośrodek Dokumentacji Zabytków i Pań
stwowa Służba Ochrony Zabytków), w 47% ze środków wojewodów oraz 
w 10% z innych źródeł (muzea, samorządy). Aktualnie na 8224 wszystkich 
obszarów AZP przebadanych jest 5173, co stanowi 63% powierzchni Polski. 

W przypadkach badań wykopaliskowych, z których nie udało się uzyskać 
sprawozdań do tego rocznika "Informatora", a wyniki których zostały już 
opublikowane - zamieszczono tu podstawowe informacje oraz dane biblio
graficzne. 

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

Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
Al. Ujazdowskie 6 

PL 00-461 Warszawa 
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EPOKA KAMIENIA 

PALEOLIT I MEZOLIT 

Dobryń Mały, st. VII, gm. Zalesie, woj. bialskopodlaskie - patrz: młodszy okres przedrzymski -
okres wpływów rzymskich 

Jaworze, st. Sa 
gm. Jasienica, woj. bielskie 
AZP 107-47/-

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Badania prowadziła E. M. F9ltyn przy współpracy E. Foltyna. Finan
sowane przez Uniwersytet Sląski w Katowicach. Drugi sezon badań. 
Obozowisko schyłkowopaleolityczne . 

Ze względu na skąpe środki fmansowe badania miały ograniczony charakter. Mniej 
więcej pośrodku stanowiska, l m na południe od wykopu I/94, założono wykop I/95 
o powierzchni 11 m2

. Eksplorację prowadzono metodą ławową, pięciacentymetrowymi 
warstewkami mechanicznymi. Zabytki lokalizowano trójwymiarowo. 

W stratygrafii stanowiska nowością była obecność warstewki orsztynu (oznaczonej 
jako 2a) oraz bardzo silne oglejenie najniższego odsłoniętego sedymentu (warstwa 3). 

Artefakty zalegały w warstwie 2 i 3 (stanowiących ich pierwotne złoże), co jest potwier
dzeniem wcześniejszych obserwacji. Ponadto wystąpiły w humusie. W układzie poziomym 
rozkładały się stosunkowo równomiernie. 

Pozyskano kolejne zabytki kamienne (90 sztuk). Są to: 3 rdzenie, 31 odłupków, 13 
łusek, 12 wiórów, 3 formy techniczne, 3 okruchy negatywowe i 25 narzędzi. Narzędzia 
reprezentują odłupki retuszowane, drapacze, zgrzebła, piłki, narzędzia wnękowe, narzę
dzia kombinowane, wiórowiec, tylczak, przekłuwacz, odłupek zaostrzony (appoinb~). 
Oprócz tego odkryto fragment sfosylizowanej kości. Ponadto w warstwie 3 obserwowano 
rozproszone węgle drzewne. 
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Jaworze, st. 10 
gm. Jasienica, woj. bielskie 
AZP 107-47/-

Paleolit i mezolit 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Badania prowadziła E. M. Foltyn przy współpracy E. Foltyna. Finan
sowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Pierwszy sezon ba
dań. Stanowisko subpowierzchniowe. Paleolit schyłkoWy? 

Stanowisko odkryła Ewa Czader (Jaworze Górne.90). Położonejest ono ok. 130-150 m 
na północny zachód od stanowiska 8a, na terenie gospodarstwa K. Czadera- ok. 40-50 m 
na północ od jego zabudowań . Leży na powierzchni stożka deltowatego wieku plejstoceń
skiego, na zachód od Szerokiego Potoku. 

Ponieważ powierzchniowy materiał archeologiczny zbierany był na dużej przestrzeni, 
zaistniała konieczność wyznaczenia rzeczywistego zasięgu stanowiska. W tym celu wyko
nano serię 22. dołkowań. Tam, gdzie wystąpiły artefakty (w spągu humusu) założono 3 
wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 15 m2

. Dzieliła je odległość kilku i kilkunastu 
metrów. 

Badania wykopaliskowe miały charakter sondażowo-rozpoznawczy. Eksplorację prowa
dzono metodą ławową, pięciacentymetrowymi warstwami mechanicznymi, a zabytki loka
lizowano trójwymiarowo. 

Wyroby kamienne zalegały przede wszystkim w humusie, rzadko niżej -w zwietrzeli
nowej glinie lessopodobnej , maksymalnie do głębokości 15 cm. Liczny zbiór zebrano 
również z powierzchni. 

Na inwentarz kamienny (rogowcowy i krzemienny) składają się : obłupień, 4 rdzenie, 
35 odłupków, 8 łusek, 13 wiórów, 3 formy techniczne oraz 27 narzędzi (drapacze, rylce, 
zgrzebła, przekłuwacze, narzędzia wnękowe, odłupki retuszowane, tylczak, narzędzie 
trzoneczkowate, wiór retuszowany). 

Na obecnym etapie badań nie jest możliwajednoznaczna klasyfikacja kulturowa stano
wiska. Największe podobieństwo wykazuje do szeroko rozumianego technokompleksu 
z drapaczami tarnowiańskimi i tylczakami łukowatymi. 

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

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego 

Badania prowadziły dr L. Dornańska i mgr S. Ruta. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych 
w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Łódzki. Drugi sezon badań. Obozo
wisko późnomezolityczne. 

W północnej części stanowiska wytyczono 3 wykopy o łącznej powierzchni 23,5 m2. 
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. 
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Klonowice, st. 5 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 
AZP 22-38/-

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii 

Badania prowadziła mgr Beata Górska-Grabarczyk. Finansowane 
przez Uniwersytet Łódzki i Państwową Służbę Ochrony Zabytków 
w Bydgoszczy. Trzeci sezon badań. Stanowisko wielokulturowe i wie
lookresowe, z pozostałościami osadnictwa mezolitycznego, neolitycz
nego, kultur paraneolitycznych i wczesnobrązowych. 

3 

Badania, których celem było uchwycenie zasięgu osadnictwa, objęły obszar 130 m2
. 

Pozyskano ok. 400 fragm. ceramiki i ok. 900 zabytków krzemiennych. Materiał rozproszo
ny był dość równomiernie na powierzchni wykopów. Jego największe zagęszczenie wystą
piło w warstwie ornej i tuż pod nią. Odkryto kilkanaście jam z pojedynczymi fragm. 
ceramiki i krzemieniami oraz palenisko. 

Wstępna analiza materiału pozwoliła na wydzielenie kilku faz osadnictwa. Wśród 
krzemieni dominuje pierwiastek późnomezolityczny, natomiast wióry łuskane i trapezy 
wydają się łączyć z kulturą pucharów lejkowatych. Do fazy wióreckiej tej kultury nawiązu
je również ceramika. Z dość dużą ilością fragm. naczyń kultur paraneolitycznych łączą się 
odkryte w ostatnim sezonie liściaki. Na stanowisku odkryto również ułamki ceramiki 
charakterystycznej dla kultury ceramiki sznurowej i kultury iwieńskiej. 

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

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

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii 

Badania prowadziły dr L. Dornańska i mgr S. Ruta. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych 
w Bydgoszczy i Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Obozo
wisko mezolityczne. 

Stanowisko położone jest ok. 200 m na południowy wschód od stanowiska Klonowice l , 
na skraju doliny rzeki Wdy. 

Rozpoznanie powierzchniowe ujawniło występowanie materiału krzemiennego na ob
szarze ok. 30 x 50 m. Założono 5 wykopów o łącznej powierzchni 45m2

• 
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 zareje
strowano 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 fragmenty. 

Inwentarz ten można przypisać kulturze komornickiej i datować na wczesny mezolit. 
Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Badania będą kontynuowane. · 
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Klonowice, st. 11 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 
AZP 22-38/-

Paleolit i mezolit 

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii 

Badania prowadziły dr L. Dornańska i mgr S. Ruta. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych 
w Bydgoszczy i Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Obozo
wisko mezolityczne. 

Stanowisko położone jest na piaszczystym cyplu, ograniczonym od południa niecką 
jeziora Skrzynki Małe (w tej części obecniejuż zarośniętą), a od wschodu rzeką Wdą. Prace 
skoncentrowane zostały we wscho~niej części stanowiska, w pobliżu rzeki. Założono 3 
wykopy o łącznej powierzchni 45 m . 

Przy południowej ścianie wykopu II, poniżej warstwy ornej, w obrębie szaroczarnej 
warstwy piaszczysto-żwirowej z domieszką humusu wystąpiło skupisko przepalonych ka
mieni niewielkich rozmiarów (do ok. 12 cm średnicy). W obiekcie tym nie znaleziono 
artefaktów pradziejowych. Łączyć go należy z działalnością człowieka w czasach nowożyt. 
nych, w pozostałych wykopach nie zaobserwowano żadnych obiektów. 

Materiał zalegał w układzie bezkrzemienieowym subpowierzchniowo. Wydobyto 313 
krzemieni i 6 fragm. ceramiki nowożytnej. Inwentarz krzemienny wykonany został w ca
łości z surowców narzutowych bałtyckich. Dominującymi technikami eksploatacji są od
łupkowe- łuszczniowa i zwykła. Wśród zachowanych rdzeni przeważają formy łuszcznio
we nad wiórowymi (rdzenie wiórowe jednopiętowe) i odłupkowymi zwykłymi. Zestaw 
narzędzi jest skromny: drapacz wiórowy, 3 skrobacze, półsurowiec fragmentarycznie retu
szowany i ze śladami pracy oraz zbrojniki (tylczaki, półtylczaki, trójkąt). Wydzielono także 
3 rylcowce. 

Zespół ten wykazuje nawiązania zarówno do kultury komornickiej, jak i grup postmag
lemoskich. 

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

Kostkowice, st. 4, 
Jaskinia Deszczowa 
gm. Kroczyce, 
woj. częstochowskie 
AZP 91-52/-

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr K. Cyrek (MAiE) przy współudziale doc. 
dr T. Madeyskiej (sedymentologia), A. Nadachowskiego (paleozoolo
gia), P. Marosika (geomorfologia). Wykopaliska realizowane w ra
mach projektu badawczego KBN nr 1P10811704 we współpracy 
z Państwową Służbą Ochrony Zabytków w Częstochowie. Drugi se
zon badań. Kilkufazowe osadnictwo z paleolitu schyłkowego, górnego 
i środkowego. 

Tegoroczne prace terenowe w ramach projektu pt. "Osadnictwo pradziejowe 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 w Skałach 
Krocpckich. Tegoroczny wykop nawiązywał do ubiegłorocznego i objął powierzchnię 
19m , 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-
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kowatej w przekroju jamy, której wypełnisko 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 węgłowaty, 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. N atomiast uzyskane w tym roku zabytki z najstarszych stratygraficznie 
warstw kulturowych przekonują o ich środkowopaleolitycznej genezie. Są to m.in. wielo
piętowe rdzenie odłupkowe, lewluaskie odłupki, zębate i wnękowe narzędzia oraz zgrze
bło. Wśród wyrobów kościanych wyróżnia się zachowany w trzech fragm. przedmiot, 
wykonany z poddanego starannej obróbce, masywnego żebra zwierzęcego. Znaleziska te 
z uwagi na brak charakterystycznych elementów trudno zaklasyfikować do określonej 
tradycji kulturowej. Zalegały one w warstwach deluwialnych piasków z domieszką substa
ncji organicznych, o najprawdopodobniej wczesnovistuliańskiej genezie. 

Badania będą kontynuowane. 

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

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Częstochowie 

Badania prowadziła mgr Kurgan-Przybylska z mgr Iwoną Młodkow
ską-Przepiórowską. Finansowane przez Państwową Służbę Ochrony 
Zabytków w Częstochowie. Drugi sezon badań ratowniczo-interwen
cyjnych. Obozowisko schyłkowopaleolityczne, osada kultury łużyckiej. 

Badaniami objęto południowo-zachodnią część dzikiej piaskowni, odsłaniając 5 obiek
tów, z których dwa (nr l i 4) można interpretować jako dołki posłupowe; w ich wypełnisku 
znajdowały się drobne fragm. ceramiki łużyckiej . 

Funkcja pozostałych obiektów jest niejasna. W obiektach 2 i 3 również wystąpiły 
drobne fragm. ceramiki łużyckiej oraz wyroby krzemienne. Fragmenty naczyń, wyroby 
krzemienne, a także naturalne okruchy krzemienne zalegały też w eolicznym piasku do 
głębokości ok. 0,4 m. W przeciwieństwie do badań z 1993 r. pozyskano niewielką ilość 
wyrobów krzemiennych (29) -były to wióry, odłupki i rdzeń oraz 2 odłupki z limnokwar
cytu. Materiały krzemienne wiązać można ze schyłkowym paleolitem. 

Stanowisko w południowo-zachodniej części wiązać można z osadą łużycką, natomiast 
w okresie schyłkowego paleolitu teren ten był peryferią obozowiska, które w świetle badań 
z 1993 r. można umiejscawiać w centralnej, zniszczonej części piaskowni. 

Badania będą kontynuowane w ramach interwencji konserwatorskich. 

Kuligowo, st. 7, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Michałów, "Rydno" 
gm. Wąchock, woj. kieleckie 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Kielcach 

Badaniami kierowali mgr mgr H. Królik (IAE PAN) i A. J. Tomaszew
ski (PMA). Finansowane przez Państwową Służbę Ochrony Zaby-
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tków w Kielcach oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne i Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN. Pierwszy sezon badań. Pracownie krze
mienia czekoladowego związane z cyklem mazowszańskim oraz ślady 
osadnictwa mezolitycznego. Cmentarzysko ciałopalne z okresu lateń
skiego i (lub) okresu wpływów rzymskich. 

Sondaże (dołkowania o oczku l oraz 2m) przeprowadzono na cyplowato uformowa
nym, lekko zwydmionym skrawku II tarasu Kamiennej (do 4 m nad poziomem doliny 
zalewowej), w miejscu, gdzie planowana jest eksploatacja piasku na skalę przemysłową. 
Przebadane miejsce mierzy ok. 110 x 60 m i jest otoczone lasem, a od północy schodzi 
w dolinę zalewową Kamiennej. 

Ujawniono 6 wyraźnych koncentracji krzemiennego materiału pracownianego, odle
głych od siebie o kilka metrów. Niektóre dołki dostarczyły aż 150 rdzeni i charakterystycz
nych produktów rdzeniowania. Materiały te można odnieść do cyklu mazowszańskiego. 
Okazy wtórnie retuszowane są niezmiernie rzadkie i mogą wiązać się w późniejszym 
osadnictwem mezolitycznym. 

W innej części badanego obszaru, gdzie materiał krzemienny był nieliczny, odkryto 
grób ciałopalny, być może uszkodzony przez inny grób. W obrębie otwartego tu wykopu 
2 x 2 m nie zaobserwowano zarysu jamy (jam). Zawartość stanowiły fragm. naczyń cera
micznych, niektóre wtórnie przepalone, żelazna klamra i sprężynka fibuli oraz przepalone 
kości i węgle. Materiał pozwala na razie na ogólne datowanie obiektu na okres lateński. 

Zważywszy na dotychczasowe niezniszczenie obszaru, powinny tu być podjęte badania 
wykopaliskowe. 

Mirkowice, st. 33 
gm. Mieścisko, woj. poznańskie 
AZP 45·32/7 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadził dr Marek Chłodnicki. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne w Poznaniu. Czwarty sezon badań. Obozowisko 
kultury hamburskiej, osada ludności kultury pucharów lejkowatych, 
osada ludności kultury amfor kulistych, osada ludności kultury cera
miki sznurowej. 

Badania prowadzone były w najbardziej narażonej na zniszczenie przez eksploatację 
piasku ~zęści stanowiska. Poszerzono wykop I w kierunku południowym i wschodnim 
o 100m . 

Odkryto 4 nowe obiekty (nr 58-61) i dokończono eksploracji czterech obiektów odkry
tych w 1994 r. (nr 49-50 i 56-57). Wszystkie obiekty to niewielkie, nieckowate zagłębienia 
o nieokreślonej funkcji. Należy je prawdopodobnie wiązać z osadnictwem kultury pucha
rów lejkowatych lub kultury amfor kulistych, większość z nich nie zawierajednak żadnego 
materiału zabytkowego. W trakcie eksploracji wydobyto, głównie z warstw kulturowych, 
kilkaset fragm. rozdrobnionej ceramiki oraz zabytki krzemienne, które można wiązać 
z kulturami amfor kulistych i pucharów lejkowatych. Pozwalają one datować osadnictwo 
kultury pucharów lejkowatych na fazę wczesnowiórecką, a osadę kultury amfor kulistych 
na fazę II/lilA. 

Ponadto ze stanowiska pochodzą nieliczne fragm. ceramiki kultury ceramiki sznurowej 
oraz pojedyncze zabytki krzemienne (grocik sercowaty, grot laurowaty) związane z osad
nictwem schyłkowoneolitycznym i z wczesnej epoki brązu. 

Jedynie nieliczne zabytki krzemienne można wiązać z kulturą hamburską, której 
bogate pozostałości odkryto w poprzednim sezonie wykopaliskowym. 

Badania nie będą kontynuowane. 



Informator Archeologiczny 1995 

Siedlnica, st. 17 i 17a 
gm. Wschowa, woj. leszczyńskie 
AZP 66-22/-

Uniwersytet Wrocławski Katedra Ar
cheologii 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Lesznie 

Badania prowadzili dr Jan Burdukiewicz i mgr Charles F. Herman 
przy współudziale prof. prof. P. M. Vermeerscha, R. Langohra, P. Hae
sartsa i dr. F. Donblana. Finansowane przez Uniwersytet Wrocławski, 
Katolicki Uniwersytet Leuven (Belgia) oraz Wydział Kultury Urzędu 
Wojewódzkiego w Lesznie. Obozowisko schyłkowopaleolityczne. 
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Stanowiska paleolityczne z okolic .Olbrachcic i Siedlnicy znajdują się w obrębie doliny 
Kopanicy, niewielkiego dopływu Baryczy, zwanej także od czasów regulacji Polskim Ro
wem. Kopanica płynie płytkim obniżeniem południowo-zachodniej części Niziny Wielko
polskiej, w strefie marginalnej maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia sprzed ok. 
20 tys. lat. W dolnym biegu Kopanicy zostały odkryte obozowiska związane z kulturą 
hamburską i kulturą Federmesser (zespoły z tylczakami łukowymi). 

W okresie od 31lipca do 26 sierpnia oraz od 23 do 27 września 1995 r. podjęte zostały 
badania wykopaliskowe osadów starorzecza rozdzielającego stanowisko hamburskie Siedl
nica 17a i Siedlnica 17 z pięcioma skupieniami kultury Federmesser. W ich wyniku odsło
nięty został fragm. kolejnego skupienia kultury hamburskiej, położonego tym razem na 
stanowisku Siedlnica 17, w odległości kilkunastu metrów od skupień kultury Federmesser. 

Stratygrafia stanowisk jest zróżnicowana i można wydzielić 3 części o odmiennym 
przebiegu sedymentacji. Poczynając od zachodu najdłuższy odcinek wykopu 1/95 przypada 
na stanowiskoSiedlnica 17, najistotniejszy z archeologicznego punktu widzenia, ponieważ 
prawie wszystkie artefakty pochodzą z tego odcinka. Część środkową stanowi starorzecze, 
które powstało w wyniku wyerodowania osadów starszych, po czym nawarstwiły się tu 
osady facji korytowej. Wschodni kraniec wykopu stanowi niewielki fragm. stanowiska 
Siedlnica 17a, z wyraźnymi śladami erozji rzecznej na krawędzi zachodniej. 

W poziomie kopalnej gleby rdzawej (określenie A. Kowalkowskiego) wystąpiły liczne 
wyroby krzemienne (ok. 2 tys.) kultury hamburskiej, w tym smukłe drapacze wiórowe, 
przekłuwacze, zinkeny i jednozadziorce, wykonane z narzutowego krzemienia brunatne
go. Wyroby zespołów z tylczakami są natomiast wykonane z narzutowego krzemienia 
szarego. Ponad 40% artefaktów w skupieniach kultury Federmesser nosi ślady działania 
ognia lub silnego zgrzania, co jest stosunkowo rzadkie w pobliskim inwentarzu hambur
skim, podobniejak Siedlnicy 17a i Olbrachcic 8. Od strony wschodniej wystąpiło skupienie 
licznych węgli drzewnych, których wiek nie został jeszcze ustalony. 

Siedlnica 17 jest obecnie jednym z najbardziej obiecujących pod względem poznawczym 
stanowisk schyłkowopaleolitycznych w Europie Środkowej , zawierającym osadnictwo 
hamburskie z okresu interstadiału B~lling oraz tylczaków łukowych z interstadiału Al
ler~d . Dodatkowym elementem jest obecność licznych węgli drzewnych. Niezbędne jest 
jeszcze ustalenie, w jakim stopniu węgle te wiążą się z osadnictwem hamburskim. Ko
nieczne jest również uzyskanie dat C14, które pozwolą ustalić wiek węgli i ich ewentualny 
związek z artefaktami. 

Badania będą kontynuowane. 

Sławica, st. l 
gm. Skoki, woj. poznańskie 
AZP 48-29/127 

Poznańskie Towarzystwo Prehisto
ryczne w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Bogdan Walkiewicz. Finansowane przez Eu
RoPol Gaz SA w Warszawie. Osada wielokulturowa: elementy osad
nictwa mezolitycznego, kultury pucharów lejkowatych, kultur schyl-
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kowaneolitycznych bądź wczesnobrązowych, osada kultury pomor
skiej, elementy osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego. 

Stanowisko położone jest na wschodnim, poprzecinanym zagłębieniami stoku małej 
doliny, utworzonej przez rynnę pojeziorną, obecnie torfowiska, przez które przepływa 
rzeczka Dzwonówka. Zachodnia część stanowiska położona jest bezpośrednio nad krawę-
dzią dawnej rynny jeziornej. · 

Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym podjęto tutaj w związku z plano
waną budową nitki gazociągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej. Celem badań 
było rozpoznanie sytuacji kulturowej na zagrożonym zniszczeniem obszarze przyszłej 
inwestycji. 

2 
Założono wykop o wymiarach 13 x 224,5 m. Łącznie zbadano powierzchnię 2817 m . 
Zarejestrowano 225 obiektów nieruchomych, w tym 4 paleniska, jamy gospodarcze 

i nieokreślonego charakteru, dołki posłupowe oraz 13 obiektów o metryce nowożytnej 
(ślady po palach bądź korzeniach). Ponadto zarejestrowano przebieg transzei z 1939 r. 
Pozyskano 2504 fragm. ceramiki, 56 krzemieni, rozcieracz kamienny, zadokumentowano 
jeden przepołowiony kamień żarnowy. 

Na podstawie wstępnej klasyfikacji materialu źródłowego w zakresie funkcji i chrono
logii, odkryto na stanowisku w sekwencji kulturowej następujące jednostki archeologiczne: 
l. Obozowisko z okresu mezolitu, do którego prawdopodobnie należałoby zakwalifikować 
większość materiału krzemiennego odkrytego na stanowisku. Być może tej jednostce 
kulturowej przypisać należy dwa paleniska. 
2. Osadę (obozowisko) ludności kultury pucharów lejkowatych z fazy III B-C. Jest ona 
reprezentowana przez fragm. ceramiki występujące zarówno w warstwie, jak i w obiek
tach (dołki posłupowe i jamy o nieokreślonej funkcji) . 
3. Ślady osadnictwa ze schyłkowego neolitu bądź wczesnej epoki brązu (kultura ceramiki 
sznurowej?), reprezentowane przez fragm. ceramiki pochodzące zarówno z warstwy, jak 
i z obiektów nieokreślonego charakteru. 
4. Osadę ludności kultury pomorskiej. Z osadnictwem tym związane są: palenisko skon
struowane z wielowarstwowego bruku kamiennego, jama, zapewne o funkcji gospodarczej , 
zawierająca dużą ilość materiału ceramicznego, jamy o nieokreślonej funkcji zawierające 
duże ilości materiału ceramicznego, układy kamieni oraz układy dołków posłupowych. 
Wśród materialu ruchomego wystąpiło wiele charakterystycznych fragm. ceramiki, po
zwalających najednoznaczne zakwalifikowanie ich do kultury pomorskiej, a pod względem 
chronologicznym do okresu halsztackiego lub początku okresu lateńskiego. Zarejestrowa
no także przepołowiony kamień żarnowy. 
5. Ślady osadnictwa z okresu późnośredniowiecznego i nowożytnego, reprezentowane 
przez nieliczne fragm. ceramiki i być może obiekty nieruchome w formie dołków pasłupo
wych i jam o nieokreślonej funkcji, występujące we wschodniej części wykopu. 

Z wstępnego rozpoznania wykopaliskowego wynika, że uchwycono i przebadano arche-
-ologicznie niewielki procent osad z okresu mezolitu, neolitu i kultury pomorskiej. Osad
nictwo mezolityczne i neolityczne koncentruje się w zachodniej części stanowiska, u pod
nóża wyniesienia, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej rynny jeziornej, przez którą 
obecnie przepływa rzeczka Dzwonówka. Natomiast osada ludności kultury pomorskiej 
zajmuje kulminację wyniesienia i zachodni jego stok w sąsiedztwie kulminacji. Osada ta 
rozciąga się zapewne w kierunku północnym i zasadnicza jej część zajmuje prawdopodob
nie północno-zachodni stok wyniesienia. 
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Strumienno, st. lc Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry gm. Krosno Odrzańskie, woj. 

zielonogórskie 
AZP 59-10/5c 

Badania prowadziła mgr E. Przechrzta. Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Drugi sezon ba
dań. Obozowisko schyłkowopaleolityczne. Ślady osadnictwa mezoli
tycznego, z późnego okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów 
rzymskich. 
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W sierpniu 1995 r. przeprowadzono badania wykopaliskowe na stanowisku lc, które 
położone jest na niewielkiej wydmie, oddalonej ok. 400 m na północ od zabudowań 
Strumienna, przy drodze prowadzącej nad Odrę. 

W pierwszej kolejności odsypano i wyeksplorowano do głębokości l, 7 m wykop II/93 
(nie ukończony w 1993 r. ze względu na niewystarczające finanse) . Ponadto założono 
3 nowe wykopy o łącznej powierzchni 107m2

. Pozyskano z nich 2461 krzemieni. 
Z wykopu II/93 pozyskano zaledwie 53 artefakty, w tym 5 narzędzi. Krzemienie wystą

piły w dużym rozproszeniu do głębokości 1,4 m. 
Wykop 1/95 o powierzchni 34 m2 przylegał do wykopu II/93 od strony południowo-za

chodniej. W jego części południowo-wschodniej znajdował się współczesny wkop. Artefakty 
krzemienne wystąpiły w skupisku w części zachodniej wykopu - stanowią one przedłuże
nie krzemienicy z wykopu 11/93. Z materiału (130 szt.) wydzielono lO rdzeni i 45 narzędzi. 
Te ostatnie reprezentowane są głównie przez drapacze i rylce. Drapacze, prawie wszystkie 
odłupkowe, drapiska ukształtowane mają łukowo, skośnie lub wachlarzowato, boki suro
we. Rylce reprezentowane są przez łfmańce i jedynaki. 

Wykop 11/95 o powierzchni 43 m , położony na południowym stoku wydmy, na zachód 
od wykopu 1/95, dostarczył 389 artefaktów. Wydzielono z nich 7 rdzeni i 30 narzędzi. 
Wśród narzędzi dominują drapacze i rylce. Drapacze prezentują formy ostrołukowe, sko
śne i łukowe, rylce zaś wyłącznie okazy węgłowe. Ponadto wystąpiła duża ilość ceramiki 
w warstwie i trzech obiektach, z których 2 datowane są na wczesny okres wpływów rzym
skich, l na późny okres lateński. 

Wykop III/95 o powierzchni 33 m2, założony u podnóża wydmy, na południe od wykopu 
II/95, dostarczył 1889 artefaktów krzemiennych. Wśród nich było 9 rdzeni i 172 narzędzia. 
70% narzędzi stanowią drapacze, prawie wszystkie odłupkowe z drapiskami łukowymi, 
skośnymi i wachlarzowatymi. Większość drapaczy ma boki surowe. Następna grupa narzę
dziowa to rylce reprezentowane przez okazy klinowe i węgłowe . Znaleziono też 3 liściaki: 
2 ahrensburskie i l mazowszański, trzpieniowaty. 

N a powierzchni i w warstwie ornej znaleziono wyroby krzemienne o charakterze me
zolitycznym oraz kilka fragm. ceramiki datowanej na późny okres lateński. 

Materiał krzemienny reprezentuje schyłkowopaleolityczny zespół z liściakami. 

Wieck, st. 2 Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 
AZP 21-38/-

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

Stanowisko położone jest na wysokim, wschodnim brzegu rzeki Wdy. Około 100 m 
w kierunku wschodnim teren opada aż do niecki jeziora Wieckiego. 
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Prace rozpoczęto od wykonania szczegółowych badań powierzchniowych obszaru ok. 
30 x 30 m. W miejscach występowania wydzielonych kategorii zabytków (rdzenie, zbrojni
ki) wytyczono 2 wykopy o wymiarach 2 x 10 m każdy. W wykopach nie zaobserwowano 
obiektów archeologicznych, jedynie w południowej części wykopu II sytuację zakłócił 
wkop, którym poprowadzono linię elektryczną do znajdujących się w pobliżu domków 
letniskowych. 

Wydobyto łącznie 369 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). W materiale krzemiennym nie zaobserwowano elementów neolitycznych. 

Ceramika kultury pucharów lejkowatych skupiała się przy południowej ścianie wyko
pu I (30 drobnych fragm.) . 

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

Zajki, st. l, gm. Trzcianne, woj. łomżyńskie - patrz: neolit 

Żółwin, st. 2 
gm. Międzyrzecz, woj. gorzow
skie 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia Archeologiczna w Poznaniu 

AZP 51-15/104 

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania) 
przy współpracy mgr Magdaleny Jarmuły. Finansowane przez EuRo
Pol Gaz SA w Warszawie. Pierwszy sezon badań . Obozowisko z okre
su paleolitu i mezolitu, osada kultury łużyckiej z okresu brązu, punkt 
osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza (faza E-F). 

Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym podjęto w związku z planowaną 
w tym miejscu budową nitki gazociągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej. Zało
żono wykop o wymiarach 175 x 13 m, eksplorując łącznie powierzchnię 2275 m2

• Na 
podstawie wstępnej klasyfikacji materiału źródłowego w zakresie funkcji i chronologii 
odkryto na omawianym stanowisku w sekwencji kulturowej następujące jednostki archeo
logiczne: 
l. Obozowisko z okresu paleolitu (i prawdopodobnie również z okresu mezolitu), do które
go zakwalifikowano zdecydowaną większość spośród liczącego łącznie 594 sztuki zbioru 
przedmiotów krzemiennych. Z charakterystycznych dla tego okresu form krzemieni moż
na m.in. wymienić rdzenie wiórowe dwupiętowe, drapacze, półtylczaki, narzędzia zębate 
i liściaki. Część zbioru krzemiennego cechuje się nadto znacznym spatynowaniem powierz
chni. Materiały te można wstępnie datować w przedziale 9-7 tys. lat p. n. e. Ta jednostka 
kulturowa nie jest reprezentowana przez żaden z odkrytych obiektów nieruchomych. 
2. Osada ludności kultury łużyckiej reprezentowana przez 23 obiekty nieruchome, których 
wstępny podział funkcjonalny przedstawia się następująco : 2 dołki posłupowe, 18 jam, 
jama-piwniczka, 2 paleniska. Materiał ruchomy tej jednostki kulturowej stanowi mocno 
rozdrobniona ceramika, odkryta głównie w II warstwie naturalnej, w łącznej liczbie 5341 
sztuk. Poza ceramiką wyróżniono 15 grudek polepy i 9 fragm. kości. Na podstawie powy
ższych źródeł, w tym niestety nielicznych o cechach dystynktywnie chronologicznych {kra
wędzie i fragm. ornamentowane ceramiki, grocik krzemienny sercowaty), można wstępnie 
określić czas użytkowania tej osady na epokę brązu, jednak bliższą chronologię będzie 
można ustalić dopiero po szczegółowej analizie materiału . 
3. Punkt osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza wydzielony na podstawie zbioru 
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kilkudziesięciu fragm. ceramiki, zarejestrowanych wyłącznie luźno w I-II warstwie natu
ralnej. Na podstawie zanotowanych na ceramice wątków ornamentacyjnych można ją 
wstępnie datować na fazę E-F wczesnego średniowiecza w Polsce. Nie odkryto obiektów 
nieruchomych z tego okresu. 

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

Żółwin, st. 29 Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. gm. Międzyrzecz, woj. gorzow

skie 
AZP 51-15/120 

Badania wykopaliskowe na trasie gazociągu prowadził Edward Krau
se. Osada kultury świderskiej , obozowisko postmaglemoskie, osada 
łużycka i wczesnośredniowieczna. Ślady osadnictwa kultury hambur
skiej?, ślady osadnictwa neolitycznego, wczesnobrązowego, późnośre
dniowiecznego i nowożytnego. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 316-364. 

Żółwin, st. 30, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

NEOLIT 

l Brodziszewo, st . 35, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

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

kie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie AZP 88-72/10 

Badania prowadzili dr H. Taras (KA UMCS w Lublinie) i mgr M. Flo
rek (PSOZ w Tarnobrzegu). Finansowane przez Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwową Służbę Ochrony Zaby
tków w Tarnobrzegu i Fundację "ARS" w Tarnobrzegu. Trzeci sezon 
badań. Cmentarzysko i osada kultury pucharów lejkowatych, zespół 
sepulkralny kultury trzcinieckiej . 

W 1995 r. kontynuowano rozpoznawanie dużego kopca. W ciągu dwóch sezonów prze
badano łącznie powierzchnię 625m2

, odkrywając zespół sepulkralny kultury trzcinieckiej . 
W centrum kopca odsłonięto dwie prostokątne, stykające się dłuższymi bokami komory 
kamienne (obiekt 1), zbudowane z płyt i bloków miejscowego wapienia muszlowego. Ko
mory zorientowane były w przybliżeniu wzdłuż osi północ-południe, z niewielkim odchyle
niem w kierunku zachodnim. Większa komora, o wewnętrznych wymiarach 5 x 2 m, 
wkopana była w calec. Jej płaskie dno znajdowało się ok. 100 cm poniżej pierwotnego 
poziomu otaczającego ją terenu. N a dnie komory wzdłuż wszystkich czterech ścian znajdo
wał się rodzaj odsadzki wykonanej z płaskich, dość regularnych płyt kamiennych o wyso
kości ok. 8-10 cm i szerokości ok. 15-20 cm. Na kamieniach odsadzki wsparte były deski 
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drewnianej podłogi, ułożone równolegle do krótszych boków komory. Zachowane do wyso
kości ponad 100 cm ściany komory nachylone były do wnętrza pod kątem ok. 70°. Ich 
konstrukcja wsparta była na, ukośnie wbitych słupach drewnianych, których resztki zacho
wały się w kilku miejscach. Sciany komory pierwotnie prawdopodobnie górą stykały się ze 
sobą, tworząc rodzaj czterospadowego dachu namiotowego. Jego wysokość mogła wynosić 
ok. 2m. Druga, mniejsza komora, przylegająca do poprzedniej od strony wschodniej, miała 
wymiary wewnętrzne ok. 3 x 1,5 m. Jej płaskie dno nie było wkopane w calec, lecz 
znajdowało się na wyrównanej tylko, pierwotnej powierzchni terenu. Komora ta również 
miała drewnianą podłogę, lecz deski ułożone były prostopadle do jej krótszych boków. 
Odmiennie też niż w większej komorze nie było tutaj kamiennej odsadzki wzdłuż ścian -
zamiast niej w narożnikach i mniej więcej w połowie dłuższych boków znajdowały się 
płaskie kamienie, na których prawdopodobnie wsparte były drewniane legary podłogi. 
Natomiast konstrukcja kamiennych ścian była identyczna jak w przypadku większej ko
mory. Wysokość wnętrza mniejszej komory wynosiła ok. 1,5 m. W pobliżu narożnika połu
dniowo-wschodniego mniejszej komory odkryto jamę o średnicy ok. 40 cm i głębokości 
ponad l m (obiekt 13), będącą zapewne pozostałością po wkopanym w calec dużym słupie. 
Na drewnianej podłodze w większej komorze znajdowały się szczątki kostne sześciu osob
ników - czterech kobiet i dwojga dzieci. Szkielety były zdekompletowane (co może czę
ściowo wynikać z ogólnie złego stanu zachowania kości), w zaburzonym układzie anato
micznym, niemniej można sądzić, że zmarli pierwotnie ułożeni byli w pozycji na boku, 
z podkurczonymi nogami. W północnej części komory, między skupiskami fragm. kości, 
leżał do góry dnem duży fragm. naczynia, pozostałe jego części rozrzucone były w kilku 
miejscach w północnej i środkowej części komory. Bardzo podobne, lecz nieco mniejsze, 
całkowicie rozbite naczynie znajdowało się w centralnej części komory, u stóp jednego ze 
zmarłych. Trzecie naczynie - niewielka, proftlowana misa- było wciśnięte pod nachylo
ne kamienie zachodniej ściany komory. Przy silnie zdekompletowanym szkielecie w cen
tralnej części komory leżały wykonane z brązu : długa szpila gwoździawata i duża zauszni
ca w formie tarczki ze zwiniętego spiralnie drutu. Identyczna zausznica leżała pod jedną 
z czaszek w południowo-zachodniej części komory. 

W mniejszej komorze na drewnianej podłodze rozsypane były drobne fragm. spalonych 
kości mężczyzny i pojedyncze, niewielkie kości nie spalone. Tworzyły one wyraźne skupi
sko w jej północno-wschodniej części. Między przepalonymi szczątkami znajdowała się 
niewielka zausznica z tarczką ze spiralnie zwiniętego brązowego drutu. 

Komory nakrywał kopiec ziemny o średnicy ok. 12-15 m. Ziemia na nasyp zbierana 
była przede wszystkim po jego północnej stronie, w mniejszym stopniu po zachodniej 
i wschodniej . Z tych trzech stron zdjęta została nie tylko górna warstwa gleby (humus), 
lecz także część calca lessowego. Powstało w ten sposób dość regularne, półkoliste, niecko
wate zagłębienie, o szerokości od ok. 1,5 m do ponad 3 m i głębokości do 60-80 cm, 
otaczające kopiec od wschodu, północy i zachodu. Natomiast od strony południowej ziemia 
nie była zbierana - zachowała się tu, podobnie jak pod samym nasypem, warstwa gleby 
kopalnej z okresu funkcjonowania kopca. Pod nasypem kopca, po północnej stronie komór 
kamiennych, między nimi a opisywanym wcześniej zagłębieniem , zachowały się ślady orki 
radłem, z bruzdami przecinającymi się pod kątem prostym. Brak jednak dowodów na 
związek odkrytych śladów orki z kopcem. Mogą one wiązać się ze starszym osadnictwem, 
np. neolitycznym (w pobliżu kopca leżą m.in. osada i cmentarzysko kultury pucharów 
lejkowatych, drobne ułamki ceramiki neolitycznej znajdowały się na złożu wtórnym w na
sypie kopca) . Pod kopcem, na pierwotnym poziomie gruntu oraz w jego nasypie odkryto 
kilka prawdopodobnie intencjonaJnie rozbitych naczyń kultury trzcinieckiej. 

Po południowo-zachodniej stronie kopca stwierdzono istnienie półksiężycowatego rowu 
o szerokości 1,5-1,8 m i głębokości od 60 cm (w części południowo-wschodniej) do ok. 100 
cm (w części północno-zachodniej) , o pionowych ścianach i płaskim dnie. W północnym 
krańcu rowu stwierdzono ślady kilkakrotnego palenia ognia. Mniej więcej w środkowej 
części rowu, najego dnie, złożony był szkielet młodej kobiety, w pozycji na boku, z podkur
czonymi nogami, głową skierowany na południowy wschód (obiekt 5). Przy nogach zmarłej 
leżał fragm. dużego naczynia. Nieco powyżej znajdowały się fragm. szkieletu młodego 
mężczyzny, zaś na pierwotnym poziomie terenu otaczającego kopiec znajdowało się kilka 
dużych kamieni, prawdopodobnie mających oznaczać miejsce pochówku. W południowo-
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wschodniej części rowu znajdował się kolejny pochówek, zawierający szczątki osobnika 
dorosłego, zapewne kobiety, i małego dziecka (obiekt 2). W przeciwieństwie do poprzednie
go, szkielety znajdowały się nie na dnie rowu, lecz w górnej części jego wypełniska, ułożone 
w pozycji skurczonej, na boku, z głową skierowaną na południowy zachód. W pobliżu 
głowy kobiety znajdowały się 4 naczynia, w tym 2 włożone jedno w drugie. Poniżej nich, 
mniej więcej w połowie wypełniska rowu leżały kolejne 2 naczynia, jeszcze niżej, już na 
dnie rowu, następne 2 i paciorek z niebieskiego szkła. Grób ten również był na powierzch
ni oznaczony kilkoma dużymi kamieniami. Około 3m na wschód od niego, już poza rowem, 
na pierwotnej powierzchni gruntu znajdowało się skupisko kilkunastu różnej wielkości 
kamieni, nakrywających bardzo źle zachowaną czaszkę i fragmenty kości długich kilkulet
niego dziecka (obiekt 9). Kolejny grób (obiekt 8) zlokalizowany był ok. 0,5 m od poprze
dniego. Bardzo źle zachowany szkielet dorosłego mężczyzny, w pozycji skurczonej na boku, 
z głową skierowaną za zachód, złożony był na pierwotnej powierzchni gruntu i przykryty 
nieregularnym (być może wtórnie zniszczonym) brukiem kamiennym. Następny grób 
(obiekt 10) był grobem zbiorowym. Na dnie niewielkiej jamy wkopanej w calec spoczywały 
szkielety dwójki dzieci, ułożone w pozycji skurczonej, na boku, z głowami skierowanymi na 
południowy zachód, z twarzami zwróconymi do siebie. Między nimi znajdowały się źle 
zachowane szczątki dwójki dzieci: jednego w wieku 2-4 lata i drugiego zmarłego przed 
ukończeniem pierwszego roku życia. Jeden ze szkieletów z trzech stron otaczały pionowo 
umieszczone płaskie kamienie, tworzące rodzaj niepełnej skrzyni (bez jednej ściany i dna) 
nakrytej nieregularnym brukiem. Dwa kolejne groby znajdowały się we wschodniej części 
zagłębienia powstałego podczas wybierania ziemi na nasyp kopca. W pierwszym z nich 
(obiekt 11) szkielet dorosłego mężczyzny spoczywał na dnie zagłębienia, w pozycji skurczo
nej, na boku, z głową skierowaną na południe. Przy nogach zmarłego leżał fragm. (część 
przydenna) naczynia. Grób na powierzchni oznaczony był dużym kamieniem. Następny 
grób, należący do małego, mniej więcej rocznego dziecka (obiekt 12), znajdował się ok. 3m 
na północny zachód od poprzedniego. Szczątki zmarłego (fragm. czaszki i kości długich) 
leżały na stoku zagłębienia, nakryte kilkoma różnej wielkości kamieniami. Między obiek
tami 10 i 11, na pierwotnej powierzchni gruntu, znajdował się jeden duży kamień i kilka 
mniejszych, zaś w ich pobliżu fragmenty czaszki. Wydaje się, że są to pozostałości kolejne
go, bardzo zniszczonego grobu (obiekt 14). Wszystkie opisane groby (obiekty 2, 5, 9, 10, 12, 
14) znajdowały się na obrzeżu nasypu kopca nakrywającego komory kamienne (obiekt 1), 
otaczając go półkoliście od południa i wschodu. 

Znalezione w obrębie komór kamiennych naczynia i wyroby z brązu, jak też naczynia 
bądź ich fragmenty z grobów na obwodzie kopca i jego nasypu, jednoznacznie wskazują na 

_ przynależność odkrytych obiektów do kultury trzcinieckiej . Cały zespół sepulkralny mu
siał funkcjonować dłuższy czas, a jego chronologię można zamknąć między XV (szpila 
z obiektu l) a XIII (ceramika z obiektu 2) w. p. n . e. 

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

Badania zakończono. 

Dylągówka, st. l, gm. Hyżne, woj. rzeszowskie- patrz: wczesna epoka brązu 

Górzyca, st. 17, gm. loco, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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Górzyca, st. 18 
gm. loco, woj. gorzowskie 
AZP 50-06/24 

Neolit 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania sondażowe na trasie gazociągu prowadził Przemysław Bo
browski. Osada kultury pucharów lejkowatych, ślady osadnictwa 
innych kultur. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 32-41. 

Janki Dolne, st. 11 
gm. Horodło, woj. zamojskie 
AZP 85-95/58 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania ratownicze prowadzili doc. dr JanGurbai dr Anna Zako
ścielna. Finansowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Urząd Gminy Horodło, Cukrownię Strzyżów SA, Fundac
ję Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej Krystyny i Stefana Du 
Chateau w Hrubieszowie. Pierwszy sezon badań . Stanowisko wielo
kulturowe. 

Stanowisko leży w strefie krawędziowej doliny Bugu, na cyplu o ekspozycji okrężnej, 
utworzonym przez dolinę Bugu i jego lewy, bezimienny dopływ. Ekspozycja ponad wyższą 
terasę nadzalewową wynosi ok. 13 m. 

Wykop sondażowy założono w północnej części wyniesienia. Stwierdzono wielokulturo
wy charakter stanowiska, natrafiając w warstwie ornej na materiały fazy nutowej kultury 
ceramiki wstęgowej rytej, kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej, strzyżowskiej, 
pomorskiej i z okresu wpływów rzymskich. Odkryto i wyeksplorowano 4 obiekty gospodar
cze, z których jeden łączy się z kulturą ceramiki wstęgowej rytej, dwa z kulturą strzyżow
ską, a ostatni zawierał pochówek kozy z naczyniem kultury wielbarskiej. 

Do czasu zakończenia badań i opracowania dokumentacja i materiały przechowywane 
będą w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Badania będą kontynuowane. 

Janki Dolne, st. 12 
gm. Horodło, woj. zamojskie 
AZP 85-95/59 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadzili doc. dr Jan Gurbai dr Anna Zakościelna. Finan
sowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Urząd Gminy Horodło, Cukrownię Strzyżów SA, Fundację Kultury 
i Przyjaźni Polsko-Francuskiej Krystyny i Stefana Du Chateau 
w Hrubieszowie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury wo
łyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej . 

Stopień zniszczenia cmentarzyska jest bardzo poważny. W wielu rejonach północnej 
części wyniesienia zlokalizowano na powierzchni skupiska zniszczonych kości ludzkich. 
W miejscu jednego z nich założono wykop o powierzchni 25m2

, odkrywając pozostałości 
bardzo płytko położonego pochówku. W pozycji in situ zachowały się jedynie kości podudzi, 
fragm. miednicy i 3 kręgi lędźwiowe. Z ich ułożenia wnioskować można, że mężczyzna 
w wieku Adultus złożony został w pozycji skurczonej, na prawym boku, głową na południe. 
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Przy zmarłym natrafiono jedynie na niewielkie fragm. naczynia kultury wołyńsko-lubel
skiej ceramiki malowanej, leżące w okolicach miednicy. 

Do czasu zakończenia badań i opracowania dokumentacja i materiały przechowywane 
będą w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Badania będą kontynuowane. 

Karmanowice, st. 33, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie patrz: wczesne średniowiecze 

Karmanowice, st. 35 
gm. Wąwolnica, woj. lubelskie 
AZP 75-77/98 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

Badania prowadziła dr Jolanta Nogaj-Chachaj. Finansowane przez 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ósmy sezon ba
dań. Cmentarzysko i osada kultury pucharów lejkowatych. 

Tegoroczne prace wykopaliskowe prowadzone były na stoku wzniesienia, gdzie zlokali
zowane jest cmentarzysko, oraz na kulminacji garbu, gdzie w trakcie badań powierzchnio
wych rozpoznano ślady wskazujące na istnienie osady. W obecnym sezonie przekopano 
124 m2 powierzchni cmentarzyska i ok. 31 m2 na obszarze osady (łącznie 155 m2). 

W obrębie cmentarzyska odkryto 2 groby (nr 50/95 i 51/95). Natomiast na szczycie 
wzniesienia natrafiono na duży obiekt, przypuszczalnie o charakterze mieszkalnym (1/95), 
oraz na 3 jamy o charakterze gospodarczym. 

Grób 50/95 zachował się w dobrym stanie. Mial on wymiary 320 x 190 cm i zorientowa
ny był osią dłuższą wzdłuż kierunku północ-południe. Na dnie komory grobowej odkryto 
szkielet dorosłego osobnika, ułożonego w pozycji wyprostowanej na wznak, głową skiero
wanego na południe, a twarzą ku zachodowi. Przy stopach zmarłego znajdowala się amfo
ra, a na wysokości obojczyka flasza z kryzą. Obok złożony został sztylet kościany. Przy 
flaszy z kryzą natrafiono na krzemienny romb, a w żuchwie zmarłego tkwiło ostrze wyko
nane z krzemienia czekoladowego. W tym samym grobie, na identycznym poziomie co 
szkielet dorosłego osobnika, odkryto pod zachodnią obstawą kamienną mocno przepalone 
szczątki młodocianego osobnika. Przepalone kości przemieszane były z fragm. zwęglonego 
drewna (pobrano próbę na C14). Wszystko wskazuje na to, że kremacji zwłok dziecka? 
dokonano poza obrębem opisywanej komory grobowej. 

Grób 51/95 mial obudowę z bruku wapiennego i zorientowany był osią dłuższą również 
wzdłuż linii północ-południe. Pogrzebano w nim dziecko w pozycji wyprostowanej na 
wznak, głową skierowane na północ i twarzą na zachód. Szkielet był bardzo zniszczony. 
Grób nie posiadał wyposażenia. 

Odkryty na szczycie wzniesienia obiekt pełnił przypuszczalnie funkcje mieszkalne. 
Mial on wymiary 600 x 400 cm i głębokość ok. 130 cm. Odkryto w nim ok. 1000 fragm. 
ceramiki kultury pucharów lejkowatych oraz liczne fragm. narzędzi krzemiennych i grani
towe żarna wraz z rozcieraczem. Obiektowi towarzyszyły 3 jamy o charakterze gospodar
czym, których eksploracja zostanie przeprowadzona w roku przyszłym. 

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

Badania będą kontynuowane. 
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Kichary Nowe, st. 2 Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii w Warszawie gm. Dwikozy, woj. tarnobrzes

kie 
AZP 88-73/18 

Badania prowadziła dr Hanna Kowalewska-Marszałek. Finansowane 
przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Urząd Gminy Dwi
kozy. Dziewiąty sezon badań. Cmentarzysko neolityczne i z wczesne
go okresu epoki brązu . 

Tegoroczne prace miały - analogicznie do lat ubiegłych - charakter ratowniczy. Ich 
celem było szczegółowe rozpoznanie kolejnego odcinka stanowiska, położonego na północ 
od eksplorowanego w latach 1987-1992 grobowca o konstrukcji megalitycznej, i dokończe
nie zaczętej w ubiegłym roku eksploracji pięciu obiektów (jednostki straty~aficzne: 115, 
117, 118, 119, 121, 122, 130, 131, 133). Powierzchnia wykopu wynosiła 95m2

• 

Większość obiektów wyeksplorowano całkowicie (j . s. 121 i 122), przebadane częściowo 
zabezpieczono i pozostawiono do następnego sezonu. Eksploracji obiektu 132, odsłonięte
go tylko fragmentarycznie w narożniku północno-wschodnim wykopu, nie rozpoczynano. 

Wśród przebadanych w całości obiektów znalazły się 2 groby niszowe (i. s. 115 i 130 
oraz 118-119), związane z grupą krakowsko-sandomierską kultury ceramiki sznurowej. 
Oba charakteryzuje obecność kwadratowego w planie wejścia (od strony wschodniej bądź 
północno-wschodniej), zejście do niszy w postaci wysokiego (70-80 cm) stopnia lessowego, 
kolisty zarys nisz o znacznych rozmiarach (średnica ok. 200 cm), obecność pochówków 
szkieletowych i darów grobowych. 

Nisza 119, z zawalonym stropem, zawierała resztki pochówku ludzkiego (kości nóg) 
oraz jego wyposażenie: 3 naczynia (amforę i 2 puchary), toporek kamienny i krzemienną 
siekierkę; w zasypisku znaleziono też krzemienny grocik sercowaty i fragm. kościanego 
szydełka. W drugim z grobów niszowych (i. s. 130) natrafiono na głębokości prawie 2 m od 
powierzchni ziemi na kompletny, lecz bardzo źle zachowany szkielet ludzki, w układzie na 
lewym boku, głową na północny wschód, twarzą w kierunku wejścia do niszy. Wyposażenie 
grobu, znajdujące się przy stopach, stanowiły: naczynie (pucharek doniczkowaty z orna
mentem sznurowym), krzemienna siekierka oraz płytka kamienna; na kościach lewego 
przedramienia zachowały się ślady ozdoby miedzianej w postaci zielonkawej patyny. 

W minionym sezonie kontynuowano również eksplorację interesującego układu straty
graficznego jednostek 122 i 121 - grobu nakrytego brukiem kamiennym o wymiarach ok. 
3 x 2 m, należącego zapewne do kultury pucharów lejkowatych, i wkopanej weń rozległej 
i głębokiej jamy, pochodzącej najprawdopodobniej z wczesnego okresu epoki brązu. Bruk 
przypomina swym charakterem konstrukcje kamienne odsłaniane w ubiJ;!głych sezonach 
w obrębie grobowca megalitycznego, przykrywające pojedyncze obstawy grobowe; charak
ter jamy trudno jest w chwili obecnej bliżej określić. 

Tegoroczny sezon wykopaliskowy potwierdził wysuwane poprzednio przypuszczenia co 
do charakteru badanych obiektów 119 i 130. Zestaw znalezisk stanowiących wyposażenie 
obu pochówków pozwala łączyć je bez większych wątpliwości z grupą krakowsko-sando
mierską kultury ceramiki sznurowej. Stwierdzenia te umożliwiają wniesienie istotnych 
uzupełnień i uściśleń do ogółu danych na temat funkcjonowania badanego cmentarzyska 
oraz jego chronologii. Groby niszowe, stanowiące trzeci obok jamowych i skrzyniowych 
rodzaj konstrukcji grobowych występujących na cmentarzysku w Kicharach Nowych (któ
rych obecność stwierdzono po raz pierwszy już w roku ubiegłym), w trakcie tegorocznych 
badań zostały rozpoznane w sposób pełniejszy i bardziej szczegółowy. Użytkowanie cmen
tarzyska przez ludność kultury ceramiki sznurowej wydaje się w świetle znanych obecnie 
faktów długotrwałe. Bogaty zestaw zabytków ruchomych stwarza tu obiecujące możliwości 
pogłębionych analiz typologiczno-chronologicznych. 

Materiały z badań są przechowywane w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w War
szawie. 

Badania będą kontynuowane. 
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Klementowice, st. 47 
gm. Kurów, woj. lubelskie 
AZP 75-77/-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

Badania prowadziła dr Jolanta Nogaj-Chachaj. Finansowane przez 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pierwszy sezon 
badań . Grób kultury amfor kulistych. 
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Grób został odkryty przypądkowo w 1991 r. przez właściciela pola. W trakcie jesien
nych prac rolnych wykopał on dwie czaszki ludzkie, naczynie, 3 siekierki gładzone z krze
mienia pasiastego oraz znaczną ilość kamieni wapiennych. Od 1991 r. stanowisko posiane 
było wieloletnią trawą, co uniemożliwiało przeprowadzenie prac ratowniczych. Interwen
cyjne badania zostały przeprowadzone w październiku 1995 r. W ich wyniku odkryto kolej
ny, już czternasty, grób kultury amfor kulistych. 

Stanowisko położone jest na wysokości ok. 195m n. p. m., na pograniczu wierzchowiny 
lessowej i stoku opadającego w miarę łagodnie w kierunku północnego wschodu. Zarys 
obiektu grobowego pojawił się na głębokości ok. 25 cm od powierzchni. Komora grobowa 
nie zachowała się w całości. Od strony wschodniej niszczył ją wyraźnie wkop dołu na 
ziemniaki. Grób zorientowany był osią dłuższą wzdłuż kierunku zachód-wschód. Obstawa 
boczna grobu, którą tworzyły średnich rozmiarów bryły wapienne, zachowana była 
z trzech stron. 

Pokrywa grobowa nie zachowała się, a strop odsłoniętego obiektu był w znacznym 
stopniu zniszczony wcześniejszą orką. Komora grobowa miała fragmentarycznie zachowa
ne dno, które tworzył bruk wapienny niewielkich rozmiarów. N a dnie złożone były szczątki 
co najmniej czterech osobników (dokładną liczbę ustali analiza antropologiczna - mate
riał kostny jest bardzo zniszczony) oraz szczątki kostne zwierząt. Łącznie odkryto pozosta
łości pięciu naczyń , 4 siekiery krzemienne oraz 5 bursztynowych ozdób. Wstępne obser
wacje terenu sugerują możliwość istnienia na tym stanowisku jeszcze jednego grobu 
kultury amfor kulistych. 

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

Badania będą kontynuowane. 

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

Kolonia Krosno, st. l 
gm. Gor.drowice, woj. piotrkowskie 
AZP 79-54/106 

Muzeum Regionalne w Radomsku 

Badania prowadziła mgr Bożena Błaszczyk. Finansowane przez Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim. 
Pierwszy sezon badań . Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko odkryto podczas badań AZP w 1994 roku. Leży ono na niewysokiej wydmie 
w pobliżu małej dolinki cieku. Prace wykopąliskowe przeprowadzono w najbardziej zagro
żonej części stanowiska. Badaniami objęto obszar 100m2

. Na głębokości 17 cm od powierz
chni odkryto jedyną nie zniszczoną jamę odpadkową z małą ilością materiału ceramiczne
go, krzemieniami, polepą i węglem drzewnym, którego próbkę pobrano do badań C14. 
W znacznie zniszczonej wkopami części osady natrafiono na warstwę kulturową różnej 
grubości, kilka skupień ceramiki lub polepy. 

Materiałem zabytkowym są ułamki pucharów, amfor i naczyń zasobowych - znalezio
no ich ponad 700. Zdobione były najczęściej stempelkiem prostokątnym, ornamentem 
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paznokciowym i palcowym. Znaleziono ok. 50 wyrobów krzemiennych i 1400 grudek pole
py (niektóre duże, z odciskami konstrukcji drewnianych). Wszystkie odkryte materiały 
należy wiązać z fazą wiórecką kultury pucharów lejkowatych. 

Badania powinny być kontynuowane. 

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

Kowalewko, st. 10 
gm. Oborniki, woj. poznańskie 
AZP49-26/-

Poznańskie Towarzystwo Prehisto
ryczne 

Badania prowadził mgr Tomasz Skorupka. Finansowane przez Spół
kę EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Osada 
neolityczna, osada kultury łużyckiej, osada kultury przeworskiej . 

Badania wykopaliskowe miały charakter ratowniczy w związku z planowaną budową 
w tym miejscu nitki gazociągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej. 

Przebadano odcinek o długości 236 m i szerokości 13 m. Odkryto łącznie 33 obiekty, 
rozproszone praktycznie na całym badanym obszarze. Również na całej przestrzeni objętej 
badaniami zlokalizowano bardzo liczne, luźne fragm. ceramiki i wyroby krzemienne. Tak 
mała ilość obiektów przy dużej gęstości znalezisk luźnych spowodowana jest tym, że 
obiekty zostały zniszczone przez intensywną orkę (ślady orki stwierdzone zostały do 
głębokości 50 cm od powierzchni gruntu). 

Osada neolityczna. Odkryto łącznie 19 obiektów związanych z osadnictwem neoli
tycznym- jam gospodarczych i dołków posłupowych. Te ostatnie (ob. 6-10, 11-12 i 14) po 
połączeniu tworzą układ trapezowaty o długości 8 m i szerokości 1,8-2,2 m. Dołki są 
pozostałościami po konstrukcji słupowej , zapewne jakiejś chaty. Towarzyszyło jej 5 innych 
obiektów (jam). Jedna z nich umieszczona była wewnątrz chaty, pozostałe znajdowały się 
wokół niej. Z obiektów i warstw mechanicznych pozyskano bardzo liczny materiał cera
miczny, krzemienny (wióry, odłupki, rdzenie) oraz kości zwierzęce. Odkryty materiał 
pozwala stwierdzić, iż mamy do czynienia z osadą kultury pucharów lejkowatych. 

Osada z okresu epoki brązu - kultura łużycka. Zarejestrowano 5 obiektów: 
l dołek posłupowy (ob. 20), 2 skupiska ceramiki (o b. 19 i 24), jamę (ob. 22) i palenisko (o b. 
26). Najciekawsza niewątpliwie jest ceramika z obiektu 24- są to fragm. w przybliżeniu 
całego naczynia z tego okresu. Obiekty związane z osadnictwem kultury łużyckiej są 
znacznie rozproszone (ok. 60 m między pierwszym i ostatnim). Między nimi wystąpił luźny 
materiał . Okres funkcjonowania osady przypada na lata 800-650 p. n . e. 

Osada z okresu wpływów rzymskich - kultura przeworska. Odkryto łącznie 
5 obiektów: piec, palenisko, 2 jamy gospodarcze oraz skupisko ceramiki. Niewątpliwie 
najciekawszym obiektem był piec. Obiekt był w rzucie poziomym dość regularny, zbliżony 
do okręgu o średnicy ok. 2m. Wstępnie pozostałości po osadzie możemy datować na I-II w. n. e. 

Znaleziono też znacznych rozmiarów jamę (półziemiankę), którą możemy identyfiko
wać z późnym okresem wpływów rzymskich (IV w. n. e.) bądź okresem przejściowym 
między okresem wpływów rzymskich a wczesnym średniowieczem (IV-V w. n . e.). 

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

Kowalewko, st. 12 i 13, gm. Oborniki, woj. poznańskie - patrz: młodszy okres przedrzymski -
okres wpływów rzymskich 



Informator Archeologiczny 1995 

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

Badania prowadziła dr Lucyna Domańska. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Łódzki i Komitet Badań Naukowych. Piąty sezon badań. 
Osada i grobowiec megalityczny kultury pucharów lejkowatych. 
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Prace skoncentrowano w zachodniej części stanowiska, tuż przy krawędzi żwirowni. 
Przebadano łącznie 107m2

, co daje416m2 odkrytych we wszystkich sezonach. 
Celem badań było zabezpieczenie zachodniej części stanowiska niszczonej przez żwi

rownię oraz zbadanie dalszego przebiegu układu kamieni zarejestrowanego w sezonach 
poprzednich. Badania jednoznacznie potwierdziły, iż na stanowisku mamy do czynienia 
z osadą z 1/AB/ fazy kultury pucharów lejkowatych i nieco późniejszym grobowcem mega
litycznym. 

Rejestrowany również w poprzednich sezonach układ kamieni należy interpretować 
. nie jako pozostałość po obiekcie mieszkalnym, a jako pozostałości grobowca megalityczne
go kultury pucharów lejkowatych. Grobowiec ten miał kształt trapezu o długości ok. 25 m 
i usytuowany był na linii wschód-zachód. W części czołowej odkryto grób jamowy przykry
ty brukiem. 

Zarejestrowany na stanowisku w sezonach poprzednich i w obecnym liczny materiał 
zabytkowy (ceramika i krzemienie) wiąże się z fazą I 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 megalitycznego. 

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

Łubcze, st. 38 
gm. Jarczów, woj. zamojskie 
AZP 94-92/-

Muzeum Regionalne im. Janusza Pe
tera w Tomaszowie Lubelskim 

Badania prowadziła Jolanta Bagińska. Kurhan kultury ceramiki 
sznurowej. 

*Literatura: Archeologia Polski ... , s. 31-33. 

Łubowice, st. l 
gm. Koszkowo, woj. poznańskie 
AZP 48-30/36 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 
Poznańskie Towarzystwo Prehisto
ryczne 

Badania prowadziły mgr mgr A. Gałęzowska, B. Kirschke i U. Naroż
na-Szamałek. Finansowane przez Spółkę EuRoPol Gaz SA w Warsza
wie. Pierwszy sezon badań. Osada ludności kultury pucharów lejko
watych, osada ludności kultury pomorskiej, osada z okresu wpływów 
rzymskich, ślad osadnictwa z młodszych faz wczesnego średniowie
cza, punkt osadniczy z okresu nowożytnego (XVII w.?). 

Stanowisko zostało odkryte w 1988 r. w trakcie badań powierzchniowych AZP. 
W 1994 r., w związku z zaplanowaną inwestycją budowy gazociągu tranzytowego z Rosji 
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do Niemiec, przeprowadzono na nim badania weryfikacyjne. Z powierzchni oszacowanej 
na ok. 40 ha zebrano materiały pochodzące z czasów kultury łużyckiej, z okresu wpływów 
rzymskich, wczesnego średniowiecza i okresu nowożytnego. 

Do badań ratowniczych zlecono obszar długości 130 m, krótszy od odcinka kolizji 
z gazociągiem, pierwotnie oszacowanego na 160 m. 

Stanowisko usytuowane jest na krawędzi i górnych partiach stoku doliny Małej Wełny. 
Badania wykopaliskowe wykazały, że w rzeczywistości zajmuje niższe partie stoku doliny. 

W wykopie o powierzchni 90 x 13 m odkryto ogółem 68 obiektów, w tym 2 bruki?, 
palenisko, jamę z paleniskiem, 29 jam, jamy z dołkami pasłupowymi oraz 26 jam słupów. 

Materiał ruchomy wystąpił w obiektach w warstwach. Z obiektów pochodzi 615 fragm. 
ceramiki, 23 wytwory krzemienne, część osełki, fragm. przedmiotu kamiennego, 127 
fragm. polepy, 123 fragm. kości, 38 węgli drzewnych. W warstwach stwierdzono 1488 
fragm. ceramiki, 16 wytworów krzemiennych, małe kółko z brązu, 52 fragm. polepy, 24 
fragm . kości i l węgiel drzewny. 

Na podstawie wstępnego datowania obiektów rysują się 3 strefy użytkowania stanowi
ska. W części zachodniej zlokalizowano fragm. osady ludności kultury pucharów lejkowa
tych, w części środkowej - fragm. osady kultury pomorskiej, a w części wschodniej -
trudne do interpretacji pozostałości z okresu nowożytnego (XVII w.?). 

Materiał ruchomy z warstw wskazuje na zniszczenie osadnictwa kultury pucharów 
lejkowatych w części środkowej stanowiska przez osadnictwo kultury pomorskiej . Świad
czy on także o wykorzystaniu badanego obszaru w okresie wpływów rzymskich oraz 
w młodszych fazach wczesnego średniowiecza. 

Z przeprowadzonych badań ratowniczych można wyciągnąć następujące wnioski: 
- granice stanowiska są odmienne od wykazanych w badaniach powierzchniowych -
stwierdzono jego niższe położenie na stoku doliny, 
- odkrycie osady kultury pucharów lejkowatych rozszerza dotychczasowe datowanie sta
nowiska, a ujawnienie osady pomorskiej i obiektów z XVll w.? uściśla wcześniejszą chronologię. 

Badania zostały zakończone. 

Łukawa Kościelna, st. 17 
gm. Wilczyce, woj. tarnobrzeskie 
AZP 88-73/50 

Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii w Warszawie 

Badania prowadziła dr H. Kowalewska-Marszałek. Finansowane 
przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury mierzanowickiej. 

Stanowisko odkryte w trakcie tegorocznych systematycznych badań powierzchnio
wych na obszarze 88-73 AZP było penetrowane dwukrotnie: w marcu i kwietniu 1995 r., 
ponadto w kwietniu w jego obrębie przeprowadzono weryfikacyjne badania sondażowe. 
Położone jest na północ od doliny Opatów ki, między Łukawą Kościelną a Wilczycami, na 
wysoczyźnie lessowej w rejonie lokalnej kulminacji, na terenie użytkowanym rolniczo, 
i zajmuje obszar ok. 0,5 ha. W warstwie ornej ujawniono liczne kości ludzkie występujące 
pojedynczo bądź w wyraźnych skupiskach- niewątpliwie pozostałości zniszczonych przez 
orkę grobów. Materiał zabytkowy znajdowany w trakcie prospekcji powierzchniowej, odno
szący się do kultury mierzanowickiej (m.in. paciorki z muszli, grocik krzemienny) wystę
pował na sąsiednich polach, w pewnym oddaleniu od szczątków ludzkich, i brak było 
pewności, czy oba rodzaje znalezisk można łączyć ze sobą. Dlatego też zdecydowano się 
przeprowadzić uzupełniające prace sondażowe w obrębie stanowiska. 

Niewielki wykop o powierzchni ok. 10 m2 założono na polu M. Stasiaka z Wilczyc, na 
krańcu wschodnim pola, w miejscu wystąpienia wyraźnego skupiska kości ludzkich. Na
trafiono na 2 pochówki dziecięce , częściowo zniszczone orką: grób l - odpowiadający 
skupisku na powierzchni pola, oraz grób 2 - odsłonięty w spągu oraniny. Znajdowały się 
one na skraju północnym rozległego (o średnicy ok. 6 m), najprawdopodobniej kolistego 
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lub owalnego zaciemnienia, tworzonego przez występującą poniżej oraniny warstwę czar
nobrunatną. 

Oba groby- poza dość dobrze zachowanymi szczątkami kostnymi - zawierały rucho
my materiał zabytkowy: paciorki z muszli i "fajansu" oraz kółeczko z drutu miedzianego. 
Natomiast w warstwie czarnobrunatnej znaleziono tylko pojedyncze, drobne ułamki cera
miki oraz odłupek krzemienny. 

Dotychczasowa wstępna analiza rezultatów przeprowadzonych badań pozwala uznać 
stanowisko 17 w tukawie Kościelnej za cmentarzysko szkieletowe, związane z wczesnym 
okresem epoki brązu , z kulturą mierzanowicką. Trudno natomiast obecnie - na podsta
wie jedynie wycinkowych danych - określić bliżej charakter warstwy czarnobrunatnej; 
nie można wykluczyć, że tworzyła ona jakiś rodzaj nasypu ponad grobami. Niemniej jej 
obecność i usytuowanie wydaje się jednym z bardziej interesujących zjawisk. 

Masowe występowanie na powierzchni pól kości ludzkich oraz ruchomego materiału 
zabytkowego świadczy o znacznym stopniu zniszczenia stanowiska, zaś ich ilość, charak
ter i rozległość zajmowanej przez nie powierzchni wskazują na jego bez wątpienia dużą 
wartość naukową. Z tych też względów niezmiemie pożądane byłoby jak najszybsze podję
cie dalszych prac badawczych i zabezpieczających. 

Mirkowice, st. 33, gm. Mieścisko, woj. poznańskie- patrz: paleolit i mezolit 
Myszki, st. 37, gm. Kiszkowo, woj. poznańskie - patrz: młodszy okres przedrzymski-okres 
wpływów rzymskich 

Niedź~ada,st.34 
gm. Ropczyce, woj. rzeszowskie 
AZP 104-71/40 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Piotr Mi tura. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków. Pierwszy sezon badań. Pracownia 
siekier kultury ceramiki sznurowej? 

Badania miały charakter sondażowo-ratowniczy. Stanowisko zlokalizowane jest na 
łagodnym stoku cypla i zajmuje powierzchnię ok. 3 arów. Założono jeden wykop o powierz
chni 13 m2 w miejscu największego skupiska zabytków krzemiennych na powierzchni. 
Odkryto ok. 1600 zabytków krzemiennych, wykonanych w 95% z krzemienia świeciechow
skiego. Zdecydowana większość pochodzi z produkcji siekier czworościennych (w tym for
my techniczne). Na podstawie pozyskanego materiału można sądzić, że siekierki docierały 
w postaci półwytworów, które na stanowisku poddawano obróbce końcowej. 

Badania będą kontynuowane. 

Otorowo, st. 66 
gm. Szamotuły, woj. poznańskie 
AZP 49-23/113 

Pracownie Konserwacji Zabytków 
Spółka z o. o. Ośrodek Naukowo-Kon
serwatorski w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania) 
przy współpracy dokumentalisty Wiktora Kudry. Finansowane przez 
EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
ceramiki wstęgowej rytej, osada kultury pucharów lejkowatych, osa
da kultury amfor kulistych, cmentarzysko kultury łużyckiej , osada 



22 Neolit 

kultury pomorskiej, osada kultury wieibarskiej osada z okresu 
wczesnego średniowiecza. 

Badania wykopaliskowe podjęto w związku z planowaną w tym miejscu budową odcinka 
projektowanej trasy gazociągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej. Założono 2 ~kopy 
badawcze: WI/95 - 155 x 13 m i WII/95 - 60 x 13 m, o łącznej powierzchni 2795 m . 

Na podstawie wstępnej klasyfikacji materiału źródłowego (3578 fragm. ceramiki, 57 
przedmiotów krzemiennych, 217 grudek polepy, 1053 fragm. kości, pakiet przepalonych 
kości ludzkich, 3 przedmioty kamienne - gładziki, szydło kościane i nieokreślony przed
miot żelazny) w zakresie funkcji i chronologii, odkryto na omawianym stanowisku nastę
pujące jednostki kulturowe: 
l. Osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej- do której zakwalifikowano 10 
obiektów nieruchomych (6 jam, 3 paleniska, dołek posłupowy), a także dość liczny zbiór 
ceramiki naczyniowej (325 fragm.) pochodzącej wyłącznie z obiektów, której znaczna część 
jest ornamentowana tzw. młodszym omamentern nutowym. Źródła tej kultury uzupełniają 
wyroby krzemienne (42 szt.), wykonane w większości z surowca czekoladowego, pośród 
których zanotowano także narzędzia (głównie drapacze). Pozostałości kulturowe z tego 
horyzontu czasowego, które można wstępnie datować na fazę późnoklasyczną w schemacie 
rozwojowym tej kultury, wystąpiły prawie wyłącznie w obrębie wykopu WII/95 (9 obiek
tów) i tylko pojedynczo w wykopie WI/95. Jak się wydaje, stanowią one północną peryferię 
osady. Należy podkreślić, że jak dotąd jest to dość rzadki przypadek stałego osadnictwa 
z tego okresu w północno-zachodniej Wielkopolsce, gdyż z reguły przedstawiciele tej kultu
ry lokowali swe osady w tej strefie Niżu głównie na czarnoziemach. Osada w Otorowie 
stanowi niewątpliwie punkt etapowy w dalszej wędrówce tej ludności na tereny Kujaw lub 
Pyrzyc, względnie przykład sezonowej? penetracji z tamtych terenów. 
2. Osada ludności kultury pucharów lejkowatych - która jest reprezentowana 
przez 3 obiekty nieruchome (półziemiankę, jamę i piec) oraz wydobyty z nich liczny 
materiał ceramiczny (339 fragm.), charakterystyczny dla fazy późnowióreckiej tej kultury. 
3. Osada ludności kultury amfor kulistych - wyodrębniona na podstawie zawartości 
kulturowej jedynego obiektu nieruchomego z tego okresu, jakim jest ziemianka, w której 
zarejestrowano 170 fragm. ceramiki, a wśród nich liczne fragm. zdobione odciskami sznu
ra dwu - i trójdzielnego. 
4. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej- które reprezentuje jedyny jak na razie 
grób jamowy, popielnicowy, w obwarowaniu kamiennym, zbudowanym z polnych otocza
ków i z intencjonaJnie łupanych płyt kamiennych. Grób ten (głównie źródła ruchome) 
zachował się niestety tylko w partii spągowej . Do kultury łużyckiej przyporządkowano go 
na podstawie reguł obrządku pogrzebowego i materiału ceramicznego (189 szt.). 
5. Osada ludności kultury pomorskiej -wyodrębniono 2 ziemianki i prawdopodobnie 
jamę z tego horyzontu kulturowego. Materiał ruchomy jest dość liczny, ale stanowi go 
prawie wyłącznie ceramika naczyniowa (ok. 600 fragm.). Obiekty mieszkalne wystąpiły 
bez czytelnych w podłożu dodatkowych elementów konstrukcyjnych. 
6. Osada ludności kultury wieibarskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich 
(faza B2) - której źródła nieruchome reprezentuje 5 ziemianek, 2 jamy zasobowe, 3 jamy 
o bliżej nieokreślonym przeznaczeniu i 2 paleniska. Źródła z tego okresu uzupełnia liczny 
materiał ceramiczny (ponad 1800 szt.), o dość szerokim wyborze naczyń typu zasobowego, 
a także materiał kostny pochodzenia zwierzęcego (ok. 1000 szt.). Na uwagę zasługuje 
w tym wypadku forma zabudowy osady, którą można zinterpretować jako prawdopodobną 
okolnicę. Według aktualnego stanu odkryć, składa się ona z pięciu domostw w typie zie
mianek z wewnętrznym ogniskiem i w czterech przypadkach niewielką piwniczką, umiej
scowioną pod klepiskiem. Jak się wydaje, pełną zabudowę okolnicy tworzyło pierwotnie ok. 
7-8 ziemianek; poza realizowanym wykopem znajdują się jeszcze prawdopodobnie 2-3 
domostwa, ulokowane na południe od wykopu WI/95. 
7. Osada z okresu wczesnego średniowiecza- wydzielono ją na podstawie trzech 
obiektów nieruchomych (palenisk), w tym w jednym przypadku z ewidentnym następ
stwem stratyfikacyjnym z ziemianką z okresu kultury pomorskiej. Materiał ceramiczny 
(116 fragm.) wykonany jest wyłącznie ręcznie, bez użycia koła garncarskiego, i pozbawia-
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ny całkowicie ornamentacji - na tej podstawie można go datować na dość wczesne fazy 
wczesnego średniowiecza: fazę A-B podziału ceramiki wg Z. Hilczerówny, tj. na VI-Vll wiek. 

Dość bogate osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne na tym stanowisku 
uchwycono tylko w części, nieodzowne jest więc kontynuowanie badań terenowych. 

Robertowo, st. 17, gm. Brudzeń Duży, woj. płockie- patrz: wczesne średniowiecze 
Sękowice, st. 7, gm. Gubin, woj. zielonogórskie- patrz: wczesne średniowiecze 
Sławica, st. l, gm. Skoki, woj. poznańskie- patrz: paleolit i mezolit 

Spytkowice, st. 26 
gm. loco, woj. bielskie 
AZP 103-52/26 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Bielsku-Białej 

Badania prowadził dr S. Dryja, konsultowali prof dr hab. J. Kruk, 
P. Valde-Nowak, mgr J . Trąbska i mgr M. Brodzicki (geologia). 
Uczestniczyli mgr mgr M. Kapica i M. Nawara oraz studenci archeo
logii. Czwarty sezon badań. Osada neolityczna. Kultura ceramiki 
wstęgowej rytej, kultura lendzielska. 

Stanowisko znajduje się ok. półtora kilometra na wschód od centrum wsi Spytkowice, 
na terenie przyległym do stawów rybnych Ośrodka Rybackiego w Zatorze. Materiały 
z powierzchni koncentrują się na niewielkim wyniesieniu o ekspozycji północno-zachod
niej, nad doliną Wisły, nieopodal ujścia Skawy. 

Wytyczono łącznie 5 wykopów, z których 4 (l, II, ITI i V/95) przylegały do boków 
wykopów z lat poprzednich, natomiast wykop IV/95 usytuowano 90 m w kierunku wschod
nim od przebadanego obszaru. We wszystkich wykopach zarejestrowano łącznie 7 jam 
obficie wypełnionych materiałem zabytkowym. 

Z jednej z jam (w wykopie V/95) pozyskano w niezwykłej obfitości materiał zabytkowy 
wiązany z kulturą lendzielską. Jest to pierwszy wyeksplorowany obiekt tej kultury na tym 
stanowisku; dotąd fragm. ceramiki lendzieJskiej znane były jedynie z powierzchni. Z tą 
kulturą należy też zapewne wiązać uchwycony w wykopie I/95 rowek o przebiegu północny 
zachód-południowy wschód, przecinający starsze jamy wstęgowe. 

Z pozostałych jam w wykopach I, II, III i V /95 pozyskano materiały neolityczne, wiąza
ne z kulturą ceramiki wstęgowej rytej. Na wyróżnienie zasługują spore fragm. cienkościen
nych naczyń zdobionych charakterystycznym motywem linii rytej, nawiązujące do "aczko
wego" stylu zdobienia. Niezwykle interesująco przedstawia się zebrana kolekcja wyrobów 
krzemiennych, prezentująca wyroby z wszystkich faz eksploatacji. Na wyróżnienie zasłu
guje zbiór zdwojonych półtylczaków z wyświeceniem żniwnym, dalsze znaleziska trape
zów, a także, nieznane dotąd z terenu Polski, znaleziska długich, mikrolitycznych przekłu
waczy, przypominających nieco typalogicznie ostrza sowterskie. Niemal wszystkie wyroby 
wykonane są z miejscowego krzemienia, którego wychodnie położone są na drugim brzegu 
Wisły, w odległości nie przekraczającej 4 km w linii prostej. 

W wykopie IV/95 stwierdzono obecność szczątkowo zachowanej warstwy kulturowej 
oraz uchwycono fragm. bliżej nieokreślonej konstrukcji słupowej. Ubogość materiału 
(drobne fragm. ceramiki, zaledwie kilka wyrobów krzemiennych) nie pozwala w chwili 
obecnej na precyzyjniejsze datowanie tego znaleziska. 

Flanowane jest kontynuowanie prac. 
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Strzelin, st. 19 
gm. loco, woj. wrocławskie 
AZP 87-29/36 

Neolit 

Uniwersytet Wrocławski Katedra Ar
cheologii 

Badania prowadzili prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski i mgr 
Piotr Cholewa. Finansowane przez Uniwersytet Wrocławski. Drugi 
sezon badań. Dwufazowa osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, 
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych i kultury łużyckiej . 

Badania w 1995 r. były kontynuacją wykopalisk podjętych na niewielką skalę w 1994 r., 
mających na celu sprawdzenie, czy w miejscu wcześniej znalezionych inwentarzy kultury 
ceramiki wstęgowej rytej zalegających na powierzchni (AZP) rzeczywiście istnieją pozosta
łości osady wczesnoneolitycznej. Pozytywny wynik prac rozpoznawczych spowodował zało
żenie w 1995 r. szerszego wykopu, w celu sprawdzenia stanu zachowania obiektów nieru
chomych, ustalenia ich datowania oraz przeprowadze9ia badań geomorfologicznych, 
potrzebnych ze względu na nietypowe w skali Dolnego Sląska położenie stanowiska na 
utworach polodowcowych w formie piaskowców i żwirów wodnolodowcowych zlodowace
nia środkowopolskiego, z odłożonym na ich stropie brukiem moreno~. 

W toku prac wykopaliskowych przeprowadzonych na obszarze 145 m2 odsłonięto i wy
eksplorowano 5 jam, z których 4 reprezentują kulturę ceramiki wstęgowej rytej, a jedna 
kulturę łużycką . Zidentyfikowano także 11 śladów po słupach. 

Liczny materiał ceramiczny i krzemienny zalegający w warstwie ornej i warstwie pod
glebia oraz niewielka głębokość jam neolitycznych (do 0,2 m) wskazują na znaczny stopień 
zniszczenia reliktów osadniczych. Bogaty materiał ceramiczny uzyskany z zachowanych 
przydennych partii jam nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż w omawianym punkcie 
terenowym funkcjonowały kolejno po sobie dwie osady kultury ceramiki wstęgowej rytej . 
Starszą, którą reprezentuje jama nr 6, odnieść należy do fazy środkowej (nutowej) tej 
kultury; młodszą zaś, reprezentowaną przez jamę nr 10, do fazy późnej, w jej stylistycz
nym czesko-śląskim wariancie regionalnym, tj . wariancie szareckim. Obydwa etapy zasied
lenia stanowiska Strzelin 19 legitymują się materiałem ceramicznym odpowiadającym 
stylistycznie i chronologicznie II i III etapowi zasiedlenia pobliskiego stanowiska Strzelin 
16, badanego w 1992 r. Obok bogatego i jednoznacznie reprezentatywnego (forma, zdob
nictwo) materiału ceramicznego uzyskano niezbyt liczny, ale ciekawy inwentarz krzemien
ny, m.in. potwierdzający dalekosiężne kontakty z zachodnią Małopolską, skąd importowa
no jurajski krzemień podkrakowski oraz obsydian, dla którego Małopolska była zapewne 
wtórnym eksporterem. Przęślik gliniany, motyka kamienna i łyżka gliniana dopełniają 
asortymentu znalezisk. Materiał kostny jest nieliczny i bardzo słabo zachowany. 

Penetrację badanego terenu przez ludność kultury pucharów lejkowatych potwierdziło 
znalezisko obubocznie retuszowanego wiórowca (sierpaka) z doskonale zachowanym wy
świeceniem żniwnym. 

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

Strzyżów, st. 26 
gm. Horodło, woj. zamojskie 
AZP 86-96/65 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadzili doc. dr Jan Gurbai dr Anna Zakościelna. Finan
sowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Urząd Gminy Horodło, Cukrownię Strzyżów SA, Fundację Kultury 
i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau 
w Hrubieszowie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury wołyń-
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ska-lubelskiej ceramiki malowanej, pojedynczy pochówek grupy ma
słomęckiej z okresu wpływów rzymskich. 
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Badania skoncentrowano w południowo-zachodniej części wyniesienia. Zbadano obszar 
o powierzchni ok. 700m2

. Stratyfikacja warstw na stanowiskujest bardzo uproszczona na 
skutek silnej erozji stokowej. Współczesny humus sięga do głębokości 20-25 cm, poniżej 
występuje kremowożółty less calcowy, w którego stropie pojawiają się drobne wapienne 
"lalki". 

Badania przyniosły odkrycie trzech pochówków kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki 
malowanej, w różnym stopniu zachowania, oraz odosobnionego pochówku grupy masło
męckiej. 

Grób nr 4/1995 krył szkielet dorosłego mężczyzny złożony w pozycji skurczonej na 
prawym boku, głową na południe. Mimo iż natrafiono nań tuż pod współczesnym humu
sem, zarówno szczątki ludzkie, jak i wyposażenie grobu zachowały się w dość dobrym 
stanie. Zmarłemu złożono do grobu 4 naczynia, 2 narzędzia krzemienne, topór rogowy 
i szydło kościane. 

Grób nr 5/1995 zachował się jedynie w postaci skupiska pięciu naczyń. Szkielet i pozostałe 
elementy wyposażenia (o ile istniały) zostały całkowicie zniszczone przez rów strzelecki. 

Grób nr 6/1995- w ten sposób zinwentaryzowany został niewielki współczesny wkop, 
do którego zrzucono pokawałkowane kości długie dwóch osobników dorosłych. W tej samej 
ćwiartce natrafiono na zarysy krzyżujących się rowów strzeleckich. Grób lub groby kultu
ry wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej zniszczone zostały zapewne w czasie kopania 
tych rowów. Większość szkieletów i wyposażenie grobowe uległo zniszczeniu. 

Grób 1/1995 krył szczątki dorosłego mężczyzny, którego pochowano w pozycji wypro
stowanej na plecach, głową na północ. Zmarłego wyposażono w trójwarstwowy grzebień 
rogowy typu 1/4 Thomas, brązową sprzączkę do pasa wraz z okuciem końcówki, 4 wisiorki 
wiaderkowate proste i przedmiot w kształcie miniaturowej łyżeczki. Grób datowany na 
połowę III w n. e. związany jest z grupą masłomęcką. 

Po dwóch sezonach badań, mimo rozpoznanej dużej powierzchni, trudno jeszcze wnio
skować o układzie grobów na cmentarzysku i jego wielkości . Stwierdzić można jedynie, że 
zakładane były w dość dużych odległościach od siebie. Istnieje perspektywa badań północ
nej i wschodniej części wyniesienia, które powinny przynieść odpowiedzi na te pytania. 

Pochówek grupy masłomęckiej nie wyznacza kolejnego cmentarzyska, jest obiektem 
odosobnionym. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Badania będą kontynuowane. 

Strzyżów, st. 28 
gm. Horodło, woj. zamojskie 
AZP 85-95/8 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziły dr dr Anna Zakościelna i Halina Taras. Finanso
wane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Osada 
kultury pucharów lejkowatych, cmentarzysko kultury strzyżowskiej. 

Stanowisko położone jest w strefie krawędziowej doliny Bugu, na kulminacji rozległej 
formy terenowej o ekspozycji generalnie południowej, utworzonej przez dwa wąwozy roz
cinające krawędź wysoczyzny lessowej. Przewyższenie ponad terasę nadzalewową wynosi 
w tym miejscu niewiele ponad 30 m. Oddalone jest ok. 400 m na wschód od cmentarzyska 
na st. 27/9. 

Badaniom ratowniczym poddano centralną partię kulminacji w miejscu, gdzie na po
wierzchni pola natraftono na kości ludzkich kończyn dolnych. W wykopie o powierzchni 
14m2 odkryto 4 groby ludzkie w różnym stadium destrukcji. Najpłycej położony grób nr l 
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zawierał pozbawioną czaszki i kości kończyn dolnych górną partię szkieletu dorosłego 
osobnika, przy którym nie zarejestrowano wyposażenia grobowego. Jeśli istniało, zostało 
zniszczone, takjak większość szkieletu. W odległości 120 cm na południe od grobu nr l, na 
głębokości 32-40 cm, odkryto grób nr 2, który krył szczątki dziecka w wieku Infans II, 
złożone w pozycji wyprostowanej na plecach, głową na zachód, w prostokątnej jamie o wy
miarach 164 x 65 m. Zmarłego nie wyposażono w dary grobowe. Grób nr 3 znajdował się 
120 cm na południowy wschód od poprzedniego, na tej samej głębokości. W obszernej jamie 
grobowej (192-200 x 83-104) o zarysie trapezowatym spoczywał szkielet mężczyzny w wie
ku Maturus, ułożony wzdłuż osi wschód-zachód, głową na zachód. Przy zmarłym nie 
stwierdzono wyposażenia grobowego. W północnej części wykopu, w odległości 60 cm od 
grobu nr l, na głębokości 45-50 cm, natrafiono na grób nr 4. Mocno zdekompletowane 
szczątki kobiety w wieku Maturus tworzyły liniowy układ wzdłuż osi południowy zachód
północny wschód na długości 200 cm, zamknięty z dwóch przeciwległych kierunków kub
kiem (południowy zachód) i amforą (północny wschód) kultury strzyżowskiej. Szczątki zło
żone są w układzie nieanatomicznym, choć w części północno-wschodniej przeważają kości 
górnej partii szkieletu, zaś w części południowo-zachodniej- dolnej. 

Do czasu opracowania materiały i dokumentacja przechowywane będą w Katedrze 
Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Badania powinny być kontynuowane. 

Szestno, st. 2 "Ptasia Wyspa", gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie- patrz: wczesna epoka żelaza 
Święty Wojciech, st. lOa, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Wysoka, st. l , gm. Łańcut, woj . rzeszowskie- patrz: wczesna epoka brązu 

Zajki, st. l 
gnn.1rrzci&IU1e,vvoj.łonnŻ)niskie 
AZP 36-81/-

Muzeum Okręgowe w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Jerzy Maciejczuk. Finansowane przez Kon
serwatora Zabytków Archeologicznych w Białymstoku. Pierwszy se
zon badań . Obozowiska: mezolityczne, neolityczne, z wczesnej epoki 
brązu oraz ślady osadnictwa pradziejowego. 

Stanowisko położone jest na rozległej wydmie, wyniesionej ok. 2-4 m ponad dolinę 
zalewową Narwi, ok. 250m na zachód od współczesnego koryta rzeki. Zajmuje powierzch
nię ok. 4 ha. Obszar ok. 1,5 ha, pozbawiony roślinności, tworzy rozległą misę deflacyjną. 
Pozostałe części wydmy wykorzystywane są rolniczo jako pola uprawne i pastwiska. W ob
rębie misy deflacyjnej widoczne są na powierzchni wyraźne skupiska materiału zabytko
wego (fragm. ceramiki, krzemienie i kamienie) oraz ślady po paleniskach. 

Badaniami objęto środkową część stanowiska w obrębie misy deflacyjnej. Zebrano ok. 
15 000 zabytków z powierzchni 136 m2

. W materiale krzemiennym można wyróżnić : 
elementy wczesnomezolityczne (kultura komornicka) - 28 tylczaków, ostrze sowterskie, 
4 rdzenie odłupkowe, 3 krępe trójkąty rozwartokątne, l krępy półksiężyc ; elementy 
późnomezolityczne (kultura janisławicka) , w tym: 4 smukłe trójkąty, pazur, wiórowiec; 
elementy kręgu kundajskiego, w tym: wiórki mikroretuszowane, wkładki retuszowane, 
rylce, rylczaki. 

Materiał ceramiczny odkryty na stanowisku wykazywał duży stopień zniszczenia i roz
drobnienia, i można go łączyć z kulturami schyłkowego neolitu i wczesnej epoki brązu: 
niemeńską, sznurową i trzciniecką. Kilka silnie zniszczonych fragm. ceramiki można 
datować jedynie na okres nowożytny. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 
Badania będą kontynuowane. 
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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 (autor sprawozdania) wraz ze studentami archeologii Uniwer
sytetu im. Adama Mickiewicza. Finansowane przez Muzeum Okręgo
we w Pile, Urząd Miasta i Gminy w Wyrzysku, Inwest Bank SA oraz 
w ramach projektu badawczego nr l H01G 056 08 KBN. Czwarty 
sezon badań. Drewniana konstrukcja przeprawowa ludności kultury 
amfor kulistych (3000-2600 BC), osady ludności kultury amfor kuli
stych i kultury ceramiki wstęgowej rytej . 
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Założono 2 wyk~y o łącznej powierzchni 150m2
. 

Wykop I (100 m ) wytyczono w strefie północnej przyczółka konstrukcji przeprawowej 
(typu "grobla") ludności kultury amfor kulistych. Zarejestrowano pionowe słupy drewnia
ne, deski i dranice dębowe, belki stabilizujące, liczny materiał ceramiczny, kości zwierząt 
o charakterze pokonsumpcyjnym i bursztynowy paciorek. Pobrano profil izotopowy, a tak
że próby dendrologłczne, dendrochronologiczne i radiowęglowe. 

Wykop II (50 m2
) wytyczony został bezpośrednio na zachód od obszaru rozpoznanego 

w 1994 r. Zarejestrowano kontynuację uchwyconego w 1994 r. układu dołków posłupo
wych, wyznaczających przypuszczalnie zarys budowli słupowej kultury ceramiki wstęgo
wej rytej (łącznie odsłoniętej na długości ok. 10 m) i pojedyncze obiekty kultury amfor 
kulistych (w 1995 r. - 38 obiektów). Zebrano liczny materiał ceramiczny kultury ceramiki 
wstęgowej rytej i kultury amfor kulistych oraz pojedyncze fragm. ceramiki kultury pucha
rów lejkowatych. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Pile. 
Badania będą kontynuowane. 
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WCZESNA EPOKA BR4ZU 

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

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Anna Grossman. Finansowane przez Pań
stwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Siódmy sezon badań 
(oraz 5 sezonów w latach 50.). 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, poza jednym obiektem nie ujawniły żadnych śladów działalności ludz
kiej. Zawartość odkrytej jamy (fragm. ornamentowanych naczyń, kości zwierzęce, krze
mienie i kamienie, często przepalone) świadczy, że jest to obiekt należący do zespołu 
wczesnośredniowiecznych jam wędzarskich, odkrytych w południowej części badanego 
stanowiska w latach 50. Eksploracja wykopów z pozostałościami odcinków rowu poprze
cznego potwierdza tezę 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 drobnych fragm. polepy o wygładzonych powierzchniach wskazują na 
istnienie jakichś lekkich obiektów naziemnych (szałasy) o ściankach częściowo wylepio
nych gliną. Mogły one znajdować się na wałach wzmacniających rowy, zniwelowanych 
w trakcie intensywnego użytkowania wzniesienia. 

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

Badania zakończono. 
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Bruszczewo, st. 6 
gm. Śmigieł, woj. leszczyńskie 
AZP 61-24/-

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

Badania prowadził dr J. Czebreszuk i P. Silska. Finansowane przez 
Wojewodę Leszczyńskiego i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 
Pierwszy (po 30-letniej przerwie) sezon badań. Osada ludności 
z wczesnej epoki brązu. 
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Stanowisko znane jest w literaturze jako osada obronna z wczesnej epoki brązu i było 
badane wykopaliskowo przez mgr. Z. Pieczyńskiego. Tegoroczne prace rozpoczynają nowy 
etap badań stanowiska i całego mikroregionu. Ich zadaniem była możliwie najszersza 
weryfikacja ustaleń poprzedniego badacza, ogólne rozpoznanie stanu zachowania stanowi
ska oraz wytyczenie kierunków dalszych badań. Miały one charakter sondażowy i objęły 
powierzchnię ok. 100m2

. 
Stanowisko znajduje się na cyplu usytuowanym na dnie doliny Samicy. Z trzech stron 

otacza je terasa zalewowa rzeki. Jedynie od północy cypel łączy się dość wąskim przesmy
kiem ze stokiem doliny. 

Trzydziestoletni okres przerwy w badaniach istotnie utrudniał dokładną lokalizację 
zasięgu badań z lat 60. Jest wielce prawdopodobne, że drugim czynnikiem ograniczającym 
możliwości rekonstrukcji w tym względzie były też odstępstwa realnego przebiegu wyko
pów od znanych w literaturze ogólnych planów zasięgu badań. Wykopy usytuowano w ten 
sposób, by rozpoznać stan zachowania wszystkich podstawowych stref stanowiska. Stwierdzo
no znaczny stopień zniszczenia na kulminacji cypla oraz obecność wyraźnej warstwy spływo
wej w dolnych partiach stoków. Sondaż umieszczony na obrzeżu cypla nie rozstrzygnął jedno
znacznie kwestii obecności lub nie wału (wałów). Natomiast wykopy rozpoznawcze z północnej 
części cypla wskazują na obecność wyraźnego przegłębienia (rów?), najprawdopodobniej od
dzielającego cypel od lądu stałego. Ograniczony zasięg badań nie pozwala na jednoznaczne 
rozstrzygnięcie zarówno genezy, jak i kształtu zarejestrowanej formy wklęsłej. 

Materiały ceramiczne (najliczniejsze), jak też krzemienne i kamienne oraz pojedyncze 
zabytki brązowe wskazują, iż osadę można wiązać najwcześniej z horyzontem klasycznym 
kultury unietyckiej . Jak dotąd brak jest danych, by postulować wielofazowość zasiedlenia 
stanowiska w ramach wczesnej epoki brązu. 

Ponadto na stanowisku odkryto nieliczne materiały wczesnośredniowieczne. 
Badania będą kontynuowane. 

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

Dylągówka, st. l 
gm. Hyżne, woj. rzeszowskie 
AZP 106-78/4 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
Uniwersytet Jagielloński Instytut Ar
cheologii w Krakowie 

Badania prowadzili dr dr Wojciech Blajer i Sylwester Czopek. Finan
sowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie 
i Komitet Badań Naukowych. Pierwszy sezon badań. Osada schyłko
wej fazy kultury trzcinieckiej, ślady starszego osadnictwa neolitycz
nego - kultura pucharów lejkowatych. 

Stanowisko zajmuje niewielki stok w dolinie rzeczki Kaczmarki, w terenie osłoniętym 
od wschodu i południa dość wysokimi wyniesieniami. Odkrycia stanowiska dokonano 
w czasie badań powierzchniowych AZP, stwierdzając dużą ilość materiału ceramicznego na 
stosunkowo niewielkiej (ok. 0,5 ha) powierzchni. Właśnie to było powodem podjęcia badań. 
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Ogółem przebadano powierzchnię 156m2, odkrywając 9 obiektów i sporą ilość materia
łu ruchomego. Obiekty, a w zasadzie jedynie ich partie spągowe, zawierały bardzo nielicz
ny i drobny materiał ceramiczny. W "warstwie" wystąpiły natomiast charakterystyczne 
fragm. naczyń garnkowatych, misowatych i wazonowatych, pozwalające przypisać stano
wisko schyłkowej kulturze trzcinieckiej. 

Jako nieliczne wystąpiły na stanowisku fragm. ceramiki kultury pucharów lejkowatych 
(m.in. z ornamentem stempelkowym). 

Badania potwierdziły dość znaczny stopień zniszczenia stanowiska. 
Nie przewiduje się ich kontynuacji. 

Górzyca, st. 17, gm. loco, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Janki Dolne, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie- patrz: neolit 
Kichary Nowe, st. 2, gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie- patrz: neolit 
Klonowice, st. 5, gm. Czersk, woj. bydgoskie- patrz: paleolit i mezolit 
Mirkowice, st. 33, gm. Mieścisko, woj. poznańskie- patrz: paleolit i mezolit 

Nowy Rachów, st. 30 
gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie 
AZP 85-75/51 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

Badania prowadzili mgr Barbara Bargieł i dr Jerzy Libera. Finanso
wane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pier
wszy sezon badań . Kopalnia krzemienia świeciechowskiego z pracow
nią siekier. Kultura mierzanowicka. 

Stanowisko odkryto w trakcie badań powierzchniowych AZP w 1987 r. Zajmuje ono 
powierzchnię blisko 3 ha i zlokalizowane jest na kulminacji garbu zbudowanego ze skał 
kredowych piętra turańskiego. W górnej, blisko metrowej miąższości warstwie rumoszu wie
trzelinowego przykrytego humusem występują skały krzemienne szare, głównie odmiany 
świeciechowskiej, w stopniu mniejszym gościeradowskiej i szarej bez kropkowania i plami
stości, które wydobywano z niewielkichjam rozgrzebieniskawych (odkryto 3 takie obiekty). 

Z 14. wykopów o łącznej powierzchni 238 m2
, zlokalizowanych w części centralnej 

stanowiska, uzyskano 1336 zabytków krzemiennych oraz 2 rogowe. Na strukturę inwen
tarza, łącznie z materiałami uzyskanymi z AZP, składają się: formy rdzeniowe (160 egz.) 
i techniczne (3 egz.), półsurowiec wiórowy (51 egz.) i odłupkowy (691 egz.), narzędzia (382 
egz.) i ich półwytwory (94 egz.). Ponadto odkryto nieobrabiany fragm. tyki oraz okruch 
z poroża jelenia. 

Wśród form rdzeniowych dominują różnorodne rdzenie odłupkowe, przy minimalnym 
udziale form wiórowych, obłupni oraz nieokreślonych zaczątkowców. W stosunkowo licz
nej typalogicznie grupie narzędzi wyróżniają się dwie kategorie zabytków: narzędzia 
konwencjonalne - drapacze, skrobacze, zgrzebła, rylce, przekłuwacze, wiertniki, półtyl
czaki, łuszcznie, odłupki częściowo różnorodnie retuszowane i domniemany grocik; oraz 
kopalniane- kilofy, piłki, przewężce, narzędzia motykowate, ciosaki, odłupki retuszowa
ne wnękowo i zębato. Produkcję obu kategorii narzędzi oparto na pokawałkowanych, 
płaskich konkrecjach, płytkowatych surowiakach oraz półsurowcu wiórowym i odłupko
wym, głównie odmiany świeciechowskiej. 

Na grupę półwytworów narzędzi składają się: siekiery (65 egz.), noże sierpowate (4 
egz.), noże tyleowe (7 egz.) i narzędzia nożowate (2 egz.) . Zwłaszcza siekiery i noże tyleowe 
prezentują poszczególne etapy produkcji. 

Siekiery dwuścienne, stanowiące podstawowy produkt pracowni, w połączeniu z noża
mi sierpowatymi typu podtrójkątnego wskazują na użytkowanie stanowiska przez społecz
ność kultury mierzanowickiej. 

Badania zakończono. 
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Podlodów, st. 2 
gm. Łaszczów, woj. zamojskie 
AZP 93-92/3 

Muzeum Regionalne im. Janusza Pe
tera w Tomaszowie Lubelskim 

Badania prowadziła Jolanta Bagińska. Osada późnej fazy kultury 
trzcinieckiej. 

*Literatura: Archeologia Polski ... , s. 69-71. 

Sękowice, st. 7, gm. Gubin, woj. zielonogórskie- patrz: wczesne średniowiecze 

Strzyżów, st. 27 
gm. Horodło, woj. zamojskie 
AZP 85-95/9 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziły dr dr Anna Zakościelna i Halina Taras. Finanso
wane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bada
nia ratownicze. Cmentarzysko kultury strzyżowskiej . 
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Stanowisko położone jest w strefie krawędziowej doliny Bugu, zajmuje kulminację 
cypla wybitnego o ekspozycji wschód, południowy wschód, południe, południowy zachód, 
zachód, wyniesioną ponad terasę nadzalewową ok. 25 m. Badania ratownicze prowadzono 
w części centralnej i zachodniej kulminacji, w miejscach gdzie jesienna orka wyniosła na 
powierzchnię kości ludzkie. W stoku zachodnim, przy profilu silnie podoranej miedzy 
(wskutek czego różnica poziomów między jej powierzchnią a powierzchnią pola ornego 
wynosi ok. 80 cm) natrafiono na zniszczony pochówek mężczyzny w wieku Maturus, 
ułożonego w pozycji wyprostowanej na plecach, wzdłuż linii południowy wschód-północny 
zachód, głową na południowy wschód. Wysoki stopień destrukcji grobu przejawiał się 
silnym przemieszaniem kości klatki piersiowej i całkowitym zniszczeniem dolnej części 
szkieletu. W pobliżu ściętej przez pług czaszki, po jej lewej stronie, odkryto przydenne 
części dwóch dużych naczyń kultury strzyżowakiej oraz nieliczne fragm. trzeciego naczy
nia, zdobionego ornamentem sznurowym i zaopatrzonego w uszko. 

W centralnej części stanowiska odkryto pozostałości drugiego grobu kultury strzyżow
skiej. Ze szkieletu zachowały się jedynie nieliczne, drobne fragm., z których układu nie 
można wnioskować o ułożeniu zmarłego, jego płci i wieku. Skupisku kości towarzyszyły 
fragm. sześciu naczyń i szydło kościane . 

Stopień zniszczenia stanowiska oceniamy jako bardzo poważny, zatem kompleksowe 
badania ratownicze cmentarzyska kultury strzyżowakiej powinny być bezwzględnie kon
tynuowane. 

Do czasu opracowania materiały i dokumentacja przechowywane będą w Katedrze 
Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Strzyżów, st. 28, gm. Horodło, woj. zamojskie- patrz: neolit 
Święty Wojciech, st. 10, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Tarnowiec, st. l, gm. Tarnów, woj. tarnowskie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres 
wpływów rzymskich 
Teptiuków, st. 7, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie- patrz: wczesna epoka żelaza 
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Wierzbowa, st. l 
gm. Wartkowice, woj. sieradzkie 
AZP 62-48/4 

Wczesna epoka brązu 

Uniwersytet Łódzki Zakład Prahistorii 

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

Stanowisko położone jest na piaszczystym wzgórzu, ok. 150 m na północ od szosy 
Ozorków-Uniejów, przy drodze z Drwalewa do Wierzbowej. Badania na stanowisku rozpo
częto w 1982 r. i kontynuowano je w l. 1990-1994. 

W 1995 r. przebadano obszar o powierzchni 550m2. Odkryto 8jam osadniczych (nr 14-
21) kultury trzcinieckiej z II okresu epoki brązu, 6 grobów (nr 40-45), w tym 5 grobów 
kultury łużyckiej z okresu halsztackiego i grób kultury pomorskiej, oraz 3 stosy ciałopalne 
i palenisko o trudnej do określenia chronologii. 

Jamy kultury trzcinieckiej miały przeważnie owalne, dość regularne kształty. W prze
kroju miały zarys nieckowaty lub zbliżony do trapezu. Głębokość ich dochodziła do 180 cm 
(od powierzchni gruntu). Wypełnisko stanowił piasek o jasnoszarej barwie. Wewnątrz jam 
znajdowano niewielką ilość ceramiki. 

Groby kultury łużyckiej znajdowały się na niewielkiej głębokości i, oprócz jednego, były 
bardzo zniszczone przez orkę. Wszystkie reprezentowały jeden typ - popielnicowe, bez 
obwarowania kamiennego i bez przystawek. 

Grób kultury pomorskiej był całkowicie zniszczony i o jego konstrukcji nic konkretne
go powiedzieć nie można. 

U podnóża wzniesienia, na którym znajduje się stanowisko, w pobliżu części stanowi
ska zajętej przez cmentarzysko kultury łużyckiej odkryto 3 stosy ciałopalne (nr 2-4). 

Dwa z nich miały kształty zbliżone do prostokąta o zaokrąglonych narożnikach (wy
miary 200 x 120 i 175 x 100 cm). Obiekty te na obwodzie obwarowane były dużymi 
kamieniami (niektóre z nich były silnie przepalone). W przekroju miały kształty nieckowa
te. Ściany i dno wyłożone były kamieniami. Stos nr 2 w części centralnej wypełniony był 
piaskiem o barwie żółtoszarej, a węgle drzewne występowały jedynie na obwodzie i na dnie 
tego obiektu. Stos nr 3 nakryty był brukiem, pod którym znajdowała się warstwa węgli 
drzewnych. Stos nr 4 miał kształt prostokąta o wymiarach ok. 3,5 x 1,3 m i nie posiadał 
konstrukcji kamiennej. Węgle drzewne i fragm. bierwion występowały na głębokości ok. 60 
cm od powierzchni gruntu. W obiektach tych znaleziono niewielką ilość ułamków ceramiki 
oraz drobne fragm. przepalonych kości ludzkich. Na postawie ceramiki trudno w sposób 
jednoznaczny ustalić ich przynależność kulturową, można jedynie w sposób przybliżony 
określić ich chronologię na okres halsztacki lub wczesnolateński. 

Badania będą kontynuowane. 

Wysoka, st. l 
gm. Łańcut, woj. rzeszowskie 
AZP 103-78/13 

Uniwersytet Jagielloński Instytut Ar
cheologii w Krakowie 

Badania prowadził dr Wojciech Blajer. Finansowane przez Uniwersy
tet Jagielloński w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Osada neolitycz
na?, osada kultury mierzanowickiej, kultury trzcinieckiej i kultury 
łużyckiej. Osada wczesnośredniowieczna. 

Stanowisko jest położone w środkowej części wsi, ok. 100-300 m na zachód od kościoła, 
na terenie ogrodów i pól ornych sąsiadujących od północnego zachodu, zachodu i południa-
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wego zachodu z plebanią. Jest to lewobrzeżny stok doliny rzeczki Sawy, lekko nachylony 
w kierunku południowym. Wysokość bezwzględna wynosi ok. 210-215 m n. p. m. 

Przed 1947 r., podczas prac ziemnych miały tu zostać znalezione "urny", łączone 
następnie z kulturą łużycką. Późniejsze kontrole i poszukiwania powierzchniowe (ostatnio 
w 1983 i 1985 r.) przyniosły odkrycie materiałów ceramicznych i krzemiennych datowa
nych na neolit, na czasy kultury trzcinieckiej i kultury łużyckiej, oraz na okres wczesno
średniowieczny. Badania wykopaliskowe prowadzone w sierpniu i wrześniu 1995 r. miały 
charakter rozpoznawczy. Wykonano 13 wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 
163m2

, rozmieszczonych dość równomiernie w rozrzucie ok. 120 x 70 m na polu ornym, 
położonym bezpośrednio na północny zachód od plebanii. Jakkolwiek dzisiejsza powierz
chnia pola jest prawie płaska (różnica między najwyższym i najniższym punktem wynosi 
niespełna l, 7 m, co daje spadek terenu rzędu 1,5-2%), to pierwotne ukształtowanie terenu 
musiało być bardziej urozmaicone. Jasny, lessowy calec zaczyna się bowiem w północno
wschodniej i zachodniej części pola tuż pod warstwą ziemi ornej - na głębokości ok. 30 cm 
-zaś w innych miejscach dopiero na głębokości ok. 90, a nawet 120 cm. 

W ciemnoszarobrunatnej warstwie ornej materiały zabytkowe występowały rzadko. 
Liczne ułamki ceramiki, a także wyroby i odpadki krzemienne, pojawiły się natomiast 
w warstwie kulturowej o barwie ciemnoszarej, występującej miejscami na głębokości ok. 
20-40 do ok. 50-70 cm. Tam, gdzie calec zaczynał się znacznie głębiej, w strefie ok. 60-90 
(i więcej) cm, zalegała bardzo ciemna, prawie czarna, zwięzła i twarda ziemia, jałowa pod 
względem archeologicznym. Warstwa ta tworzyła się zapewne w czasie poprzedzającym 
okres intensywnego osadnictwa na tym terenie. 

W wykopach sondażowych natrafiono na ślady jam zasobowych - łącznie co najmniej 
lO- i na kilka mniejszych obiektów (dołów posłupowych?) . Z tego tylko 2 obiekty (nr l
dół słupowy?, oraz nr 2 - jama zasobowa) odsłonięto i eksplorowano całkowicie . Inne 
obiekty zostały zbadane częściowo - eksploracją objęto tylko te ich partie, które znalazły 
się w obrębie wytyczonych wykopów sondażowych. Wszystkie obiekty, na jakie natrafiono, 
miały w rzucie poziomym zarys zbliżony do kolistego. W profilu miały zarys trapezowaty, 
rzadziej zbliżony do prostokątnego . We wszystkich stwierdzonych przypadkach dna obiek
tów były płaskie. Trapezowate jamy sięgały do głębokości ok. 1,2-3,3 m od dzisiejszej 
powierzchni ziemi. 

Z warstwy kulturowej i - choć w zdecydowanie mniejszej ilości- z wypełnisk obiek
tów zebrano liczne, drobne ułamki ceramiki (blisko 1300), a także pojedyncze narzędzia 
i ich fragm. oraz odpadki z krzemienia i kamienia (m.in. tzw. margla krzemionkowego). 
Pojedyncze ułamki ceramiki zdają się pochodzić z młodszej epoki kamienia (kultura len
dzielsko-polgarska?). Większość skorup- w tym ułamki zdobione- posiada cechy właści
we dla kultury mierzanowickiej (ornament sznurowy, odciski "tekstylne" lub "miotełko
we"), niektóre zaś należą do kultury trzcinieckiej . Nieliczne ułamki można przypisać 
kulturze łużyckiej oraz być może kulturze przeworskiej. Znalezione krzemienie to przede 
wszystkim surowiec świeciechowski . Na szczególną uwagę zasługują 3 dwuścienne siekier
ki krzemienne, znalezione w warstwie kulturowej w rozrzucie niespełna l m. Ze względu 
na niecałkowicie obrobione powierzchnie można sugerować, że jest to "skład" półwytworów. 

Na powierzchni pola sąsiadującego od południowego zachodu znaleziono ułamki cera
miki wczesnośredniowiecznej , którą można datować na X-XII w. 

Stanowisko nr l w Wysokiej jest niewątpliwie pozostałością wielofazowej osady, istnie
jącej przypuszczalnie już w neolicie, a następnie w epoce brązu i być może w epoce żelaza. 
Badania przeprowadzone w 1995 r. nie pozwoliły zweryfikować poglądu o istnieniu tu popiel
nicowego cmentarzyska kultury łużyckiej. Istnieją co najmniej trzy możliwości wyjaśnienia tej 
sytuacji: l) wykopy sondażowe trafiły w luki między skupiskami grobów, 2) dane archiwal
ne zawierają nieprecyzyjne informaqje co do miejsca odkrycia, 3) zaistniało nieporozumienie co 
do przedmiotu odkrycia- "urny" niekoniecznie musiały oznaczać "popielnice", lecz po prostu 
duże naczynia Stanowisko ma bardzo dużą wartość poznawczą dla tej strefy południowo
wschodniej Polski (tzw. Podgórza Rzeszowskiego) . Dzięki sposobowi zagospodarowania 
terenu i przestrzeganiu przepisów orzeczenia konserwatorskiego nie występują tu poważ
niejsze zagrożenia, które powodowałyby konieczność prowadzenia badań ratowniczych. 
W najbliższym czasie nie przewiduje się zatem kontynuacji prac wykopaliskowych. 

Materiały i dokumentacja zostały złożone w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
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Zajki, st. l, gm. Trzcianne, woj. łomżyńskie- patrz: neolit 

Zienki, st. "Szwedzka Mogiła" 
gm.. Sosnowica, woj. chełmskie 
AZP 72-86/-

Muzeum Okręgowe w Chełmie 

Badania prowadził Andrzej Branicki. Kurhan kultury trzcinieckiej. 

*Literatura: Archeologia Polski ... , s. 59-61. 

ŚRODKOWA I PÓŹNA .EPOKA BRĄZU 

Będzin, st. 2, Góra Zamkowa, gm. loco, woj. katowickie- patrz: wczesne średniowiecze 

Brodziszewo, st. 35 
gm.. Szamotuły, woj. poznańskie 
AZP 49-24/25 

Poznańskie Towarzystwo Prehisto
ryczne 

Badania prowadziła mgr Agnieszka Stempin przy współpracy mgr 
Kingi Zamelskiej. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. 
Ślady osadnictwa mezolitycznego i neolitycznego (kultury ceramiki 
wstęgowej kłutej), osada? kultury pucharów lejkowatych, osada lud
ności kultury łużyckiej . 

Stanowisko położone jest na południowym skraju wsi Brodziszewo, na niewielkim, 
piaszczystym wyniesieniu. Prace badawcze miały charakter ratowniczy - stanowisko 
usytuowane jest na trasie gazociągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej. Na 
podstawie badań powierzchniowy~h wytypowane zostało do przeprowadzenia prac wyko
paliskowych. Przebadano 1105 m powierzchni (pas o wymiarach 85 x 13m- szerokość 
wykopu ograniczona była przyszłą powierzchnią bezpośredniego zagrożenia inwestycją). 

Obiekty nieruchome usytuowane były w żółtym, zazwyczaj sypkim piasku, na całej 
powierzchni wykopu nie stwierdzono obecności warstwy kulturowej. Odkryto łącznie 124 
obiekty. W materiale ruchomym zdecydowanie przeważa ceramika i krzemienie, zareje
strowano także obecność kamieni ze śladami obróbki, polepy, kości zwierzęcych, węgli 
drzewnych, żużla i fragm. bursztynu. Zabytki te związane są z następującymi kulturami: 

l mezolityczny trapez krzemienny; 7 fragmentów ceramiki kultury ceramiki wstęgo
wej kłutej, wszystkie pochodzące z warstwy oczyszczania; 3 obiekty związane z ludnością 
kultury pucharów lejkowatych, 493 fragm. ceramiki i zapewne większość znalezionego na 
stanowisku materiału krzemiennego tej kultury. Dotychczasowe rozpoznanie materiału 
ceramicznego wskazuje na datowanie tego zbioru ogólnie na fazę wiórecką, przy czym 
stwierdzono istnienie okazów ceramiki związanych zarówno z wczesnym, jak i końcowym 
etapem tej fazy. Zarejestrowane obiekty kultury pucharów lejkowatych są zapewne pozo
stałością osady, która zniszczona została przez późniejsze, bardzo intensywne osadnictwo 
łużyckie, czego dowodem może być duża ilość ceramiki kultury pucharów lejkowatych 
w obiektach łużyckich. Istnieje również możliwość, że uchwycono podczas tego sezonu 
badawczego jedynie północny skraj osady kultury pucharów lejkowatych. 
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121 obiektów i 3178 fragm. ceramiki z okresu użytkowania tego terenu przez ludność 
kultury łużyckiej. Na podstawie wstępnej analizy ceramiki można wnioskować o długo
trwałym charakterze osadnictwa łużyckiego w tym miejscu. Odnotowano formy ceramicz
ne pozwalające datować to stanowisko na późną fazę epoki brązu (V brąz) oraz fragm. 
pochodzące z okresów halsztackiego i późnolateńskiego. Na podstawie rozprzestrzenienia 
materiału ceramicznego na powierzchni można przypuszczać, że osada łużycka ciągnie się 
głównie w kierunku południowym. 

Badania będą kontynuowane. 

Chlebnia, st. 3, gm.Grodzisk Mazowiecki, woj. st. warszawskie- patrz: wczesne średniowiecze 

Ciepielów, st. 3 Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielnej Góry gm. Nowa Sól, woj. zielonogór

skie 
AZP 66-16/83 

Badania prowadzili mgr mgr S. Kałagate, M. Lewczuk, M. Magda-Na
wrocka, E. Przechrzta, J. Orlicka pod kierunkiem dr. J. Lewczuka 
(autor sprawozdania). Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg 
Publicznych w Zielonej Górze. Osada ludności kultury łużyckiej z ID 
okresu epoki brązu, ze śladami osadnictwa późnośredniowiecznego 
i nowożytnego. 

Osada położona jest na wschodnim stoku rozległego wyniesienia, w odległo~ci ok. 
500 m od wschodniego krańca wsi i 300m na południe od drogi asfaltowej do Nowego Zabna. 

Badania podjęto w związku z budową obwodnicy Nowej Soli, na trasie której znalazło 
się stanowisko rozpoznane powierzchniowo jeszcze w 1971 r. Założono 2 przylegające do 
siebie wykopy o łącznej powierzchni 50 arów, z czego ręcznie wyeksplorowano 46 arów. 
Pozyskano ok. 2900 fragm. ceramiki pochodzącej z warstwy kulturowej osady, w tym 510 
fragm. z okresu późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. Z 215. odkrytych obiektów 
i 4. skupisk ceramiki wyeksplorowano blisko 2300 fragm. ceramiki, z czego udało się 
zrekonstruować jedynie 11 całych form (rysunkowo i dla celów ekspozycyjnych). Biorąc 
pod uwagę silne rozdrobnienie materiałów ceramicznych, jakie nastąpiło na skutek inten
sywnej uprawy terenu stanowiska, wynik ten należy uznać za zadowalający. 

Ceramika pochodząca z warstwy kulturowej i z odkrytych obiektów jest charaktery
styczna dla III okresu epoki brązu kultury łużyckiej, kiedy dominował styl guzowy w cera
mice (głównym motywem zdobniczym są wypchane od wewnątrz guzki, obwiedzione 
otwartymi u dołu, potrójnymi żłobkami). Wydzielono również wazy bez uch, o baniastym 
brzuścu i cylindrycznej szyjce, amfory z dwoma małymi uszkami, kubki z lejkowato roz
chyloną szyjką i taśmowatym uchem, różnego rodzaju misy, zasobnice. Obiekty odkryte 
w trakcie badań są - z wyjątkiem jednego - reliktami osady z III okresu epoki brązu. 
Zdecydowana większość jest silnie zniszczona, co nie pozwala na precyzyjne określenie ich 
funkcji. Dwa rozpoznano jako pozostałości pieców garncarskich, jeden -jako rozwalisko 
pieca lub paleniska służącego do wypalania naczyń, trzy -jako pozostałości jam zasobo
wych. 62 obiekty to doły pasłupowe występujące w odosobnieniu (pojedynczo lub zespoło
wo) i nie będące w ścisłej łączności z odkrytymi jamami; rozpoznano 180 takich dołów. 117 
obiektów określono jako pozostałości bliżej nieokreślonych funkcjonalnie jam. 18 obiektów 
to wyraźnie rysujące się w calcu plamy próchnicy, spalenizny, piasku lub gliny, z materia
łem ceramicznym lub bez. Mogą to być partie przydenne zniszczonych obiektów lub tylko 
pogłębienia warstwy kulturowej. W czterech przypadkach uchwycono ślady naziemnej 
zabudowy drewnianej -tworzą je zwęglone relikty ułożonych poziomo belek drewnianych. 

Od strony południowej otaczał osadę rów, uchwycony na długości ok. 25 m. 
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W trakcie badań pobrano 8 próbek węgla drzewnego w celu oznaczenia wieku metodą 
C14. Pomiary wykonano w Gliwicach. Wyniki okazały się zaskakujące i stojące w całkowi
tej sprzeczności z datowaniem metodami archeologicznymi- osada została "odmłodzona" 
o ponad 2000 lat, co jest całkowitym nonsensem. 

Długoszyn, st. 3 
gm. Sulęcin, woj. gorzowskie 
AZP 50-10/3 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził Zdzisław Wiśniewski z zespołem. Badania wyko
paliskowe na trasie gazociągu. Osada łużycka, cmentarzysko? pomor
skie. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 61-73. 

Długoszyn, st. 6 
gm. Sulęcin, woj. gorzowskie 
AZP 50-10/6 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził Leszek Berduła z zespołem. Badania sondażowe 
na trasie gazociągu. Osada łużycka. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 81-84. 

Glisno, st. 27 
gm. Sulęcin, woj. gorzowskie 
AZP 51-12/3 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził Tomasz Płonka z zespołem. Badania sondażowe 
i nadzory na trasie gazociągu. Osada łużycka i wczesnośredniowieczna. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 109-115. 

Górzyca, st. 17 
gm. loco, woj. gorzowskie 
AZP 50;06/23 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził Przemysław Bobrowski. Badania sondażowe na 
trasie gazociągu. Osada łużycka, wczesnośredniowieczna, ślady osad
nictwa z neolitu, wczesnej epoki brązu, okresu wpływów rzymskich, 
okresu nowożytnego. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 19-30. 
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Gronów, st. 14 
gm. Ośno Lubuskie, woj. go
rzowskie 
AZP 50-08/1 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził Leszek Berduła z zespołem. Badania sondażowe 
na trasie gazociągu. Osada? łużycka. 

•Literatura: Archeologiczne badania .. . , s. 55-56. 

Gronów, st. 16 
gm. Ośno Lubuskie, woj. go
rzowskie 
AZP 50-08/3 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził Leszek Berduła z zespołem. Badania sondażowe 
na trasie gazociągu . Osada? łużycka. 

•Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 57-59. 

Jaworze, st. 9 
gm.loco, woj. bielskie 
AZP 107-47/-

Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej 

Badania prowadzili mgr mgr Bogusław i Bożena Chorąży. Finanso
wane przez Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej i Urząd Gminy w Ja
worzu. Drugi sezon badań. Osada kultury łużyckiej. Schyłek epoki 
brązu, okres halsztacki. 
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Stanowisko 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 Sląskiego . 

Badania stanowiły kontynuację badań ubiegłorocznych. Zakończono eksplorację obiektu 
odsłoniętego fragmentarycznie w 1994 r. oraz wykonano 2 wykopy sondażowo-rozpąznawcze 
w południowo-wschodniej partii stanowiska. Łącznie przebadano powierzchnię 22m2

. 

Eksplorowany obiekt zlokalizowany był na załomie stoku zachodniego kulminacji 
szczytowej. W rzucie poziomym miał kształt kolisty o średnicy 280 cm, z boczną odnogą 
(uchwyconą na długości 220 cm) szerokości 60-40 cm. W rzucie pionowym miał kształt 
niecki o maksymalnej głębokości 40 cm, z przegłębieniem prawdopodobnie pasłupowym 
w centralnej części. Wypełniska obiektu stanowiła czerwonobrunatna glina z licznymi 
fragm. polepy, ceramiki i węgielkami drzewnymi. Ceramikę reprezentują głównie naczynia 
grubościenne, w tym znaczna część chropowaeona przez obmazywanie. W większej ilości 
niż w roku ubiegłym wystąpiły fragm. naczyń cienkościennych : kubków, czerpaków 
(w tym fragm. grafitowane). Domieszkę masy ceramicznej stanowią pokruszone fragm. 
wapienia i kwarcu, rzadziej pokruszonych skorup. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej . 
Badania będą kontynuowane. 
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Kowalewko, st. 3 
gm. Oborniki, woj. poznańskie 
AZP 48-26/85 

Środkowa i późna epoka brązu 

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. Dziesiąty 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 32 obiekty, w tym 24 groby ciałopalne. Były one jedno- i wielopopielnicowe, z regu
ły nie posiadały obstaw kamiennych. Większość odkrytych grobów WYPOsażona była w licz
ne naczynia-przystawki, w jednym z nich ich liczba wynosiła 38. Ceramikę reprezentowały 
formy wazowate, garnki, misy, dzbany, kubki, czerpaki oraz inne wyroby gliniane (do 
najciekawszych należy zaliczyć łyżkę glinianą). Poza ceramiką w grobach znaleziono także 
wyroby brązowe: szpilę oraz liczne nieokreślone przedmioty. 

Odkryto kolejne obiekty związane z osadą pucharów lejkowatych. Odsłonięto jedynie 
partie warstwy "łużyckiej". Jamy z reguły były niewielkich rozmiarów, rzadko przekracza
ły średnicę l m. Można wśród nich wydzielić dwie jamy gospodarcze oraz dwa "warsztaty 
krzemieniarskie". Z materiału ruchomego znalezionego w obiektach neolitycznych należy 
wyróżnić liczne wióry i odłupki oraz fragm. ceramiki. 

W części południowej i wschodniej cmentarzyska zarejestrowano obiekty związane 
z osadnictwem ludności kultury wielbarskiej. Uchwycono kontynuację półziemianki z po
przedniego sezonu. Poza nią odkryto nowe obiekty: 2 paleniska oraz 2 jamy. 

Badania będą kontynuowane. 

Kowalewko, st. 10, gm. Oborniki, woj. poznańskie -patrz: neolit 
Kowalewko, st. 12 i 13, gm. Oborniki, woj . poznańskie- patrz: młodszy okres przedrzymski
okres wpływów rzymskich 
Krasice, st. 7, gm. Mstów, woj. częstochowskie- patrz: paleolit i mezolit 

Krasocin, st. l 
gm. loco, woj. kieleckie 
AZP 85-58/-

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Wydział Archeologiczny Oddział 
w Kielcach 

Badania prowadził mgr Jerzy Lejawa. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Trzeci sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej (przełom epok brązu i żelaza), ślad 
osady mezolitycznej. 

Badania objęły powierzchnię jednego ara. Odkryto 23 groby ciałopalne (lub ich pozosta
łości), głównie popielnicowe. Po raz pierwszy wystąpił grób popielnicowy z obstawą ka
mienną (popielnica zdobiona odciskami tordawanego naszyjnika, obok dwie przystawki 
i tordawane kółeczko z brązu) . Pojawił się też bezsporny grób jamowy, zawierający glinia
ną grzechotkę, miniaturowe naczynie i kółko z brązu. Z wyjątkiem grobu z kamienną 
obstawą, gdzie czworokątna jama wyraźnie odcinała się od calca, nie uchwycono zarysu 
jam. Forma grobów była zróżnicowana: obok garnków nakrytych misami wystąpiło kilka 
waz przykrytych misą, z towarzyszącymi im przystawkami (miseczki, kubki, garnek). 
Jedną z waz zdobiły grupy kresek. Podczas eksploracji grobów znaleziono kółeczka z brązu 
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i szpile z główką rozklepaną i zawiniętą w uszko. Pojawiły się też groby złożone wyłącznie 
z popielnicy- małej amforki. 

Oprócz eksploracji zachowanych dotąd obiektów, podczas porządkowania terenu eks
plorowano pozostałości zniszczonych grobów. Znaleziono mezolityczny rdzeń (w typie 
kornornickim lub chojnicko-pieńkowskim). Przejęto też od pani Agaty Nawary materiały 
z grobu popielnicowego zniszczonego w trakcie poboru piasku na tym stanowisku. W roku 
bieżącym przebadano południową partię cmentarzyska, planuje się zbadanie partii środko
wej. Część północna i zachodnia najprawdopodobniej uległa już zniszczeniu (niwelacja 
terenu, orka i pobór piasku, działalność poszukiwaczy skarbów). 

Badania będą kontynuowane. 

Kuligowo, st. 7 PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia Archeologiczna w Poznaniu 

gm. Międzyrzecz, woj. gorzow
skie 
AZP 51-15/122 

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyazowski (autor sprawozdania) 
przy współpracy dokumentalisty Wiktora Kudry. Finansowane przez 
EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Obozowisko 
z okresu mezolitu, osada kultury łużyckiej z epoki brązu, punkt osad
niczy z okresu wpływów rzymskich? lub wczesnośredniowiecznego? 

Stanowisko to, znane z wcześniejszych badań AZP, znajduje się na trasie rurociągu 
gazowego z Rosji do Europy Zachodniej. Kolizja zasięgu stanowiska z inwestycją przebiega 
tu na długości ok. 150 m. Po wytyczeniu optymalnego archeologicznie obszaru o długości 
110 i szerokości 13 m (pas bezpośredniego zagrożenia inwestycją), przystąpiono do usunię
cia warstwy współczesnego humusu sprzętem mechanicznym. 

Z wykopu o powierzchni 1430 m uzyskano prawie jednorodny kulturowo materiał 
źródłowy, który zakwalifikowano przede wszystkim do kultury łużyckiej. Odkryto 20 
obiektów z tego okresu chronologicznego, które funkcjonalnie określono jako: jamy (7 oh.), 
dołki posłupowe (10 oh.), paleniska (2 ob.) i naczynia wolno stojące (l oh.). Z zabytków 
ruchomych odkryto 889 ułamków glinianych, nieliczne grudki polepy (12 szt.) i fragm. 
kości zwierzęcych (10 szt.), 118 przedmiotów krzemiennych (w większości o proweniencji 
mezolitycznej, m.in. trapez, rdzenie mikrolityczne), 34 bryłki szlaki żużlowej (reprezentu
jącej być może pozostałości kulturowe z okresu wpływów rzymskich lub wczesnego śred
niowiecza), fragm. kolca szpili brązowej, przęślik gliniany, rozcieracz kamienny wraz 
z kamienną podkładką (te ostatnie wystąpiły w obiektach kultury łużyckiej). 

Dokumentacja i materiały przechowywane są tymczasowo w Ośrodku Nauk.owo-Kon
serwatorskim PP PKZ w Poznaniu. 

Leśno, st. 2 Uniwersytet Łódzki Zakład Prahistorii 
gm. Brusy, woj. bydgoskie 
AZP 20-35/12 

Badania prowadził dr Krzysztof Walenta. Finansowane przez Uniwer
sytet Łódzki i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. 
Dziewiętnasty sezon badań. Wielokulturowe cmentarzysko kurhanowe. 

Badania ~rowadzono w południowej części cmentarzyska. Przebadano łącznie powierz
chnię 350 m . 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 obiektów. 
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W czasie eksploracji płaskiej przestrzeni przylegającej od strony północnego wschodu 
do jednego z pagórków odkryto 3 groby jamowe ze zsypanym stosem, należące do kultury 
wielbarskiej, oraz 2 groby popielnicowe kultury łużyckiej. Wokół jednego z grobów jamo
wych odkryto pozostałości zniszczonego wieńca kamiennego, oznaczonego Nr 16. W grobie 
tym stwierdzono następujące wyposażenie: fragm. brązowej zapinki oczkowatej A III., 
fragm. brązowej zapinki A. II.?, żelazny nożyk sierpikowaty, żelazny klucz do skrzyneczki, 
żelazne okucie taśmowate, zapewne pochodzące ze skrzyneczki. W grobie jamowym ozna
czonym Nr 62 odkryto: dwie brązowe bransolety drucikowate, dwie brązowe zapinki A. 
111.59 oraz niebieski paciorek melonowaty. Grób jamowy oznaczony Nr 59 zawierał silnie 
przepalone brązowe i żelazne okucia oraz niebieskie paciorki melonowate, także nadtopio
ne. Grób jamowy Nr 63 nie zawierał wyposażenia. Groby kultury łużyckiej były uszkodzo
ne i na podstawie ułamków ceramiki można je było datować na schyłek epoki brązu. 

W czasie eksploracji pagórka w centrum stwierdzono zdewastowane konstrukcje kamien
ne. Na obwodzie w części północno-zachodniej zachował się niewielki fragm. wieńca kamien
nego. W czasie dalszej eksploracji w centrum pagórka, na niewielkiej głębokości odkryto dwie 
zniszczone 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 uszko
dzone, jednak nie budziło wątpliwości, że zostały wkopane w istniejący wcześniej nasyp. 
U podnóża nasypu od strony południowej odkryto grób skrzynkowy kultury pomorskiej, 
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 X grupy 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 omawianego grobu znajdowało się rozległe skupisko 
ułamków ceramiki i przepalonych kości ludzkich. Wśród tych ułamków można było wyodręb
nić co najmniej 2 duże naczynia kultury łużyckiej oraz pokrywy wpuszczane 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 odnotować, że na powierzchni niemal całego kurhanu występował nieregular
ny, znacznie uszkodzony bruk kamienny. 

Planuje się kontynuację badań. 

Łyniew, st. XIV 
gm. Wisznice, woj. bialskopod
laskie 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Biała Podlaska 

Badania prowadził mgr Sławomir Żółkowski przy współudziale mgr. 
Mieczysława Bienia wraz z klasą autorską LO w Komarówce Podla
skiej . Konsultantami byli prof. dr hab. M. Miśkiewicz i doc. dr hab. T. 
Węgrzynowicz . Finansowane przez Państwową Służbę Ochrony Za
bytków w Białej Podlaskiej. Trzeci sezon badań. Osada: kultura łu
życka i wczesne średniowiecze. 

Odkryte w 1992 r. przez mgr. Mieczysława Bienia, który w profilu piaskowym znalazł 
rozbite duże (o średnicy ok. 50 cm) naczynie gliniane kultury łużyckiej, stanowisko zajmu
je piaszczyste, podłużne wyniesienie o powierzchni 3 ha, usytuowane w obrębie dna doliny 
rzeki Ziela~ W trakcie prac ratowniczych prowadzonych w latach 1993-1994 przez mgr. 
Sławomira Zółkowskiego i mgr. Mieczysława Bienia odkryto 19 obiektów osadniczych. 

Tegoroczne badania wykopaliskowe przeprowadzono w dniach 28 VI-7 VII w południo
wo-zachodniej partii stanowiska. Wykop założono wzdłuż południowej krawędzi wybierzy
ska piaskowni, przesuwając go o 20 m w kierunku zachodnim, na niezniszczoną część 
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stanowiska. Łączna powierzchnia przebadanego terenu wyniosła 1,5 ara. Na całej powierz
chni wykopu po zdjęciu humusu pojawiła się brunatnobrązowa warstwa kulturowa o miąż
szości nie przekraczającej 10 cm. Odkryto 12 obiektów osadniczych, którym nadano 
kolejne numery 20-31. Rozmieszczone one były nieregularnie na całym odsłoniętym obsza
rze. Miały średnicę od 0,3 do 2,6 m i głębokość dochodzącą do l m. Najciekawiej pod 
względem badawczym prezentował się obiekt 20 -wczesnośredniowieczna jama osadni
cza o charakterze produkcyjno-przetwórczym. Reszta obiektów to pozostałości jam kultu
ry łużyckiej z epoki brązu i starszych faz wczesnej epoki żelaza. 

W materiale ceramicznym uzyskanym w 1995 r. zdecydowanie przeważają fragm. na
czyń kultury łużyckiej, jednakże wśród kilkuset fragmentów tylko kilka procent stanowią 
formy charakterystyczne, dające się datować na IV-V okres epoki brązu i wczesne fazy 
wczesnej epoki żelaza. Do materiałów łużyckich możemy zaliczyć także grocik krzemienny 
i kilka krzemieni. Z obiektu 20 uzyskano tylko fragm. wylewu naczynia, który można 
datować na VII -VIII w. 

Osadnictwo kultury łużyckiej na stanowisku w Łyniewie nie miało zbyt intensywnego 
charakteru, ale zajmowało znaczną część wyniesienia. Obiektami mieszkalnymi były tu 
zapewne szałasy lub naziemne konstrukcje słupowe, które nie pozostawiły po sobie wyraź
nych śladów. Liczne natomiast są jamy o charakterze przetwórczo-produkcyjnym i zasobo
wym oraz paleniska. 

W wyniku archeologicznych prac wykopaliskowych zabezpieczono przed zniszczeniem 
kolejne fragm. wybierzyska piaskowni w jej najbardziej narażonej na zniszczenie partii. 

Prace będą kontynuowane. 

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

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Opolu 

Badania prowadzili mgr mgr Klemens Macewicz, Krzysztof Spychała, 
Grzegorz Molenda, Artur Rapiński (autor sprawozdania). Finanso
wane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Piąty 
sezon badań. Osada i cmentarzysko ludności kultury łużyckiej. 

Badania mają charakter ratowniczy, gdyż stanowisko jest zagrożone rozbudową osiedla 
domków jednorodzinnych. W r. 1995 przebadano obszar ok. 10 arów w obrębie działek 
gruntowych nr 17, 19/20, 75, 77 i 79, położonych w części osadniczej stanowiska. 

Odkryto 51 obiektów osadniczych, m.in. jamy gospodarcze, mieszkalne, wędzarnię?, 
palenisko. Pozyskano kilka tysięcy ułamków naczyń glinianych, kilka krążków glinianych 
(jeden z otworem w środku) wykonanych z ułamków naczyń, liczne bryłki polepy, kamien
ne rozcieracze, kilka zabytków krzemiennych, fragm. kamienia żarnowego, fragm. kości 
zwierzęcych oraz małą blaszkę z brązu . 

Rezultatem badań było odsłonięcie dalszej części osady. Użytkowana ona była przez 
ludność kultury łużyckiej grupy górnośląsko-małopolskiej, podgrupy kępińskiej, na prze
łomie epoki brązu i okresu halsztackiego. 

We wschodniej części stanowiska znajduje się cmentarzysko ciałopalne tej ludności. 
Badania będą kontynuowane. 

Nowa Wieś, st. l 
gm. Sulęcin, woj. gorzowskie 
AZP 50-12/7 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadzili Edward Krause i Andrzej Krzyszowski. Badania 
wykopaliskowe na trasie gazociągu. Osady kultury łużyckiej, prze-
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worskiej, wczesnośredniowiecznej. Ślady osadnictwa z neolitu, 
wczesnej epoki brązu, późnego średniowiecza. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 117-195. 

Nowa Wieś, st. 12 
gm. Bledzew, woj. gorzowskie 
AZP 51-12/55 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia Archeologiczna w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Józef Marcinkiewicz (autor sprawozdania) 
przy współpracy mgr. Andrzeja Krzyszowskiego. Finansowane przez 
EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Pierwszy sezon badań . Wielofazowa 
osada wczesnośredniowieczna (głównie fazy A/B), osada ludności 
kultury łużyckiej (V okres epoki brązu?), osada ludności grupy gubiń
skiej kultury jastorfskiej? (późny okres przedrzymski), osada późno
średniowieczna. 

Stanowisko odkryto wiosną 1995 r. w trakcie badań wykopaliskowych na sąsiednim, 
oddalonym o 200 m na zachód stanowisku Nowa Wieś l (badania S. Gołuba i W Mazurka). 
Położone jest 1,5 km na południowy zachód od wsi, na lekkim wyniesieniu wśród łąk, 
otoczonym od wschodu, południa i zachodu terasą zalewową rzeki Jordanki, bezpośrednio 
na północ-od stawów rybnych, między drogą gruntową do Grochowa a rzeczką. Przebadano 
obszar 26 arów w pasie 200 x 13 m, ściśle ograniczony co do miejsca i szerokości wykopu 
lokalizacją przyszłego gazociągu tranzytowego oraz klauzulą badań ratowniczych z nim 
związanych. Wykopaliska przeprowadzono późną jesienią 1995 r. Nadkład humusu zep
chnięto spychaczem. 

Wykopem archeologicznym o orientacji wschód-zachód przecięto domniemane cen
trum osady wczesnośredniowiecznej , ustalając jej średnicę na 170 cm. Na tej przestrzeni 
w nieprzerwanym ciągu wystąpiło 130 obiektów archeologicznych, w większości wczesno
średniowiecznych (m.in. 30 półziemianek, 19 jam przeważnie zasobowych, 16 palenisk 
wolno stojących, 2 piece, kuźnia, grób szkieletowy, 30 dołków posłupowych) . Większość 
półziemianek, o regularnych kształtach, posiadała paleniska wewnątrz budynku, nierzad
ko o konstrukcji kamiennej . Wystąpiły one w kilku skupiskach na przestrzeni odkrytego 
wykopu, zawsze w towarzystwie kilku wolno stojących palenisk i jam (zasobowych). 
Obiekt 21 stanowił resztki niewielkich rozmiarów pieca gospodarczego, stojącego pośrod
ku owalnej, słupowej budowli naziemnej . Obiekty 28 i 29 to piec z gliny umieszczony 
w półziemiance o niewątpliwej funkcji gospodarczej (chlebowy?). W obiekcie 39 (półzie
mianka z paleniskiem) odkryto dużych rozmiarów czworokątne naczynie gliniane, płaskie, 
o niskich prostokątnych ściankach, służące być może jako tzw. prażnica. Obiekt l, o wy
miarach 6 x 8 m, okazał się głęboką na 1,5 m ziemianką, o co najmniej trzech pomieszcze
niach wewnątrz, wydzielających się u spągu w odrębne ziemianki. Od północno-wschod
niej strony budowli zanotowano dodatkowe pomieszczenie w formie ziemianki, połączonej 
z zasadniczą wejściem o szerokości l m na poziomie spągu obiektów. Obiekty wczesnośre
dniowieczne zawierały w większości bardzo bogaty materiał ceramiczny, liczne kości zwie
rzęce, węgle drzewne, polepę konstrukcyjną pieców, przepalone, ale również obrabiane 
kamienie z konstrukcji palenisk. Z zabytków wydzielonych zebrano m.in. 19 osełek i gła
dzików kamiennych, 8 rozcieraczy, 2 fragm. radlicy? kamiennej , 5 szydeł kościanych, 
4 gliniane przęśliki, 4 noże żelazne, 5 ćwieków żelaznych, żelazne okucie w formie tulejki, 
żelazne okucie pasa, fragm. ornamentowanej kości, inkrustowaną srebrem? zawieszkę 
żelazną bądź fragm. monety?, fragm. poroża jeleniowatych. Niecodziennym okazał się 
obiekt 108-grób szkieletowy zlokalizowany na osadzie, między ziemianką i jamą produk
cyjną (paleniskiem). Intencjonalne ułożenie obu dłoni (kości) bezpośrednio za głową osob
nika wskazywałoby na celowe ćwiartowanie ciała, być może dolne kończyny również były 
ucięte (fragm. kości piszczelowej tkwił w nienaturalnym położeniu, wbity między kości 



Informator Archeologiczny 1995 43 

udowe), ale tu ich częściowy brak można tłumaczyć zniszczeniem orką. Najprawdopodob
niej zmiażdżona kość czołowa czaszki i tkwiący w jej środku fragm. ostrego narzędzia bądź 
grotu (czubek w kształcie ostrosłupa o długości l cm) wzmacniają tezę o nienaturalnej 
śmierci "czarownika, -cy". Czy grób jest synchroniczny z przylegającymi doń z obu stron 
obiektami wczesnośredniowiecznymi, trudno na tym etapie badań orzekać. Na wschodnim 
skraju stanowiska, najbliżej rzeki, ulokowana została kuźnia- obiekt pokaźnych rozmia
rów (7 x 3 m), wkopany na 1,5 m w ziemię, z kształtnym, czworokątnym, skonstruowanym 
z kamieni i gliny piecem kopułowym i zapadniętym destruktem pomieszczenia kuźni wła
ściwej . Znalezione doły pasłupowe wskazują na zadaszenie budowli. Z obiektu wydobyto 
oprócz nielicznej ceramiki kilka istotnych dla jego interpretacji przedmiotów z żelaza, 
m.in. młotek do podkuwania koni, podkowę, kilka ćwieków (hufnali?), ostrze dużego noża, 
bełt kuszy, 2 przecinaki, przebijak, fragm. blaszki lub okucia. Ceramika znaleziona w kuź
ni datuje ją na co najmniej schyłek wczesnego średniowiecza. Najprawdopodobniej obiekt 
jest już późnośredniowieczny, gdy tymczasem gros materiału ceramicznego z większości 
półziemianek, palenisk i jam datuje je na wczesne fazy osadnictwa słowiańskiego (prapol
skiego). Nielicznie wystąpił tu jednak również materiał z faz późniejszych. 

Zidentyfikowano także 9 obiektów określonych na brązowy horyzont kultury łużyckiej 
(półziemianka, 5 jam, palenisko, 2 naziemne budowle słupowe). Poza ceramiką znaleziono 
kilka zabytków brązowych: szpilę, zausznicę, blaszkę oraz fragm. brązowej lub srebrnej 
zawieszki.Na podstawie form naczyń 9 obiektów (4 półziemianki, 3 paleniska, jamę i piec) 
zakwalifikowano do grupy gubińskiej kultury jastorfskiej. Charakterystyczny, gładki, czar
ny, stożkowaty, jednouchy dzban, o łagodnym załomie z lejkowatym brzegiem i wyodręb
nioną stożkowatą szyjką, oraz fragm. wielkiego naczynia zasobowego z uchem i listwą 
plastyczną ze żłobkami pod szyjką wydają się pochodzić ze schyłkowych faz trwania tej 
kultury, przypadających na fazę środkową późnego okresu przedrzymskiego. Potwierdzają 
to również liczne facetowane brzegi. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim PP 
PKZ w Poznaniu. 

Nowe Żabno, st. 10 
gm. Nowa Sól, woj. zielonogórskie 
AZP 66-16/94 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry 

Badania prowadził zespół pracowników pod kierunkiem dr. Jarosława 
Lewczuka (autor sprawozdania). Finansowane przez Dyrekcję Okrę
gową Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Osada ludności kultury 
łużyckiej z III okresu epoki brązu. 

Konieczność przeprowadzenia badań wykopaliskowych na stanowisku wynikła z faktu 
budowy obwodnicy miasta Nowej Soli, wraz z towarzyszącymi drogami dojazdowymi, 
wiaduktami i całą infrastrukturą. Stanowisko położone jest na płaskim polu uprawnym, 
w bezpośredniej bliskośc~ podmokłych łąk związanych z bezimiennym ciekiem, płynącym 
pomiędzy wsiami Nowe Zabno i Ciepielów, ok. 1000 m na południe od centrum wsi. 

Założono, wyeksplorowano i zasypano sprzętem mechanicznym wykop badawczy o po
wierzchni ok. 2 arów, usytuowany na wschód od drogi dojazdowej do wiaduktu WD-2, na 
trasie budowanej obwodnicy. Zaobserwowano ślady warstwy kulturowej osady ludności 
kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu, datowanej pojedynczymi fragm. ceramiki zdo
bionej charakterystycznymi, wypychanymi od wewnątrz guzami. W warstwie ornej wystą
piły też pojedyncze fragm. ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej, które dostały się 
tam wraz z wywożonym w przeszłości na pola obornikiem z pobliskiej wsi. 

Rozpoznano zachodni skraj osady położonej bardziej na wschód od planowanej inwesty
cji drogowej . 

Ze względu na dostateczne rozpoznanie stanowiska i brak dalszych zagrożeń związanych 
z budową drogi dojazdowej do wiaduktu prace zakończono. 
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Nowe Żabno, st. 22 
gm.Nowa Sól, woj. zielonogórskie 
AZP 66-16/144 

Środkowa i późna epoka brązu 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry 

Badania prowadzili mgr mgr S. Kałagate, M. Lewczuk, M. Magda-Na
wrocka, J. Orlicka pod kierunkiem dr. J. Lewczuka (autor sprawozda
nia). Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych 
w Zielonej Górze. Stanowisko wielokulturowe- osada ludności kul
tury łużyckiej z III okresu epoki brązu ; okresu halsztackiego D, 
wczesnego średniowiecza - faza E, późnego średniowiecza. 

Konieczność przeprowadzenia badań wykopaliskowych wynikła z faktu budowy obwodni
cy miasta Nowej Soli, na trasie której znalazło się stanowisko odkryte w marcu 1995 r. 
w trakcie inspekcji terenowej. Położone jest bezpośrednio na północ od niewielkiego "oczka" 
wody, usytuowanego na granicy lasów i pól uprawnych, 1500 m na południe od centrum wsi. 

Założono 2 wykopy o łącznej powierzchni ok. 24 ary. Prace przeprowadzono ręcznie, 
wykopy zasypano sprzętem mechanicznym. Wykop II (o powierzchni 2 ary) nie dostarczył 
żadnych znalezisk. W wykopie I (o powierzchni 22 ary), założonym w odległości20m na 
południowy wschód od wykopu II, na słabo rysującej się kulminacji terenu, odkryto 82 
obiekty. Są to: dołki posłupowe (6), plamy o różnym wypełnisku (37),jamy (56). Obiekty te 
są powiązane w różny sposób ze sobą, z tego też względu ich liczba to 82 zespoły, a nie 99 
-jak wynikałoby z prostego zsumowania. Bardzo głęboka orka (do 55 cm) spowodowała, 
że większość obiektów jest uchwytna tylko w partiach spągowych, a ich części stropowe 
zostały rozwleczone. Materiał ceramiczny uległ natomiast daleko idącemu rozdrobnieniu 
i silnemu przemieszaniu- z obiektów pochodzi tylko 121 fragm. ceramiki, podczas gdy 
z warstwy ornej i kulturowej aż 624. Zdecydowana większość ułamków pochodzi z III 
okresu epoki brązu kultury łużyckiej (ceramika zdobiona wypychanymi od wewnątrz 
guzami). O wiele mniej może być datowanych na okres halsztacki D kultury łużyckiej . Na 
tzw. fazę E wczesnego średniowiecza (XIfX.II-poł. XIII w.) są datowane pojedyncze fragm. 
ceramiki zdobione plastyczną listwą na brzuścu. Ceramika tzw. stalowoszarajest związana 
z okresem późnośredniowiecznym. 

Otorowo, st. 66, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- patrz: neolit 

Pawełki, st. 7 Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Częstochowie gm. Kochanowice, woj. często

chowskie U sługi Archeologiczno-Konserwator
skie w Częstochowie AZP 88-49/9 

Badania ratowniczo-interwencyjne prowadziła mgr Iwona Młodkow
ska-Przepiórowska. Finansowane przez Państwową Służbę Ochrony 
Zabytków w Częstochowie. Cmentarzysko kultury łużyckiej z V okre
su epoki brązu . 

Stanowisko odkryte w 1993 r., pomimo licznych interwencji administracyjnych i kilku
krotnego zabezpieczania, niszczone jest systematycznie przez okoliczną ludność. Zlokali
zowane jest w lesie, na piaszczystym wyniesieniu obejmującym krawędź doliny małego 
cieku. Centralna część wyniesienia zniszczona jest dziką piaskownią. Zakres prac objął 
zadokumentowanie profili piaskowni (podczas lustracji konserwatorskich pozyskano duże 
fragm. kilku naczyń oraz grzechotkę) oraz wykonanie wstępnego rozpoznania obiektu. 

W trzech wykopach odsłonięto 2 obiekty grobowe. W wykopie I odkryto fragm. szkiele
tu (głową za południe), na zgniecionej czaszce którego zachował się pas skórzanego 
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rzemienia szerokości 1,5-2 cm, z doskonale zachowanymi guziczkami miseczkowatymi. 
Fragmenty rzemienia znaleziono również obok czaszki. Łączna długość zachowanych 
fragm. wynosi ok. 15 cm. Ten swoisty "diadem" pozwala na dość dokładne określenie jego 
wyglądu. Rzemień ozdobiony był dwoma równoległymi do krawędzi nacięciami, być może 
w nacięciu umieszczona była ozdobna nić. W środkowym polu umocowane były co 1,5 cm 
guziczki. Sposób mocowania ich był następujący: przez 2-3-milimetrowe nacięcie przekła
dano stopki guziczków, wszystkie guziczki przez otwór w stopce nanizane były na jedną 
grubą (skręconą z kilkunastu włókien) nić. Prawdopodobnie na kości potylicznej rzemień 
związany był w węzeł . Przy rzemieniu zachowały się fragm. włókien tkaniny i drobiny 
drewna. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że zachowane fragm. 
materiałów organicznych są pozostałością czepca. Przy kościach czaszki odkryto 2 kółka 
brązowe, zaś pod dwoma zachowanymi kręgami szyjnymi - brązowy naszyjnik. Tylko 
przy ścianie wschodniej wykopu zaznaczały się nikłe ślady jamy grobowej. Wyposażenie 
grobu stanowiły profilowana misa i odwrócony do góry dnem czerpaczek. 

Wykop II stanowił poszerzenie I-ego od strony północnej (z przeciwnej strony drzewa 
obejmującego systemem korzeniowym czaszkę z "diademem"). Układ warstw pozwolił na 
uchwycenie słabo czytelnej jamy grobowej (ok. 1,5 x 1,6 m) i odsłonięcie dalszej części 
szkieletu, przy nogach którego znajdowało się jeszcze jedno naczynie-garnek. 

W wykopie III nie odkryto śladów jamy grobowej ani śladów kości, napotkano jednak 
na skupisko ceramiki: kilka ułamków, mała czarka, misa i garnek, pod którym znajdował 
się czerpaczek. W okolicy skupiska ceramiki odkryto również brązowe: bransoletę i naszyj
nik, przy którym zachowały się drobiny nieokreślonej substancji organicznej. 

Obiekty grobowe w Pawełkach zalegają na znacznej głębokości, dopiero od ok. 150 cm 
od powierzchni gruntu; calec na głębokości ok. 210 cm. Świadczy to o naniesieniu znacznej 
miąższości warstwy piasku już po okresie użytkowania cmentarzyska. Być może ta doda
tkowa "otulina" obiektów w połączeniu z właściwościami tlenków miedzi stworzyła wa
runki, dzięki którym zachowały się fragm. czepca. 

Badania będą kontynuowane. 

Sękowice, st. 7, gm. Gubin, woj. zielonogórskie- patrz: wczesne średniowiecze 

Sienno, st. l 
gm.. Ośno Lubuskie, 
woj. gorzowskie 
AZP 50-07/3 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził Czesław Francke z zespołem. Badania sondażowe 
na trasie gazociągu. Osada? łużycka. Ślady osadnictwa innych kultur. 

*Literatura: Archeologiczne badania .. . , s. 51-54. 

Sienno, st. la 
gm.. Ośno Lubuskie, 
woj. gorzowskie 
AZP 50-07 /3a 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził Czesław Francke z zespołem. Badania sondażowe 
na trasie gazociągu. Osada łużycka, ślady osadnictwa innych kultur. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 47-49. 
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Sienno, st. 4 
gm. Ośno Lubuskie, 
woj. gorzowskie 
AZP 50-07/6 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził Czesław Francke z zespołem. Badania sondażowe 
na trasie gazociągu. Osada łużycka. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 43-45. 

Strzelin, st. 19, gm. loco, woj. wrocławskie- patrz: neolit 

Święty Wojciech, st. 10 Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. gm. Międzyrzecz, woj. gorzow

skie 
AZP 51-14/28 

Badania prowadził Wojciech Dzieduszycki. Badania wykopaliskowe. 
Osada, cmentarzysko, miejsce praktyk ofiarnych kultury łużyckiej, 
osada kultury trzcinieckiej, ślady osadnictwa peleolitycznego, późno
średniowiecznego, nowożytnego. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 242-271. 

Święty Wojciech, st. lOa PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia Archeologiczna w Pozna
niu 

gm. Międzyrzecz, woj. gorzow
skie 
AZP 51-15/28 

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania) 
przy współpracy dokumentalistów Wiktora Kudry i Stanisława Bar
backiego. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Pier
wszy sezon badań . Punkt osadniczy z okresu neolitu?, cmentarzysko 
ludności kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu, osada grupy gu
bińskiej z młodszego okresu przedrzymskiego. 

Badania wykopaliskowe na znanym z wcześniejszych badań AZP stanowisku miały 
charakter ratowniczy (budowa gazociągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej). 
Założono wykop 205 x 13 m, a więc eksploracją archeologiczną objęto 2695 m2 powierzch
ni. W części wykopu na odcinku 35 m stwierdzono odmienność kulturową w stosunku do 
części pozostałej, i oznaczono ją numerem lOa. 

Według wstęllnej analizy materiału zabytkowego odkrytego na obszarze st. lOa o po
wierzchni 455 m , na który składają się: 32 obiekty nieruchome, 4583 fragm. ceramiki, 23 
przedmioty krzemienne, 22 pakiety przepalonych kości ludzkich, 23 bryłki żużla, 7 przed
miotów z brązu -w zakresie funkcji i chronologii wyróżniono następujące jednostki kul
turowe: 
l. Punkt osadniczy z okresu neolitu? - wyodrębniony na podstawie dwóch obiektów 
nieruchomych (jama i dołek posłupowy) i większości odkrytych przedmiotów krzemiennych. 
2. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej - reprezentowane przez 20 obiektów 
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grobowych, 3794 fragm. ceramiki, w tym kilka całych naczyń (te ostatnie wyłącznie 
o charakterze przystawek), 7 przedmiotów z brązu (5 stopionych paciorków, główka szpili, 
przedmiot nieokreślony) oraz 22 pakiety przepalonych kości ludzkich. Funkcjonalnie 
materiał określono jako ciałopalne cmentarzysko, którego obrządek pogrzebowy odzwier
ciedla dwojaki charakter grobów: jamowe, bezpopielnicowe i w większości z resztkami 
stosu (15) oraz również jamowe, lecz popielnicowe, z popielnicą nakrytą misą, z kilkoma 
naczyniami-przystawkami (często odwróconymi do góry dnem) i z resztkami stosu (5). W kil
ku przypadkach zaobserwowano w jamie grobowej kilka otoczaków kamiennych, niewątpliwie 
pełniących rolę obstawy. Na podstawie cech obrządku pogrzebowego, cech mońologicznych 
ceramiki i ornamentyki naczyń można datować całość materiału na V okres epoki brązu. 
3. Osada grupy gubińskiej z młodszego okresu przedrzymskiego- zakwalifikowa
no tu 10 obiektów nieruchomych: 5 jam, 4 paleniska i ziemiankę,_ a także 789 fragm. 
ceramiki. Być może z tym horyzontem kulturowym należy łączyć także zarejestrowane 
bryłki żużla. Oprócz dystynktywnych cech ceramiki (form, wygładzania przy wylewie, 
listw plastycznych, zgrubiania i karbowania wylewów) elementem pomocnym w datowa
niu tego materiału jest stwierdzone tutaj w jednym przypadku następstwo stratyfikacyjne 
z grobem kultury łużyckiej (zniszczonym wtórnie przez ziemiankę grupy gubińskiej). 

Cmentarzysko kultury łużyckiej na osi gazociągu nie zostało całkowicie odsłonięte 
z uwagi na fakt, że dalsza jego część jest tymczasowo niedostępna z powodu występowania 
strefy leśnej . 

Dokumentacja i materiały do chwili całkowitego opracowania będą przechowywane 
w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim PP PKZ w Poznaniu. 

Tarnowiec, st. l , gm. Tarnów, woj. tarnowskie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres 
wpływów rzymskich 

Truskolasy, st. 8 Uniwersytet Wrocławski 
gm. Wręczyca Wielka, woj. czę
stochowskie 

U sługi Archeologiczno-Konserwator
skie Częstochowa 

AZP 85-45/-

Badania ratowniczo-interwencyjne prowadziła mgr Iwona Młodkow
ska-Przepiórowska wraz z Kołem Naukowym Studentów Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego (T. Dąbrowska, M. Lenarcik, M. Opa
lińska, P. Paruzel, L. Pawlik, W Witkowska, B. Włodarczyk). Finan
sowane przez Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Cmentarzysko kultury łużyckiej. 

Stanowisko zlokalizowane na cyplu nad małym ciekiem- prawym dopływem Panków
ki, ok. 400 m na południe od miejscowości Truskolasy, w znacznym stopniu zniszczone jest 
eksploatacją piasku i dzikim wysypiskiem śmieci. Badaniami objęto niewyeksploatowaną 
część wybierzyska piasku, odkrywając 2 obiekty grobowe. 

Grób l -jama o kolistym obrysie, średnicy ok. 0,5 m (spąg jamy 0,6 m od powierzchni 
gruntu), bez obstawy. W jamie popielnica dwustożkowa (na naczyniu ślady dwóch syme
trycznie rozmieszczonych uch), w niej znaleziono kółko brązowe, zawieszkę brązową z kó
łek, guziczek brązowy oraz miniaturowe naczynko dwustożkowe z dwoma uchami, naśla
dujące formą popielnicę. Grób pozbawiony przystawek. 

Grób 2- jama o owalnym zarysie 0,65 x 0,55 m (spąg jamy 0,77 m od powierzchni 
gruntu), bez obstawy. W jamie popielnica stożkowa z cylindryczną szyjką, w niej fragm. 
kilkuzwojowej zawieszki z drutu brązowego, brązowy guziczek i kółko z taśmy brązowej . 
Przystawek brak. 

Założono również 2 wykopy sondażowe w zniszczonych częściach cmentarzyska, nie 
natrafiając jednak na obiekty grobowe. Ze zniszczonej części stanowiska uzyskano: pólku-



48 Środkowa i p6źna epoka brązu 

listy czerpak z taśmowatym uchem, profilowany kubek, kółko brązowe, liczne fragm. 
ceramiki oraz rdzeń krzemienny, mający analogie na innych stanowiskach kultury łużyc
kiej . Cmentarzysko datowane jest wstępnie na młodsze fazy rozwojowe kultury łużyckiej. 

Zgodnie z ustaleniami z konserwatorem ds. zabytków archeologicznych badania będą 
kontynuowane. 

Trzemeszna Lubuskie, st. 2 
gm. Sulęcin, woj. gorzowskie 
AZP 51-11/3 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził Tomasz Płonka z zespołem . Badania sondażowe 
na trasie gazociągu. Osada łużycka. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 104-106. 

Wysoka, st. l , gm. Łańcut, woj. rzeszowskie- patrz: wczesna epoka brązu 

Żebry Wielkie, st. l 
gm. Klukowo, woj. łomżyńskie 
AZP 46-80/-

Muzeum Okręgowe w Łomży 

Badania prowadziła Jolanta Deptuła. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Łomży. Pierwszy sezon badań . Cmentarzysko płaskie 
ciałopalne kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i żelaza. 

Stanowisko położone jest ok. 0,5 km na południe od zabudowań wsi Żebry Wielkie, 
w pobliżu drogi lokalnej. Zajmuje łagodne wzniesienie porośnięte lasem. Obecnie użytko
wane jest jako żwirownia, której właścicielem jest Kazimierz Kamiński. Cmentarzysko 
zostało odkryte przypadkowo. 

Badania ratownicze podjęto ze względu na niszczenie obiektów prz~z wybieranie żwiru. 
Obserwacje archeologiczne przeprowadzono na obszarze ok. 600 m . Badaniami objęto 
wschodnią partię stanowiska, z której już usunięta była warstwa ziemi grubości ok. 50-60 
cm. Na tej głębokości rysowały sięjamy grobowe, koliste, o średnicy 40-120 cm, w przekro
ju nieckowate, o miąższości 20-50 cm. Wypelnisko stanowiła szarobrunatna ziemia z węg
lem drzewnym. Dna grobów 5, 6, 7, 8 wyłożone były kamieniami polnymi. Wyeksplorowa
no 10 grobów i 2 jamy. Wyposażenie grobów stanowiły ułamki naczyń. Najliczniejszą grupą 
(70%) były naczynia jajowate i beczułkowate wykonane z gliny żelazistej z bardzo dużym 
dodatkiem gruboziarnistego tłucznia, przy krawędzi zaopatrzone w rząd otworków. Z gro
bu nr 7 pochodzi mały, żelazny nóż. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Łomży. 
Badania nie będą kontynuowane. 

Żółwin, st. 2, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie- patrz: paleolit i mezolit 
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Żółwin, st. 18 
gm. Międzyrzecz, woj. gorzow
skie 
AZP 51-15/103 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia Archeologiczna w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Józef Marcinkiewicz (autor sprawozdania) 
przy współpracy mgr. Andrzeja Krzyszowskiego. Finansowane przez 
EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Osada ludno
ści kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu. 
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Stanowisko odkryto podczas badań prowadzonych w ramach AZP; ponownie zostało 
ono zweryfikowane przez ekspedycję z Ośrodka Naukowo-Konserwatorskiego PP PKZ 
w Poznaniu (wiosną 1994 r.). Badania podjęto w związku z planowaną budową gazociągu 
tranzytowego Rosja-Europa Zachodnia, który przecina północny skraj stanowiska. W miej
scu kolizji stanowiska z osią gazociągu, na długości 70 m i szerokości 13 m zdjęto za 
pomocą spycharki warstwę współczesnego humusu oraz założono siatkę arową. Łącznie 
wyeksplorowano archeologicznie powierzchnię 910m2

. 
Odkryto jednorodny kulturowo materiał źródłowy, który zakwalifikowano do kultury 

łużyckiej. Pozostałości materialne z tego okresu to 20 obiektów nieruchomych (3 jamy i 17 
dołków posłupowych), kilkadziesiąt fragm. ceramiki, całkowicie zachowana szpila brązowa 
i fragm. toporka kamiennego- te ostatnie znaleziono poza konkretnymi obiektami arche
ologicznymi, luźno w warstwie, ale tuż w pobliżu koncentracji obiektów nieruchomych. 

Dokumentacja i materiały do chwili opracowania będą przechowywane w Ośrodku 
Naukowo-Konserwatorskim PP PKZ w Poznaniu. 

Żółwin, st. 30 
gm. Międzyrzecz, woj. gorzow
skie 
AZP 51-15/121 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Pracownia Archeologiczna w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania) 
przy współpracy dokumentalisty Wiktora Kudry. Finansowane przez 
EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Obozowisko 
z okresu mezolitu, osada ludności kultury łużyckiej z V okresu epoki 
brązu, osada z okresu wpływów rzymskich (wczesnego?). 

Badania miały charakter ratowniczy w związku z projektowaną budową odcinka gazo
ciągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej. Stanowisko było dotąd znane z badań 
AZP. Prace wykopaliskowe wykonano z przerwami od 7 sierpnia do 7 października 1995 r. 
Założono wykop badawczy o wymiarach 130 x 13 m, którego lokalizację i wymiary ściśle 
warunkowała przyszła trasa gazociągu. Do usunięcia współczesnego humusu zastosowano 
sprzęt mechaniczny (spychacz gąsienicowy). Wyeksplorowano łącznie powierzchnię 1615 m2

. 
Na podstawie wstępnej analizy materiału źródłowego, który stanowiło: 49 obiektów 

nieruchomych, 3079 fragm. ceramiki, 298 przedmiotów krzemiennych, 198 grudek polepy, 
6 sztuk kości zwierzęcych, 29 bryłek żużla, a także 2 przedmioty kamienne i jeden nieokre
ślony z żelaza, wydzielono w zakresie funkcji i chronologii następujące jednostki archeolo
giczne: 
l. Obozowisko z okresu mezolitu - wyodrębniono je wyłącznie na podstawie źródeł 
ruchomych, do których zakwalifikowano zdecydowaną większość spośród 298. przedmiotów 
krzemiennych. Wśród charakterystycznych dla tego okresu chronologicznego form krze
mieni można m.in. wymienić mikrolityczne rdzenie wiórowe, drapacze, trapezy, trójkąty. 
2. Osada ludności kultury łużyckiej -do której zakwalifikowano 44 obiekty nierucha
me, wśród których wyróżniono: 19 jam, 15 dołków posłupowych, 6 palenisk i ognisk, 
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3 naczynia wolno stojące i piec, a także zdecydowaną większość odkrytego materiału ru
chomego. Liczący ponad 3 tys. sztuk materiał ceramiczny wystąpił głównie w rozprosze
niu, luźno w n warstwie naturalnej o charakterze eoliczno-aluwialnym, w mniejszym 
stopniu zanotowano go w obiektach nieruchomych. Na podstawie nielicznych fragm. tzw. 
charakterystycznych (ornament i 2 prawie całkowicie zachowane naczynia) można wstęp
nie datować ten materiał na V okres epoki brązu . 
3. Osada z okresu wpływów rzymskich (wczesnego?) -zaliczono tu jedynie 5 obiek
tów nieruchomych (3 jamy i 2 dołki posłupowe) i równie nieliczny materiał ruchomy 
(łącznie ok. 20-30 fragm. ceramiki, nieliczne kości zwierzęce i grudki polepy). Przestrzen
nie obiekty z tego horyzontu kulturowego wyraźnie oddzielają się od osadnictwa "łużyckie
go" i stanowią niewątpliwie peryferię z~artego osadnictwa z tego okresu chronologiczne
go, odkrytego na sąsiednim stanowisku Zółwin 8 (badania R. Kołomańskiego). 

Dokumentacja i materiały do chwili opracowania będą przechowywane w Ośrodku 
Naukowo-Konserwatorskim PP PKZ w Poznaniu. 

Żubrów, st. 22 
gm. Sulęcin, woj. gorzowskie 
AZP 50-11/1 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził Leszek Berduła. Badania sondażowe na trasie 
gazociągu. Osada łużycka. 

*Literatura: Archeologiczne badania .. . , s. 93-95. 

Żubrów, st. 23 
gm. Sulęcin, woj. gorzowskie 
AZP 50-11/2 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził Leszek Berduła z zespołem. Badania sondażowe 
na trasie gazociągu. Osada łużycka. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 97-99. 
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WCZESNA EPOKA ŻELAZA 

l Brodziszewo, st. 35, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

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

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Piotrkowie Trybunalskim 

Badania prowadził mgr Mirosław Szukała. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej, 
wczesny okres lateński. 

Stanowisko jest zagrożone zabudową i eksploatacją żwiru . W 1995 r. przebadano 
238m2

, odkrywając 7 grobów, w tym 6 w obstawach kamiennych (łączna liczba grobów 
wynosi 12). Grób nr 10 nie posiadał popielnicy, kości wsypano do wnętrza komory grobo
wej ; grób nr 8 nie zawierał kości (grób symboliczny?); pozostałe zawierały popielnice 
przykryte misami odwróconymi do góry dnem. Wyposażenie grobu nr 7 było stosunkowo 
bogate: zniszczone paciorki szklane, zniszczone wyroby z brązu, m.in. szpila z łabędzią 
szyjką i tarczowatą główką. W grobie nr 8 (symbolicznym?) znaleziono uszkodzony wisio
rek gruszkowaty z brązu. Większość grobów nie zawierała dodatkowego wyposażenia. 
Konstrukcja obstaw kamiennych była zróżnicowana, typowa dla kultury pomorskiej . 

Prócz grobów odkryto jamę osadniczą o niejasnej funkcji, być może związaną chronolo
gicznie z wczesnymi fazami kultury przeworskiej . 

Chełmża, st. 20 i 28, gm. loco, woj. toruńskie- patrz: wczesne średniowiecze 

Ciepielów, st. 7 
gm.Nowa Sól, woj. zielonogór· 
ski e 
AZP 66-16/87 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry 

Badania prowadzili M. Magda-Nawrocka (autorka sprawozdania), 
J. Orlicki, J. Lewczuk przy współpracy M. Lewczuk i P. Osypińskiego 
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(studenta). Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicz
nych w Zielonej Górze. Osada kultury pomorskiej. 

Stanowisko usytuowane jest na piaszczystej łasze otoczonej podmokłymi łąkami, w od
ległości ok. 1300 m na południowy wschód od Ciepielowa, w bezpośrednim sąsiedztwie 
bezimiennego cieku. Wykop o powierzchni 6 arów założono na kulminacji cypla, pomiędzy 
rowem melioracyjnym a młodym lasem sosnowym. 

Odsłonięto 161 obiektów o różnym charakterze. Przynajmniej 2 z nich są reliktami 
zabudowy mieszkalnej: chaty i szałasu . Poza nimi wyróżniono obiekty o charakterze gos
podarczym i produkcyjnym: jamy zasobowe i obiekty prawdopodobnie związane z proce
sem wytopu żelaza z rudy darniowej . Na pozostałą część odsłoniętych obiektów składają 
się dołki posłupowe, występujące pojedynczo lub w skupiskach, oraz spągi płytkich jam 
o nieustalonej funkcji. 

Nie uchwycono warstwy kulturowej, zniszczonej zapewne przez głęboką orkę. Nie 
udało się również ustalić zasięgu osady. 

Ogółem pozyskano 1775 ułamków ceramiki naczyniowej, z czego 590 fragm. pochodzi 
z warstwy ornej, a pozostałe z obiektów. Około 50% pozyskanego materiału ceramicznego 
nie nadawało się do analizy ze względu na zły stan zachowania. Z pozostałej części wydzie
lono: 115 fragm. wylewów, 767 fragm. brzuśców, 23 fragm. den oraz 5 fragm. pochodzących 
z talerzy krążkowych. Udało się częściowo zrekonstruować tylko naczynie zasobowe i nie
wielki kubek. 

Ze względu na rodzaj opracowania powierzchni naczyń wydzielono: 355 fragm. o po
wierzchni gładzonej i 710 fragm. o powierzchni chropowaconej. Cechą charakterystyczną 
ceramiki jest ubogie zdobnictwo (11 fragm.), reprezentowane przez listwy plastyczne 
zdobione odciskami palcowymi, pionowe lub poziome linie ryte i w jednym przypadku 
prawdopodobny odcisk radełka. 

Poza ceramiką naczyniową wydobyto: fragm. glinianego ciężarka tkackiego, 2 przęśliki 
gliniane i fragm. podkładki kamiennej. 

Na podstawie analizy pozyskanego materiału ceramicznego osadę można wstępnie 
datować na lata 450-350 p. n. e. i wiązać z kulturą pomorską. 

Długoszyn, st. 3, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Gorszewice, st. l 
gm. Kaźmierz, woj. poznańskie 
AZP 50-24/32 

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 i Urząd Gminy w Kaźmierzu . Ósmy sezon badań. Cmen
tarzysko ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego oraz osada 
z okresu wpływów rzymskich. 

Tegoroczne badania objęły centralną i północną część stanowiska. Celem ich było 
dalsze rozpoznanie stanu zachowania cmentarzyska i charakterystycznych cech obrządku 
pogrzebowego. Odkryto dalszych 9 grobów (groby 57-65). Wszystkie pochodzą z okresu 
halsztackiego, są w mniejszym lub większym stopniu zniszczone, lecz mimo to dostarczyły 
interesujących cech określających obrządek pogrzebowy. Zalegały na poziomie stropu glin 
morenowych, pod warstwą akumulacyjno-próchniczą o miąższości 25-30 cm. Lepiej zacho
wany grób 58 miał ściany wyłożone podwójną warstwą kamieni polnych, tworzących 
skrzynię o wymiarach l x 1,1 m i głębokości 31 cm. Przepalone szczątki zmarłych znajdo
wały się w popielnicach bądź tworzyły małe skupiska poza nimi. Funkcję popielnic pełniły 
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naczynia wazowate nakryte misami, a w jednym przypadku duża misa (grób 65). Wyposa
żenie grobów tworzyły liczne przystawki, bardzo zniszczone (być może podczas kremacji) 
zabytki brązowe, a w grobie 57 natrafiono na 6 równych, glinianych przedmiotów -
trójramiennych gwiazdek (idealnie dopasowanych do trzymania w trzech palcach). W jed
nym z grobów natrafiono też na kości zwierzęce. Groby miały różne konstrukcje - prócz 
wspomnianej skrzyni kamiennej natrafiono na groby na kolistym bruku kamiennym, 
z kilkoma kamieniami obstawy bądź całkowicie jej pozbawione. 

Cmentarzysko było wielokrotnie niszczone. Pierwsze zniszczenia związane są z osadą 
datowaną na podstawie materiału ceramicznego na późny okresu wpływów rzymskich. 
Z osadą tą wiąże się szereg czterech palenisk kamiennych odkrytych w wykopie XCV. 
Cmentarzysko niszczone było również przez osadnictwo nowożytne, na którego ślady 
natrafiono. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Jankowo Dolne, st. 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie- patrz: późne średniowiecze 
Jaworze, st. 9, gm. loco, woj. bielskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Kokotów, st. 15 
gm. Wieliczka, woj. krakowskie 
AZP 103-58/65 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

Badania prowadził K. Reguła. Finansowane przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Krakowie. Drugi sezon 
badań. Osada otwarta kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza 
i osadnictwo z czasów nowożytnych (XY, XVI w.). Ślady osadnictwa 
neolitycznego. 

W związku z zagrożeniem stanowiska przez czynną prywatną piaskownię przeprowa
dzono kilkunastodniowe badania ratownicze. W oparciu o siatkę arową założono 4 odcinki 
o wym,iarach 5 x 5 m oraz wykop sondażowy o wymiarach 25 x l m, o łącznej powierzchni 
130 m2

• Pod 30-centymetrowej grubości piaszczystym humusem wystąpiła warstwa kultu
rowa o miąższości 30 cm, ze sporą ilością potłuczonych fragm. naczyń glinianych kultury 
łużyckiej , wśród których duży odsetek stanowiły formy kieliszkowate, łączone z warzelnic
twem solnym. Napotkano także na nieliczne ułamki garnków z czasów nowożytnych, 
datowane na XV i XVI w., a ponadto na osełki z piaskowca, gładzoną siekierkę kamienną 
i sporo wyrobów krzemiennych. Na głębokości od 40 do 60 cm odkryto palenisko otwarte, 
5 jam gospodarczych i 3 ślady po słupach oraz dalszy ciąg niewyeksplorowanego obiektu 
z roku ubiegłego . Dzięki obecnym badaniom uchwycono zachodni zasięg osady oraz stwier
dzono, że rozprzestrzenia się ona w kierunku południowym i wschodnim, zajmując prawie 
całe plateau niewysokiego, piaszczystego wzniesienia. . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka. 
Badania będą kontynuowane w roku przyszłym. 

Leśno, st. 2, gm. Brusy, woj. bydgoskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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Leśno, st. 22 Uniwersytet Łódzki Zakład Prahistorii 
gm. Brusy, woj. bydgoskie 
AZP 20-35/-

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 1995 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. Nie bez znaczenia dla ich lokali
zacji była gęstość zalesienia, ponieważ uzyskano zgodę właściciela tylko na częściowe 
usunięcie drzew. Pierwsze wykopy założono ok. 15 m na południe od odkrytego wcześniej 
grobu książęcego. Odkryto tam 3 groby obwarowane z wczesnej epoki żelaza. Dwa z nich 
były znacznie uszkodzone. Grób Nr 3 zachował się w stanie nienaruszonym. W komorze 
grobowej znajdowała 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 doprowa
dziły do odkrycia kolejnych obiektów osadniczych kultury wielbarskiej. Odkryto tam 
pozostałości dużego pieca o nieokreślonej funkcji oraz dwóch palenisk. Wśród zabytków 
znajdowanych w czasie eksploracji obok ułamków ceramiki odkryty został niebieski pacio
rek 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 wycięcia większej 
ilości drzew wydają się niecelowe. 

Łąka, st. 16 
gm. Trzebownisko, woj. rze
szowskie 
AZP 102-77/39 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Piotr Mi tura. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków. Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
malickiej i grupy tarnobrzeskiej. 

Stanowisko zlokalizowane jest na łagodnym garbie w strefie terasy nadzalewoweJ, 
w odległości ok. l km na północ od wsi Łąka. Założono 7 wykopów o powierzchni 500 m . 
Wyeksplorowano 39 obiektów, w tym 4 kultury malickiej; pozostałe należy przypisać 
grupie tarnobrzeskiej i na podstawie ceramiki datować na okres halsztacki C i D. 

Badania będą kontynuowane. 

Łubowice, st. l , gm. Kiszkowo, woj. poznańskie- patrz: neolit 
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Medyka, st. 62 
gm. loco, woj . przemyskie 
AZP 108-85/75 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Wojciech Poradyło. Finansowane przez Woje
wódzką Dyrekcję Inwestycji w Przemyślu. Osada- kultura lateńska 
z elementami dackimi; okres lateński Dz - początki fazy B1. 
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Stanowisko zostało odkryte podczas prac ziemnych związanych z rozbudową Drogowe
go Przejścia Granicznego w Medyce (wcześniejsza penetracja powierzchniowa na tym 
terenie była niemożliwa ze względu na występujące tam nasypy przemysłowe). Stanowisko 
zlokalizowano na wschodnim stoku skierowanego ku północy cypla. 

Odkryto i przebadano wykopaliskowo 4 obiekty archeologiczne. Niestety, ich górne 
warstwy uległy zniszczeniu w trakcie wspomnianych wyżej robót ziemnych. Były to niere
gularne, owalne lub czworokątne jamy, o wymiarach ok. 70 x 90 cm; wyjątkowo długość 
nieregularnego obiektu dochodziła do 190 cm. Zadokumentowana głębokość jam nie prze
kraczała 18 cm. Wypełniska obiektów stanowiła intensywnie czarna ziemia z fragm. na
czyń glinianych i bardzo drobnymi kawałkami kości. Szczególnie dużo materiału ceramicz
nego pozyskano z obiektu l, w którego centralnej części zalegały resztki dużego, lepionego 
ręcznie naczynia zasobowego, zdobionego półksiężycowatą listwą plastyczną oraz orna
mentem pionowych, gęsto rytych linii wykonanych grzebieniem. Obok fragm. naczyń 
lepionych ręcznie stwierdzono występowanie ceramiki toczonej na kole garncarskim, 
w tym również celtyckiej ceramiki "siwej". 

Ponieważ odkryć dokonano na samym skraju pasa przeznaczonego pod rozbudowę 
przejścia granicznego, a zarazem na stoku cypla, można przypuszczać, że został uchwyco
ny wschodni kraniec osady. Niestety, teren w głąb cypla jest niedostępny dla badań arche
ologicznych (zabudowa oraz nasypy przemysłowe o miąższości ponad l m). 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu. 

Całościowe opracowanie badań ukaże się w "Roczniku Przemyskim" (t. XXXIII). 

Otorowo, st. 66, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- patrz: neolit 

Paluchy, st. l 
gm. Sieniawa, woj. przemyskie 
AZP 99-82/42 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Adam Kostek. Finansowane przez Muzeum 
Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu . Dziewiąty sezon badań. 
Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej z epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza. 

Badania koncentrowały się w północnej części cmentarzyska, w strefie dużego zagę
szczenia grobów. Przebadano 58 m2, odkrywając 163 groby (kolejna numeracja: 1297-
1459). W zdecydowanej większości były to pochówki popielnicowe, a tylko w trzech przy
padkach przepalone kości złożone były bezpośrednio do ziemi. Jeden obiekt wyróżniał się 
dużą jamą grobową, w której znajdowały się 3 częściowo uszkodzone naczynia. 

Groby popielnicowe składały się przeważnie z jednego tylko naczynia - popielnicy 
(najczęściej waza), niekiedy przykrytej odwróconą zazwyczaj dnem do góry misą lub 
rzadziej plackiem glinianym. W kilku przypadkach popielnicy towarzyszyło naczynko 
małych rozmiarów, stanowiące przystawkę. Popielnice występowały w dużym zagęszcze
niu, w skupieniach, często stykając się ze sobą. 
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W wyposażeniu 1/5 grobów odnotowano obecność wyrobów metalowych - brązowych 
i żelaznych . Wśród zabytków brązowych najczęściej spotykano ozdoby: małe obręcze, 
niekiedy z lekkim tordowaniem, oraz tzw. skręty z drutu lub cienkiej taśmy. W pojedyn
czych egzemplarzach wystąpiły szpile i brzytwy. Wyroby żelazne były w większości zacho
wane we fragmentach i mocno skorodowane. Z lepiej zachowanych wymienić można szpile 
oraz brzytwy lub noże. 

Ceramika cechuje się małym zróżnicowaniem form. Wśród waz, któł'ych odkryto naj
więcej, najczęściej spotykanym typem są naczynia z mniej lub bardziej zaokrąglonym 
załomem części środkowej i niewyodrębnioną partią górną. 

Z innych zabytków ruchomych wymienić należy sporą liczbę wyrobów krzemiennych, 
w większości odłupków, przeważnie bardzo drobnych. 

Przebadane groby zlokalizowane były w strefie młodszej cmentarzyska, którą łączyć 
można z późną (III) fazą grupy tarnobrzeskiej, przypadającą na wczesną epokę żelaza. 

Parzeń, st. l , gm. Brudzeń Duży, woj. płockie- patrz: wczesne średniowiecze 

Podłęże, st. 4 
gm. Niepołomice, woj. krakow
skie 
AZP 103-58/38 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

Badania prowadził K Reguła. Finansowane przez Muzeum Żup Kra
kowskich Wieliczka. Piąty sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne, 
bezpopielnicowe, kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza. 

Prowadzono dalsze prace poszukiwawcze w obrębie cmentarzyska, na powierzchni 
50 m2, do głębokości 140 cm poniżej poziomu gruntu. W partii północnej uchwycony został 
zasięg cmentarzyska, natomiast w części południowej pojawiają się dalsze pochówki jamo
we. Nie jest również znana jego granica wschodnia i zachodnia. Pod 30-centymetrowym 
humusem wystąpiła 40-centymetrowej grubości warstwa kulturowa, która zawierała neo
lityczne materiały krzemienne, drobne ułamki z naczyń kultury łużyckiej i wczesnośre
dniowiecznych. 

Na poziomie 110-116 cm, w obrębie warstwy piaszczystego calca, napotkano na 3 sym
boliczne groby jamowe kolistego i owalnego kształtu, zawierające od jednego do czterech 
naczyń w zestawieniu: placek gliniany, naczynie jajowate, misa profilowana i czerpak 
uchaty. Nie stwierdzono żadnych zabytków metalowych oraz przepalonych kości ludzkich. 
Jamy grobowe zanikały na głębokości 130-140 cm. W sumie ~dkryto 13 grobów. 

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka. 
Badania będą kontynuowane. 

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

Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Joanna Domańska. Finansowane przez Pań
stwową Służbę Ochrony Zabytków Inspektorat Archeologiczny we 
Wrocławiu. Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego C. 

Stanowisko położone jest na piaszczystym wzniesieniu (piaskownia), w odległości 
120 m na północ od kapliczki, po prawej stronie szosy prowadzącej przez wieś. Cmentarzy
sko niszczone jest eksploatacją piasku i niekontrolowanym wykopywaniem grobów przez 
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niepowołane osoby. W czasie dwóch sezonów (1993 i 1995) przebadano ok. 5,5 ara, odkry
wając 132 groby ciałopalne - popielnicowe czyste, obsypane resztkami stosu, popielnico
we z jamą grobową, popielnicowo-jamowe, jamowe, kenotafie i jeden grób cząstkowy, który 
zawierał kości czaszki i fragm. kości długich rozmieszczone w dwóch skupiskach. Wyposa
żenie grobów składało się z ceramiki, w tym malowanej, wyrobów żelaznych - szpil, 
naszyjników, kółek, noży - i nielicznych ozdób z brązu. 

Cmentarzysko dostarczyło najliczniejszego w okresie powojennym zespołu naczyń ma
lowanych - blisko 70, w tym 2 naczynia zoomorficzne, misy z lejkowatym kołnierzem, 
czerpaki, amforki, miseczki i inne. Unikatową formę malowaną na kolor czarny z czerwo
nym ornamentem współśrodkowych łuków stanowi naczynie zoomorficzne z trzema gło
wami. Wpływy kultur kręgu halsztackiego widoczne są w czerpakach z ornitomorficznymi 
uchami i naczyniach z plastycznym ornamentem (naśladownictwo naczyń metalowych). 

Romatowo, st. 2 
gm. Mochowo, woj. płockie 
AZP 45-53/26 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Płocku 

Badania prowadzono z ramienia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Oddział w Płocku we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków-w Płocku (nadzór merytoryczny). Badaniami wykopalisko
wymi w terenie kierował mgr Andrzej Tucholski. Finansowane przez 
Wojewodę Płockiego -Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Woje
wódzkiego. Cmentarzysko ciałopalne, wielokulturowe?/okres hal
sztacki D - wczesny i środkowy okres lateński. 

Stanowisko odkryte zostało przypadkowo w trakcie prac polowych przez właściciela 
pola- M. Waśniewiskiego w 1995 r. Położone jest w dolinie niewielkiego, bezimiennego 
cieku, ok. 300m od jego lewego brzegu, na rozległym cyplu opadającym łagodnie w kierun
ku wschodnim, południowo-wschodnim i północno-zachodnim , oraz ok. 400 m na połu
dniowy zachód od drogi Kurowo-Sierpc. Badania miały charakter ratowniczy. Stanowisko 
było systematycznie niszczone już w latach 50. przez eksploatację żwiru, a obecnie ~rzez 
intensywne prace agrotechniczne. W trakcie dwóch sezonów odsłonięto ok. 800 m po
wierzchni, odkrywając 10 znacznie lub całkowicie zniszczonych grobów i kilkanaście sku
pisk ceramiki, prawdopodobnie stanowiących pozostałości obiektów grobowych. Wszystkie 
groby odkryte w trakcie badań wykopaliskowych reprezentują pochówki ciałopalne, po
śród których wyróżniono : 8 częściowo uszkodzonych grobów kloszowych, bardzo zniszczo
ny grób popielnicowy i zniszczony grób skrzynkowy. 

Groby kloszowe występowały przeważnie już w ziemi ornej tuż pod jej powierzchnią
górne części naczyń były silnie uszkodzone przez pług. Otoczenie grobów stanowił żółty 
piasek i żwir. Nie zanotowano wyraźnych wkopów grobowych. Naczynia znajdowały się 
bezpośrednio w ziemi. Pośród lepiej zachowanych grobów kloszowych dominującą formą 
jest grób zawierający popielnicę wypełnioną przepalonymi kośćmi ludzkimi, nakrytą usta
wionym do góry dnem kloszem. 

Grób popielnicowy był bardzo źle zachowany. Wśród fragm. naczyń można wyróżnić 
popielnicę i misę służącąjako przykrywka. Grób miał w zachodniej partii wyraźnie zaryso
wany wkop grobowy wypełniony szarą ziemią, na dnie wkopu pod popielnicą znajdował się 
płaski kamień. 

Grób skrzynkowy był silnie zniszczony (zgnieciony) i prawdopodobnie częściowo ograbiony 
przez ludzi kopiących żwir. Zbudowany był z dużych, tzw. dartych kamieni i płyt kamien
nych, wbitych pionowo w ziemię. Dno grobu wybrukowano kamieniami. W komorze za
chowały się tylko 2 naczynia - popielnica nakryta misą i niewielkich rozmiarów kubek. 

Groby nie zawierały dodatkowego wyposażenia, np. wyrobów metalowych. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w oddziale wojewódzkim Państwowej 

Służby Ochrony Zabytków w Płocku. 
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Sękowice, st. 8 
gm. Gubin, woj. zielonogórskie 
AZP 62-06/1 

Wczesna epoka żelaza 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza k. Zielonej Góry 

Badania prowadził dr Jarosław Lewczuk (autor sprawozdania). 
Udział wzięli prof. dr hab. Grzegorz Dornański (IAiE we Wrocławiu), 
mgr mgr Ewa Przechrzta i Sławomir Kałagate (MASN). Finansowa
ne przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze 
i Wojewodę Zielonogórskiego. 

Konieczność przeprowadzenia badań na stanowisku wynikła z planowanej na 1996 r. 
budowy nowego przejścia granicznego i prowadzącej do niego drogi, pomyślanej jako 
obwodnica Gubina. Stanowisko położone jest ok. 900 m na południowy zachód od centrum 
wsi, na płaskim, piaszczystym wyniesieniu w obrębie doliny Nysy Łużyckiej, ok. 250 m na 
wschód od obecnego koryta rzeki. 

Badania przeprowadzono we wrześniu i październiku 1995 r. Po zdjęciu humusu sprzę
tem mechanicznym na powierzchni ok. 1,5 ha i ręcznym doczyszczeniu odkrytego obszaru, 
zewidencjonowano tu 249 obiektów z różnych okresów pradziejów: 125 jam, 102 ciałopalne 
groby popielnicowe, 8 palenisk, 4 zespoły dymarek, 3 skupiska ceramiki, dół posłupowy, 6 
naczyń wkopanych w calec. 

Ciałopalne groby popielnicowe są typowe dla grupy górzyckiej kultury łużyckiej. Domi
nują groby popielnicowe czyste, groby obsypane resztkami stosu są nieliczne. Zadokumen
towano 95 pochówków pojedynczych, 6 podwójnych, l potrójny, l poczwórny - sądząc 
tylko po ilości popielnic w grobie. 

Najbogatszy jest obiekt nr 140. Odkryto w nim popielnicę, misę, kubek, 2 naczynia, 
miecz żelazny jednosieczny o długości 50 cm, situlę brązową, czerpak drewniany, zapinkę 
brązową z ozdobną nóżką, charakterystyczną dla okresu halsztackiego Da. 

Ze 125 jam ok. 100 jest związanych funkcjonalnie z opisywanym cmentarzyskiem -
zsypywano w nie pozostałości stosów pogrzebowych wraz z resztkami ciałopalenia, spale
nizną, polepą, fragm. ceramiki. Podobnie jest datowanych 8 palenisk rozpoznanych na 
całej powierzchni cmentarzyska, jak i jedyny odkryty dół posłupowy. 

Obok odkryto osadę grupy gubińskiej kultury jastorfskiej, datowaną na okres lateński 
CJ.!C2-D1. Zewidencjonowano tu 20 jam, dymarki (3 wystąpiły pojedynczo, a 3 w skupisku), 
3 naczynia wkopane w calec. Osadę należy interpretować jako relikty osady produkcyjnej 
związanej z wytopem żelaza z miejscowych rud darniowych. 

Pięć obiektów nie zostało określonych chronologicznie i kulturowo z powodu braku 
materiału ceramicznego w wypełnisku. 

Dwa obiekty są datowane na czasy późnego średniowiecza i okres nowożytny. 
W sumie z odkrytych jam, palenisk, dymarek, dołu pasłupowego i skupisk ceramiki 

zebrano ok. 5000 fragm. ceramiki; z grobów pochodzi kilkaset naczyń - całych lub 
zdatnych do rekonstrukcji plastycznej bądź tylko rysunkowej. Wydzielone zabytki metalo
we z cmentarzyska - o bardzo różnym stanie zachowania - należy szacować na blisko 
100 sztuk. 

Skomack Wielki, st. 2 
gm. Stare Juchy, 

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorze
wie 

woj. suwalskie 
AZP 22-76/-

Badania prowadził mgr Jerzy Marek Łapo. Finansowane przez Mu
zeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Pierwszy sezon badań. Kur
han kultury kurhanów zachodniobałtyjskich z wczesnej epoki żelaza, 
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ze śladami pochówków kultury bogaczewskiej z okresu wpływów 
rzymskich. 
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Kurhan o wymiarach 14 m (północ-południe) na 9 m (wschód-zachód) i wysokości od 
0,8 m (północ) do 1,6 m (południe) położony jest na piętrze terasy nadzalewowej, ok. 100m 
od południowego brzegu jeziora Orzysz. Badany był przez rokiem 1877 przez Johannesa 
Heydecka, który odkrył ciałopalny grób popielnicowy w obstawie kamiennej . 

Tegoroczne prace wykopaliskowe miały charakter weryfikacyjno-ratowniczy. Zastoso
wano metodę eksploracji ćwiartkami, z zachowaniem świadków profilowych szerokości 
0,5 m. Badaniami objęto 155,5 m2 powierzchni stanowiska. W zachodniej części kurhanu, 
który w rzeczywistości jest naturalnym, kamienistym pagórkiem, pod warstwą humusu 
odkryto jamę o średnicy 2,4 m, sięgającą głębokości 1,2 m, wypełnioną szaroczarną ziemią 
z piaszczystymi przebarwieniami, kamieniami różnej wielkości oraz fragm. naczyń kultu
ry bogaczewskiej. Skupisko analogicznych fragm. ceramiki, o średnicy 2,5 m, odkryto 
w humusie ćwiartki południowo-zachodniej . 

W sumie pozyskano 326 fragm. naczyń kultury bogaczewskiej, znalezionych wyłącznie 
w humusie i w jamie, która znajduje się w miejscu posadowienia wczesnożelaznego grobu, 
wyeksplorowanego przez J. Heydecka. 

Ceramika kultury bogaczewskiej , wśród której znalazł się fragm. brzuśca naczynia 
z częściowo zachowanym wyobrażeniem ryby; pochodzi z przynajmniej kilku naczyń i zna
lazła się na kurhanie najprawdopodobniej w związku z odkryciami dokonanymi w końcu 
XIX w. na pobliskim cmentarzysku płaskim z okresu wpływów rzymskich. 

Zabytki oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. 
Badania będą kontynuowane w ćwiartce południowo-zachodniej. 

Sławica, st. l , gm. Skoki, woj. poznańskie- patrz: paleolit i mezolit 

Szestno, st. ll, "Ptasia Wyspa" 
gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie 
AZP 21-69/-

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadził dr hab. Wojciech Nowakowski przy współudziale 
Magdaleny Fedorczyk (autorka sprawozdania). Finansowane przez 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Urząd Gmi
ny Mrągowo. Drugi sezon badań (wznowione po 17 latach). Osada 
wielokulturowa, głównie kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. 

Stanowisko położone jest na wyspie jeziora Salęt. Wyspa ma l ha powierzchni i wznosi 
się 8 m nad taflą jeziora. 

Na przedłużeniu linii ara FlO założono wykop o długości25m i szerokości 2,5 m. Pod 
50-centymetrową warstwą humusu natraftono na warstwę kulturową o miąższości od 
40-80 cm. Zlokalizowano 6 obiektów (17, 18, 19, 19a, 20, 21). Stanowiły je płytko zagłębio
ne w ziemi jamy zawierające nieliczny wielokulturowy materiał ceramiczny. Wyróżniały 
się jedynie obiekty 19 i 19a- początkowo traktowane jako jeden obiekt, który po przecię
ciu profilem rozdzielił się wyraźnie na dwie jamy; ponadto wchodził w południowo-wschod
ni profil wykopu. Główną bazę źródłową wśród materiału znalezionego luźno stanowiła 
ceramika (przede wszystkim fragm. naczyń kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, lecz 

·również ceramika neolityczna, z okresu wpływów rzymskich i późniejsza). Wśród zaby
tków wydzielonych dominowały narzędzia i półprodukty krzemienne (w większości mezo
lityczne?). Poza tym znaleziono fragm. osełki i kamiennego ciężarka do sieci. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu War
szawskiego. 

Badania będą kontynuowane. 
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Święty Wojciech, gm. Międzyrzecz , st. 10, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Treptiuków, st. 6 
gm. Hrubieszów, woj. zamojskie 
AZP 86·94/119 

Regionalny Ośrodek Studiów i Ochro
ny Środowiska Kulturowego w Lubli
nie 

Badania prowadził Józef Niedźwiedź. Osada wielokulturowa. Neolit, 
wczesna epoka brązu, wczesna epoka żelaza, wczesne średniowiecze. 

•Literatura: Archeologia Polski ... , s. 141-143. 

Treptiuków, st. 7 
gm. Hrubieszów, woj. zamojskie 
AZP 86-94/120 

Muzeum im . Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie 

Badania prowadzili Józef Niedźwiedź i Wacław Panasiewicz. Osada 
wielokulturowa. Wczesna epoka brązu, wczesna epoka żelaza, wczes
ne średniowiecze. 

•Literatura: Archeologia Polski ... , s. 147-150. 

Ułanów, st. 15 
gm. loco, woj. tarnobrzeskie 
AZP 93-79/106 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Tamobrzegu 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Marek Florek. Finansowane przez Państwo
wą Służbę Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu i Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pierwszy sezon badań . Osada i cmen
tarzysko grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

W związku z uzyskaniem informacji o niszczeniu stanowiska przez eksploatację piasku 
i wysypisko śmieci, przeprowadzono krótkie (tydzień) badania ratownicze w najbardziej 
zagrożonej części stanowiska. Ograniczono je do wyeksplorowania widocznych w profilach 
obiektów - głównie skupisk ceramiki pochodzącej ze zniszczonych jam osadowych i gro
bów. Ponadto wykonano 3 wykopy sondażowe (łącznie 100m2

) w bezpośrednio niezagrożo
nej części stanowiska, celem zorientowania się w jego zasięgu i charakterze. 

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

Badania w części zagrożonej zakończono. 

Wierzbowa, st. l, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie - patrz: wczesna epoka brązu 
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Zagroda, st. 26· 
gm. Chełm, woj. zamojskie 
AZP 81-89/111 

Usługi Archeologiczne Chełm 

Badania prowadził Stanisław Gołub. Cmentarzysko kultury pomor
skiej . 

*Literatura: Archeologia Polski .. . , s. 73-74. 

Żebry Wielkie, st. l, gm. Klukowo, woj. łomżyńskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Żółwin, st. 8 
gm. Międzyrzecz, woj. gorzow
skie 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

AZP 51-15/111 

Badania prowadził Ryszard Kołomański. Badania wykopaliskowe na 
trasie gazociągu . Osady kultury łużyckiej, przeworskiej i wczesnośre
dniowieczna. Siady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych, ślady 
osadnictwa późn9średniowiecznego i nowożytnego . 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 403-421. , 

Żółwin, st. 29, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie- patrz: paleolit i mezolit 

Żubrów, st. l 
gm. Sulęcin, woj. gorzowskie 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

AZP 50-10/7 . 

Badania prowadził Leszek Berduła z zespołem. Badania sondażowe 
i nadzory na trasie gazociągu. Osady kultury pomorskiej i przewor
skiej. 

Archeologiczne badania ... , s. 85-92. 

61 j 

l 
l 

l 

l 

l 

l 

l 
j 

J 

l 

l 



62 Młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

MŁODSzy OKRES PRZEDRZ"YMSKI- OKRES WPŁYWÓW 
RZ"YMSKICH 

Bessów, st. 2 
gm. Bochnia, woj. tarnowskie 
AZP 102-62/9 

Muzeum im. Stanisława Fischera 
w Bochni 

Badania prowadził mgr Jerzy Okoński. Finansowane przez Muzeum 
w Bochni ze środków KBN. Osada kultury przeworskiej z późnego 
okresu wpływów rzymskich. 

Zbadano 24 m2 powierzchni rozległej osady, odkrytej w 1992 r. podczas AZP. Ogromna 
ilość materiału na powierzchni, widoczne rozorywane obiekty i połacie wyorywanej war
stwy kulturowej stanowiska spowodowały konieczność pądjęcia badań wykopaliskowych. 
W wykonanym wykopie wyeksplorowano warstwę kulturową miąższości do 20 cm. Two
rzyła ją popielatoszara, lekko zgniłona próchnica, z polepą i węglami drzewnymi, zawiera
jąca dużą ilość ceramiki, prawie wyłącznie szerokokołnierzowych naczyń zasobowych. 

Z warstwy kulturowej wyodrębniły się 3 obiekty: 
1/95 - fragment owalnej jamy długości 1,82 m, o nieckowatym przekroju, z dnem maksy
malnie pogłębionym centralnie na 72 cm od poziomu wyróżnienia i pojedynczymi skorupa
mi w dwudzielnym wypełnisku . 
2/95 - rozległe, owalne skupisko warstw szerokokołnierzowych naczyń zasobowych, 
przesypanych niewielką ilością spiaszczonej, brunatnoszarej próchnicy ze znaczną ilością 
drobnych grudek polepy. Skupisko to miało wymiary 2,8 x 1,6 m. Była to spągowa część 
nieckowatej w przekroju jamy o dnie maksymalnie zagłębionym w części centralnej na 18 
cm. W jednorodnym wypełnisku znaleziono ponad 1500 fragm. naczyń zasobowych. 
3/95 - fragment prostokątnego paleniska o ścianach ułożonych z przepalonych kamieni 
i bardzo silnie przepalonej, zeszklonej polepy. Palenisko zagłębione było do 20 cm i posia
dało jednurodne wypełnisko w postaci spiaszczonej próchnicy z dużą ilością polepy. We 
wnętrzu znaleziono ponad 350 fragm. niemal wyłącznie naczyń szerokokołnierzowych. 

Bessów, st. 3 
gm. Bochnia, woj. tarnowskie 
AZP 102-62/10 

Muzeum im. Stanisława Fischera 
w Bochni 

Badania prowadził mgr Jerzy Okoński. Finansowane przez Muzeum 
w Bochni ze środków KBN. Osada kultury przeworskiej z późnego 
okresu wpływów rzymskich. 

Zbadano 62,25 m2 powierzchni rozległej osady, odsłaniając po wyeksplorowaniu zni
szczonej warstwy kulturowej na głębokości 40 cm od powierzchni 4 obiekty. 

Obiekt 1/95 stanowiła kolista w rzucie jama o średnicy 1,3 m, zagłębiona na l m 
i sięgająca dnem o łagodnie nieckowatym przekroju warstwy iłów. W dolnej części wypeł
niska uzyskano ciekawy zespół ceramiki, m.in. zachowany w całości dzbanek i kubek 
o miękkich, ścieralnych powierzchniach ścianek. 
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Obiekt_2/95 był fragmentem owalnej jamy o wymiarach w granicach wykopu 2 x 0,8 
m. Jednorodne wypełnisko w postaci popielatej gliny sięgało do głębokości l m. Dno jamy 
było łuko~ate, w. wypełnisku znajdowały się pojedyncze skorupy. 

Obiekt 3/95 tworzyła rozległa plama o wymiarach 6,6 x 3,26 m i dwudzielnym wypełni
sku. Centralną część (6,26 x 2,8 m) zajmowała ciemnobrunatna, spiaszczona próchnica 
z bąrdzo dużą ilością komponentów kulturowych. Obrzeża stanowiła jasna, popielata glina 
z nielicznymi węglami drzewnymi. N a poziomie 60 cm z obiektu tego wyodrębniła się 
nieregularna, wrzecionowata w rzucie jama o wymiarach 1,92 x 1,44 m (obiekt 5/95) oraz 
2 dołki posłupowe, zaś na poziomie 70 cm- wylepione z gliny palenisko (obiekt 6/95). 

Obiekt 4/95 o analogicznym do wcześniejszego, dwudzielnym wypełnisku o wymiarach 
2,5 x 3,6 m. Oba te obiekty o ?;bliżonych do prostokąta rzutach, położone na jednej osi 
i posiadające podobne wypełniska, są pozostałościami budynków. W ich wypełniskach zna
leziono ponad 8000 fragm. i kilkanaście całych naczyń (m.fn. blisko 1500 bardzo zróżnico
wanych formalnie br~egów). Prawie 'wszystkie fragm. pochodzą z naczyń toczonych na 
kole, cienkościennych. w zbiorze występuje m.in. ceramika siwa "igołomska" obu zasadni
czych odmian oraz stanowiąca według wstępnej analizy ok. 80% ceramika o miękkich, 
ścieralnych powierzchniach ścianek. Naczynia te reprezentują szeroki zestaw form cera
miki stołowej (dzbany; misy; kubki) i zdbbione są motywami wyświecanymi, rytymi oraz 
plastycznymi. Według wstępnej klasyfikacji na ok. 500 naczyń, których formę można 
określić, występuje ok. 360 mis i 40 dzbanów. Tak znaczne serie mogą wskazywać, iż 
odkryty został skład ceramiczny z końcowej fazy okresu wpływów rzymskich. 

Biecz, st. l 
gm. Brody, woj. zielonogórskie 
AZP 64-07/59 

Polska Akademia Nauk Instytut Ar
cheologii i Etnologii 
Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze 

Badania prowadził prof. dr hab. Grzegorz Domański. Finansowane 
przez Urząd Gminy Brody. Cmentarzysko i osada z okresu wpływów 
rzymskich. 

Dorywcze badania ratownicze tego już prawie w całości zniszczonego obiektu trwają od 
1882 r., gdy na jednej jego części założono cmentarz, a na drugiej piasko_wnię. Intensyfika
cja eksploatacji piasku w okresie powojennym doprowadziła do likwidacji większości sta
nowiska. Wobec zagrożenia fragmentu centralnej jego części z resztkami cmentarzyska 
podjęto kolejne badania ratownicze. W trak~ie prac wykopaliskowych przebadano prze
strzeń 6 arów. Odkryto 3 jamy osądnicze i 2 paleniska oraz 7 grobów ciałopalnych. Obiekty 
te należą do kultury luboszyckiej; groby można datować na jej pierwszą fazę- B2b-B2IC1, 
a ślady osadnicze na drugą tazę - cl. Jeden z odkrytych grobów był popielnicowy, pozo
stałe jamowe. Wszystkie groby z wyposażeniem, sądząc po jego składzie, były grobami 
kobiecymi. · 

Luźno znaleziono ceramikę kultury amfor kulistych. 
Badania będą kontynuowane w wypadku zagrożenia zniszczeniem ważnych części sta

nowiska. 

Bielice, st. l 
gm. Łambinowice, woj.-opolskie 
AZP 92·33/-

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 

Badania prowadziły mgr mgr Barbara Jarosz i Ewa Matuszczyk 
(kierownik badań) . Finansowane przez Opolskie Kopalnie Surowców 
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Mineralnych. Czwarty sezon badań. Osada hutnicza kultury przewor
skiej z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Badania przeprowadzono w dn. 19-28.09.1995, na obszarze o powierzchni 62 arów, 
leżącym na południe od terenu przebadanego w 1992 r. Pod mechanicznie zdjętym humu
sem zlokalizowano 17 obiektów kultury przeworskiej: dymarkę, budynek, 11 palenisk, 2 
ślady po słupach i 2 jamy o nieokreślonej funkcji. 

Dymarka, do której od południowego zachodu przylegała jama przypiecowa, wystąpiła 
w odległości ok. 60 m na południe od skupiska czterech dymarek odkrytych w 1992 r. Nie 
różni się od nich wielkością i konstrukcją ścian. 

Większość obiektów zawierała materiał zabytkowy: fragm. naczyń ręcznie lepionych 
i toczonych na kole, kawałki żużla, grudki polepy i kości zwierzęce. W jednym z palenisk 
(obiekt 366) znaleziono fragm. szerokokołnierzowego naczynia zasobowego z obustronnie 
wyciągniętą krawędzią. 

Badania będą kontynuowane. 

Deskurów, st. 24 Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Ostrołęce gm. Wyszków, woj. ostrołęckie 

AZP 50-70/55 

Badaniami kierował mgr A. Smoliński. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce. Pierwszy sezon ba
dań. Osada kultury przeworskiej z wczesnego podokresu wpływów 
rzymskich; cmentarzysko kultury wieibarskiej z późnego podokresu 
wpływów rzymskich i wczesnej fazy wędrówek ludów. 

Przebadano 150 m2 i odkryto 31 obiektów. W warstwie wierzchniej odkryto brązowe 
okucie końca pasa typu M. ITI, z blaszką do mocowania rzemienia, zdobione w stylu 
Soesdala-Untersiebenbrun, datowane na schyłek fazy D. W jedynym odkrytym grobie 
(obiekt nr 3) znaleziono: nadtopione paciorki szklane, w tym jeden z odciskiem tkaniny, 
fragment fibuli A. 162?, naczynie grupy XVIII C wg Wołągiewicza. Grób można datować na 
schyłek fazy C. Obiekty kultury przeworskiej datowane są fragm. naczyń na fazę B. Można 
wśród nich wyróżnić datowan~ na przełom podokresów B i C budynek naziemny (obiekt 
nr 27) o powierzchni ok. 25 m , w którym znaleziono m.in. fragm. noża żelaznego. Pozo- . 
stałe obiekty to doły posłupowe i jamy. Stanowisko jest w dużym stopniu zniszczone, 
wymaga dalszych badań rozpoznawczych. 

Dobryń Mały, st. VII Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Biała Podlaska gm. Zalesie, woj. bialskopodla

skie 
AZP 60-89/22 

Badania prowadził mgr Sławomir Żółkowski przy współudziale mgr. 
Mieczysława Bieni. Konsultantami byli prof. dr hab. S. K. Kozłowski 
i dr hab. T. Dąbrowska. Finansowane przez Wojewodę Bialskopodla
skiego i Urząd Gminy w Zalesiu. Trzeci sezon badań. Osada i cmen
tarzysko kultury jastorfskiej z młodszego okresu przedrzymskiego, 
obozowisko z paleolitu schyłkowego. 

Badania wykopaliskowe na stanowisku nr VII w miejscowości Dobryń Mały były kon
tynuacją ratowniczych badań wykopaliskowych rozpoczętych w latach 1993-1994. Teren 
ten obejmuje dolinę rzeki Krzny oraz jej niewielkiego, prawobrzeżnego dopływu - rzeki 



Informator Archeologiczny 1995 65 

Młyniec. Stanowisko zostało odkryte podczas badań powierzchniowych AZP w kwietniu 
1984 r. przez dr. Wojciecha Nowakowskiego. Zebrano wtedy z powierzchni wydmy zabytki 
krzemienne oraz fragm. naczyń glinianych wskazujące na wielokulturowy charakter sta
nowiska (paleolit schyłkowy, neolit - kultura trzciniecka, kultura łużycka, materiał 
ceramiczny nieokreślony kulturowo ze wskazaniem na okres lateński-młodszy okres prze
drzymski, wczesne średniowiecze). W 1993 r. przeprowa~ono na stanowisku ratownicze 
badania ~kopaliskowe, którymi kierowali mgr Sławomir Zółkowski oraz mgr Mieczysław 
Bienia. Wykazały one, iż znaczna część stanowiska, głównie południowo-zachodnia, zajęta 
jest przez cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego (obrządek pogrzebowy cia
łopalny, zmarłych spalonych składano w grobach jamowych i wrzucano do nich resztki 
stosu pogrzebowego, najczęściej groby wyposażano w pojedyncze naczynia gliniane, niekie
dy wkładano do grobu także ozdoby oraz narzędzia codziennego użytku), które zostało 
zniszczone w trakcie wybiórki piasku już w latach 70. 

W 1995 r. z inicjatywy Urzędu Gminy w Zalesiu podjęto decyzję o poprowadzeniu sieci 
wodociągowej ze wsi Dobryń Mały do wsi Dobryń Duży. Ze względu na możliwość wystą
pienia reliktów osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego, zgodnie z decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prace ziemne były prowadzone pod ścisłym nad
zorem archeologicznym. 

Badaniami wykopaliskowymi objęto odcinek o długości 145m, ciągnący się od wykopu 
XV w kierunku rzeczki Młyniec. 

Uzyskano nowe dane dotyczące osadnictwa plemienia Bastarnów na terenie obecnej 
gminy Zalesie. Potwierdziły one istnienie w północno-wschodniej części piaszczystej wy
dmy osady w młodszym okresie przedrzymskim. Prawdopodobnie zamieszkiwała je mie
szana grupa jastorfsko-przeworska, najprawdopodobniej przesuwająca się w kierunku po
łudniowo-wschodnim. Osadnictwo miało w tej części osady intensywny charakter, o czym 
świadczy stosunkowo gruba warstwa kulturowa. Obiektami mieszkalnymi mogły być tutaj 
jurty oraz naziemne konstrukcje słupowe, które niestety, poza negatywami słupów, nie 
pozostawiły po sobie wyraźnych śladów. Niezwykle cennym odkryciem było odnalezienie 
pozostałości szałasu z zabytkami krzemiennymi. Pochodzi on z paleolitu schyłkowego 
i jest niewątpliwie najstarszym zachowanym obiektem archeologicznym na terenie obec
nego województwa bialskopodlaskiego. 

Badania wykopaliskowe prowadzono również w północno-wschodniej części stanowi
ska. Niezwykle ciekawym odkryciem okazał się odosobniony grób (cmentarzysko stwier
dziliśmy wcześniej w części południowo-zachodniej stanowiska), najprawdopodobniej ko
biecy, na co wskazywałoby jego wyposażenie, które składało się z dwóch naczyń glinianych 
stosunkowo słabej roboty (typowe naczynia grobowe słabo wypalone) oraz wykonanej 
z brązu obrączki. Resztki stosu wraz z popiołami zmarłej zostały przyniesione z miejsca 
spalenia do jamy grobowej w specjalnie do tego ułamanym naczyniu glinianym, które 
następnie zostało potłuczone i wrzucone z resztkami stosu do jamy grobowej. Jak dotych
czas jest to jedyny grób odkryty w tej części stanowiska. 

W sumie ratowniczymi pracami wykopaliskowymi objęto teren o powierzchni 5 arów. 
W 18 wykopach odkryto 32 obiekty archeologiczne, kilka tysięcy fragm. naczyń glinianych, 
2 naczynia gliniane, skręt brązowy, 2 przęśliki gliniane, pojedyncze przedmioty metalowe. 
Materiał zabytkowy można datować na dwa okresy: 
- zabytki krzemienne - paleolit schyłkowy (IX w. przed Chrystusem) 
-zabytki ceramiczne oraz metalowe- kulturajastorfska (III-I w. przed Chrystusem). 

Prace na stanowisku będą kontynuowane. 

Gorszewice, st. l, gm. Kaźmierz, woj. poznańskie -patrz: wczesna epoka żelaza 
Górzyca, st. 17, gm.loco, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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Gródek, st. l 
gm. Klukowo, woj. łomżyńskie 
AZP 46-81/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Łomży 

Badania prowadzili mgr mgr Sławomir Żółkowski i Antoni Smoliński. 
Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łom
ży. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej 
z młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu wpływów 
rzymskich. 

Stanowisko odkryte zostało przypadkowo przez okolicznych mieszkańców w trakcie 
eksploracji żwirowni w kwietniu 1995 r. Położone jest na krawędzi doliny rzeki N urzec, 
w zachodniej części wsi. Ratownicze. badania wykopaliskowe prowadzone od kwietnia do 
listopada 1995 r. miały na celu przede wszystkim wyeksplorowanie najbardziej zagrożo
nych partii żwirowni. W trakcie badań założono 13 wykopów o łącznej powierzchni 5 arów. 
Na cmentarzysku odkryto 67 grobów ciałopalnych kultury przeworskiej. Prawie wyłącznie 
były to groby jamowe, grobów popielnicowych było zaledwie kilka. Wyróżniono 3 rodzaje 
grobów: 
- groby męskie, charakteryzujące się dużą średnicą (do 2 m) i głębokością ponad l m, 
wypełniskiem utworzonym z intensywnie czarnej, silnie przepalonej ziemi oraz wyposaże
niem składającym się z żelaznych grotów oszczepów, fragm. mieczy i ich pochew, umb 
i imaczy tarczy, noży i osełek kamiennych; 
- groby kobiece, znacznie mniejsze i płytsze od męskich, o jasnym (ciemnożółtym lub 
brązowym) wypełnisku, wyposażone w żelazne szydła, igły i krzesiwa, klucz i okucie szka
tułki, sprzączki, szczypczyki, przęśliki oraz ozdoby: brązowe zapinki (rzadko żelazne), 
a także szpile, zawieszki, klamerkę esowatą oraz nieliczne paciorki szklane. Zarówno 
w grobach męskich, jak kobiecych w dużej ilości występuje ceramika (całe naczynia oraz 
ich fragm.); 
- płytkie groby z niewielką ilością przepalonych kości i nielicznymi fragm. naczyń glinianych. 

Do najbogatszych grobów na cmentarzysku należał grób lA- popielnicowy, datowany 
na fazę B2 okresu wpływów rzymskich, zawierający: zapinkę brązową A 38-39, inkrusto
waną na grzebyku srebrnym drutem, zapinkę brązową A 109-110, fragm. zapinki brązowej 
IV grupy Almgrena, zdobionej kółkami-pochewkami z "wilczymi zębami", srebrną klamer
kę esowatą typu D, żelazne okucie zamka szkatułki wraz z kluczem i sprężyną, nóż żelazny 
i stopiony pacior szklany. Do interesujących zabytków wyznaczających chronologię cmen
tarzyska należą: dwie zapinki o konstrukcji środkowolateńskiej i zapinka miseczkowata 
(obiekt 58) datowane na fazę A2 młodszego okresu przedrzymskiego, żelazna zapinka typu 
N z kolistym otworem w pochewce (obiekt 23) - faza Aa, brązowa zapinka trąbkowata 
typu 5 ze srebrną inkrustacją (obiekt 20)- faza Bt okresu wpływów rzymskich. Na fazę 
B2 okresu wpływów rzymskich datowane są: umbo typuJ 7a z kwadratowymi nitami, 
imacz J 9 prostokątny (ze zniszczonej części cmentarzyska), inkrustowana srebrem żela
zna zapinka A 78 (obiekt 16). Generalnie cmentarzysko datować można w przybliżeniu od 
I w. p. n. e. do 1-11 w. n. e. Jest ono związane z tzw. wschodnią strefą osadnictwa kultury 
przeworskiej. 

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

Janki Dolne, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie- patrz: neolit 
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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 w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi i Urząd Gminy Zgierz. 
Piąty sezon badań . Osada kultury przeworskiej z przełomu młodsze
go i późnego okresu wpływów rzymskich. 
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Badania wykopaliskowe miały charakter badań ratowniczych (melioracje, zalesianie 
terenu). Przebadano powierzchnię ok. 700 m2. Znaleziono 4 paleniska wyłożone kamienia
mi oraz szereg jam o bliżej nieokreślonej funkcji . Po stronie zachodniej rowu melioracyjne
go wystąpiły ślady dołków posłupowych wyłożonych gliną. Są one związane z kolejnym 
budynkiem słupowym o ścianach plecionkowych wylepionych gliną. W wykopie założonym 
w części wschodniej osady również wystąpiły ślady takich dołków. Ich układ nie daje 
możliwości dokładniejszego określenia kształtu i funkcji związanych z nimi obiektów -
wyjaśnić to może poszerzenie wykopu w kierunku wschodnim. 

Do najciekawszych obiektów odkrytych w tym sezonie należą dwie studnie. Jedna 
(obiekt nr 48) posiadała drewnianą cembrowinę, z której zachowały się 2 dolne wieńce. 
Znaleziono w niej fragm. naczyń lepionych i toczonych, przęślik gliniany oraz zapinkę 
brązową. Druga studnia (obiekt nr 47b) posiadała cembrowinę z wydrążonego pnia drzewa 
o niepełnym obwodzie (brakująca część uzupełniona została kamieniami). Budowa tego 
obiektu nasuwa wątpliwości czy mamy tu do czynienia ze studnią. 

Podsumowując wyniki tegorocznych badań można przypuszczać, że w części wschod
niej znajdowała się gospodarcza część osady, na potrzeby której funkcjonowała druga 
studnia (obiekt nr 4). Pierwsza studnia odkryta w 1992 r. mogła funkcjonować na potrzeby 
części mieszkalnej. 

W świetle dotychczasowych badań osadę należy datować na koniec III i l. poł. IV w. 
Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Badania powinny być kontynuowane. 

Kowalewko, st. 3, gm. Oborniki, woj. poznańskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Kowalewko, st. 10, gm. Oborniki, woj. poznańskie- patrz: neolit 

Kowalewko, st. 12 
gm. Oborniki, woj. poznańskie 
AZP 49-26/-

Poznańskie Towarzystwo Prehisto
ryczne w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Tomasz Skorupka. Finansowane przez Eu
RoPol Gaz SA w Warszawie. Osada wielokulturowa, od kultury cera
miki wstęgowej rytej do kultury wielbarskiej, cmentarzysko kultury 
wieibarskiej . 

Badania wykopaliskowe miały charakter ratowniczy w związku z planowaną budową 
w tym miejscu nitki gazociągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej. 

Podczas dwuipółmiesięcznych badań wykopaliskowych odkryto łącznie 197 obiektów 
(na przestrzeni o długości 400 m i szerokości 13 m), które dostarczyły bardzo bogatego 
inwentarza archeologicznego. Stwierdzono, że na całej przestrzeni wystąpiły obiekty, 
których klasyfikacja kulturowa przedstawia się następująco : 

Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. Tworzyła ona dość zwartą grupę obiek
tów (5). Mają one charakter czysto osadniczy i reprezentują grupę jam gospodarczych, 
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w których znaleziono kilkadziesiąt fragm. ceramiki, kości zwierzęce oraz nieliczne półfa
brykaty krzemienne. Całość osady możemy datować na lata 4500-4000 p. n. e. Zarejestro
wane obiekty stanowią zapewne północny skraj większej osady, gdyż wyraźna koncentracja 
została uchwycona w południowej części badanego odcinka. 

Osada kultury pucharów lejkowatych. Na niewielkiej przestrzeni odkryto 3 obiek
ty związane z tą kulturą. Są to jamy gospodarcze, w których znajdowały się fragm. cerami
ki oraz nieliczne kości zwierzęce. W niedużej odległości od odkrytych obiektów znaleziono 
w warstwie mechanicznej bardzo dobrze zachowaną siekierkę krzemienną, którą możemy 
datować na okres użytkowania osady. Całość pozyskanego materiału można datować na 
środkowy neolit - 3500-2700 p. n. e. 

Osada kultury łużyckiej . Uchwycono ogółem 36 obiektów: 3 półziemianki, 32 jamy 
gospodarcze i piec garncarski. Ten ostatni zasługuje na szczególną uwagę, gdyż oprócz 
dobrze zachowanej konstrukcji zachowały się w nim 3 całe naczynia. Ogółem z osady 
pozyskano kilkaset fragm. ceramiki, kości zwierzęce, polepę oraz fragm. ciężarka tkackie
go. Całość materiału możemy datować na III/IV-V okres epoki brązu. 

Osada kultury wielbarskiej. Ogółem zarejestrowano 33 obiekty: dołek posłupowy, 2 
piece, 27 jam, 3 paleniska. Niewątpliwie najciekawszym obiektemjestjeden z pieców, tzw. 
piec mieleszowy, który zachował się w niemal doskonałym stanie. Obok niego znajdowała 
się jama przypiecowa. Sam piec składał się z części zasadniczej, czyli niewysokiej kopuły 
(uszkodzonej), do której prowadził szeroki, długi tunel wylepiony z gliny. Jest to jedno 
z nielicznych tego typu znalezisk w Polsce. Ogółem z obiektów kultury wieibarskiej pozy
skano kilkaset fragm. ceramiki, liczne kości zwierzęce, polepę, a z zabytków wydzielonych 
- fragm. ciężarka tkackiego, fragm. przęślika oraz obrabiany róg. W jamie przypiecowej 
oraz w warstwie mechanicznej w zachodniej strefie osady znajdowały się bardzo liczne 
żużle żelazne. Należy przypuszczać, że ludność zamieszkująca tę osadę zajmowała się 
wytopem żelaza, a znalezione żużle stanowią rozproszony materiał po zniszczonych dy
markach. Zebrany materiał archeologiczny pozwala datować osadę na I-II w. n. e. 

Cmentarzysko kultury wielbarskiej. Odkryto łącznie 108 grobów: 22 ciałopalne 
bezpopielnicowe, 40 ciałopalnych popielnicowych i 46 szkieletowych. Praktycznie wszyst
kie groby zawierały dary grobowe. Znaleziono w nich zapinki ze srebra i brązu , brązowe 
i srebrne bransolety, żelazne i brązowe sprząc~ki do pasa, brązowe zakończenia pasa, 
paciorki szklane, bursztynowe i srebrne, przęśliki z łupku i gliny, grzebienie kościane 
i brązowe, brązowe ostrogi i inne. Całe cmentarzysko można datować na I-III w. n. e. 

Kowalewko, st. 13 
gm. Oborniki, woj. poznańskie 
AZP 49-26/-

Poznańskie Towarzystwo Prehisto
ryczne 

Badania prowadził mgr Tomasz Skorupka. Finansowane przez Eu
RoPol Gaz SA w Warszawie. Pierwszy sezon badań . Osada neolitycz
na, osada kultury łużyckiej , osada kultury przeworskiej. 

Badania wykopaliskowe miały charakter ratowniczy w związku z planowaną budową 
w tym miejscu nitki gazociągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej. 

Wytyczono wykop 80 x 30 m. Odkryto 3 obiekty (paleniska kamienne), które możemy 
wiązać z osadnictwem kultury przeworskiej z I-II w. n. e. Były to obiekty stosunkowo duże 
(największy o wymiarach 3,7 x 1,3 m), w znacznym stopniu uszkodzone (rozwleczone 
kamienie), co spowodowane było ich dość płytkim zaleganiem pod powierzchnią gruntu. 
Ich rozmieszczenie względem wykopu badawczego było dość ciekawe- dwa z nich znajdo
wały się na skraju zachodnim badanego odcinka, jedno na wschodnim. Należy przypu
szczać, że w przeszłości po obu stronach znajdowały się tereny podmokłe bądź niewielkie 
oczka, o czym świadczy fakt istnienia do dziś z jednej strony łąki, z drugiej trzciny. W ta
kiej sytuacji należy przyjąć, iż obiekty te stanowią relikt krótkotrwałego pobytu ludności 
kultury przeworskiej na tym terenie, związanego np. z połowem ryb. Nie można wykluczyć 
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możliwości, że uchwycono jedynie peryferyjną część osady. Na całej przestrzeni znajdował 
się materiał ceramiczny i krzemienny. Możemy go wiązać z wcześniejszym osadnictwem: 
z okresu neolitu głównie krzemienie (wióry, odłupki, rdzenie) oraz z ępoki brązu- fragm. 
ceramiki. 

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

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

Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzn~ w Łodzi 
Muzeum Regionalne w Kutnie 

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

Badania wykopaliskowe miały charakter ratowniczy. W wyniku intensywnego użytko
wania gospodarczego teren cmentarzyska jest systematycznie niszczony. Przebadano ob
szar 225 m2, na którym odkryto 21 grobów ciałopalnych jamowych oraz 2 groby popielni
cowe (nr 84A i 93). Zdecydowana większość grobów pochodzi z wczesnego okresu 
wpływów rzymskich (groby nr 80, 82-85A, 87-89, 91-94, 100), pozostałe należy zaliczyć do 
młodszego okresu przedrzymskiego (groby nr 81, 86, 90, 95-99). 

Obok grobów ubogo wyposażonych, w których znaleziono nieliczne fragm. ceramiki 
(groby nr 88, 92, 98), odkryto groby zamożniejsze . Na ich wyposażenie (oprócz fragm. 
ceramiki) składały się zapinki żelazne odmiany M (grób nr 81), zapinka brązowa A IV 68 
(grób nr 80) i trąbkowata odmiany 2 (grób nr 87), obrączka z drutu żelaznego (grób nr 80), 
igły (groby nr 81, 99), umbo żelazne typu 6 wg Jahna, 2 groty, krzesiwo (grób nr 84A), noże 
żelazne (groby nr 84A, 87), nożyki sierpikowate (groby nr 86, 100), zakończenia pasa 
(groby nr 87, 100). 

Odkryte groby mieszczą się w ramach chronologicznych cmentarzyska wyznaczonych 
w trakcie dotychczasowych badań. Znalezione w tym roku zespoły grobowe datować nale
ży na fazę Aa młodszego okresu przedrzymskiego oraz na fazy B1 i B2 wczesnego okresu 
wpływów rzymskich. 

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

Leśno, st. 2, gm. Brusy, woj. bydgoskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Leśno, st. 22, gm. Brusy, woj. bydgoskie -patrz: wczesna epoka żelaza 
Łubowice, st. l, gm. Kiszkowo, woj. poznańskie- patrz: neolit 

~asłonnęcz,st. 15 
gm. Hrubieszów, woj. zannoj
skie 
AZP 88-94/80 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Lublinie 

Badania prowadzili Andrzej Kokowaki i Marta Stasiak. Cmentarzy
sko grupy masłomęckiej . 

*Literatura: Archeologia Polski ... , s. 83-90. 
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Myszki, st. 37 
gm. Kiszkowo, woj. poznańskie 
AZP 48-31/172 

Młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 

Poznańskie Towarzystwo Prehisto
ryczne w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Bolesław Panczenko. Finansowane przez 
EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Osada wielokulturowa: elementy 
kultur amfor kulistych i łużyckiej, osada kultury przeworskiej, 
osada wczesnośredniowieczna, elementy osadnictwa późnośrednio
wiecznego. 

Stanowisko odkryto w trakcie weryfikacyjnych badań powierzchniowych przeprowa
dzonych w 1994 r. w związku z planowaną budową gazociągu tranzytowego z Rosji do 
Europy Zachodniej. Jest ono położone w odległości 1500 m na południowy wschód od 
zabudowań wsi Myszki, na niewielkim wyniesieniu usytuowanym na południowym stoku 
szerokiej pradoliny rzeczki Mała Wełna. Badaniom wykopaliskowym poddano obszar koli
zji stanowiska z projektowaną trasą gazociągu, tj . pas o szerokości 13 m i długości 
152,5 m. Założono 2 wykopy badawcze- północny o powierzchni 838,5 m2 oraz południo
wy o powierzchni 884m2

, rozdzielone drogą gruntową Myszki-Zakrzewo (ok. 20m bieżą
cych pasa wydzielone z bezpośredniej interwencji archeologicznej). 

Celem badań było rozpoznanie sytuacji kulturowej na zagrożonym zniszczeniem obsza
rze oraz ustalenie zasięgu i charakteru osadnictwa w dotychczas nie badanej powierzch
niowo, z uwagi na strukturę upraw, części południowej . Zarejestrowano 47 obiektów 
nieruchomych: 4 paleniska, jamy gospodarcze i jamy nieokreślonego charakteru, dołki 
pasłupowe (w tym pozostałość po trzech-czterech konstrukcjach naziemnych - chatach), 
piec garncarski wraz z towarzyszącym mu wkopem na składowanie popiołu. Pozyskano 
ponad 500 fragm. ceramiki (w tym z pieca garncarskiego 4 możliwe do całkowitej rekon
strukcji naczynia), krzemienie, nóż żelazny i połowę toporka kamiennego. 

Z wstępnego rozpoznania wykopaliskowego omawianego stanowiska wynika, że prze
badano peryferyjny, najdalej na południowy wschód wysunięty kraniec podstawowego 
trzonu osadniczego, jaki stanowi osada ludności kultury przeworskiej. Z jednostką tą 
należy wiązać 4 paleniska Gedno silnie zniszczone przez nowożytny wkop melioracyjny), 
jamy gospodarcze i jamy o nieokreślonej bliżej funkcji oraz dołki pasłupowe - obiekty 
lokalizowane głównie w arach od 19 do 25 w wykopie północnym. Przynależność do tej 
kultury potwierdza ceramika występująca w samych obiektach lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie, charakterystyczna dla okresu lateńskiego C i wczesnego okresu wpływów 
rzymskich. 

Osadnictwo kultur wcześniejszych, tj. amfor kulistych i łużyckiej, jest reprezentowane 
w obu wykopach marginesowo, w postaci nielicznej ceramiki silnie rozdrobnionej i jedno
stkowych krzemieni. Na uwagę zasługuje połowa kamiennego toporka kultury amfor 
kulistych, wtórnie użyta w budowie kopuły wczesnośredniowiecznego pieca garncarskie-
go, oraz fragm. łużyckiej ceramiki malowanej. . 

W południowej części stanowiska uchwycono wschodni kraniec osady wczesnośrednio
wiecznej. Obok kilku jam gospodarczych odkryto jednowarstwowy piec do wypalania 
ceramiki, z zawartością kilku naczyń o różnym stopniu przepalenia. Cztery dość ··,.gular
nie rozmieszczone wokół pieca dołki pasłupowe wskazują na istnienie nad nim zadu:;zenia. 
Pozyskany materiał ceramiczy zarówno z tego, jak i pozostałych obiektów jest datowany 
na połowę fazy E - fazę F. 

Nowa Wieś, st. l i 12, gm. Bledzew, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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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. Ósmy sezon badań . Cmentarzysko kultury wielbarskiej. 
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Badaniami objęto kurhany i przestrzeń międzykurhanową we wschodniej części cen
tralnej partii stanowiska. W wyniku prac prowadzonych w latach 1988-1995 rozpoznano 
połowę cmentarzyska kurhanowego i usytuowane między kurhanami groby płaskie. · 

W tym sezonie ukończono badania kurhanów 43 i 45, zbadano w całości kurhany 40, 41 
i 42 oraz 16 grobów płaskich, w tym 5 szkieletowych, 2 popielnicowe i 9 jamowych (groby 
nr 22-37). 

Pod nasypem naruszonego wkopem rabunkowym kurhanu 43, jednego z największych 
na cmentarzysku, odkryto in situ jedynie ślady stosu ciałopalnego . Wkop rabunkowy 
prawdopodobnie zniszczył grób ciałopalny, którego ślady w postaci nielicznych kości od
kryto w przemieszanych warstwach nasypu, oraz być może jamę z muszlami kultury 
łużyckiej (kurhan III/1891?). Kurhan 45, którego nasyp nakrywał stos ciałopalny z pozo
stawioną zapinką A II 41, obiekt ze spalenizną i wyjątkowo licznymi ułamkami naczyń, 
zawierał również grób ciałopalny, który współcześnie został wyrabowany. W niewielkich 
kurhanach 41 i 42 odkryto szkieletowe pochówki dzieci z wyposażeniem z fazy B2IC1. Trzy 
takie groby z kurhanu 41 wkopano w warstwę popieliska po stosie ciałopalnym. Kurhan 40 
zbudowano nad pochówkiem jamowym usytuowanym w pobliżu stosu ciałopalnego. 

Niektóre z płaskich grobów szkieletowych zaznaczone były pierwotnie na powierzchni 
jednym (groby 28, 31) lub dwoma kamieniami (grób 32), które po rabunku zrzucono do 
wkopu. Wkop rabunkowy w grobie 32 naruszył jego partię centralną, gdzie znaleziono 
przemieszczone kości biodrowe i elementy pasa. W nietkniętej części północnej ocalały 
m.in. zapinki A V 95, 96, bogata kolia paciorków szklanych, srebrna klamerka i 2 srebrne 
wisiorki kapsułkowate, zdobione drucikami i granulkami. 

Z pochówków ciałopalnych najbardziej interesujący zestaw zabytków odkryto w grobie 
26, wyposażonym m.in. w brązowe zapinki kolankowate zbliżone do typu A V 132 i brązo
wą zapinkę silnie profilowaną odmiany mazowieckiej typu 2 wg T. Dąbrowskiej . 

Istotne znaczenie dla analizy stratygrafii poziomej cmentarzyska i chronologii ma 
odkrycie zespołów zlokalizowanych w centrum stanowiska, zawierających elementy 
wczesnej fazy C1. 

Porlobnie jak w sezonach poprzednich natrafiono na paleniska, z reguły usytuowane na 
osi północny wschód-południowy zachód, które łączyć należy z kulturą łużycką . 

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 Sportu Kultury i Tu
rystyki Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach i Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie. Dziesiąty sezon badań. Cmentarzysko 
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kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu 
wpływów rzymskich. 

Badania trwały od 31 VII do l IX 1995 r. Przekopano800m2 i znaleziono tylko 3 groby. 
Jeden z nich, grób 297, to grób popielnicowy, datowany na schyłek fazy A2. Wyposażony był 
w miecz żelazny obosieczny w pochwie żelaznej , grot żelazny, klamrę pierścieniowatą 
i dwie zapinki (odmiany J i N), a także drobne przedmioty żelazne i .liczne fragm. cerami
ki. Grób popielnicowy 298, datowany na fazę Aa, wyposażony był w miecz jednosieczny, 
pierwotnie w pochwie, której pozostałość stanowią liczne ryfki żelazne, trzewik zdobiony 
ażurowym, brązowym okuciem, grot żelazny, 2 noże, zapinkę odmiany M, igłę i drobne 
okucia. Trzeci grób, datowany na wczesny okres wpływów rzymskich, był niestety zni
szczony. 

Cmentarzysko zostało przebadane w całości. 
Materiały znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. 
Badania zakończono. 

Odry, st. l Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii 
gm. Czersk, woj. bydgoskie 
AZP 21-38/1 

Badania prowadził dr Tadeusz Grabarczy k. Finansowane przez Pań
stwową Służbę Ochrony Zabytków w Bydgoszczy. Dwudziesty szósty 
sezon badań. Cmentarzysko z kręgami kamiennymi kultury wieibar
skiej (2. poł. 1-poł. III w. n . e.). 

Badaniami objęto obszar o powierzchni 160m2
. Były to 3 odcinki poł~żone w centralnej 

partii cmentarzyska. Odkryto 4 pochówki (groby nr 555-558), w tym 3 szkieletowe i l 
jamowy ze zsypanym stosem. N a ich wyposażenie składały się przede wszystkim przedmio
ty związane chronologicznie z podfazą B2a. Należały do nich smukłe, brązowe zapinki serii 
8 grupy V Almgrena (120-124) oraz profilowane końcówki pasa typu O. Wokół kurhanu 
nr 8 (od jego północnej strony) odkryto fragm. rowu dookolnego, z którego prawdopodob
nie wybierano ziemię podczas sypania kurhanu. 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Badania będą kontynuowane. 

Okulice, st. 18 
gm. Rzezawa, woj. tarnowskie 
AZP 102-62/58 

Muzeum im . Stanisława Fischera 
w Bochni 

Badania prowadził mgr Jerzy Okoński. Finansowane przez muzeum 
w Bochni ze środków KBN. Osada kultury przeworskiej z późnego 
okresu wpływów rzymskich, ślady osadnictwa wczesnośredniowiecz
nego. 

Na powierzchni rozległej osady wyeksplorowano 2 wykopy po 12m2 każdy. Zlokalizo
wano je w miejscach, gdzie na powierzchni występowały skupiska wyorywanej polepy 
i żużla żelaznego. 

W wykopie 1/95 odkryto koliste skupisko z bardzo dużą ilością szerokokołnierzowych 
naczyń zasobowych o średnicy 2 m. Miało ono kilkanaście cm miąższości, a głębiej wyeks
plorowano walcowatą konstrukcję, zagłębioną na l m, której ścianę zewnętrzną tworzyła 
warstwa szlaki i żużla żelaznego o szerokości do 20 cm. Charakterystyczną cechą od 
poziomu odkrycia było intensywne przepalenie warstw calca wokół obiektu. Znaczną ilość 



Informator Archeologiczny 1995 73 

żużla stwierdzono wzdłuż ścian i przy dnie obiektu, natomiast wnętrze walca (zdeformo
wanego w części południowej) zajmowała przepalona, spumeksowana polepa. Obiekt ten 
bez wątpienia związany jest z wytopem żelaza i był wtórnie wykorzystany do celów gospo
darczych (duża ilość fragm. naczyń zasobowych na jego stropie). 

W wykopie 2/95 odkryty został piec garncarski, który na poziomie odsłonięcia (30 cm) 
miał rzut wydł1,1żonego owalu o wymiarach 3,9 x 1,3 m. Obiekt miał przekrój nieckowaty, 
z maksymalnie przegłębioną na 1,05 m centralną częścią komory paleniskowej. Komora 
wypałowa znajdowała się w jego wschodniej części i miała rzut owalu o wymiarach 1,9 x 
1,3 m. Na głębokości 65-75 cm odsłonięto wylepiony z gliny ruszt. W centralnej części 
komory paleniskowej, pod rusztem, stwierdzono obecność grud polepy, będących pozosta
łością konstrukcji podparcia rusztu. Piec jest silnie zniszczony, a wśród nielicznych skorup 
(wyłącznie w palenisku) wystąpiły ułamki m.in. ceramiki siwej. 

Ostrów Szlachecki, st. 2 
gm. ·Bochnia, woj. tarnowskie 
AZP 103-62/9 

Muzeum im. Stanisława Fischera 
w Bochni 

Badania prowadził mgr Jerzy Okoński. Finansowane przez Muzeum 
w Bochni ze środków KBN. Osada z późnego okresu wpływów rzym
skich. 

Wyeksplorowano 2 wykopy o łącznej powierzchni 21,25 m2
• 

W wykopie 1/95 odsłonięto palenisko o rzucie wydłużonego owalu, zorientowanego 
w kierunku północ-południe i posiadającego dwie wyraźnie odrębne części. Zniszczone 
współczesnym wkopem melioracyjnym palenisko w części północnej zawierało skupisko 
żużla, polepy i spalenizny o wymiarach 1,5 x 1,14 m. Jego obrys precyzyjnie wyznaczał 
szeroki na kilkanaście centymetrów pas przepalonej gliny calcowej. Południową część 
obiektu stanowiła owalna plama gliny z polepą i węglami drzewnymi, zawierająca w prze
kroju 2 poziomy spaleni-zny miąższości kilku centymetrów. 

W wykopie 2/95 wyeksplorowano owalną jamę o wymiarach 2,4 x 2,08 m, zagłębioną 
łukowatym dnem maksymalnie na 24 cm w centralnej części wypełniska. Poziom dna 
wyznacza warstwa spalenizny o miąższości .do 5 cm, intensywnie nasyconej drobnymi 
grudkami polepy. · 

W wypełniskach obu obiektów znaleziono liczne fragm. przede wszystkim szerokokoł
nierzowych naczyń zasobowych. 

Otorowo, st. 66, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- patrz: neolit 

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

Uniwersytet Warszawski Filia w Bia
łymstoku Instytut Historii 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach 
Urząd Gminy Miłki 

Badaniami kierowali mgr mgr Małgorzata Karczewska i Maciej Kar
czewski. Finansowane przez Instytut Historii Filii Uniwersytetu 
Warszawskiego w Białymstoku, Urząd Gminy Miłki i Muzeum Okrę
gowe w Suwałkach. Drugi sezon badań. Osada z okresu wpływów 
rzymskich oraz okresu wędrówek ludów. 

Badania prowadzono w dn. 17 VII-31 VIII 1995 r. Objęto nimi 190,65 m2 powierzchni 
stanowiska. Wykopy nr II i III (utrzymano ciągłość numeracji wykopów z pierwszego 
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sezonu badań), o wymiarach 2,5 x lO m oraz 5 x 7,5 m, zlokalizowano na wschodnim skraju 
cypla zajmowanego przez stanowisko, w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu sondażowego 
z 1994 r. Wykop nr IV o wymiarach 5 x 10 m wytyczono w półpoeno-wschodniej partii 
cypla, w miejscu gdzie w trakcie ubiegłorocznych wierceń natrafiono na warstwę kulturo
wą o znacznej miąższości i wysokiej zawartości związków fosforu. Wykop nr V o wymia
rach 5 x 7,5 m zlokalizowano w środkowej części kulminacji cypla i połączono go rowem 
sondażowym o długości 27,5 m i szerokości l m z wykopem sondażowym z 1994 r. W celu 
całkowitego wyeksplorowania obiektów odkrytych w wykopach lli i V poszerzono je o docięcia. 

Natrafiono na 13 obiektów przestrzennych, których chronologię wiązać można z okre
sami wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Sześć z nich to pozostałości pięciu ognisk 
i paleniska wybrukowanego kamieniami, odsłonięte w spągu warstwy kulturowej w wyko
pie rv. Sześć dalszych obiektów to jamy gospodarcze o różnorakiej funkcji odkryte w wyko
pie V. Jedna z jam zawierała na dnie mocno zerodowane żarna nieckowate. Jedyny obiekt 
odkryty w wykopie III nie został w całości wyeksplorowany, a ustalenie jego funkcji na 
obecnym etapie badań nie jest możliwe. Zarówno w obrębie warstwy kulturowej odsłonię
tej w wykopach III i IY, jak też w wypełniskach wszystkich jam gospodarczych, w wybru
kowanym kamieniami palenisku i jednym z ognisk natrafiono na liczny materiał zabytko
wy. Składały się nań fragm. ceramiki, bryłki polepy, kości zwierzęce, kamienne rozcieracze 
i płyty szlifierskie. Ponadto w wykopie IY, w obrębie górnej części warstwy kulturowej, na 
głębokości 41 cm od stropu warstwy ornej, natrafiono na pojedynczy paciorek ze złotą 
wkładką. 

Brak, poza wzmiankowanym wyżej paciorkiem ze złotą wkładką, znalezisk, które 
posłużyłyby do ustalenia precyzyjnej chronologii odkrytej warstwy kulturowej i obiektów 
sprawia, że wnioski dotyczące ram chronologicznych badanego stanowiska należy oprzeć 
na analizie ceramiki naczyniowej. Tworzy ona dość zwarty pod względem technologicznym 
i stylistycznym zbiór. Ogólnie możemy wydzielić naczynia grubej roboty o chropowatej 
powierzchni zdobionej ornamentem palcowym i zaszczypywanych wylewach oraz cienko
ścienne naczynia o powierzchniach starannie w całości wygładzanych lub górą wygładza
nych, a dołem zdobionych wyświecanymi pasmami na chropowaconej powierzchni. Fakt 
występowania obu rodzajów ceramiki w zespołach, a także odnalezienie w wypełnisku 6 
fragm. ceramiki pochodzącego z naczynia odkrytego w obiekcie 2, pozwala traktować 
wymienione wyżej jamy jako obiekty jednoczasowe. Podobieństwo morfologiczne, styli
styczne i technologiczne ceramiki delikatnej roboty z naczyniami odkrytymi na cmenta
rzysku w Paprotkach Kolonii, st. l oraz widoczny podobny związek ceramiki z tych obiek
tów z fragm. naczyń odkrytymi w obrębie warstwy kulturowej w wykopie III i IV 
pozwalają datowaćjamy na okres obejmujący pierwszą połowę I tysiąclecia naszej ery. 

Materiały po opracowaniu zostaną złożone w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. 
Badania będą kontynuowane. 

Równina Dolna, st. 3 
gm. Korsze, woj. olsztyńskie 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Maria Wielgus. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Pierwszy sezon ba
dań. Cmentarzysko, I-IV w. n. e. 

Stanowisko położone jest nad rzeką Guber, na piaszczystym wyniesieniu, na granicy 
wsi Pomnik i Równina Dolna. 

Badania ratownicze cmentarzyska podjęto po stwierdzeniu wybierania piasku w obrę
bie stanowiska. W 1995 r. wykopy ratownicze usytuowano prey krawędzi piaśnicy, licząc 
na to, że właściciel terenu będzie mógł wybierać piasek w miejscach pozbawionych zaby
tków archeologicznych. Podjęto także działania administracyjne w celu objęcia stanowiska 
ochroną przez wpisanie go do rejestru zabytków archeologicznych woj. olsztyńskiego. 
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W czterech wykopach o łącznej powierzchni 75 m2 odsłonięto grób ciałopalny jamowy, 
położony bezpośrednio nad pochówkiem szkieletowym końskim, dwa następne pochówki 
koni, w tym jeden, w którym znajdowały się 2 szkielety k.oni złożone w kierunkach prze
ciwnych w stosunku do siebie. Pozostałe szkielety koni ułożone były w kierunku północ
południe, z głową skierowaną na południe i charakterystycznym ułożeniem kończyn 
w przysiadzie. Przy pochówkach końskich zachowały się elementy rzędu końskiego -
wędzidła, sprzączki, w grobie dwóch koni dodatkowo nożyce. W wypełnisku jam grobo
wych koni licznie występowały spalone kości ludzkie. 

Badania będą kontynuowane z uwagi na zagrożenie dalszą eksploatacją piasku. 

Sękowice, st. 8, gm. Gubin, woj. zielonogórskie- patrz: wczesna epoka żelaza 

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. Dwudziesty sezon badań. Osada ludności 
kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na wzniesieniu zwanym "Piekło" , na granicy gruntów wsi 
Rychłocice i Siemiechów. Tegoroczne prace prowadzone były w zalesionej, południowo
wschodniej części osady; dotąd niedostępnej dla badań. Wyeksplorowano teren o powierz
chni ok. 250 m2

, odkrywając 3 kolejne chaty: XXXV, XXXVI, XXXVII oraz być może 
XXXVIII, odsłoniętą częściowo i wstępnie oznaczoną jako palenisko 71 przykryte rozle
głym brukiem. 

Obiekty mieszkalne były budowane na planie prostokątnym, o przeciętnych wymia
rach 4,5 x 3,5 m, i miały konstrukcję słupową. W wypełniskach znajdowano ogromną ilość 
brył polepy odciśniętej na belkach i dranicach, ceramikę toczoną na kole i lepioną ręcznie, 
fragm. nożyków żelaznych oraz dużą ilość kości i zębów zwierzęcych. Ceramika z chaty 
XXXVII ma cechy nieco późniejszej niż znajdowana w większości obiektów osady i datować 
ją można na V lub początek VI w. n. e. Jest to stwierdzenie bardzo ważne dla zagadnienia 
ciągłości kulturowej na tym terenie. 

Obiekt oznaczony wstępnie jako palenisko 71 miał konstrukcję niespotykaną dotąd 
w Siemiechowie: pokryty był rozległym (ok. 3 x 2,5 m) brukiem z drobnych kamieni 
polnych. Pod brukiem, w warstwie przepalonej ziemi, znaleziono duże fragm. trzech 
olbrzymich naczyń zasobowych (ok. 40 cm średnicy wylewu). Dalsze badania pozwolą 
zdecydować, czy obiekt ten jest kolejną, XXXVIII chatą. 

Poza obiektami mieszkalnymi odkryto szósty już na tym terenie piec wapienniczy -
solidną, owalną konstrukcję o średnicy 2 m, zbudowaną z wielkich głazów, spękanych 
termicznie. 

Zabytki i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miasta Pabianic. 
Uzyskana ostatecznie zgoda prywatnych właścicieli lasu na prowadzenie prac wykopa

liskowych obejmuje także następne sezony badawcze, zaplanowane przez Muzeum Miasta 
Pabianic. 

Skomack Wielki, st. 2, gm. Stare Juchy, woj. suwalskie- patrz: wczesna epoka żelaza 
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Stawiany, st. 48 
gm. Skoki, woj. poznańskie 
AZP 48-30/95 

Młodszy okres przedrzymski -okres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 
Poznańskie Towarzystwo Prehisto
ryczne 

Badania prowadziły mgr mgr B. Kirschke, A. Gałęzowska i U. Naroż
na-Szamałek. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. 
Pierwszy sezon badań. Ślady osadnictwa kultury łużyckiej?, pomor
skiej?, okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko zostało odkryte w 1988 r. w trakcie badań powierzchniowych AZP. 
W związku z planowaną budową gazociągu tranzytowego z Rosji do Niemiec przeprowa
dzono na nim badania weryfikacyjne, zakończone wynikiem pozytywnym. Usytuowane 
jest na stoku doliny rzeki Małej Wełny i wznosi się do 7,5 m nad dno doliny, natomiast sam 
południowo-zachodni jego skraj objęty badaniami wykopaliskowymi wznosi się od 1,5 do 7 
m nad dno doliny. 

W wykopie o powierzchni 110 x 13 m odkryto jedynie 3 obiekty- 2 paleniska (obiekty 
l i 3) i bruk kamienny? z jamą (obiekt 2). Nieliczny materiał ceramiczny pochodzi z obiek
tu 3 (14 fragm.) i z warstwy (ok. 6 fragm.) . Jest on mało charakterystyczny, chronologicz
nie wiąże się z czasami kultury łużyckiej lub pomorskiej oraz okresem wpływów rzym
skich, nie daje jednak podstaw do uściślenia datowania. 

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że oś gazociągu przechodzi przez połu
dniowo-zachodni skraj stanowiska o niewielkiej wartości poznawczej. 

Badania zakończono. 

Strzyżów, st. 26, gm. Horodło, woj. zamojskie- patrz: neolit 
Szestilo, st. 2 "Ptasia Wyspa", gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie- patrz: wczesna epoka żelaza 
Święty Wojciech, st. lOa, gm. Międzyrzecz, woj . gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Tarnowiec, st. l 
gm. Tarnów, woj. tarnowskie 
AZP 104-66/14 

Pracownie Konserwacji Zabytków Pra
cownia Archeologiczno-Konserwator
ska w Tarnowie 

Badania prowadził mgr Jerzy Okoński (autor sprawozdania) przy 
współudziale mgr. Andrzeja Szpunara. Finansowane przez Urząd 
Gminy w Tarnowie. Osada wielokulturowa. 

Badania wykopaliskowe w 1995 r. objęły całą powierzchnię rozległego cypla w końcu 
karpackiego biegu Białej Dunajcowej, gdzie występowały obiekty różnych faz chronologicz
nych. Teren osady został przeznaczony pod zabudowę i istniała konieczność zbadania 
całego stanowiska. Pracami wykopaliskowymi objęto powierzchnię ponad 3,5 ha, eksploru
jąc 307 obiektów pięciu faz chronologicznych. Około połowa z nich wiąże się z rozległą 
osadą kultury przeworskiej z faz B2 i B2IC1. Nieliczne obiekty kultury mierzanowickiej 
i łużyckiej stanowią jamy, m.in. o charakterze zasobowym. Spośród kilku obiektów grupy 
tynieckiej zwracają uwagę m.in. dwie rozległe, owalne jamy, które mogą być uznane za 
pozostałość obiektów mieszkalnych. 

Rozpoznano w całości osadę kultury przeworskiej. Składała się ona z części gospodar
czej, w skład której wchodziło ok. 120 ułożonych w rzędy, palenisk o czworokątnym rzucie 
i wymiarach 1,4-2,2 x 2-2,6 m, zagłębionych na 0,3-0,9 m w calec. Dolne części palenisk 
zawierają znaczną ilość spalenizny oraz przepalonych kamieni. Niektóre paleniska miały 
pionowe ściany wylepione gliną. Charakterystyczne jest, iż paleniska występują w rzędach 
na krawędziach dłuższych boków cypla, w pobliżu dolin otaczających go strumieni. Dwa 
skupiska współczesnych sobie palenisk (mimo znacznej ilości i gęstego występowania nie 
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ma ani jednego przypadku wkopywania, układ wszystkich jest regularny, równoległy) są 
ograniczone na wschodnim i zachodnim końcu budynkami o zdecydowanie mieszkalnym 
charakterze (znaczne rozmiary, słupowa konstrukcja ścian, typowo domowy inwentarz 
z ciężarkiem tkackim, przęślikami, paciorkami bursztynowymi i liczną ceramiką, głównie 
"stołową"). Zabudowa mieszkalna osady kultury przeworskiej (w sezonie 1995 wyeksplo
rowano 21 domostw) koncentrowała się w północnej i północno-zachodniej części cypla, 
gdzie zlokalizowano rzędy chat. Regularnie prostokątne budynki, zagłębione w podłoże na 
20-70 cm, posiadały ściany wzniesione w konstrukcji słupowej (od czterech do kilkunastu 
słupów w rozmaitych układach). Powierzchnia budynków wynosiła od 14 do 34m2 (ten 
ostatni z układem słupów dzielących wnętrze na dwie izhy). W wypełniskach domostw 
znaleziono m.in. zapinkę A 84, 2 paciorki szklane, kilka bursztynowych, liczne przęśliki 
oraz kilka tysięcy fragm. naczyń kultury przeworskiej. 

W sąsiedztwie największego domostwa odkryto w rozległej jamie owalną konstrukcję 
kamienną o wymiarach 3,7 x 2,8 (wymiary wnętrza 2,4 x 1,4 m). Wiodące do jej wnętrza od 
strony chaty wejście było zastawione kamiennymi płytami. Konstrukcja zagłębiona była 
na 70 cm w calec. Nasycenie dolnej części wypełniska substancją organiczną oraz fakt 
wielokrotnego używania pozwalają uznać obiekt za wędzarnię. 

W rejonie kulminacji cypla odkryto pozostałości naziemnych, owalnych w rzucie obiek
tów mieszkalnych z młodszej fazy wczesnego średniowiecza. Występują wśród nich zarów
no naziemne, jak i zagłębione do 70 cm w podłoże. W zgliszczach chat obok dużej ilości 
ceramiki z XII-XIII w. znaleziono kilka noży i żelazne nożyce. 

Osada w Tarnowcu jest pierwszym w całości rozpoznanym stanowiskiem w tej części 
kraju. Znaczenie uzyskanych wyników w przypadku fazy "przeworskiej" podnosi fakt 
położenia osady na pograniczu Kotliny Sandomierskiej (z bogatym osadnictwem okresu 
przedrzymskiego, m.in. grupy tynieckiej w pozakarpackim biegu Dunajca) i Pogórza (in
tensywnie zasiedlonego w okresie późnorzymskim). Faza wczesnośredniowieczna osady 
może być z kolei uznana za pozostałość najstarszej osady tarnowskiej, wzmiankowanej od 
1123/1125 r. 

Badania zakończono. Niewielki fragment osady stanowiący własność prywatną objęty 
będzie nadzorem archeologicznym wszelkich prac ziemnych. 

Tarnowo Pałuckie, st. 13 
gm.. Wągrowiec, woj. pilskie 
AZP 43-31/108 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Pile 

Badania prowadziła mgr Mirosława Dernoga. Finansowane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile. Pierwszy sezon ba
dań. Osada produkcyjna kultury wieibarskiej (pol. 11-2. poł. III w.). 

Stanowisko zlokalizowane jest na polu ornym, na południowym brzegu jeziora Rgiel
skiego. Na podstawie wyników penetracji powierzchniowej i nawiertów wykopy założono 
w centralnej części stanowiska, w strefie przykrawężnej terasy nadzalewowej. Na obszarze 
3 arów odkryto 14 obiektów, w tym ziemiankę, 6 palenisk, 4 ogniska dymarskie, 3 jamy 
oraz liczne jamy posłupowe. Zarejestrowano także ruchomy materiał archeologiczny w po
staci fragm. naczyń ceramicznych, polepy i bryłki żużla. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków. 
Prace będą kontynuowane. 
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Wieliczka, st. 11 
gm. loco, woj. m. krakowskie 
AZP 104-57/11 

Młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

Badania prowadził K. Reguła. Finansowane przez Muzeum Żup Kra
kowskich Wieliczka. Siedemnasty sezon badań. Osada produkcyjno
mieszkalna z okresu przedrzymskiego, wpływów rzymskich, wczes
l}ego średniowiecza, średniowiecza i czasów nowożytnych XV-XVI w. 
Siady osadnictwa neolitycznego. 

Kontynuowano badania zachodniej partii osady, w ramach trzech wykopów o łącznej 
powierzchni 110m2

. Pod grubymi, 40-80-centymetrowymi nawarstwieniami kulturowymi, 
zawierającymi materiał zabytkowy z okresu wpływów rzymskich, wczesnego średniowie
cza, średniowiecza i czasów nowożytnych, odsłonięto na głębokości 80-100 cm 3 paleniska 
otwarte, 7 jam kulturowych, obiekt rowkowy, skupisko kamieni oraz 5 kolistych, owalnych 
i prostokątnych śladów po słupach, z okresu późnorzymskiego (faza B2IC1-C3), piec kopu
łowy służący do wypieku chleba z wczesnego średniowiecza (Xll-poł. XIII w.) i pochówek 
szkieletowy mężczyzny w wieku adultus maturus z czasów nowożytnych lub współczes
nych. Dokończono również eksplorację dużej kolistej jamy-piwniczki ze schodami wybra
nymi w gliniastym podłożu, wewnątrz której natrafiono na prostokątną skrzynię drewnia
ną, a także obiektu ziemiankowego z rotacyjnym kamieniem żarnowym w środku, 
datowanych na fazę Ca okresu wpływów rzymskich. 

Na ruchomy materiał zabytkowy składają się fragm. i całe naczynia z wspomnianych 
wyżej okresów chronologicznych, liczne przedmioty żelazne, m.in. nóż, osełki i gładziki 
z piaskowca, bryłki żużla żelaznego, kości zwierzęce, polepa z odciskami bierwion drew
nianych i przedmiot gliniany, formą zbliżony do podpór używanych do podtrzymywania 
naczyń warzelniczych na paleniskach. . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka. 
Badania będą kontynuowane w roku przyszłym . 

Wieldządz, st. l , gro. Płużnica, woj. toruńskie- patrz: wczesne średniowiecze 

Wietrzychowice, st. 7 
gm.loco, woj. tarnowskie 
AZP 100-64/62 

Pracownie Konserwacji Zabytków Pra
cownia Archeologiczno-Konserwator
ska w Tarnowie 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Cetera i Jerzy Okoński (autor 
sprawozdania). Finansowane przez Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu 
w Krakowie. Osada kultury przeworskiej, ślady osadnictwa wczesno
średniowiecznego. 

Stanowisko zostało odkryte w 1987 r. w trakcie AZP na terenie lewobrzeża końcowego 
biegu Dunajca. W rejonie licznych stanowisk głównie kultury przeworskiej (m.in. znane 
cmentarzyska z Jadownik Mokrych) odkryto ok. 70 nowych, w większości osad z okresu 
wczesnorzymskiego. Na stanowisku 7 wystąpiły również nieliczne skorupy wczesnośre
dniowieczne oraz materiały nowożytne. Osada zlokalizowana została na wyraźnej krawę
dzi terasy nadzalewowej starorzecza Dunajca, na łagodnym wyniesieniu o ekspozycji połu
dniowo-zachodniej. 

W związku z lokalizacją w południowej części stanowiska odwiertu poszukiwawczego 
ZPNiG w Krakowie (wiertnia Wietrzychowice-1) prace ziemne objęte zostały nadzorem 
archeologicznym. Na powierzchni 12 arów odsłonięto i wyeksplorowano 4 obiekty archeo
logiczne. W zachodniej części terenu zlokalizowano skupisko trzech jam o gruszkowatym 
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lub owalnym rzucie i wymiarach 2,2 x 1,8, 1,8 x 1,3 oraz 3,2 x 1,24 m, przy miąższości od 
O, 14 do O, 72 m. Treść wypełnisk stanowiła brunatna, zgliniona próchnica z komponentami 
kulturowymi. Dna obiektów były płaskie. W obiekcie 3/95 denna częśćjamy była intensyw
nie nasycona spalenizną, a w zachodniej części wypełniska odsłonięto dołek posłupowy. 
Leżący w odległości 30 m na południowy wschód obiekt 4/95 miał rzut prostokąta z zao
krąglonymi narożnikami , o wymiarach 3,84 x 1,9 m, łagodnie nachylone ścianki boczne 
i nieckowate dno. W wypełnisku wyróżniała się kilkucentymetrowa warstwa polepy i spa
lenizny w dnie. Interpretacja odkrytych obiektów jest niejednoznacz na. Uwzględnić trzeba 
znikomą ilość materiałów (od 7 do 12 fragm. ceramiki i podobna ilość kości zwierzęcych). 

Wojnowo, st. 29 
gm. Murowana Goślina, 
woj. poznańskie 
AZP 48-29/30 

Poznańskie Towarzystwo Prehisto
ryczne w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Tomasz Kasprowicz. Finansowane przez Eu
RoPol Gaz SA w Warszawie. Osada kultury wieibarskiej z późnego 
okresu wpływów rzymskich. 

Badania ratownicze na stanowisku leżącym na trasie projektowanego gazociągu Rosja
Niemcy przeprowadzono w pasie o szerokości 13 m i długości 209,4 m, co łącznie daje 
powierzchnię 2722,2 m2

, czyli 27,2 ara. 
Stanowisko położone jest na stoku niewielkiej doliny, przy czym różnica wysokości 

pomiędzy dnem a krawędzią na długości ok. 120m osiąga wartość ok. 7-8 m. Tak znaczna 
deniwelacja przyczyniła się do częściowego zniszczenia stanowiska, szczególnie w jego 
górnych partiach. 

Zarejestrowano 94 obiekty archeologiczne, w większości jamy posłupowe, jamy o nieo
kreślonym charakterze, ziemianki oraz piec, prawdopodobnie związany z produkcją żelaza 
(żużel). Materiał ruchomy to głównie ceramika (834 fragm.), żużel, polepa, niewielka 
liczba kości zwierzęcych oraz jeden zielony paciorek szklany z oczkami i zapinka brązowa 
A VII s. l. Charakter obiektów i materiału ruchomego sugeruje, że natrafiono na strefę 
produkcyjną osady. Chronologia tej części osady mieści się w zasadzie w późnym okresie 
wpływów rzymskich, i to w jego wcześniejszym odcinku, na co wskazują cechy technolo
giczne i morfologiczne ceramiki oraz zapinka grupy VII serii l wg Almgrena. 

Kontynuacji badań na razie nie przewiduje się. 

Wrzępia, st. 13 
gm. Szczurowa, woj. tarnowskie 
AZP 102-62/79 

Muzeum im. Stanisława Fischera 
w Bochni 

.Badania prowadził mgr Jerzy Okoński. Finansowane przez Muzeum 
w Bochni ze środków KBN. Osada kultury przeworskiej , ślady osad
nictwa ze środkowej fazy wczesnego średniowiecza. 

Wyeksplorowano wykop o powierzchni 24 m2
, zlokalizowany na południow~j krawędzi 

rozległej osady o powierzchni kilku hektarów. Wyeksplorowano warstwę kulturową silnie 
zniszczonego stanowiska o maksymalnej miąższości 15 cm oraz odsłonięto pierwotną 
krawędź terasy cieku ograniczającego osadę od strony południowej . 

Wyeksplorowano obiekt 1/95, który stanowiła kolista jama o średnicy 1,8 m na pozio
mie wyróżnienia na głębokości 30 cm. Nieckowate dno jamy sięgało głębokości 70 cm, 
a wyznaczał je poziom spalenizny oraz warstwa polepy. W jamie w dwu poziomach wystę
powały warstwy "sprasowanych" naczyń zasobowych. Bezpośrednio pod warstwą wierzch-
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niej próchnicy występują 2-3 warstwy dużych fragmentów. Drugi poziom zalega nad polepą 
i spalenizną wyścielającą dno jamy. Jama ma charakter jamy odpadkowej (część skorup ma 
charakter braków ceramicznych). 

Z eksploracji warstwy kulturowej osady oraz wypełniska jamy pochodzi blisko 2500 
fragm. naczyń (w tym 134 brzegi). Poza kilkunastoma fragm. ceramiki kuchennej są to 
wyłącznie części szerokołnierzowych naczyń zasobowych. 

Wyszembork, st. IVa 
gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie 
AZP 21-69/-

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadził dr hab. Wojciech Nowakowski przy udziale mgr 
Anny Gręzak i Pawła Szymańskiego (autor sprawozdania). Finanso
wane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przy 
wsparciu Urzędu Gminy. Dziewiąty sezon badań. Cmentarzysko cia
łopalne kultury bogaczewskiej (późny okres przedrzymski i okres 
wpływów rzymskich) i grupy olsztyńskiej (okres wędrówek ludów) 
oraz pojedyncze groby kultury łużyckiej (epoka brązu). 

Stanowisko leży na płaskovv:;żu i krawędzi dość wysokiego, wschodniego brzegujeziora 
Salęt. W 1995 r. zbadano 300 m w południowo-zachodniej, zachodniej i północno-zachod
niej strefie stanowiska. Odkryto przy tym ok. 30 obiektów, w tym co najmniej 15 grobów 
ciałopalnych, w większości mocno zniszczonych przez orkę, oraz jeden szkieletowy pochó
wek koński (obiekt 251). Pozostałe obiekty to różnej wielkości i kształtujamy o niejasnym 
przeznaczeniu, niektóre zapewne nowożytne. Groby były umieszczane w skupiskach roz
dzielonych szerokimi, pustymi pasami. W tym roku zakończono badanie takiego skupiska, 
położonego w północno-zachodniej części stanowiska. Większość grobów zawierała popiel
nice, ustawione na ogół w niewielkich, kolistych jamach, a następnie obsypane popiołem 
ze stosu pogrzebowego. Wyróżniał się tu obiekt 233f, w którym przykryta misą popielnica 
umieszczona była w jamie o prawie metrowej średnicy, warstwa popiołu zalegała jedynie 
przy dnie. Bardzo interesujący był również zachowany w całości podwójny grób 233g-h. 
Zawierał on dwie popielnice dwustożkowe, a w jednej z nich znaleziono brązową szpilę 
typu L wg B. Beckmanna (tzw. wariant Nikutowo) z fazy B2IC1. Pozostałe pochówki były 
na ogół ubogo wyposażone -pochodzą z nich głównie paciorki szklane, a rzadziej paciorki 
bursztynowe lub brązowe. Do ważniejszych znalezisk z obiektów należą: fragm. żelaznej 
późnorzymskiej zapinki - zapewne typu A 158 (grób 246), dwie najprawdopodobniej 
wczesnorzymskie zawieszki brązowe w kształcie wieloszprychowego koła, ozdobione guz
kami (grób 248) oraz żelazna nakładka na pas, stanowiąca miniaturę imacza (grób 233b). 
Pochodzący z okresu wędrówek ludów grób koński (251) zawierał dwie niewielkie żelazne 
sprzączki, wędzidło z rogowymi pobocznicami i nożyce żelazne. Natomiast w obiekcie 
228b, będącym jamą użytkową, znaleziono naczynie przypominające tzw. typ praski z okre
su wędrówek ludów. 

Z warstwy ornej pochodzą m.in. następujące zabytki luźne: fragm. żelaznej sprzączki 
z nieruchomym kolcem przedłużonym w skuwkę (fazy Aa-BI), denar Hadriana (lata 119-
122), 3 niewielkie, brązowe sprzączki z owalną pogrubioną ramką, prostokątną skuwką 
i kolcem zaopatrzonym w metopkę (faza D), fragm. zapinki srebrnej, stanowiącej późny 
derywat typu A 167 (okres wędrówek ludów). Najciekawszym zabytkiem była jednak 
zachowana we fragmentach zapinka brązowa o powierzchni bogato zdobionej ornamentem 
reliefowym (tzw. Rankenornament), posiadająca pełną pochewkę i obudowaną kapturkiem 
szczątkową sprężynę, zdobioną na obu końcach masywnymi guzkami; bardzo szeroka 
cięciwa była tylko imitacją i spełniała jedynie funkcję dekoracyjną (okres wędrówek ludów). 

Materiały i dokumentacja znajdują się czasowo w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Badania będą kontynuowane. 
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Wyszembork, st. V 
gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie 
AZP 21-69/-

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadził dr hab. Wojciech Nowakowski przy udziale Pawła 
Szymańskiego (autor sprawozdania). Finansowane przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Urzędu 
Gminy Mrągowo. Pierwszy sezon badań (sondaż). Osada z okresu 
wpływów rzymskich (kultura bogaczewska) i okresu wędrówek lu
dów (grupa olsztyńska). 
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Stanowisko położone jest na dość rozległym półwyspie (średnicy ok. 130m), leżącym po 
wschodniej stronie jeziora Salęt, ok. 400 m na południe od cmentarzyska (st. IVa). Zostało 
zlokalizowane w latach 1993-1994 podczas poszukiwań powierzchniowych prowadzonych 
przy okazji badań na cmentarzysku. Znaleziono tu wówczas niewielką ilość ceramiki 
pradziejowej oraz pogiętą brązową bransoletkę z gładkiej taśmy szerokości 1,3 cm. 

Podczas badań wykopaliskowych wytyczono wykop sondażowy na południa~ stoku 
wyniesienia, w południowej strefie stanowiska. Zbadano w sumie ok. 160 m . Uwagę 
zwraca bardzo mała ilość materiału zabytkowego z obiektów i z ziemi ornej, przy zupeł
nym braku warstwy kulturowej. W trakcie badań odkryto i wyeksplorowano 13 obiektów 
pradziejowych. Do najbardziej interesujących należą 2 duże (średnicy 1-1,5 m, miąższości 
0,8-1,2 m) jamy zasobowe wypełnione resztkami organicznymi. 

Najciekawszego materiału dostarczył obiekt 4 pochodzący z okresu wędrówek ludów. 
Znaleziono w nim fragm. brzuśca i wylewy, najpewniej tzw. pucharka na pustej nóżce, 
fragm. naczyń z ornamentem stempelkowym, a ponadto ok. 15 kg polepy z odciskami 
żerdek będących pozostałością konstrukcji drewnianej. Natomiast z obiektu 8 pochodzą 
liczne fragm. dwóch garnków z baniastym chropowaconym brzuścem i lejowatym wyle
wem (okres wpływów rzymskich). 

Jedyny zabytek metalowy znaleziony podczas wykopalisk to ułamek brązowego druci
ka z obiektu 3. 

Materiały i dokumentacja znajdują się czasowo w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Badania będą kontynuowane. 

Wytyczno, st. 2 
gm. Urszulin, woj. chełmskie 
AZP 73-88/3 

Muzeum Okręgowe w Chełmie 

Badania prowadzili Teresa Mazurek i Wojciech Mazurek. Osada 
z młodszego okresu przedrzymskiego. 

*Literatura: Archeologia Polski .. . , s. 75-77. 

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

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Wojciech Siciński przy współpracy mgr. To
masza Prokopa. Finansowane przez Komitet Badań Naukowych. 
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Trzeci sezon badań. Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu 
przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich. 

Celem tegorocznych prac wykopaliskowych było uchwycenie granicy wschodniej stano
wiska. W tym celu wytyczono 3 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 350 m2

. Dwa 
z nich zostały przebadane całkowicie - odkryto tylko dwie jamy osadnicze o stosunkowo 
ubogiej zawartości kulturowej (kilkanaście fragm. ceramiki z okresu wpływów rzymskich). 
W trzecim wykopie stwierdzono obecność warstwy kulturowej o dość znacznej miąższości, 
zalegającej na dużym obszarze. Wykop ten określił zasięg osady w kierunku wschodnim. 
W jego obrębie stwierdzono obecność dużej ilości materiałów ceramicznych oraz żużla 
żelaznego kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów 
rzymskich. 

Materiały 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 przy współpracy mgr. To
masza Prokopa. Finansowane przez Komitet Badań Naukowych. 
Drugi sezon badań. Osada kultury przeworskiej z późnego okresu 
wpływów rzymskich. Ślady osadnictwa wczesnobrązowego i wczesno
lateńskiego. 

Kontynuowano prace w nawiązaniu do ubiegłorocznych wykopów. Badania wykopali
skowe objęły obszar o powierzchni 1925 m2

. Odkryto w sumie 32 obiekty archeologiczne 
o różnej funkcji, wśród których na uwagę zasługują obiekty mieszkalne, jamy osadnicze, 
paleniska, dymarki oraz piec do wypalania wapna. Chaty reprezentują typ obiektów 
zagłębionych, o powierzchni od 20 do 30 m2

. W kilku z nich stwierdzono ślady dołków 
posłupowych, których nie możnajednak powiązać w jakąś logiczną całość. W żadnej z chat 
nie odkryto śladów paleniska, co w przypadku osad kultury przeworskiej w rejonie Zadawic 
jest niemalże regułą . W wypełniskach chat odkryto dużą ilość fragm. ceramiki naczynio
wej, zarówno lepionej w ręku, jak i toczonej na kole, polepę oraz nieliczne kości zwierzęce. 

Ciekawym obiektem był już drugi na stanowisku piec do wypalania wapna. W planie 
płaskim miał kształt owalny o wymiarach ok. 220 x 200 cm. Zbudowany był z kamieni 
polnych, tworzących rodzaj niecki zagłębionej ok. 70 cm od współczesnej powierzchni 
gruntu. Dno pieca nie było wyłożone kamieniami. W jego wypełnisku o zabarwieniu ciem
noszarym znajdowały się fragm. polepy pochodzącej z kopuły pieca, drobne węgle drzewne 
oraz niezbyt liczne fragm. ceramiki ręcznie lepionej . 

Dymarki zachowały się w bardzo złym stanie. W zasadzie ich identyfikację umożliwiła 
obecność czarnego wypełniska z drobnymi żużlami żelaznymi o strukturze soplowatej. 

Materiał zabytkowy pozyskany w trakcie badań to w głównej mierze fragm. naczyń, 
wśród których na uwagę zasługują fragm. toczone na kole, fragm. naczyń zasobowych oraz 
przęśliki gliniane i fragm. ciężarków tkackich. Osobno należy wymienić fragm. naczynia 
typu terra sigillata z ornamentem figuralnym, znaleziony luźno. Z przedmiotów metalo
wych wspomnieć należy żelazny grot oszczepu. 

Podsumowując dwuletnie prace badawcze na stanowisku lc w Zadowicach należy 
stwierdzić, że objęły one obszar o powierzchni ponad 3600 m2

, doprowadziły do odkrycia 
w sumie 75. obiektów archeologicznych o różnej funkcji (chaty, paleniska, dymarki, wa
pienniki, jamy, dołki posłupowe), z czego 74 obiekty należy wiązać z kulturą przeworską, 
a jeden z okresem wczesnośredniowiecznym. Jeśli chodzi o datowanie obiektów kultury 
przeworskiej, to można wydzielić dwa bardzo wyraźne horyzonty chronologiczne: z młod
szego okresu przedrzymskiego oraz z późnego okresu wpływów rzymskich. 
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Ślady osadnictwa wczesnobrązowego są reprezentowane przez kilkanaście przedmio
tów krzemiennych, wśród których na uwagę zasługuje grocik sercowaty. 

Z okresu wczesnolateńskiego pochodzą jedynie niezbyt liczne fragm. ceramiki naczy
niowej. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym 
w Łodzi. 

Badania zakończono. 

Żółwin, st. 30, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Żółwin, st. 8, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie -patrz: wczesna epoka żelaza 
Żubrów, st. l, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie- patrz: wczesna epoka żelaza 

WCZESNE ŚREDNIOWIECZE 

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

Muzeum Zagłębia w Będzinie 

Badania prowadziła mgr A. Rogaczewska. Finansowane przez Mu
zeum Zagłębia w Będzinie. Piąty sezon badań. Cmentarzysko wczes
nośredniowieczne. Osadnictwo ludności kultury łużyckiej. 

W 1995 r. przebadano130m2 powierzchni stanowiska. Badaniami objęto teren przyle
gający od zachodu i północy do odkrytego w 1991 r. cmentarzyska z XII-pol. XIII w. Udało 
się ustalićjego północną granicę. Odkryto 20 grobów, podwyższając ich ogólną liczbę do 57 
(nie licząc luźnych znalezisk kości z grobów zniszczonych). Nie uległy zmianie ustalenia 
w sprawach chronologii i obrządku pogrzebowego. Zaobserwowano obniżenie się wskaźni
ka procentowego grobów wyposażonych do pochówków bez inwentarza, co potwierdza 
charakter cmentarzyska. Natrafiono na szczególnie bogato wyposażony grób młodej kobie
ty - inwentarz obejmował srebrne kabłączki, pierścionki i okazałą kolię z kamieni pół
szlachetnych i szkła. 

Wydobyto liczne przedmioty związane z osadnictwem wczesnośredniowiecznym. 
W północno-zachodniej części wykopu natrafiono na bogatą w zabytki warstwę po 

osadzie ludności kultury łużyckiej ze śladami palenia ognia i poniżej na związane z nią 
pozostałości obiektów stałych, jak wkopy po słupach i dna jam gospodarczych z ułamkami 
naczyń, kośćmi i fragm. muszli. 

Biskupin, st. 2a, gm. Gąsawa, woj. bydgoskie- patrz: wczesna epoka brązu 

Brańsk, st. l 
gm. loco, woj. białostockie 
AZP 45-83/1 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych na woj . białostockie 

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

Kontynuowano badania w południowo-zachodniej partii stanowiska, koncentrując się 
na rozpoznaniu systemu fortyfikacyjnego tej części grodu. Przebadano 85m2 powierzchni. 
Odsłonięto kolejny fragm . fosy, elementy drewnianych konstrukcji na hipotetycznej linii 
wału nie istniejącego w tym miejscu od II wojny światowej oraz fragm. obiektu użytkowego. 

Fosa w badanej partii o szerokości 5,8-6,3 m, z dwoma wydzielającymi się korytami 
o zbliżonych głębokościach (0,64-0,8 m) i różnych szerokościach (2,4; 3,6-3,9 m), była 
zagłębiona w piaszczyste podłoże. Jedna jej ściana miała konstrukcje szalunkowe. W ze
wnętrznym brzegu fosy, w różnych odstępach występowały pojedynczo wbijane słupy, do 
których od strony brzegu przylegała całą swą szerokością deska lub prostokątne w prze
kroju bierwiono. Koryta wypełnione były warstwami zasypiskowymi z niewielką ilością 
materiału zabytkowego, głównie średniowiecznego. W badanej partii fosy nie stwierdzono 
występowania poziomu akumulacji naturalnej. W odległości 3,6-4 m od brzegu fosy w kie
runku majdanu odsłonięto kolejne elementy konstrukcji drewnianych. Tworzyły je piono
wo wbite słupy oraz opalone, nadpalone i rozrzucone fragm. desek. Konstrukcja zalegała 
na głębokości 0,9 m od darni, na warstwie gliny barwy brunatnożółtawej, przemieszanej 
z ziemią o intensywnie brunatnym, niemal czarnym zabarwieniu, z dużą ilością drobnych 
okruchów drewna i próchna. Konstrukcję pokrywa płat przepalonej gliny koloru ceglasto
żółtego, o miąższości 0,14-0,28 m. Na poziomie zalegania konstrukcji znaleziono fragm. 
cegły palcówki i fragm. ceramiki, głównie średniowiecznej. 

Pomiędzy fosą i linią dookolnych wałów grodziska stwierdzono występowanie zniwelo
wanej warstwy żółtego piasku, tworzącego przestrzeń o szerokości 3,6-4 m. W połowie jej 
szerokości, w odległości 1,6-1,8 m od wewnętrznej ściany fosy, odkryto relikty umocnień 
drewnianych. Tworzyły je 2 rzędy pali, w przekroju trójkątnych, wbitych pod kątem 
ostrym w stosunku do siebie oraz piaszczystego podłoża. Długość konstrukcji wynosi 
2,3 m, zachowana wysokość pali- 0,3-0,53 m. Pierwotna wysokość była zapewne większa, 
gdyż konstrukcja zarysowała się na głębokości O, 75 m od darni, w postaci dwu równole
głych do siebie smug próchna. W konstrukcji i jej sąsiedztwie nie znaleziono materiału 
zabytkowego. 

W wykopie przecinającym płaszczyznę stanowiska z północy na południe odkryto w od
ległości 7,6 m od zewnętrznej ściany fosy (pomiar wykonano wzdłuż północno-wschodniej 
ściany profilowej wykopu), na głębokości 55-60 cm od poziomu darni, fragm. obiektu 
użytkowego, prawdopodobnie mieszkalnego, z ceramiką wczesnośredniowieczną. 

Materiał zabytkowy cechuje duża różnorodność oraz znaczna rozpiętość chronologicz
na. Dominuje materiał ceramiczny znacznie rozdrobniony oraz osteologiczny. Ze stu czte
rech przedmiotów znalezionych w tym sezonie wykopaliskowym, a zaliczonych do zaby
tków wydzielonych, najciekawszymi są: nożyk żelazny w oprawce kościanej, zdobiona 
hetka kościana, nożyce i klamry żelazne, pierścionek brązowy, miniaturowe naczynko 
o wypale redukcyjnym oraz wczesnośredniowieczne naczynie ze znakiem garncarskim. 

Na podstawie uzyskanego materiału zabytkowego wstępnie obiekt należałoby datować 
na okres 2. pol. XI-2. poł. XV w. Dalsze badania powinny wykazać, czy najstarsze osadnic
two miało charakter obronny czy otwarty. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 
Badania będą kontynuowane. 
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Brodnica-Michałowo, st. l 
gm.loco, woj. toruńskie 
AZP 35-51/104 

Muzeum w Brodnicy 

Badania prowadził mgr Kazimierz Grążewski. Finansowane przez 
Komitet Badań Naukowych. Czwarty sezon badań. Wczesnośrednio
wieczne grodzisko i osada przygrodowa z XITI w. 
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Badania wykopaliskowe prowadzone w 1995 r. na reliktach wczesnośredniowiecznego 
grodu kasztelańskiego stanowiły kolejny etap realizacji projektu badawczego fmansowane
go przez KBN pt. "Przemiany kulturowe pogranicza polsko-pruskiego we wczesnym 
średniowieczu . Dorzecze środkowej Drwęcy". Ich celem było zweryfikowanie wcześniej
szych ustaleń dotyczących stałych elementów osadniczych - umocnień fortyfikacyjnych, 
delimitacyjnych (fos) i zabudowy mieszkalnej. 

Na linii zlokalizowanej na podstawie fotointerpretacji zdjęć lotniczych suchej fosy 
założono łącznie 3 wykopy badawcze (1/95 o wymiarach 3,5 x 5 m, 2/95 o wymiarach 1,5 x 
4 m, 3/95 o wymiarach 3 x 2 m), które pozwoliły odkryć jej stratygrafię w różnych odcin
kach. Stwierdzono zaleganie nieckowatego kształtu nawarstwienia fosy sięgające maksy
malnie do 1,5 m głębokości. 

W wykopach (4/95 o wymiarach 3,5 x 1,5 m i 6/95 o wymiarach 1,5 x 3,5 m) usytuowa
nych na obszarze osady przygrodowej odsłonięto obiekty interpretowane jako relikty 
pieców-palenisk kamiennych. Miały one kształt wydłużonego owalu 70 x 120 cm o miąż
szości do 60 cm. Natomiast w strefie domniemanej zabudowy grodu (w jego północno
wschodniej części) w wykopie 5/95 o wymiarach 6,5 x 4 m zadokumentowano ślady obiektu 
mieszkalnego z ułożoną na bruku kamiennym czaszką końską -zapewne ofiarą zakładzi
nową. Wykop 7/95 usytuowany na grodzi, na północny wschód od wykopu 5/95, ujawnił 
znacznie zniszczone nawarstwienia osadnicze o miąższości do 125 cm, związane z funkcjo
nowaniem i zniszczeniem grodu. 

W sierpniu 1995 r. przystąpiono do inwentaryzacji wcześniej zlokalizowanego brodu 
przy grodzie michałowskim . W ramach założonej siatki pomiarowej udało się zadokumen
tować (przy współpracy ekipy płetwonurków z Akademickiego Klubu Badań Podwodnych 
przy Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
przebieg przeprawy na dnie Drwęcy. Bród tworzył poprzeczną do nurtu rzeki, szeroką na 
ok. 4 m groblę, zbudowaną z warstw faszyny umacnianej kołkami i piaskiem z kamieniami. 

Z odkrytych konstrukcji przekładkawo-hakowych stanowiących umocnienie nabrzeża 
przystani rzecznej przy grodzie michalowskim pobrano próby do datowań dendrochrono
logicznych, które wykonał dr A. Zielski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(uzyskano 3 daty ścinki drewna: 1225 AD, 1189 AD oraz 1286 AD). 

Budy Głogowskie, st. 11 i 36 
gm. Głogów Małopolski, woj. 
rzeszowskie 
AZP 100-75/12 i 101-75/58 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadzili mgr mgr Antoni Lebelczyk i Piotr Mi tura (w roku 
1994). Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie i Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie. Badania 1994-
1995 r. Kompleks osadniczo-grodowy z okresu wczesnego średniowiecza 

Stanowiska nr 11 (osada) i 36 (grodzisko) odkryte zostały w 1986 r. w trakcie badań 
powierzchniowych AZP. Kompleks ten zajmuje ciąg piaszczystych wyniesień, wypiętrzo
nych kilka metrów ponad płaską dolinę. Ta wyodrębniająca się krawędź rozgranicza 
Płaskowyż Kolbuszowski i Rynnę Podkarpacką. 



86 Wczesne średniowiecze 

Osada zajmuje powierzchnię ok. 5 ha, a znajdujące się opodal grodzisko, o regularnie 
kolistym kształcie, ma średnicę ok. 60 m i wały o wysokości od 2m (od strony majdanu) do 
5 m (od strony zewnętrznej). 

Badania podjęto w związku z niszczeniem stanowisk przez eksploatację piasku. 
W 1994 r. ograniczono się do eksploatacji obiektów w skarpie piaskowni znajdującej się we 
wschodniej części osady oraz do założenia wykopu przy drodze przecinającej osadę, w pro
fllu której widoczny był zarys większego obiektu (jak się później okazało półziemianki) . 
Pod darnią i ok. 20-centymetrową warstwą kulturową wystąpiły obiekty archeologiczne, 
zawierające ceramikę pozwalającą je datować na X-XI w. W tym samym roku zdecydowano 
się również na wstępne rozpoznanie stratygrafii grodziska, przycinając prom. istniejącego 
przekopu przez wał (wykop III/94). 

W 1995 r., na skutek ponownego zgłoszenia o niszczeniu obiektów archeologicznych 
przez rów zaporowy w lesie, podjęto dalsze badania nieopodal grodziska, w zachodniej 
partii osady. W założonym tutaj wykopie o wymiarach 6 x 7 m odkryto kolejną półziemian
kę (obiekt 8) o kwadratowym obrysie i boku 5 m. Na uwagę zasługuje odsłonięcie kamien
nego pieca oraz "ofiary zakładzinowej " w postaci naczyń wkopanych przy południowej 
ścianie obiektu. Ten ostatni zwyczaj stwierdzono również w odkrytej w 1994 r. półziemian
ce z wykopu II/94 (obiekt 1). 

Dokończono eksplorację przekopu przez wał grodziska, w którym nie natrafiono na 
ślady większych konstrukcji, a jedynie niewielkie pasma spalenizny i liczne węgielki 
drzewne. Ponadto z dolnych partii wału pozyskano l fragm. ceramiki wczesnośrednio
wiecznej. Przecięto także dwoma wykopami majdan grodziska, uzyskując kilka fragm. 
ceramiki wczesnośredniowiecznej, zalegającej niestety na złożu wtórnym. 

W sumie, w trakcie dwóch sezonów badawczych, przebadano w obrębie 8 wykopów 
powierzchnię 225 m2

, odkrywając 11 obiektów archeologicznych, w tym 4 chaty-półzie
mianki (obiekty: l , 4, 8 i 11). Uzyskany materiał pozwala datować je :wszystkie na X-XI w. 

Bukowo Morskie 
gm. Darłowo, woj. koszalińskie 
AZP 11-22/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Koszalinie 
AKANT Sp. z o. o. Dokumentacja Ewi
dencja i Konserwacja Zabytków War
szawa 
Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr mgr Jerzy Kalicki, Henryk Janacha (autor 
sprawozdania) i Franciszek Lachowicz. Nadzór mgr in~ . arch. An
drzej Fijałkowski. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Koszalinie. Pierwszy sezon badań . Kościół i teren pokla
sztorny cystersów z XIII w. 

Przy północnej (przymorskiej) drodze z Koszalina do Darłowa, w miejscowości Bukowo 
Morskie, przy brzegu jeziora o tej samej nazwie, znajduje się pacysterski kościół gotycki 
z XIV w. Obecnie jest on kościołem parafialnym p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Do Bukowa Morskiego cystersi zostali sprowadzeni przez księcia gdańskiego Święto
pełka II w początkach 2. poł. XIII w. Otrzymali duże nadania ziemskie i w XIII-XIV w. 
wznieśli zespół zabudowań klasztornych z kościołem . Kres działalności cystersów bukaw
skich nastąpił w l. poł. XVI w. , w okresie reformacji. W 1535 r. nastąpiło rozwiązanie 
konwentu cystersów, a ich dobra przejęli książęta zachodniopomorscy i przedstawiciele 
możnych rodów pomorskich. Zespół zabudowań klasztornych, jak się przyjmuje, uległ 
zniszczeniu na początku XVIII w. Z uwagi na to, że nie zachowały się do naszych czasów 
informacje pisane i ikonograficzne dotyczące czasu powstania innych zabudowań klasztor
nych, ich wyglądu i rozplanowania, a także lokalizacji w terenie, poza istniejącym kościo
łem, zaistniała konieczność podjęcia prac wykopaliskowych dla wyjaśnienia tych problemów. 
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Na ogół przyjmuje się, że zespół zabudowań klasztornych mógł znajdować się w są
siedztwie dzisiejszego kościoła. Podjęte w 1995 r. badania wykopaliskowe miały to zwery
fikować. Na terenie przykościelnym (d. cmentarzu), na obszarze ponad 45 arów założono 
28 różnych wymiarów wykopów archeologicznych oraz 2 wewnątrz istniejącego kościoła. 
Nadto wykonano ponad 100 odwiertów archeologicznych na całym obszarze przykościel
nym. Stwierdzono, że na terenie przy istniejącym kościele z XIV w. brak jest śladów 
architektonicznych związanych z zabudową klasztorną, zatem klasztor cystersów bukow
akich musiał się znajdować w innym miejscu. Badania ujawniły jednak, że przed wzniesie
niem XIV-wiecznego kościoła istniała tu starsza budowla, prawdopodobnie również sakral
na, z ok. poł. XIII w. Fragmentarycznie ślady tej budowli odsłonięto na głębokości ok. 
2,3 m w wykopie XXIII, założonym na wschód od prezbiterium istniejącego kościoła. 
Konstrukcja ta, o wstępnie uchwytnych wymiarach 5,4 x 3 m, to pionowe paliki, poziome 
belki drewniane (do 8 cm średnicy), spalenizna i cegły dużych wymiarów (30 x 15 x 10,5 cm) 
oraz polepa. Miąższość resztek tej konstrukcji wynosi 1,2 m. Konstrukcję można łączyć ze 
starszym kościołem, który został spalony w wyniku najazdu na cystersów bukowakich 
rycerstwa pomorskiego w 1296 r. 

Zebrane w trakcie badań ruchome materiały zabytkowe, głównie ceramika, wskazują, 
że wcześniej na tym terenie istniała osada kultury łużyckiej, a następnie osada wczesno
średniowieczna z ok. XII w. Była to prawdopodobnie osada rybacka. Pozostałe, liczniejsze 
materiały ceramiczne wiążą się już z osadnictwem cysterskim (XIII/XIV w.) oraz czasami 
nowszymi. 

Szczegółowa penetracja terenów wokół Bukowa Morskiego oraz pewne informacje 
uzyskane od mieszkańców zdają się wyraźnie wskazywać, że zespół zabudowy klasztornej 
znajdował się ok. 300 m na północ od kościoła, na skarpie nad ciekiem Bagiennica (d. 
Młynówka), lub też na południowym stoku wyniesienia, również ok. 300 m od obecnego 
kościoła. W miejscach tych należy podjąć badania wykopaliskowe. 

Chełmża, st. 20 
gm. loco, woj. toruńskie 
AZP 26-43/56 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika In
stytut Archeglogii i Etnologii Zakład 
Archeologii Sredniowiecza i Czasów 
Nowożytnych w Toruniu 

Badania prowadził dr Dariusz Poliński (autor sprawozdania) przy 
współudziale mgr. Witolda Tokarskiego i 16-osobowej grupy studen
tów archeologii. Nadzór naukowy dr Wojciech Chudziak. Finansowa
ne przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu 
,,Adalbertus", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Urząd 
Miejski w Chełmży. Pierwszy sezon badań. Osada pradziejowa (okres 
halsztacki i lateński/wpływów rzymskich?), osada wczesnośrednio
wieczna? (IX-l. poł. X w.) i grodzisko wczesnośredniowieczne (4. ćw. 
XI -XI/XII w.). 

Badania wykopaliskowe na stanowisku 20, stanowiącym główny element wczesnośre
dniowiecznego zespołu osadniczego przy jeziorze Archidiakonka w Chełmży, przeprowa
dzono 26 VI-15 VII 1995 r. W części południowo-wschodniej grodziska wytyczono 3 wykopy 
o łącznej powierzchni ok. 45 m2

• Zlokalizowano je na najwyższym wypiętrzeniu wału 
grodziska oraz na jego zewnętrznym i wewnętrznym stoku. Jeden z wykopów (2/95) obej
mował swoim zasięgiem wcześniejszy sondaż (1/92). Analiza układu stratygraficznego 
w wykopie 2/95 pozwoliła wyróżnić dwie wczesnośredniowieczne fazy osadnicze: fazę 
starszą (przedgrodową?; faza 1), której pozostałością jest warstwa VIII, datowaną na 
podstawie zespołu ceramiki częściowo obtaczanej na IX-l. pol. X w., oraz fazę młodszą 
(grodową; faza II), której pozostałość stanowi warstwa VII, datowaną również na podsta
wie ceramiki, przede wszystkim zaś serii naczyń całkowicie obtaczanych o technologii 
i technice wykonania, a także zdobnictwie charakterystycznym dla 4. ćw. XI i XI/XII w. 
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W wykopie 1/95 odsłonięto dobrze zachowane drewniane elementy konstrukcyjne wału 
grodowego, tzw. przekładkę, zalegające stosunkowo płytko pod powierzchnią . 

Wydobyto kilkaset fragm. ceramiki naczyniowej, w tym większość wczesnośrednio
wiecznych (głównie ceramika częściowo i całkowicie obtaczana) oraz zalegających na złożu 
wtórnym ułamków naczyń ceramiki "łużyckiej" z okresu halsztackiego i późnośrednio
wiecznej ceramiki stalowoszarej. Wystąpiły także liczne kości zwierzęce. Spośród zaby
tków pozaceramicznych na uwagę zasługują: wyroby z żelaza (grocik strzały do łuku 
i trzewik pochwy od miecza) oraz szydło kościane. Wszystkie wymienione zabytki wydzie
lone zalegały jednak na złożu wtórnym. 

Materiały wraz z kompletem dokumentacji przechowywane są w Instytucie Archeolo
gii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Badania będą kontynuowane. 

Chełmża, st. 28 
gm. loco, woj. toruńskie 
AZP 36-43/88 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika In
stytut Archeologii i Etnologii Zakład 
Archeologii Średniowiecza i Czasów 
Nowożytnych w Toruniu 

Badania prowadził dr Dariusz Poliński (autor sprawozdania) przy 
współudziale mgr. Witolda Tokarskiego i 16-osobowej grupy studen
tów archeologii. Nadzór naukowy dr Wojciech Chudziak. Finansowa
ne przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu 
"Adalbertus", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
Urząd Miejski w Chełmży. Pierwszy sezon badań. Osada pradziejowa 
(neolit, okres halsztacki i okres lateński/wpływów rzymskich?) i osa
da wczesnośredniowieczna (2. pol. X-XIJXII w.). 

Badania wykopaliskowe na stanowisku 28, stanowiącym element składowy wczesno
średniowiecznego zespołu osadniczego przy jeziorze Archidiakonka w Chełmży, przepro
wadzono w 26 Vl-15 VII 1995 r. Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni ok. 47 m2

. 

Większość obiektów kulturowych stwierdzono w obrębie wykopu 111/95, który w trakcie 
eksploracji poszerzono do powierzchni ok. 27 m2. Obiekty w formie jam miały silnie 
zniszczone partie stropowe (wieloletnia intensywna orka) oraz niekiedy bardzo niewielką 
miąższość (np. obiekt 1/95 z wykopu 1/95- do ok. 15-20 cm), stąd też materiał zabytkowy 
wydobywany z ich górnych partii był częściowo przemieszany. Pod względem chronologii 
wyeksplorowane obiekty należy łączyć z dwiema wczesnośredniowiecznymi fazami osadni
czymi, datowanymi na podstawie zespołów ceramiki naczyniowej: starszą (faza l) datowa
ną szeroko od 2. poł. X do poł. XI w. oraz młodszą (faza II) datowaną od pol. XI do przełomu 
XI i XII w. 

Wydobyto ok. 1,5 tys. fragm. ceramiki naczyniowej, przede wszystkim wczesnośrednio
wiecznej (głównie ceramika częściowo i całkowicie obtaczana), ale także zalegające na zło
żu wtórnym ułamki naczyń ceramiki "łużyckiej" z okresu halsztackiego. Wystąpiły też 
liczne kości zwierzęce . Spośród zabytków pozaceramicznych na uwagę zasługują: 3 przę
śliki gliniane, szydło kościane, 2 szydła z poroża (w tym jedno kompletne), fragm. grzebie
nia z poroża oraz ostroga żelazna. 

Materiały wraz z kompletem dokumentacji przechowywane są w Instytucie Archeolo
gii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Badania będą kontynuowane. 
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Chlebnia, st. III Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii gm. Grodzisk Mazowiecki, 

woj. st.warszawskie 
AZP 59-62/6 

Badania prowadziła dr Joanna Kałaga i mgr Andrzej Olsienkiewicz. 
Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskie
go. Pierwszy sezon badań . Ślad osadnictwa z epoki brązu i przełomu 
VIINIII w. oraz osada przygrodowa z XI-XIII w. 
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Przeprowadzono badania wykopaliskowo-sondażowe. W wykopie o wymiarach 5 x 38 m, 
wytyczonym przez środek stanowiska, ujawniono 48 obiektów i warstwę kulturową 
o miąższości ok. 0,4 m, zalegającą bezpośrednio pod powierzchnią ziemi. 

Obiekty wystąpiły w dwóch poziomach. Do pierwszego poziomu zaliczono 10 obiektów, 
których zarysy uchwycono w spągu warstwy kulturowej . Były to nieckowate jamy o zróż
nicowanej wielkości i miąższości, wypełnione intensywnie czarną ziemią, wymieszaną 
z dużą ilością drobnych fragm. ceramiki, kości zwierzęcych i drobnych kamieni polnych. 
Obiekty te wyrlatowano na XI-XIII w. 

Do drugiego poziomu zaliczono 38 obiektów, których zarysy ukazały się na tle calca. 
Wyróżniono wśród nich skupisko dziewięciu nieckowatych jam, wypełnionych jasnobru
natną ziemią, zawierających niewielką ilość drobnych kości zwierzęcych i drobnych fragm. 
ceramiki. Na podstawie cech technologicznych ceramikę tę ogólnie wyrlatowano na epokę 
brązu. Pozostałe obiekty z poziomu drugiego to jamy posłupowe, rozproszone nieregular
nie w środkowej i wschodniej części rozpoznanego odcinka stanowiska. Na obecnym etapie 
badań nie ma podstaw do ich datowania i łączenia z obiektami wczesnośredniowiecznymi 
czy starożytnymi. 

W warstwie kulturowej odsłonięto duże ilości ceramiki i kości zwierzęcych . Ceramika 
z warstwy jest analogiczna do ceramiki pochodzącej z obiektów z poziomu pierwszego. 
W wypełnisku warstwy kulturowej brakjest znalezisk z epoki brązu i starszych faz okresu 
wczesnośredniowiecznego. Zawartość kulturową tej warstwy uzupełnia kilkanaście zaby
tków, w tym paciorki szklane, wyroby z żelaza (noże, szydła, grot strzały, bełt kuszy), 
wytwory i półwytwory z kości i rogu (szydła, oprawki), dzwoneczek z brązu, a także osełki 
kamienne i rozcieracze kamienne. Na szczególne wyróżnienie zasługują duże fragm. na
czynia glinianego rozproszone w kilku miejscach na stropie calca. Wstępnie wyrlatowano je 
na przełom VIIIVIII w. 

Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Badania nie będą kontynuowane. 

Czarna Wielka, st. I 
gm. Grodzisk, woj . białostockie 
AZP 49-83/1 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska-Puszkarska. Finanso
wane przez Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Białymsto
ku. Jedenasty sezon badań. Cmentarzysko z grobami w obudowach 
kamiennych z XI i XIII w. i cmentarzysko nowożytne. 

Badania miały charakter ratowniczy. Koncentrowały się w części zachodniej, północn~ 
i południowej cmentarzyska. Założono 4 wykopy badawcze o łącznej powierzchni 280 m . 
Wykopy wytyczone na odcinku zachodnim stanowiska potwierdziły bardzo duży stopień 
zniszczenia cmentarzyska przez wkopy. 

W wykopie o wymiarach 10 x 10 m, który obejmował ha I ar 52, zadokumentowano 
dwie warstwy drobnego bruku kamiennego, wydzielono jedną zniszczoną obudowę ka-
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mienną - nr 252, zadokumentowano 6 grobów szkieletowych - nr 239-244. Przeważały 
pochówki dzieci. Zmarli byli ułożeni na wznak, w pozycji wyprostowanej, wzdłuż osi 
poł!ldniowy wschód-północny zachód, głową na północny zachód. Ręce były wyprostowane, 
ułożone wzdłuż tułowia. Zmarli byli pochowani bez wyposażenia, jedynie przy szkielecie 
dziewczynki zadokumentowano brązową zausznicę o kabłąku owiniętym spiralowatym 
drucikiem, zwiniętą blaszkę brązową, fragm. ozdób cynowych, skorodowane paciorki 
szklane i paciorki z masy ceramicznej. 

W wykopie obejmującym ha I ar 53 stwierdzono przemieszany charakter eksplorowa
nej warstwy. Wykonano dokumentację rysunkową dużych głazów kamiennych stanowią
cych pozostałość obstaw grobowych. Wydzielono jedną obudowę kamienną nr 253. Na tym 
odcinku były już prowadzone "prace wykopaliskowe" . 

Jeden grób szkieletowy (nr 245 pochówek dziecka) zadokumentowano w obrywie żwi
rowni. 

Cmentarzysko z grobami w obudowach kamiennych jest datowane na XI-XIII w. 
W wykopie wytyczonym w ha III ar 23 zadokumentowano 6 nowożytnych grobów 

szkieletowych - nr 246-251. Zmarli byli ułożeni na wznak, w pozycji wyprostowanej, 
wzdłuż osi wschód-zachód, z niewielkim odchyleniem na południowy wschód-północny 
zachód, głową na zachód. Ręce były wyprostowane, ułożone wzdłuż tułowia. W grobach 
nr 248, 250, 251 stwierdzono i zadokumentowano ślady trumien. 

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

Czarna Wielka, st. Vlli 
gm. Grodzisk, woj. białostockie 
AZP 49-83/8 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych na woj. białostockie 

Badania prowadziła mgr Krystyna Bieńkowska (Muzeum Okręgowe 
w Białymstoku). Finansowane przez Konserwatora Zabytków Arche
ologicznych na woj. białostockie. Pierwszy sezon badań. Kurhan 
wczesnośredniowieczny? z pochówkami nowożytnymi. 

Kurhan znajdował się ok. 100 m na północny zachód od st. I-cmentarzyska z grobami 
w obudowach kamiennych i ok. 375 m na północny wschód od drogi z Czarnej Wielkiej do 
Czarnej Średniej. Pierwotnie miał postać kopca średnicy ok. 18m i wysokości ok. 1,5 m. Bada
niami objęto wschodnią część nasypu - zachodnia została zniszczona przez wybranie 
kamieni i eksploatację żwiru. Fragmenty szkieletów znajdowano w różnych częściach wy
bierzyska żwiru oraz na powierzchni wschodniej części nasypu. 

Nasyp kurhanu miał konstrukcję kamienną. Od strony wschodniej otoczony był rowem 
szerokości ok. 2m i głębokości ok. 0,5 m. Między kamieniami nasypu występowała cerami
ka, głównie nowożytna. W dolnych warstwach nasypu znaleziono kilkanaście fragm. cera
miki wczesnośredniowiecznej. 

W zachowanej części kurhanu zlokalizowano 20 pochówków szkieletowych. Część 
zmarłych pogrzebano w trumnach, z których zachowały się fragm. drewna i gwoździe. 
Zmarłych układano w pozycji wyprostowanej, na wznak, głową na zachód. Na palcach 
jednej z pochowanych osób znaleziono 3 pierścionki-kółka z brązu. Pozostałe pochówki nie 
posiadały wyposażenia. Umieszczano je w nasypie kurhanu już po jego wzniesieniu. 
W miejscach występowania pochówków nasyp pozbawiony był na całej głębokości płaszcza 
kamiennego. Pierwotnie pochówkiem tego grobowca był pochówek ciałopalny, umieszczo
ny w centrum nasypu, w jamie pod pierwotną próchnicą; został on zniszczony przez 
późniejsze pochówki szkieletowe. Analizując konstrukcję nasypu, znalezione fragm. cera
miki i gwoździe z trumien należy stwierdzić, że odkryte pochówki szkieletowe są nowożyt
ne, a kurhan został wtórnie wykorzystany jako miejsce grzebalne. 

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



Informator Archeologiczny 1995 

Dzibice, st. 3 
gm. Kroczyce, woj. często
chowskie 
AZP 91-53/12 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Wojewódzki w Częstochowie 

Badania prowadził mgr Jacek Koj. Badania ratownicze, wstępny etap 
prac. Osada wczesnośredniowieczna. 
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Stanowisko zlokalizowane jest na plaży sztucznego zbiÓrnika na rzece Białce, u podnó
ża Góry Słupsko w paśmie Skał Kroczyckich. Niszczone jest w wyniku działalności tury
stycznej, spiętrzenia wody w zbiorniku, eksploatacji dzikiej piaskowni. 

Badaniami objęto wyrobiska dzikiej piaskowni w wyższej partii stoku doliny, na granicy 
obecnej plaży- jej części piaszczystej i trawiastej. W wyniku prac obejmujących oczy
szczenie i zadokumentowanie profili wyrobisk oraz wykonanie trzech wykopów, w najbar
dziej zniszczonej części piaskowni ujawniono duże zniszczenia warstwy kulturowej i war
stwy pierwotnego humusu. Oprócz zniszczeń wydobyciem piasku, w wyniku niwelacji przy 
budowie zbiornika w znacznej części "zdjęto" warstwę kulturową. 

Materiał ceramiczny był znikomy. W wykopie II ("wyspa" między wyrobiskami piasku) 
odsłonięto zarys obiektu, przy którym zachował się ślad dołka posłupowego. Obiekt miał 
szerokość ok. 2,4 m, długość jego nie jest możliwa do ustalenia (wkopy eksploatacyjne 
piaskowni). W odległości 3 m na południe od przypuszczalnego obiektu (po drugiej stronie 
wyrobiska) odkryto owalną jamę 0,9 x l m, zagłębioną 0,8 m od poziomu pierwotnego 
humusu. W wypełnisku jamy znajdowało się kilka drobnych fragm. ceramiki i kości zwie
rzęcych. Wykop III wykazał całkowite zniwelowanie warstwy kulturowej. Całość materia
łów pozyskanych w trakcie badań datować można wstępnie na X-pol. XI w. 

Na powierzchni stanowiska (do ok. 2,5 ha) ilość znajdowanej ceramikijest większa niż 
w nikłej pozostałości warstwy kulturowej badanej jego części. Przy obniżonym lustrze 
wody, na piaszczystej plaży widoczne są kilkumetrowej średnicy zaciemnienia, ułożone 
półkoliście, wzdłuż dawnej krawędzi cypla nad rzeką Białką. 

Stanowisko wchodzi zapewne w skład systemu osadniczego związanego z grodziskiem 
zlokalizowanym na szczycie Góry Słupsko. Wymaga badań ratowniczych, stacjonarnych. 

Badania będą kontynuowane. 

Garbów, st. l , gm. loco, woj. lubelskie- patrz: okres nowożytny 
Glisno, st. 27, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Głogów-Ostrów Tumski, st. 2, 
kolegiata 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 68-19/2 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania prowadził prof. dr hab. Olgierd Czerner. Udział wzięli mgr 
mgr Zenon Hendei (kier. zespołu archeologicznego), Wacław Pogo
rzelski, Krzysztof Czapla, Piotr Gierczak oraz dr Czesław Lasota 
i mgr inż . Jerzy Burnita. Finansowane przez Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków w Legnicy. Fundamenty kościółka z XII w., gród 
wczesnośredniowieczny (schyłek X-XIII w.). 

W 1995 r. przystąpiono na szeroką skalę do prac zabezpieczających mury kolegiaty 
w Głogowie. Przeprowadzono archeologiczno-architektoniczne badania w środku obiektu. 
Prace eksploracyjne zrealizowano w wykopie szerokopłaszczyznowym (nr VII) o powierz
chni ok. 2,1 ara, usytuowanym w środkowej i wschodniej części nawy głównej kolegiaty. 
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W pierwszym etapie prac odsłonięto zalegające poniżej posadzki mury kamiennego kościo
ła z XII w., w drugim badania skoncentrowano na przeprowadzeniu wykopalisk w trzech 
sondażach usytuowanych w obrębie wyko~u. 

Pierwszy sondaż, o powierzchni 6,2 m , został zlokalizowany przy wewnętrznym licu 
północnego muru kamiennego kościoła z XII w. W wykopie stwierdzono zaleganie pięciu 
warstw kulturowych, z których pierwsza (zarazem najgrubsza), licząc w kolejności ich 
eksploracji, związana była z przebudową wspomnianego kościółka, natomiast cztery pozo
stałe odpowiadały najstarszym poziomom użytkowrn grodu wczesnośredniowiecznego . 

Drugi sondaż, zajmujący powierzchnię 22,1 m , został założony w. zachodniej części 
kościółka i przylegał do wewnętrznego lica murów. Wzdłuż jego wschodniego boku odsło
nięto dalszą część kamiennego muru empory, którego południowy skrawek odkrył w latach 
60. prof. T. Kozaczewski. Z uwagi na trudne warunki techniczne związane z wykonywany
mi robotami budowlanymi, prac eksploracyjnych w tym miejscu nie doprowadzono do 
końca (calca). 

Trzeci sondaż (13m2) przylegał dłuższym bokiem do zewnętrznego lica zachodniego 
muru XII-wiecznego kościoła. Odsłonięto fragm. kwadratowego obiektu zarysowany wko
pem fundamentowym, w którym znajdowały się kamienie łączone zaprawą wapienną, 
stanowiące pozostałość po kamiennym murze. Układ tego obiektu był zakłócony od strony 
wschodniej usytuowanym w tym miejscu kościołem z XII w., przecinającym przebieg jego 
fundamentów. Uchwycona relacja stratygraficzna pozwala przyjąć, że stanowi on fragm. 
większego założenia, starszego od wspomni.anej budowli. W środku kwadratowej kon
strukcji zdołano wyeksplorować 3 warstwy kulturowe, z których dwie pierwsze, licząc 
w kolejności ich zdejmowania, należy wiązać z przebudową wspomnianych założeń archi
tektonicznych, natomiast trzecia stanowi fragm. poziomu użytkowego grodu wczesnośre
dniowiecznego. Prace eksploracyjne w tym sondażu doprowadzono jedynie do głębokości 
392 cm poniżej repera, ponieważ znaczna głębokość wykopu oraz jego mała odległość od 
naruszonych już filarów międzynawowych kolegiaty stwarzała realne zagrożenie zawale
nia się tych konstrukcji. 

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

Górzyca, st. 17, gm. loco, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

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

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Halina Karwowska. Finansowane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku i Urząd 
Gminy w Gródku. Czwarty sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne ze śladami intensywnego osadnictwa średniowiecznego i no
wożytnego . 

Badania wykopaliskowe prowadzono w południowej części grodziska (kontynuacja prac 
z 1994 r.) oraz na majdanie. W sumie przekopano ok. 160m2 powierzchni. 

W bieżącym sezonie uchwycono zachodnią część budynku "południowego", odkrytego 
w 1994 r. Pomieszczenie o wymiarach ok. 5 x 5 m było podpiwniczone. Piwniczka o wymia
rach 3 x 4 m była obudowana drewnem łączonym na zrąb i obłożona wtórnie wsypanym 
calcem. W przyziemiu (na parterze lub może nawet na piętrze) zachodnie pomieszczenie 
budynku ogrzewane było piecem wykonanym z kafli garnkowych. Rumowisko tego pieca 
po pożarze budynku wypełniło w znacznym stopniu piwniczkę. Pozyskano duże ilości 
materiału zabytkowego, głównie fragm. piecowych kafli garnkowych (ok. 5500) oraz 
fragm. ceramiki naczyniowej (ok. 5500). Do najciekawszych zabytków należy: 6 monet 
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(szelągów Jana Kazimierza, 1664-1666), narzędzie kościane służące do ornamentowania 
ceramiki oraz brązowa zawieszka z wypukłym przedstawieniem ludzkiej twarzy. 

W wykopie zlokalizowanym na majdanie odkryto grobowiec murowany o wymiarach 
2, 7 x 1,4 m (częściowo zniszczony przez prace niwelacyjne prowadzone na grodzisku 
w latach 30. XX w.). Znajdował się w nim pochówek w trumnie. Szkielet w układzie anato
micznym leżał na osi wschód-zachód z głową na zachód. Kości kończyn górnych były zgięte 
w łokciach i złożone na klatce piersiowej. W trakcie eksploracji grobowca znaleziono 11 
gwoździ żelaznych oraz fragm. tkaniny (pod kośćmi czaszki). 

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

Badania będą kontynuowane. 

Horodyszcze, st. I 
gm. Wisznice, woj. bialskopod
laskie 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Biała Podlaska 

Badania prowadził mgr Mieczysław Bienia wraz z klasą autorską LO 
w Komarówce Podlaskiej. Konsultant prof. dr hab. M. Miśkiewicz. 
Finansowane przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie, 
Zakłady Mięsne "FELIX" w Rossoszu, Spółdzielnię Mleczarską 
"SPOMLEK" w Radzyniu Podlaskim, Przedsiębiorstwo "POLK
RES" w Białej Podlaskiej. Drugi sezon badań . Grodzisko wczesnośre
dniowieczne z XI-XII w. 

Odkryte w latach 50. XX w. Grodzisko "Cerkwisko" ma kształt pierścieniowaty o śred
nicy 36 m. Całość otacza fosa. Obiekt położony jest na piaszczystym wyniesieniu wśród 
podmokłych łąk dna doliny rzeki Zielawy. W 1963 r. badania wykopaliskowe przeprowa
dzał na nim mgr Andrzej Hunicz z Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skło
dowskiej w Lublinie. Wykop założono na majdanie grodziska oraz przecięto wał, w profilu 
którego nie zauważono śladów konstrukcji drewnianych. Odkryto kilkaset fragm. cerami
ki, żelazny grocik strzały oraz żelazne krzesiwo. 

W 1995 r. wykop o powierzchni 1/2 ara założono na majdanie grodu, w miejscu gdzie 
występowały zagłębienia związane z działalnością poszukiwaczy skarbów. W wykopie od
słonięto jednolitą warstwę kulturową o miąższości nie przekraczającej 20 cm, z której 
uzyskano kilkadziesiąt fragm. ceramiki, żelazny uchwyt wiadra, nożyk żelazny. Pod war
stwą kulturową w północno-wschodnim narożniku odkryto zarysy obiektu, który okazał 
się studnią. W górnej części miała ona konstrukcję drewnianą, z zachowanych resztek 
której pobrany został materiał do analizy dendrachronologicznej. 

Horodyszcze, st. III 
gm. Wisznice, woj. bialskopod
laskie 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Biała Podlaska 

Badania prowadził mgr Mieczysław Bienia wraz z klasą autorską LO 
w Komarówce Podlaskiej. Konsultant prof. dr hab. M. Miśkiewicz. 
Finansowane przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie, 
Zakłady Mięsne "FELIX" w Rossoszu, Spółdzielnię Mleczarską 
"SPOMLEK" w Radzyniu Podlaskim, Przedsiębiorstwo "POLK-
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RES" w Białej Podlaskiej. Pierwszy sezon badań. Osada wczesnośre
dniowieczna z VIII-XDI w. 

Osada została odkryta w 1963 r. przez Andrzeja Hunicza z Katedry Archeologii Uni
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Położona jest na piaszczystym wyniesie
niu wśród podmokłych łąk dna doliny rzeki Zielawy, na zachód od grodziska. 

Badania wykopaliskowe prowadzono w okresie 26 VI-7 VII 1995 r. W jej wschodniej 
i południowej części założono 6 wykopów o łącznej powierzchni 1,5 ara. 

W wykopach pod warstwą humusu, w którym występowałajuż znaczna ilość zabytków, 
odsłonięto jednolitą czarną warstwę kulturową o miąższości dochodzącej do 0,4 m, z której 
uzyskano znaczną ilość materiału ceramicznego, kostnego oraz kilkadziesiąt przedmiotów 
metalowych (nożyki, fragm. strzemienia, żelazny grocik strzały, fragm. wędzidła) i narzę
dzi kościanych i rogowych (m.in. przekłuwacze, narzędzia do ornamentowania ceramiki 
i in.). Pod warstwą kulturową odsłonięto 15 obiektów osadniczych (m.in. 2 obiekty mie
szkalne naziemne, półziemiankę, 4 jamy osadnicze, 3 paleniska). Odkryte obiekty repre
zentują chronologicznie 3 fazy zasiedlania osady: I -VIII-IX w.; II - X-XI w.; III -
XI/XII-l. pol. XIII w. 

Ogółem uzyskano kilka tysięcy fragm. ceramiki, kilkadziesiąt kilogramów kości zwie
rzęcych i kilkadziesiąt zabytków wydzielonych: m.in. naczynia gliniane, przedmioty żela
zne i kościane, przęśliki, paciory, monety, grocik żelazny i krzemienny. 

Wyniki badań na osadzie oraz na pobliskim grodzisku i cmentarzysku mogą dać cieka
wy obraz procesów osadniczych we wczesnym średniowieczu w mikroregionie osadniczym 
nad Zielawą. 

Badania wykopaliskowe będą kontynuowane. 

łlorodyszcze,st.rv Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii gm. Wisznice, woj. bialskopod

laskie 
AZP 67-87/4 

Badania prowadziła dr Joanna Kalaga. Konsultacje prof. dr hab. 
M. Miśkiewicz. Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersyte
tu Warszawskiego. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko wczesnośre
dniowieczne (IX-XI w.). 

Stanowisko odkryte zostało w 1964 r. - zlokalizowano wówczas 7 kopców, z których 
jeden przebadano sondażowo . Badania wykopaliskowe podjęto w ramach prowadzonej na 
terenie woj. bialskopodlaskiego i woj. siedleckiego akcji weryfikowania wczesnośrednio
wiecznych cmentarzysk kurhanowych. Są one kontynuacją prac prowadzonych tutaj 
w 1991 i 1994 r. 

Cmentarzysko porośnięte jest wysokim poszyciem leśnym i drzewami sosnowymi. Kop
ce słabo wyróżniają się z otoczenia. Penetracja stanowiska przeprowadzona przed rozpo
częciem badań wykazała, że cmentarzysko składa się z 10 kurhanów. Rozplanowanie mogił 
jest grupowe i bezładne. 

Wykopaliskowo przebadano 3 kurhany oznaczone numerami 7, 8 i 9, znajdujące się 
w południowo-zachodniej części cmentarzyska. Ustalono, że kopce miały jednolitą kon
strukcję nasypów, jednorodny typ pochówka i identyczny inwentarz zabytkowy. Kurhany 
zachowały się do wysokości 0,25-0,7 m (mierząc od współczesnej powierzchni ziemi). 
Tworzą je nasypy piaszczyste, kolistego kształtu, silnie rozmyte, o średnicy u podstawy ok. 
7-8 m. W nasypach wyróżniono następujące warstwy: I- humus leśny; II- jądro kopca 
z drobnoziarnistego, jasnożółtego piasku; III- warstwa spalenizny zalegająca u podstawy 
kopca, z popiołu wymieszanego z kawałkami zwęglonego lub nadpalonego drewna; IV -
calec, jasnożółty, pylący się, nie przepalony piasek. 
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Stwierdzono, że w przebadanych kurhanach warstwa ciałopalenia zalega u podstawy 
nasypów, a więc identycznie jak we wszystkich pozostałych kurhanach; jej miąższość 
wynosi 10-20 cm. Zalega ona w postaci jednolitego płaszcza spalenizny, złożonego na 
wtórnym, piaszczystym podłożu calcowym. W warstwie tej ujawniono silnie przepalone 
i bardzo drobne szczątki kostne oraz drobne fragm. naczyń glinianych. Znaleziska te 
uznano za ślady pochówków typu podkurhanowego. Ceramikę uznać należy za jedyny 
element wyposażenia grobowego, podobnie jak w kurhanach przebadanych wcześniej. 

Interesującym znaleziskiem jest ujawnienie w kurhanie nr 9 śladów spalonej, częścio
wo zachowanej czworokątnej konstrukcji drewnianej, zalegającej u podstawy nasypu, na 
stropie warstwy popiołu. Konstrukcja ta nawiązuje bezpośrednio do lepiej zachowanej 
konstrukcji odsłoniętej w kurhanie nr 4. 

Łącznie na cmentarzysku w Horodyszczu przebadano 9 kurhanów. Ich cechą wspólną 
jest identyczna konstrukcja nasypów i identyczny rodzaj złożonego w nich ciałopalnego 
pochówka typu podkurhanowego. Elementem różnicującym jest ilość materiału zabytko
wego zalegającego w poszczególnych mogiłach oraz obecność lub brak czworokątnej kon
strukcji drewnianej. 

Analizy specjalistyczne materiału kostnego i ceramicznego, przeprowadzone w najbliż
szym czasie dla wszystkich kurhanów, pozwolą ujawnić szczegóły zwyczajów pogrzebo
wych panujących na tym cmentarzysku. 

Na obecnym etapie badań nad wczesnośredniowiecznymi ciałopalnymi cmentarzyska
mi kurhanowymi na obszarze międzyrzecza Bugu, Krzny i Liwca, obiekt w Horodyszczu 
został najlepiej rozpoznany. Do najcenniejszych odkryć zaliczyć należy ujawnienie jedno
czasowych, zbiorowych, kurhanowych pochówków ciałopalnych, znanych dotychczas jedy
nie ze źródeł pisanych. Za ważne odkrycie uznać trzeba także współwystępowanie w jed
nym zespole zamkniętym (kurhan nr 3) ceramiki o cechach charakterystycznych dla 
wczesnych i młodszych faz wczesnego średniowiecza . Fakt ten wpłynie na zmianę archeo
logicznych hipotez dotyczących datowania ceramiki z okresu wczesnośredniowiecznego na 
obszarze środkowego dorzecza Bugu. 

Badania wykopaliskowe zakończono . W toku są prace dotyczące analizy pozyskanego 
materiału. 

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

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła Halina Taras. Osada wielokulturowa. N eolit, 
wczesna epoka brązu, wczesne średniowiecze. 

*Literatura: Archeologia Polski ... , s. 151-155. 

Jankowo Dolne, st . 21, gm. Gniezno, woj. poznańskie- patrz: późne średniowiecze 

K~anowice,st.33 
gm. Wąwolnica, woj. lubelskie 
AZP 75-77/75 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

Badania prowadziła dr Jolanta N ogaj-Chachaj (UMCS) i mgr Paweł 
Lis (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym). Finansowane 
przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Drugi sezon 
badań. Osada wielokulturowa (kultura lubelsko-wołyńskiej ceramiki 
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malowanej, kultura pucharów lejkowatych, wczesne średniowiecze, 
średniowiecze). 

Stanowisko 33 w Karmanowicach położone jest na szczycie i stoku rozległego wzniesie
nia lessowego o przebiegu wschód-zachód, leżącego ok. 15-20 m ponad podmokłym w tym 
miejscu dnem Niecki Karmanowickiej. W trakcie badań powierzchniowych natrafiono na 
kilkaset fragm. naczyń datowanych wstępnie od IX do XVII w. Natrafiono także na nielicz
ne fragm. ceramiki kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych. Celem tego
rocznych badań sondażowych (które z przyczyn niezależnych miały ograniczony charak
ter) było określenie charakteru i dokładnej chronologii stanowiska. 

W wykopie I o wymiarach 5 x 3 m natrafiono na bliżej nieokreślone fragm. obiektu 
o głębokości do 180 cm. W jego części stropowej znaleziono niezbyt liczne fragm. ceramiki 
wczesnośredniowiecznej i nowożytnej, natomiast w części brzeżnej wystąpiły fragm. cera
miki i narzędzi wykonanych z krzemienia czekoladowego, należących do kultury lubelsko
wołyńskiej ceramiki malowanej. W dnie obiektu natrafiono na fragm. granitowych żaren. 
Obiekt powstał przypuszczalnie w okresie neolitu. Precyzyjne określenie jego funkcji 
i chronologii możliwe będzie w wypadku kontynuacji badań. 

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

Badania będą kontynuowane. 

Leszczyna, st. l 
gm. Urzędów, woj. lubelskie 
AZP 82-78/1 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziło Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS 
(reprezentowane przez Grzegorza Mączkę i Rafała Niedźwiadka) pod 
opieką naukową dr hab. Ireny Kutyłowskiej i dr. Andrzeja Rozwałki . 
Finansowane z funduszu Koła i funduszu samorządu studenckiego 
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow
skiej, Fundację im. Stefana Batorego, Urząd Gminy w Urzędowie. 
Pierwszy sezon badań. Wczesnośredniowieczne grodzisko. 

Stanowisko położone jest ok. 50 km na południe od Lublina. Warownia zajmuje kilku
nastometrowej wysokości cypel na wschodniej, stromej krawędzi zbocza doliny bezimien
nego cieku. W chwili obecnej umocnienia obronne grodziska czytelne są jako dwa koncen
tryczne pierścienie wałów, przedzielone głęboką fosą. 

W sezonie 1995 równolegle prowadzono tradycyjne wykopaliska i wykonywano odwier
ty sondażowe. Wykop nr 1/95 objął zachodni wycinek wału wewnętrznego i część przywa
łową majdanu. Nie stwierdzono w nim żadnych konstrukcji drewnianych lub kamiennych, 
które stanowiłyby szkielet wału. Rozpoznano jedynie silnie uwarstwione ziemne usypisko. 
Ponadto zarejestrowano poziom zalegania humusu pierwotnego. Bezpośrednio na nim 
zalegała warstwa spalenizny, która wyznacza moment rozpoczęcia sypania wału. Zabytki 
ruchome z warstwy użytkowej partii przywałowej pozwalają datować powstanie umocnień 
grodziska na VIII w. 

Wykop nr 2/95, stanowiący przedłużenie wykopu nr 1/95 w kierunku zachodnim, przy
niósł tylko jeden fragm. ceramiki datowanej na VIII w. Nie stwierdzono tu nawarstwień 
wskazujących na istnienie zabudowy dookolnej. 

Wykop nr 5/95 założono na szerokim wypłaszczeniu pomiędzy wałem zewnętrznym 
a fosą wewnętrzną. We wszystkich częściach wykopu nr 5/95 (5A, 5B, 5C) uchwycono 
skupisko kamieni. Zinterpretowano je jako pozostałość drogi, która okrążała fosę po 
wschodniej stronie grodziska. Kamieniom towarzyszyła warstwa (nr 8) obfitująca w cera
mikę z VIII w. 
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Odwierty wykazały, że nawarstwienia pochodzenia antropogenicznego na majdanie 
grodziska mają niewielką miąższość. Analiza profilu odwiertu nr 31W nasuwa wniosek, iż 
zachodni odcinek wału wewnętrznego zbudowany jest podobnie jak jego wschodni odpo
wiednik. Po wschodniej stronie wału zewnętrznego zidentyfikowano nawarstwienia wska
zujące na istnienie drugiej fosy. Mogła ona mieć ok. 2,25 m głębokości, przy co najmniej 5 m 
szerokości. 

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

Badania prawdopodobnie będą kontynuowane. 

Lubsko, st. 31, gm. loco, woj. zielonogórskie- patrz: okres nowożytny 

Łąki, st. 5 
gm. Wąwolnica, woj. lubelskie 
AZP 77-77/-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie 

lub 77-78/-

Badania prowadziła dr Jolanta Nogaj-Chachaj. Finansowane przez 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pierwszy sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna (IX-X w.). 

Przypadkowo zebrana przez wójta gminy Mariana Żabę ceramika doprowadziła do 
zlokalizowania nowej osady wczesnośredniowiecznej, datowanej wstępnie na IX-poł. X w. 
Ponadto stwierdzono występowanie na wierzchowinie charakterystycznego dla cmenta
rzysk neolitycznych na Płaskowyżu Nałęczowskim bruku wapiennego. Odkryte stanowi
sko (nieznane dotąd ani z badań wykopaliskowych, ani AZP) otrzymało nazwę Łąki 5. 
W październiku 1995 r. przeprowadzono prace interwencyjne, zabezpieczające stanowisko 
przed zniszczeniem. 

Stanowisko położone jest na wierzchowinie i stromym stoku garbu lessowego, znajdu
jącego się na granicy dwóch regionów: Płaskowyżu Nałęczowskiego i Równiny Bełżyckiej. 
Zasięg i charakter stanowiska jest na obecnym etapie badań trudny do ustalenia, ze 
względu na pokrycie jego powierzchni licznymi uprawami stałymi. W wąwozie polnym 
wzdłuż stoku stromego wzniesienia lessowego odkryto pozostałości dwóch obiektów. 

Pierwszy z nich, o wymiarach 210 x 180 cm i głębokości ok. 40 cm, został zniszczony 
przez drogę polną. Pełnił on przypuszczalnie funkcje gospodarczo-produkcyjne. Kształt 
obiektu był niezbyt regularny; jego północno-wschodnia część uległa zniszczeniu wskutek 
rozjeżdżenia drogi dojazdowej do pól uprawnych. Wypełl!isko jamy miało niejednolity 
charakter, barwę pomarańczowobrązowoczarną, miejscami przechodzącą w intensywnie 
czarną. W obrębie obiektu natrafiono na stosunkowo nieliczne fragm. ceramiki, a w jego 
przydennej części na pozostałości paleniska i być może ślady pieca kopułkowego. 

Drugi obiekt, położony w odległości ok. 75 m na południe od pierwszego, przebadany 
jedynie częściowo (przeszkodziła temu obecność zboża ozimego), o głębokości ok. 20 cm, 
pełnił przypuszczalnie funkcje mieszkalne. Wypełniska jamy było jednorodne, intensywnie 
czarne, z wyraźnymi śladami spalenizny. We wnętrzu obiektu natrafiono na 2 fragm. 
wylewów naczyń wczesnośredniowiecznych, datowanych wstępnie na IX w. W części połu
dniowej obiektu i w profilu znaleziono wiele drobnych fragm. czerwonych granitów (nie
które z nich były przepalone) oraz liczne, różnej wielkości fragm. węgli drzewnych (zostały 
pobrane do analizy paleobotanicznej). 

W okolicach NałęczowaiWąwolnicy w przeszłości natrafiono już na ślady osad wczes
nośredniowiecznych, datowanych na VIII, IX i X w. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
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Łubowice, st. l, gm. Kiszkowo, woj. poznańskie- patrz: neolit 
Łyniew, st. XIV, gm. Wisznice, woj. bialskopodlaskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Myszki, st. 37, IP!l· Kiszkowo, woj. poznańskie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres 
wpływów rzymskich 
Nowa Wieś, st. l , gm. loco, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Nowe Bagienice, st. m, wykop l 
gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie 
AZP 22-68/-

ARCHEO-ADAM 

Badania prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowali A. i W. Burhula 
(inwestorzy prywatni). Pierwszy sezon badań . Jama zasobowa w ob
rębie osady wczesnośredniowiecznej . 

Nadzór archeologiczny prowadzono w dniach 16-18 VIII 1995 r. na terenie inwestycji 
budowlaneJ. Wykop zasadniczy miał kształt prostokąta o wymiarach 17,5 x 11,5 m 
(ok. 201m ). Ponadto nadzory prowadzono nad wykopami przy zachodnim skraju wykopu 
zasadniczego (pod fundamenty w niepodpiwniczonej części budynku) oraz na południe od 
wykopu głównego, przy wykopie pod przyłącze wodno-kanalizacyjne o dłu~ości 12 
m. W sumie nadzorowano prace przy wykopach o łącznej powierzchni ok. 240 m , głębo
kość nie przekraczała 1,8 m. 

W obrębie całego wykopu stwierdzono występowanie wierzchniej warstwy w postaci 
szarej ziemi próchniczej (warstwa orna) o miąższości 0,15-0,4 m, zalegającej na całeowym 
podłożu piaszczystym i piaszczysto-gliniastym pochodzenia morenowego. Wyjątek stanowi 
sytuacja zarejestrowana między lO a 12m wykopu przy profilu północno-zachodnim, gdzie 
wystąpił obiekt w postaci jamy o średnicy w stropie ok. 2 m i głębokości 1,2 m. Mamy tu 
prawdopodobnie do czynienia z opróżnioną jamą zasobową (być może rodzaj kopca do 
przechowywania warzyw lub ziemniaków). Niestety eksploracja obiektu nie wykazała 
obecności warzyw czy też pozostałości zbóż . Natrafiono jedynie na nieliczny i bardzo 
rozdrobniony materiał ceramiczny w postaci fragm. naczyń. Wypełnisko jamy, której strop 
zarejestrowano poniżej szarej ziemi próchniczej i ok. 0,3-metrowej grubości szarożółtej, 
piaszczystej ziemi na poziomie ok. 174,2 m n. p. m., stanowi licząc od góry: brunatna glina 
z wtrętami szarej ziemi o miąższości 0,3 m, brunatna glina o miąższości ok. 0,5 m oraz 
w spągu szara, piaszczysta glina o grubości nie przekraczającej 0,2 m, zalegająca na 
warstewce szarej ziemi z wtrętami brunatnej ziemi. Jej miąższość w części południowo-za
chodniej wynosiła 0,15 m, natomiast w części północno-wschodniej nie przekracza 
0,1 m. Na uwagę zasługuje fakt, iż warstewka ta unosi się gwałtownie w kierunku północ
no-wschodnim, tak że jej strop w części południowo-zachodniej zalega na poziomie ok. 
173,32 m n . p. m. , natomiast przy skraju północno-wschodnim na poziomie 173,7 m n. p. 
m. Tak więc na dwóch metrach odległości różnica poziomu w obrębie jej zalegania wynosi 
0,48 m. Podkreślić należy, iż materiał ceramiczny pozyskany w trakcie nadzorów pochodzi 
właśnie z tej warstwy. Zalegała ona na brunatnej glinie, której strop w tym miejscu 
również unosi się w kierunku północno-wschodnim. Otoczenie jamy stanowią warstwy 
całeowe w postacijasnożółtego i ciemnożółtego piasku od strony północno-wschodniej oraz 
żółte gliny od strony południowo-zachodniej. Ponadto w obrębie jamy wystąpiły 2 niewiel
kie, silnie zbutwiałe paliki o średnicy 0,06 m, w układzie poziomym przy skraju południo
wo-zachodnim i północno-wschodnim, w odległości 1,4 m od siebie. Niestety ich niewielka 
średnica oraz bardzo zły stan zachowania, jak również fakt, iż mamy tu do czynienia 
z drewnem iglastym, nie pozwoliły na wykonanie badań dendrochronologicznych. Tak 
więc ustalenie dokładnej chronologii omawianego obiektu jest niemożliwe, poza ogólnym 
stwierdzeniem, iż mamy tu do czynienia z jamą o wczesnośredniowiecznej proweniencji. 
Niestety również materiał ceramiczny ze względu na swoje znaczne rozdrobnienie i nie
wielką ilość nie pozwala na uściślenie chronologii . Pozyskano tu bowiem jedynie 6 fragm. 
z obrębu jamy zasobowej i l fragm. z powierzchni terenu na północny zachód od wykopu. 
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Wszystkie fragm. bez wyjątku są pozostałością naczyń ceramicznych. Wśród pozyskanych 
fragm. można wyróżnić 2 niewielkie wylewy, l fragm. partii przydennej, l bardzo mały 
fragm. szyjki (bez krawędzi wylewu) oraz 3 fragm. czerepów (2 fragm. z jamy i l z powierz
chni). Wszystkie wypalono w atmosferze utleniającej . Mają one barwę czerepu od ceglastej 
do brunatnej. Masa ceramiczna została schudzona dużą domieszką tłucznia z piaskiem 
oraz piasku o grubej granulacji. We wszystkich fragm. zaobserwowano niewielką domie
szkę drobno rozkruszonej miki. Ponieważ mamy tu do czynienia z ceramiką ręcznie 
lepioną i częściowo obtaczaną, można zaryzykować stwierdzenie, iż obiekt pochodzi z IX 
lub X w. 

· Dokumentacja znajduje się w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Olsztynie oraz 
w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami) . 

Okulice, st. 18, gm. Rzezawa, woj. tarnowskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres 
wpływów rzymskich 

Osiek Rypiński, st. l 
gm. loco, woj. toruńskie 
AZP 37-51/1 

Muzeum w Brodnicy 

Badania prowadził mgr Kazimierz Grążawski. Finansowane przez 
Komitet Badań Naukowych. Pierwszy sezon badań . Gród wczesno
średniowieczny z 2. pol. XII-l. pol. XIII w. 

Przeprowadzone w 1995 r. prace stanowiły kolejny etap badań w ramach grantu pt. 
"Przemiany kulturowe pogranicza polsko-pruskiego we wczesnym średniowieczu . Dorze
cze środkowej Drwęcy". 

Gród osiecki znajduje się ok. 800 m na zachód od centrum wsi i 250 m na południe od 
szosy Osiek-Radzik.i. Jego wyniosłe do kilkunastu metrów wały układają się na kształt 
elipsy 100 x 80 m i wkomponowane są w naturalnie obronny układ jarów-fos; dnem 
jednego z nich płynie bezimienny ciek wodny. 

Założono 2 wykopy badawcze: 1/95 i 2/95, usytuowane w linii północ/zachód i połu
dnie/wschód, o wymiarach 4 x 7 m każdy, oddzielone metrowym świadkiem . W wykopach 
zarejestrowano czytelny układ stratygraficzny, na który składały się nawarstwienia sięga
jące ok. 3 m. Zarówno układ warstw o charakterze demolacyjno-rumowiskowym, jak i za
warty w nich materiał zabytkowy wskazują najedną fazę osadniczą stanowiska, mieszczą
cą się w przedziale od 2. pol. XII po l. pol. XIII w. Datowanie to przyjęto opierając się na 
analizie dość licznego zespołu ceramiki naczyniowej (ponad 3 tys. fragm.), reprezentowa
nego wyłącznie przez naczynia całkowicie obtaczane, silnie profilowane, najczęściej śred
niościenne, ornamentowane zazwyczaj dookolnymi żłobkami lub narzędziem grzebyko
wym oraz rytą linią falistą lub niekiedy listwą plastyczną. Pojawiły się także okazy 
z cylindryczną szyjką oraz grubościenne prażnice. Wśród zabytków wydzielonych na uwa
gę zasługują 3 grzebienie kościane, których stylistyka wykonania wskazuje na XII-wieczną 
metrykę. 

Analiza pokonsumpcyjnych zwierzęcych szczątków kostnych wykonana przez D. Mako
wieckiego wykazała zdecydowaną przewagę ssaków domowych (85,8%) nad dzikimi 
(13,6%). 

Otorowo, st. 66, gm. Szamotuły, woj. poznańskie- patrz: neolit 
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Parzeń, st. l Muzeum Mazowieckie w Płocku 
gm. Brudzeń Duży, woj. płockie 
AZP 48-52/40 

Badania prowadził mgr Tomasz Kordala. Finansowane przez Mu
zeum Mazowieckie w Płocku. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne. 

Niewielkie grodzisko, po raz pierwszy odnotowane w literaturze w 1879 r., reprezentu
je pod względem położenia topograficznego typ wysoczyznowy. Jest ono usytuowane na 
krawędzi urwistego, prawego brzegu Skrwy Prawej, wznoszącego się na wysokość ok. 25 m 
nad poziom rzeki. Obszar wysoczyznowy sąsiadujący z wyniosłą skarpą terasy nadzalewo
wej to tylko lekko pofalowana równina morenowa, stanowiąca północno-wschodni skraj 
Pojezierza Dobrzyńskiego. Po inwentaryzacji grodzisk byłego powiatu płockiego, przepro
wadzonej w latach 50. XX w. przez Zakład Polskiego Atlasu Archeologicznego, obiekt był 
badany sondażowo przez W. Szymańskiego w 1966 r. Na podstawie fragm. ceramiki naczy
niowej grodzisko wyrlatowano wtedy na XII w. 

Obecny stan zachowania uniemożliwia dokonanie klasyfikacji typologicznej grodziska. 
Zachowana część wału o wysokości 1,1 m i szerokości do 8m nie tworzy zamkniętego 
pierścienia, lecz ma kształt podkowiasty, przylegając ramionami do krawędzi skarpy. 
Dostępu do warowni bronił nie tylko wał główny, ale także sucha fosa, utworzona na 
znacznym odcinku przez naturalne jary rozcinające krawędź wysoczyzny oraz wał ze
wnętrzny, którego fragm. o długości 5,5 m i wysokości 80-90 cm zachował się od południo
wego zachodu. Można przypuszczać, że powierzchnia majdanu wynosiła niespełna 100m2

. 
Powierzchnię całej warowni trudno jest, z uwagi na dokonane zniszczenia, dokładniej określić. 

W 1995 r. wyeksplorowano wykop o powierzchni 21 m2 (1,5 x 14 m), który przeciął 
zachowany odcinek wału zewnętrznego i jego przedpole od północnego zachodu. Na głębo
kości 105 cm od kulminacji wału zewnętrznego zalegała warstwa próchnicy pierwotnej 
o miąższości do 20 cm, wyklinowująca się w stronę fosy oddzielającej wał główny od 
zewnętrznego. Bezpośrednio nad nią wyraźnie rysował się nasyp wału o zachowanej wyso
kości 65 cm, nakryty warstewką humusu współczesnego o miąższości 15-25 cm. Do budo
wy wału użyto czystego, ciemnożółtego piasku. Inne elementy konstrukcji obronnej (ka
mienie, drewno) nie wystąpiły. Wał zewnętrzny był więc zbudowany tak samo jak wał 
główny, to jest wyłącznie z piasku. Jasnożółty piasek calcowy występujący pod próchnicą 
pierwotną przechodził na głębokości 1,6 m od kulminacji wału w pokład czerwonobrunat
nej gliny zwałowej. W tej części wykopu, która przylegała do wału zewnętrznego od 
północnego zachodu stwierdzono nieckowate zagłębienie, będące najprawdopodobniej śla
dem jeszcze jednej suchej fosy, otaczającej ten wał od zewnątrz. Obserwacja profili wykopu 
pozwoliła na stwierdzenie, że fosa ta miała ok. l m głębokości i 2,5 m szerokości górnej. 
Różnica poziomów między jej dnem a dzisiejszą kulminacją wału zewnętrznego wynosi 1,9 
m. Zagłębienie fosy jest dzisiaj niewidoczne, całkowicie wypełnia je szarobrunatna próch
nica, która spłynęła z sąsiednich zboczy. 

W obrębie wykopu wystąpił skromny materiał zabytkowy, ograniczający się do trzyna
stu fragm. starozytnych naczyń glinianych, z czego 8 wystąpiło w warstwie nasypowej 
wału zewnętrznego, a 5 - w warstwie piasku caleowego na przedpolu wału i fosy. Zabytki 
te znajdowano pojedynczo na głębokości od 22 do 80 cm. Materiał ceramiczny tworzą: 
drobny ułamek górnej części naczynia z zaokrągloną krawędzią wlewu oraz 12 fragm. 
brzuśców. Wszystkie fragm. pochodzą z naczyń ręcznie lepionych, grubościennych, charak
teryzujących się gładzonymi i czernionymi powierzchniami wewnętrznymi oraz chropowa
eonyroi powierzchniami zewnętrznymi o zabarwieniu żółtym i brunatnym. Tylko w jed
nym przypadku wystąpił ryty ornament w postaci pionowych, głębokich nacięć. Tę dość 
jednorodną ceramikę można datować na okres halsztacki - początek okresu lateńskiego 
(schyłkowa kultura łużycka lub kultura grobów kloszowych). Wobec braku starożytnej 
warstwy kulturowej, materiał ten można zinterpretować jako zalegający na wtórnym zło-



,----- ---------------------

Informator Archeologiczny 1995 101 

żu ślad osadnictwa z wczesnej epoki żelaza, związany być może z eksploatacją rzeki lub 
z pozyskiwaniem gliny. 

Zwraca uwagę brak materiału zabytkowego z okresu wczesnego średniowiecza, co 
koresponduje częściowo z wynikami badań W. Szymańskiego w 1966 r. Ceramikę 
XII-wieczną odkrył on tylko na majdanie gródka, natomiast w nawarstwieniach wału 
głównego wystąpiły wyłącznie ułamki naczyń starożytnych. Wydaje się, że pomimo okre
ślonego kontekstu źródłowego dodatkowe umocnienia grodu badane w 1995 r. należy 
połączyć chronologicznie i funkcjonalnie z zasadniczym, XII-wiecznym trzonem warowni. 
Wniosek taki z jednej strony znajduje uzasadnienie w analizie morfologicznej stanowiska, 
z drugiej zaś opiera się na stwierdzeniu wyraźnych podobieństw w budowie wałów główne
go i zewnętrznego. Ostatecznie więc gródek w Parzeniu można uznać za małą, lecz solidnie 
ufortyfikowaną twierdzę, otoczoną podwójnym pierścieniem? wałów ziemnych i podwójną 
fosą. Niestety dokonanie bliższej charakterystyki wielkościowej zniszczonego grodziska, 
a zwłaszcza ustalenie dużo mówiącej relacji procentowej powierzchni majdanu do powierz
chni całkowitej nie jest możliwe. 

Mówiąc o przeznaczeniu omawianego obiektu należy raz jeszcze podkreślić jego nie
wielkie rozmiary, które raczej wykluczają możliwość pełnienia przez gród funkcji admini
stracyjnych. Natomiast solidne umocnienia warowni zdają się eksponować znaczenie 
czynnika militarnego, implikowanego potrzebą skutecznej ochrony określonego miejsca. 
Takim newralgicznym punktem, gdzie istniała konieczność utrzymania spokoju i porząd
ku, mogła być przeprawa przez rzekę. Analiza ukształtowania terenu w sąsiedztwie gro
dziska wykazała, że w odległości ok. 300 m na południowy wschód od stanowiska znajduje 
się stosunkowo wygodny dostęp do Skrwy. W miejscu tym płynąca wśród łąk rzeka jest 
płytka, a jej nurt zdecydowanie wolniejszy. Fokonanie jej w bród nie nastręcza większych 
trudności. Ochrona tego miejsca mogła więc należeć do obowiązków kilkuosobowej załogi 
stacjonującej w grodzie w Parzeniu. 

Materiały i dokumentację złożono w Muzeum Mazowieckim w Płocku. 
Badania zakończono. 

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

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadziła mgr Ewa Marczak ((autorka sprawozdania) pod 
merytorycznym kierunkiem prof. dr. h~. Jerzego Gąssowskiego. 
Pracami terenowymi kierowała Agnieszka Zelechowska. Udział wzię
li studenci Instytutu Archeologii UW, studenci Uniwersytetu Mikoła
ja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej. w Puł
tusku. Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu War
szawskiego oraz Elektrociepłownię "Siekierki". Jedenasty sezon ba
dań . Grodzisko, wczesne średniowiecze: VIII-XI w. 

Celem prowadzonych w 1995 r. prac było lepsze rozpoznanie obszaru stanowiska na 
odcinku między II (wewnętrznym) a III (zewnętrznym) wałem grodziska, które pozwoliło
by odpowiedzieć na pytanie, czy przed powstaniem wałów II i III oraz fosy istniała w tym 
miejscu wcześniejsza zabudowa z okresu wczesnego średniowiecza, nie związana z kon
strukcjami obronnymi, i czy wypełniska fosy wskazuje na jej dwufazowaść odpowiadającą 
fazom chronologicznym wałów II i III? Wytyczono wykop archeologiczny XLI o powierzch
ni 5 x 7 m w części południowo-wschodniej stanowiska. Odkryto 11 warstw kulturowych, 
fragm. obiektu przestrzennego (ziemianki, prawdopodobnie z piecem kamienno-glinia
nym, w południowo-wschodnim narożniku wykopu), 68 fragm. ceramiki oraz 82 zwierzęce 
szczątki kostne. 
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Stwierdzono, że badana fosa ma dwie fazy użytkowe oraz że przed powstaniem umoc
nień obronnych w postaci II i III wału z fosą istniała pomiędzy nimi zabudowa z okresu 
wczesnego średniowiecza. 

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

Nie planuje się prowadzenia dalszych prac wykopaliskowych na obszarze położonym 
między wałem II i III grodziska. 

Podebłocie, st. 5 - osada przy
grodowa 
gm. Trojanów, woj. siedleckie 
AZP 69-73/-

Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii 

Badania prowadziła mgr Ewa Marczak pod merytorycznym kierun
kiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego . Pracami terenowymi kie
rował Marcin Kołacz (autor sprawozdania). Udział wzięli studenci 
Instytutu Archeologii UW, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtu
sku, Instytutu Archeologii w Londynie oraz wolontariusze z Polski 
i ze Stanów Zjednoczonych. Finansowane przez Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Elektrociepłownię "Siekierki". 
Trzeci sezon badań. Osada przygrodowa: IX/X-XI w. 

Stanowisko zlokalizowano na południowym stoku cypla, na którym położone jest 
wczesnośredniowieczne grodzisko (st. 1). Badania w sezonie 1995 były kontynuacją prac 
sondażowych z lat 1992-1994 i miały na celu: 
- ustalenie zasięgu stanowiska, 
- dokładniejsze poznanie stratygrafii stanowiska i ewentualne powiązanie jej ze stratygra-
fią stanowisk l i 2, 
- dokończenie eksploracji obiektu nr 6, 
- poznanie układu przestrzennego osady, 
- zdobycie danych umożliwiających dokładniejsze datowanie. 

Wytyczono 2 wykopy (IX- 46 x 2m i X- 31,6 x 2m) o łącznej powierzchni 155,2 m2
, 

na południowym stoku cypla, wzdłuż osi północ-południe. Wyodrębniono m.in. dwie war
stwy spływowe i 4 obiekty przestrzenne. Warstwy spływowe odznaczają się znaczną miąż
szością i oprócz ceramiki wczesnośredniowiecznej zawierają bardzo silnie rozdrobniony 
węgiel drzewny. Spośród odkrytych obiektów jeden (obiekt lO w wykopie IX) ma charakter 
niewielkiej jamy o wymiarach l x 0,8 m, drugi (obiekt 8 w północnej części wykopu IX), 
przebadany częściowo, to prawdopodobnie ziemianka z bardzo dobrze zachowanymi kon
strukcjami drewnianymi. W ziemiance oprócz licznych fragm. ceramiki znaleziono przepa
lone kamienie stanowiące pozostałości pieca kopułkowego. Dwa pozostałe obiekty (obiekt 
9 w wykopie IX i obiekt 8 w wykopie X) określono jako jamy. Ze względu na niewielki 
stopień przebadania nie ustalono ich funkcji. W obrębie obiektu 8 znaleziono pozostałości 
spalonego drewna, natomiast obiekt 9 wydaje się być powiązany funkcjonalnie z obiektem 8. 

Wśród znalezisk ruchomych dominują fragm. wczesnośredniowiecznych naczyń wyko
nanych z gliny. Ponadto znaleziono kości zwierzęce, fragm. prażnicy i 2 żelazne groty 
strzał (z tulejką i dużymi zadziorami), z których jeden pochodzi z obiektu 8. 

Z konstrukcji drewnianych pobrano próbki do datowania C14 i dendrochronologii. 
Przypuszcza się, że osada funkcjonowała jednocześnie z drugą fazą grodu. 
Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu War

szawskiego i są w trakcie opracowania. 
Badania będą kontynuowane. 
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Podłęże, st. 3 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
gm. Niepołomice, woj. m. kra
kowskie 
AZP 103-58/6 

Badaniami kierował K Reguła. Finansowane przez Muzeum Żup Kra
kowskich Wieliczka i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeo
logicznych w Krakowie. Dziesiąty sezon badań. Osada otwarta kultury 
łużyckiej z końca epoki brązu i p<JCzątków epoki żelaza, osada wczesno
średniowieczna z XI-poł. XIll w. Slady osadnictwa neolitycznego. 
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Badaniami objęto zachodnie rejony osady. Założono 3 wykopy o powierzchni 75m2
. 

Dokończono eksplorację naziemnej chaty słupowej i ziemianki z okresu wczesnośrednio
wiecznego, rozpoczętą w 1993 r. Odkryto również palenisko otwarte z wczesnego średnio
wiecza oraz dwiejamy gospodarcze łączone z kulturą łużycką. Zabytki ruchome to głównie 
duże ilości fragm. z naczyń glinianych ręcznie lepionych i obtaczanych na kole garncar
skim (m.in. tzw. ceramika biała, dna ze znakami garncarskimi) oraz żużel żelazny misecz
kowatego kształtu, kęsy żelazne, osełki i gładziki z piaskowca, sporo kości zwierząt domo
wych i dzikich, a także wyroby krzemienne (wióry, odłupki, rdzenie, odpryski), głównie 
z surowca jurajskiego. . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka. 
Zakończenie badań planuje się w roku przyszłym. 

Robertowo, st. 17 
gm. Brudzeń Duży, woj. płockie 
AZP 48-52/39 

Muzeum Mazowieckie w Płocku 

Badania prowadził mgr Tomasz Kordala. Finansowane przez Mu
zeum Mazowieckie w Płocku. Pierwszy sezon badań. Osada wczesno
średniowieczna (VIII-IX w.). 

Stanowisko odkryto podczas badań AZP, na polu ornym, ok. 300 m na południowy 
wschód od XII-wiecznego grodziska w Parzeniu. W miejscu wystąpienia czarnej plamy 
ziemi o średnicy 2 m, z przepalonymi kamieniami i dużą ilością fragm. naczyń glinianych, 
założono wykop o wymiarach 5 x lO m. Warstwę próchnicy stanowił szarobrunatny, luźny 
piasek o miąższości ok. 30 cm. Materiał zabytkowy, jaki w niej wystąpił, to przęślik 
krążkawaty gliniany, 2 grudki polepy, 480 fragm. ceramiki naczyniowej oraz 13 zabytków 
krzemiennych. Wśród materiału ceramicznego reprezentowane są ułamki naczyń ręcznie 
lepionych oraz obtaczanych górą i w całości. Na ceramice obtaczanej występują motywy 
zdobnicze: wielokrotne linie faliste, pasma prostych linii rozchodzących się w różnych 
kierunkach oraz poziome, dookolne bruzdy. Ułamki pochodzą z naczyń stosunkowo grubo
ściennych, o dwubarwnych przełomach, z domieszką gruboziarnistego tłucznia w glinie. 
Reprezentują one dwa horyzonty chronologiczne okresu wczesnośredniowiecznego: VIII
IX w. (naczynia ręcznie lepione i górą obtaczane) i XI-XII w. (naczynia w całości obtacza
ne). Zabytki krzemienne to neolityczny półsurowiec i odpadki produkcyjne z narzutowego 
krzemienia bałtyckiego: odłupki, wióry, łuszczenie i zatępiec. 

· Po zdjęciu warstwy próchniczej z powierzchni całego wykopu stwierdzono 2 duże 
zaciemnienia, wyraźnie wyodrębniające się na tle ciemnożółtego piasku calcowego. Jedno 
z nich wystąpiło w rejonie północno-zachodniego narożnika wykopu, drugie zajmowało 
jego środkową część. Obiekty te, manifestujące się czarnym zabarwieniem wypełniska, 
dużą ilością przepalonych kamieni i ceramiki naczyniowej, nazwano roboczo chatą I (cen
trum wykopu) i chatą II (narożnik północno-zachodni wykopu). 
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Chata I rysowała się na planie płaskim jako prostokąt o wymiarach 2 x 4,5 m, którego 
dłuższa oś była usytuowana na kierunku wschód-zachód. Do tego prostokąta przylegało od 
północy nieregularne wybrzuszenie o wymiarach w przybliżeniu 1,3-2,1 x 1,5 m. W tej 
właśnie części wystąpiło zrujnowane palenisko o wymiarach 50 x 75 cm, zbudowane 
z kamieni polnych nie związanych zaprawą. Wzdłuż południowej krawędzi budynku leżały 
fragm. zbutwiałej belki, o łącznej długości 60 cm. Belka byłajedynym zachowanym relik
tem konstrukcji ścian chaty l Dno jamy domostwa było niezbyt równe i wystąpiło na 
głębokości przeciętnie 50-60 cm, maksymalnie do 74 cm od powierzchni wykopu. Można 
domniemywać, że obiekt określony jako chata I był domostwem naziemnym, nieco zagłę
bionym w piaszczyste, sypkie podłoże caleowe (do 20-30 cm). Brak śladów po słupach 
nośnych wyklucza zastosowanie konstrukcji słupowej. 

W wypełnisku chaty I znaleziono 288 fragm. naczyń glinianych, 2 drobne bryłki polepy, 
3 fragm. kości zwierzęcych oraz 34 zabytki krzemienne. 

Na ceramikę naczyniową złożyło się : 31 brzegów naczyń z krawędziami wychylonymi 
na zewnątrz, uformowanymi płasko lub zaokrąglonymi; 13 den i fragm. przydennych; 244 
fragm. brzuśców naczyń średnio- i grubościennych (grubość ścianek od 0,6 do 1,1 cm). 
Tylko l fragm. pochodzi z naczyń zdobionych motywami linii falistej (pojedynczej i wielo
krotnej), rzędów nakłuć, poziomych oraz dookolnych żłobków. Przeważają ułamki naczyń 
obtaczanych w górnych partiach (naczynia częściowo słaboformująco obtaczane). Około 
20% fragm. pochodzi z naczyń całkowicie ręcznie lepionych. Biorąc pod uwagę przesłanki 
technologiczne, analizę ornamentu oraz nasuwające się analogie (Miszewko Strzałkow
skie, gm. Borowiczki, st. 3 i 4), materiał ceramiczny z wypełniska chaty I wyrlatowano na 
2. pol. VIII-pocz. IX w. (z możliwością przesunięcia w głąb IX w.). 

Zabytki krzemienne pochodzące z wypełniska chaty I to: liściak trzoneczkawaty z retu
szowanym stromo półtylcem i obustronnie wyodrębnionym trzoneczkiem, rdzeń wiórowy 
jednopiętowy, fragm. zatępca, 6 wiórów, 13 odłupków, 7 fragm. odłupków i 5 łusek. Przed
mioty te, wykonane z krzemienia bałtyckiego, chronologicznie można umieścić w szero
kich ramach epoki kamienia. Wyjątkiem jest liściak z krzemienia czekoladowego, który 
można wydatować dokładniej na schyłkowy paleolit. Zabytki krzemienne można uznać za 
relikt zniszczonego obozowiska lub osady z epoki kamienia, na które nałożyły się wczesno
średniowieczne nawarstwienia osadnicze. 

Z chatą I od północy bezpośrednio sąsiadowało owalne zaciemnienie (jama) o wymia
rach l, 7 x 2 m. Było to nieckowate zagłębienie o głębokości 22 cm od powierzchni (nie 
licząc warstwy ornej o grubości 30 cm). Wypełniska tworzył ciemnobrunatny piasek. Jako 
materiał zabytkowy wystąpiły tu: 23 fragm. naczyń glinianych (drobne, mało charaktery
styczne), przedmiot żelazny (ostrze nożyka) oraz 6 zabytków krzemiennych (odłupki 
i wióry) . Jamę można uznać za obiekt gospodarczy związany czasowo i funkcjonalnie 
z chatą I. Być może rekompensowała ona brak podpiwniczenia domostwa mieszkalnego. 

Chatę II wyeksplorowano mniej więcej w połowie. Na planie płaskim rysowała się ona 
jako regularny owal, przechodząc od wschodu w nieduże wybrzuszenie. Już w granicach 
wykopu obiekt osiągnął wymiary 4,1 x 3,6 m, a więc był znacznie wi~kszy od chaty l. 
Powierzchnię całej chaty II można szacunkowo określić na ok. 30 m . Jej wypełniska 
tworzyła czarna ziemia próchnicza, bez śladów spalenizny. We wschodniej części domostwa 
zlokalizowano głęboką jamę. Jej dno uchwycono na głębokości 1,46 m od powierzchni pola, 
tj. ok. 1,16 m od powierzchni użytkowej chaty. We wnętrzujamy wystąpiły kamienie polne 
bez śladów przepalenia oraz ceramika naczyniowa, w tym kilka dużych fragm. naczyń 
wczesnośredniowiecznych. Biorąc pod uwagę te dane, jamę we wschodniej części chaty II 
można interpretować jako piwnicę domostwa. 

Z wypełniska chaty II wydobyto: 669 fragm. ceramiki naczyniowej, przęślik gliniany, 18 
bryłek polepy, przedmiot żelazny (nożyk?), 14 destruktów kości zwierzęcych oraz 6 zaby
tków krzemiennych. Wśród ułamków naczyń glinianych wyróżniono: 63 fragm. górnych 
części naczyń, w większości częściowo słaboformująco obtaczanych; 36 fragm. dolnych 
części naczyń, w tym 2 duże, obejmujące całe dna wraz ze znacznymi partiami brzuśców 
(dna płaskie z podsypką, o średnicy 7,6 i 8 cm); 570 fragm. brzuśców naczyń średnio- i gru
bościennych, o chropowatej i nierównej powierzchni ścianek. Niespełna 10% fragm. cera
miki pokrywa ornament w postaci pojedynczej lub wielopasmowej linii falistej, koncen
trycznych półkoli, dookolnych bruzd, ukośnych nacięć oraz motywu kratkowego. Ponieważ 
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ceramika z chaty II wydaje się nieco starsza od ceramiki z chaty I, chronologicznie można 
ją usytuować w ramach wieku VIII. Tak też należy datować chatę II. 

Wszystkie przedmioty krzemienne z wypełniska chaty II pochodzą z epoki kamienia 
i wykonane zostały z krzemienia bałtyckiego. Są to: fragm. liściaka, fragm. wierzchołkowy 
smukłego wióra ze śladami mikrołuskania na stronie spodniej, świeżak, 3 odłupki. 

Po pierwszym sezonie badań można stwierdzić, że stanowisko l 7 w Robertowie to 
pozostałość osiedla typu wiejskiego, które egzystowało w okresie plemiennym (VIII-pocz. 
IX w.). Osada nie była więc współczesna gródkowi w Parzeniu. Założono ją na równinie, 
w odległości ok. 200 m od koryta Skrwy Prawej, a łagodny stok doliny umożliwiał wygodny 
dostęp do rzeki właśnie w tym miejscu. 

Materiały i dokumentację złożono w Muzeum Mazowieckim w Płocku. 
Badania będą kontynuowane. 

Sękowice, st. 7 
gm. Gubin, woj. zielonogórskie 
AZP 62-06/2 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry 

Badania prowadził dr Jarosław Lewczuk (autor sprawozdania). 
Udział wzięli prof. dr hab. Grzegorz Dornański (IAiE PAN we Wroc
ławiu), mgr mgr Ewa Przechrzta i Sławomir Kałagate (MASN), Je
rzy-Tomasz Nowiński, rysowniczka i laborant Muzeum. Finansowa
ne przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze 
i Wojewodę Zielonogórskiego. Stanowisko wielokulturowe: okres neo
litu, wczesny, środkowy i późny okres epoki brązu, okres halsztacki, 
wczesne i późne średniowiecze. 

Konieczność przeprowadzenia badań na stanowisku wynikła z planowanej na 1996 r. 
budowy nowego przejścia granicznego i prowadzącej do niego drogi, omijającej od południa 
Gubin. Stanowisko położone jest ok. 500 m na południe od wsi, na stoku doliny Nysy 
Łużyckiej, 600 m na wschód od obecnego koryta rzeki. 

Badania przeprowadzono w październiku 1995 r. Po odhumusowaniu terenu o po
wierzchni ok. 2,5 ha zewidencjonowano tu 91 obiektów: 66 jam o różnej funkcji i charak
terze, 13 palenisk, 5 dołów posłupowych, prostokątną w planie chatę o wymiarach 
2,4 x 3,2 m, piec kamienny, 2 wkopane w calec naczynia, 2 bruki kamienne i obiekt o bliżej 
nieokreślonej funkcji . 

Trzy obiekty są związane z grupą nadodrzańską kultury ceramiki sznurowej, 3 z kul
turą unietycką, 5 dostarczyło materiałów charakterystycznych dla kultury łużyckiej (okre
sy epoki brązu i żelaza), lO jest datowanych na bliżej nieokreślony odcinek starożytności 
(co jest spowodowane silnym zniszczeniem powierzchni odkrytych fragm. ceramiki), 15 na 
okres późnego średniowiecza, 15 było pozbawionych w wypełnisku fragm. ceramiki. 

Najwięcej obiektów (aż 53) pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza Są to pozostałości 
palenisk, różnego rodzaju jam (odpadkowych, zasobowych, mieszkalnych), relikty pieca 
zbudowanego z kamieni polnych, chata Ceramika charakterystyczna dla tego okresu zamyka 
się w szerokim przedziale ok. 800 lat- od V/VI do końca XIII w. Zaobserwowano prawidło
wość polegającą na tym, że obiekty z najstarszą ceramiką wczesnośredniowieczną (faza 
A-B) są położone najniżej, na skraju osady. W miarę przesuwania się ku górze- w kierun
ku współczesnej wsi Sękowice - pojawiają się obiekty coraz młodsze (fazy C-D-E-F). 
Osadnictwo późnośredniowieczne jest na większą skalę uchwytne dopiero na granicy wsi. 

Ze wszystkich obiektów pozyskan0 ogółem blisko 3000 fragm. ceramiki. Nieliczne 
zabytki wydzielone to koralik szklany, nóż żelazny, mała radlica żelazna, aplika brązowa 
w kształcie leżącego psa, tulejka brązowa, pozostałości poprodukcyjne związane w wyto
pem brązu. Wszystkie są związane z osadą wczesnośredniowieczną. 
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Stasin, st. 6 
gm. Trojanów, woj. siedleckie 
AZP 69-73/-

Uniwersytet Warszawski Instytut M· 
cheologii 

Badania prowadziła mgr Ewa Marczak (autorka sprawozdania) pod 
merytorycznym kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego. 
Pracami terenowymi kierowała Magdalena Sosna. Udział wzięli stu
denci Instytutu Archeologii UW Finansowane przez Instytut Arche
ologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Elektrociepłownię "Siekier
ki" . Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne: wczesne średnio
wiecze. 

Stanowisko odkryto w 1993 r. w w)rniku badań powierzchniowych przeprowadzonych 
wokół wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Podebłociu. Położone jest 
w odległości ok. 700 m na północny zachód od grodziska w Podebłociu, po prawej stronie 
polnej drogi z Jaźnia do Mościsk. Zlokalizowano je na obszarze ok. 0,5 ha, rozciągającym 
się na zalesionej krawędzi wysoczyzny, która biegnie wzdłuż dawnej doliny Wisły. 

Celem tegorocznych prac powierzchniowych o charakterze ratowniczym było: 
-dokładne zlokalizowanie stanowiska na mapie w skali 1:10 000, 
- wykonanie planu sytuacyjnego stanowiska, 
- zlokalizowanie kolejnych skupisk występowania materiału archeologicznego na powierz-
chni ziemi (dwa zlokalizowano w 1993 r.), 
-wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

Zlokalizowano 6 skupisk występowania materiału zabytkowego na powierzchni ziemi, 
w obrębie których znaleziono: 40 fragm. glinianych naczyń oraz 157 przepalonych ludz
kich szczątków kostnych. 

Chronologię stanowiska ustalono na podstawie ceramiki na okres wczesnego średnio
wiecza. 

Wstępną analizę osteologiczną wykonał dr Karol Piasecki. 
Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Mcheologii Uniwersytetu War

szawskiego. 
Badania będą kontynuowane. 

Szczecin-Stare Miasto-Pod
zamcze, st. 20 

Polska Akademia Nauk Instytut M· 
cheologii i Etnologii Pracownia Mche
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 Urząd Miejski w Szczecinie. Dziewiąty sezon 
badań. Przyportowa dzielnica wczesnośredniowiecznego Szczecina. 

Prace wykopaliskowe w 1995 r. na szczecińskim Podzamczu (kwartał 6) prowadzono 
równolegle na trzech odcinkach: w wykopie głównym, na świadku przy profilu wschodnim 
w wyko~ie głównym oraz w wykopie piwnicznym, na przestrzeni o łącznej powierzchni 
104,7 m. 
Wykop główny. W sezonie 1995 odsłonięto i wyeksplorowano 8 poziomów konstrukcji 
drewnianych. Focząwszy od poziomu 33A wzdłuż profilu wschodniego pojawiły się drew
niane ulice powielające układ znany od eksplorowanego w roku 1993 r. poziomu 23. Ulice 
te przebiegały z południa na północ. Dopiero w 37. poziomie konstrukcyjnym, w części 
północnej, ulica wyraźnie skręca na północny zachód. Większość z odkrywanych ulic 
odsłonięto na całej długości wykopu głównego, a więc na odcinku do 13 m. Ich szerokość 
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wahała się od 2 do 2,5 m. Deski i belki wymoszczenia spoczywały na dwóch bądź trzech 
równoległych do siebie legarach, niekiedy wspieranych kołkami lub ułożonych na belkach 
podwalinowych. Wszystkie ulice noszą ślady częstych napraw, do których wtórnie wykorzy
stywano deski z poszycia łodzi. Budynki związane z ulicami odsłonięte zostały w niepeł
nych wymiarach. W całości odkrywano jedynie ściany wschodnie oraz częściowo ściany 
południowe i północne. Budynki po zachodniej stronie ulic wznoszone były w obrębie tych 
samych działek (w środkowej i północnej części wykopu głównego), powielając układ, który 
pojawił się wraz z pierwszym budynkiem zrębowym (nr 2), odkrytym w środkowej części 
wykopu w 1992 r. W przebadanych fragm. budynków stwierdzono brak palenisk, za wyją
tkiem budynku 24, gdzie odkryto drewniane wymoszczenie paleniska. Długości ścian 
wschodnich budynków wynosiły ok. 4 m. Na uwagę zasługuje budynek zrębowy 26, które
go długość ściany wschodniej wynosiła 5,96 m. Niektóre z budynków zrębowych posiadały 
podwaliny wzmacniające narożniki ściany wschodniej . Chronologię odsłoniętych pozio
I]lÓW można zamknąć od początku do 2. ćw. XII w. 
Swiadek profilowy przy profilu wschodnim w wykopie głównym. Eksplorację 
rozpoczęto od 19. poziomu konstrukcji drewnianych. W kolejnych poziomach odsłonięto 
fragm. budynków plecionkowych i zrębowych. W trzech przypadkach (na łącznie 7 fragm. 
budynków) odkryto paleniska. Efektem eksploracji było także odsłonięcie elementów związa
nych z ulicami odkrytymi w latach ubiegłych. Najczęściej były to fragm. nawierzchni ulic 
(desek i belek). Na świadku profilowym wyeksplorowano spąg X warstwy osadniczej, warstwę 
XI oraz strop warstwy XII. Warstwy te datować należy na 2. ćw. XII do pocz. XIII w. 
Wykop piwniczny. W roku bieżącym odkryto i wyeksplorowano 7 poziomów konstrukcyj
nych. Dwa najwyżej zalegające (12 i 13) stanowią pozostałość przypory przylegającej do 
wewnętrznego lica wału. Poziom 12. tworzyły belki ułożone w czworobok, a poziom 13. to 
pozostałość skrzyni drewnianej składającej się z 9-11 belek łączonych na zrąb. Strop 
skrzyni był wymoszczony okrąglakami ułożonymi na osi północ-południe. Niektóre z nich 
miały płytkie wycięcia na zrąb. Niejasna jest, jak dotąd, funkcja niżej zalegających kon
strukcji (poziomy konstrukcyjne 14-18). Wstępnie można je uznać za pozostałość umoc
nień brzegowych Odry. Konstrukcje te skłonni jesteśmy datować na XI w. Wspomniany wał 
zbudowano najpewniej jeszcze w XI stuleciu, a jego zniszczenie nastąpiło prawdopodobnie 
w l. poł. XII w. 

Świebodzin, st. 11 
gm. loco, woj. zielonogórskie 
AZP 35-14/11 

Muzeum Regionalne w Świebodzinie 

Badania prowadził mgr Marek Nowacki. Finansowane przez Muzeum 
Regionalne w Świebodzinie. Piąty sezon badań. Grodzisko wczesno
średniowieczne z faz B-C oraz E-F. 

Celem tegorocznych badań było pełne rozpoznanie nasypu wału obronnego grodziska, 
ustalenie jego struktury i chronologii oraz zweryfikowanie rozplanowania i chronologii 
wnętrza obiektu. 

Pracami objęto powierzchnię 61 m2 w obrębie wcześniej wytyczonych wykopów I, V 
i VIII. Dla uzyskania pełnego profilu wału poszerzono wykopy I i V o wycinek 3. 

Nasyp wału zachował się w stropie do szerokości 5,5 m, natomiast u podstawy miał 8,5 
m. Od strony południowej (zewnętrznej) wysokość wału okalającego skłon naturalnego 
wyniesienia zachowała się do poziomu 1,2 m, a od strony wnętrza- 0,8 m. 

Struktura morfologiczna i geologiczna nasypu w partiach stropowych jest przynaj
mniej dwuelementowa. Część wewnętrzna (północna), szerokości ok. 3,5 m, to nasyp 
piaszczysto-gliniano-kamienny o zwartej konsystencji, z charakterystycznymi przewar
stwieniami powstałymi w wyniku ubijania lub warstwowego wypalania, zakończony luź
nym licowaniem kamiennym od strony wnętrza. Część zewnętrzną, szerokości ok. 2 m, 
tworzą intensywnie ciemne warstwy z dużą ilością węgli drzewnych i śladami spalonej 
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konstrukcji drewnianej. Obie części oddzielone są zwartym licowaniem z dużych kamieni 
polnych. Zewnętrznym elementem nasypu w partiach stropowych jest podobne licowanie 
z kamieni mniejszych. 

Poniżej tego licowania zalega brunatnoszara warstwa piaszczysta z przewarstwienia
mi, rozszerzająca się i opadająca w kierunku wcześniej rozpoznanej fosy. Niżej zarejestro
wano bardzo dobrze zachowane elementy drewniane w formie konstrukcji przek.ładkowej 
z dranic i okrąglaków. Układ większości z tych elementów był poprzeczny do linii przebie
gu wału i zakończony kilkoma belkami równoległymi, wspartymi na zatopionych w fosie 
dużych kamieniach. W kilku miejscach między belkami zanotowano ślady wbitych piono
wo i zaostrzonych kołków. Wydzielono 6 poziomów zalegania konstrukcji, przy czym nie 
odnotowano ich na całej szerokości przebiegu nasypu, lecz głównie od jego strony ze
wnętrznej (6,5 m). W pozbawionej ich części północnej wystąpiły tylko pojedyncze ślady 
słupów wbitych w podłoże. 

Dolne partie wału to od strony północnej szarożółty piasek o różnym stopniu przemie
szania, a następnie silnie przemieszana warstwa z piaskiem, iłem, drewnem i muszelkami. 
Podłożem nasypu od strony wewnętrznej był natomiast żółty, drobny piasek, przechodzący 
w kierunku fosy w zielonkawożółtą, ilastą warstwę jezierną. 

O jednorodności całej konstrukcji wału, pozajednolitym podłożem w postaci konstruk
cji drewnianych, świadczy również dość jednolity, choć nieliczny materiał ceramiczny z faz 
B-C. Niewykluczone, że elementem późniejszym są ślady spalonej konstrukcji drewnianej 
w partiach stropowych części zewnętrznej. 

Dokończ'enie prac z lat poprzednich we wnętrzu obiektu potwierdziło dwufazowy cha
rakter zasiedlenia środka stanowiska. Wyżej zalegające warstwy, jak również niektóre 
obiekty (np. ob. 4), zawierały materiał ~abytkowy z faz E-F. Właściwe centrum wyniesienia 
było prawdopodobnie nie zasiedlone. Siady osadnictwa z wczesnych faz wczesnego śred
niowiecza koncentrowały się raczej bliżej wału. Jedna z warstw wiązana z tym osadnic
twem podchodziła pod wewnętrzną podstawę wału. 

Ostatnie prace potwierdziły jednoznacznie grodziskowy charakter stanowiska w fazach 
B-C, choć nie wykluczyły jego przekształceń w późniejszych okresach wczesnego średnio
wiecza (fazy E-F). 

W wyniku badań uzyskano kilkaset fragm. ceramiki, liczne kości, niewielką ilość 
przedmiotów metalowych oraz fragm. przedmiotów drewnianych. Pobrano reprezentatyw
ne próbki drewna do analizy dendrochronologicznej. 

Na tym etapie rozpoznania prace zakończono. 

Teptiuków, st. 7, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie- patrz: wczesna epoka żelaza 

Teptiuków, st. 35 
gm. Hrubieszów, woj. zamojskie 
AZP 86-94/-

Re~onalny Ośrodek Studiów i Ochro
ny Środowiska Kulturowego w Lubli
nie 

Badania prowadził Józef Niedźwiedź. Wczesnośredniowieczny piec 
o konstrukcji kamiennej. 

*Literatura: Archeologia Polski..., s. 111-113. 
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manów, st. 31 
gm. loco, woj. tarnobrzeskie 
AZP 93-79/119 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
w Tarnobrzegu 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Marek Florek. Finansowane przez Państwo
wą Służbę Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu i Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pierwszy sezon badań . Domniemane 
cmentarzysko kurhanowe. 

109 

Stanowisko znajduje się na krawędzi najwyższej terasy Sanu. Znajduje się tu kilkadzie
siąt dość regularnych kopców różnej wielkości. Podobne obiekty znajdują się w kilku 
sąsiednich miejscowościach w międzyrzeczu Sanu i Tanwi. Celem badań było stwierdzenie 
charakteru kopców na stanowisku 31, określonym w trakcie AZP jako domniemane cmen
tarzysko kurhanowe. Rozkopano jeden z mniejszych kopców, o regularnym stożkowatym 
kształcie, średnicy 4,5 m i wysokości 0,8 m. Nasyp kopca zbudowany był z czystego, 
warstwowego piasku. Nie znaleziono w nim żadnych materiałów zabytkowych. Na głębo
kości 150 cm od kulminacji nasypu (ok. 70 cm poniżej współczesnego poziomu terenu 
okalającego kopiec) wystąpiła warstwa humusu kopalnego, a w niej drobne fragm. cerami
ki nowożytnej (XIX w.). Analogiczne obserwacje poczyniono w trakcie badań w 1991 r. 
domniemanych kopców w oddalonej ok. 20 km od Ulanowa miejscowości Jeżowe, stan. 38. 
Badany kopiec, a zapewne również pozostałe, jest zatem najpewniej obiektem naturalnym 
- niewielką wydmą powstałą w wyniku aktywizacji procesów wydmotwórczych po wycię
ciu w l. pol. XIX w. lasów w dolinie Tanwi i Sanu. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków 
w Tarnobrzegu. 

Badania zakończono. 

Wieldządz, st. l 
gm. Płużnica, woj. toruńskie 
AZP 33-45/88 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika In
stytut Archeglogii i Etnologii Zakład 
Archeologii Sredniowiecza i Czasów 
Nowożytnych w Toruniu 

Badania prowadził dr Dariusz Poliński (autor sprawozdania) przy 
współudziale mgr. Witolda Tokarskiego i 12-osobowej grupy studen
tów archeologii. Nadzór naukowy dr Wojciech Chudziak. Finansowa
ne przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu 
,,Adalbertus". Pierwszy sezon badań. Osada pradziejowa (okres la
teński/wpływów rzymskich?), osada wczesnośredniowieczna (pol. XI
XI/XII w.), grodzisko późnośredniowieczne (2. pol. X-1. poł. XV w.). 

Badania na stanowisku l w Wieldządzu przeprowadzone zostały 17.07-03.08.1995 r. 
W części południowej grodziska wytyczono 3 wykopy usytuowane na styku wewnętrznego 
stoku wału z wyraźną niecką, na styku północnej części niecki z wypiętrzeniem stanowią
cym zasadniczą część stanowiska oraz na samym wypiętrzeniu. Ogółem przebadano wyko
paliskowo powierzchnię ok. 38m2 oraz wykonano odwierty. Nie natrafiono na relikty wału 
grodowego o technice wykonania charakterystycznej dla okresu wczesnośredniowieczne
go, stąd też odkryte nawarstwienia wczesnośredniowieczne z ok. poł. XI w. trl'tktować 
należy jako pozostałości obiektu o charakterze nieobronnym (osady). Większość warstw 
kulturowych wiązać należy z późnośredniowiecznym grodem krzyżackim (2. pol. XIII-l. 
poł. XV w.). Znaleziono również na złożu wtórnym fragm. ceramiki pradziejowej (okres 
lateński/wpływów rzymskich?). 
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W wydobytym materiale zabytkowym, oprócz późno- i wczesnośredniowiecznej cera
miki naczyniowej oraz fragm. naczyń pradziejowych, a także kości zwierzęcych, na uwagę 
zasługują: fragm. grzebienia z poroża (z nawarstwień wczesnośredniowiecznych), srebrny 
brakteat krzyżacki, motowidło z poroża oraz wyroby z żelaza - fragm. struga do gontów, 
czyli tzw. nutownika, 2 klucze do kłódki, bełt do kuszy, fragm. wrzeciądza i sprzączka do pasa. 

Materiały wraz z kompletem dokumentacji przechowywane są w Instytucie Archeolo
gii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Pożądane jest kontynuowanie prac wykopaliskowych na terenie stanowiska l w Wiel
dządzu oraz na leżącej w jego bezpośrednim sąsiedztwie osadzie (stanowisko 21). 

Wieliczka, st. 10 
gm. loco, woj. m. krakowskie 
AZP 104-57/10 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

Badania prowadziła mgr Ja~wiga Duda (autorka sprawozdania). Fi
nansowane przez Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka. Piąty sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna (XI do pol. XIII w.). 

Stanowisko znajduje się we wschodniej części Wieliczki, między ul. Mierżączką i Mie
szczańską, na zboczu opadającym ku zachodowi w stronę rzeczki Srawy. Decyzją Konser
watora Wojewódzkiego w Krakowie w 1966 r. objęte zostało ochroną prawną. Badania 
archeologiczne prowadzili tu M. Zeyland, A Jodłowski, K. Reguła. 

W 1995 r. założono 6 '"P'kopów o nurnerach XXXII-XXXVII, które pozwoliły na przeba
danie powierzchni142m . W wykopach stwierdzono m.in. obecność warstwy kulturowej 
z wczesnego średniowiecza o miąższości ok. 20 cm oraz ośmiu obiektów osadniczych. 

Obiekty kulturowe to 6 jam, palenisko otwarte i rowek. Jamy miały kształt owalny lub 
okrągły oraz nieckowate lub płaskie dna, które wypłycały się na głębokości 0,95-1,6 cm. 
Najciekawsza była jama kształtu kolistego o średnicy l m, w której dno wbity był słup 
sięgający do głębokości 2 m. Obok licznych fragm. ceramiki, grud polepy, węgla drzewnego, 
przedmiotów metalowych (w tym krzesiwka) i kamienia żarnowego wystąpił w niej fragm. 
szkieletu konia (w porządku anatomicznym spoczywała czaszka i 12 kręgów kręgosłupa). 
Była to jama przypaleniskowa, bowiem w odległości ok. 0,5 m od niej znajdowało się 
palenisko otwarte o średnicy ok. 1,5 m, zbudowane z kamieni piaskowcowych i wapien
nych. W palenisku znaleziono obok cerarniki ostrogę, gwóźdź, przedmiot z ołowiu, fragm. 
skóry z buta i osełkę z piaskowca. Na południe od jamy i paleniska odkryto rowek o długo
ści 7,5 m, w przekroju zbliżony do rozciągniętej litery U. W jego wypełnisku nie stwierdzo
no zabytków ruchomych. Biegł on zgodnie z opadem zbocza, a więc ze wschodu na zachód. 

Warstwa kulturowa oraz odkryte obiekty dostarczyły dużej ilości zabytków ruchomych 
charakterystycznych dla wczesnego średniowiecza, wśród których dominują fragm. cera
miki. Pochodzą one z naczyń lepionych ręcznie z użyciem koła garncarskiego, z gliny 
zawierającej domieszkę drobnoziarnistego piasku, o powierzchniach barwy ceglastej, sza
rej, brunatnopopielatej i czarnej. Zdobione są najczęściej rytą linią falistą. Na dnach często 
występują znaki garncarskie. Reprezentują one formy odpowiadające m.in. typom VIII, IX, 
X w klasyfikacji ceramiki krakowskiej K. Radwańskiego. 

W warstwie ziemi, która zalegała nad warstwą z obiektami wczesnośredniowiecznymi 
wystąpił przemieszany materiał zabytkowy, pochodzący z wczesnego średniowiecza aż po 
czasy współczesne. Była to głównie ceramika, na uwagę zasługuje też moneta - grosz 
miedziany Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1768 r. 

Chronologię osady określoną w oparciu o materiał ceramiczny pozyskany z dotychcza
sowych badań ustalono na XI do pol. XIII w. W bieżącym roku potwierdza ją znaleziona 
ostroga. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 
Badania będą kontynuowane. 
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Wieliczka, st. 11, gm. loco, woj. krakowskie- patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów 
rzymskich 

Wojnicz, st. l 
gm. loco, woj. tarnowskie 
AZP 105-65/1 

Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska w Tarnowie 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Cetera (autor sprawozdania), 
Eligiusz Dworaczyński, Jerzy Okoński. Finansowane przez Urząd 
Gminy w Wojniczu, Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Krako
wie, Zakład Energetyczny SA w Tarnowie, osoby prywatne. Badania 
ratownicze i nadzory w latach 1992-1995. Wczesnośredniowieczny 
zespół osadniczy. 

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Wojniczu składa się z grodu kasztelańskie
go o być może plemiennym rodowodzie oraz osady przygrodowej (obecnie Rynek), na 
terenie której lokowano miasto w XIII w. Stanowisko nr l położone jest u wylotu karpac
kiej części biegu Dunajca, na jego lewym, zachodnim brzegu. Usytuowanie stanowiska 
w obrębie miejskiej zabudowy naraża je na niszczenie i powoduje konieczność objęcia 
ścisłą ochroną konserwatorską. 

W 1992 r. dokonano szczegółowej inwentaryzacji pomiarowej grodziska. Sporządzony 
został nowy plan założenia obronnego oraz sformułowano program badań obiektu. 

W 1993 r. przeprowadzono nadzór prac ziemnych przy układaniu kabla energetyczne
go. Wykop energetyczny przecinał majdan grodziska w linii północ-południe. W profilach 
wykopu stwierdzono pozostałości po licznych obiektach z XI-XII w. Były to jamy, paleniska, 
obiekty mieszkalne, dowodzące gęstej zabudowy wnętrza grodu. W pobliżu kolegiaty św. 
Wawrzyńca natrafiono w wykopie na warstwę spalenizny, stanowiącej pozostałość po zni
welowanym wcześniej wale wewnętrznym grodziska. Kolejne resztki zniwelowanego wału 
odsłonięto w południowej części wykopu, naprzeciw domniemanej siedziby kasztelana, na 
tzw. Wajdowiczówce. Pierwotnie wał otaczający kasztelanię sięgał terenu po zachodniej 
stronie ul. Jagiellońskiej . Nadzorowano też wykop budowlany w pobliżu północno-zachod
niego narożnika wału, na działce nr 1117. W płytkich wykopach usytuowanych w kierun
ku północ-południe stwierdzono istnienie wyraźnego obniżenia, stanowiącego pozostałość 
zasypanej fosy otaczającej wał północny. 

W 1994 r. badania ratownicze dotyczyły przede wszystkim osady przygrodowej na 
terenie obecnego Rynku. W kilku wykopach usytuowanych w południowej i zachodniej 
części Rynku uchwycona została st ratygrafia osadnicza od pol. XIII w. do czasów współ
czesnych. W jednym z wykopów natrafiono na narożnik drewnianego budynku z pol. 
XIII w. W wykopach zlokalizowanych w zachodniej części Rynku natrafiono na destrukt 
ratusza wojnickiego, zbudowanego w XVI w. i rozebranego po 1831 r. 

W 1995 r. nadzorowano wykop pod słup energetyczny. Wykop został zlokalizowany 
w pobliżu wału południowego grodziska. Na profilach wykopu zadokumentowano nawar
stwienia nowożytne i średniowieczne. Do warstw wczesnośredniowiecznych nie dotarto. 

Badania ratownicze i nadzory w Wojniczu będą sukcesywnie kontynuowane. 

Wysoka, st. l, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie -patrz: wczesna epoka brązu 
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Zawada, st. l 
gm. Tarnów, woj. tarnowskie 
AZP 104-66/23 

Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska w Tarnowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Cetera. Finansowane przez Minister
stwo Kultury i Sztuki. Dziewiąty sezon badań. Grodzisko wczesno
średniowieczne. 

Grodzisko było badane stacjonarnie w latach 1982-1989. Po przerwie spowodowanej 
trudnościami finansowymi opracowano program dokończenia badań, obejmujący lata 
1995-1997. 

W 1995 r. badania koncentrowały się na rozpoznaniu fortyfikacji na wale północnym 
(wał II), który zamyka całość założenia obronnego od strony północnej. W najlepiej zacho
wanej, wschodniej części wału założono wykop o wymiarach 80 x 4 m, dzieląc go na 
mniejsze odcinki badawcze. Miąższość nawarstwień w wykopie wynosiła od l do 6,2 
m. Odsłonięto drewniano-ziemną konstrukcję wału, którego szerokość mierzona u podsta
wy wynosiła 3 m, natomiast obecna, niepełna wysokość - 6,2 m. Regularny układ ze
wnętrznych warstw nasypowych stoków wału pozwala rekonstruować jego pierwotną 
wysokość na ok. 7,5-8 m, bez elementów wieńczącej całość konstrukcji drewnianej. Obecna 
różnica pomiędzy dnem fosy na przedpolu wału a jego koroną wynosi 13 m. Pierwotnie 
była ona znacznie większa. Zasadniczym i pierwszym elementem konstrukcyjnym wału 
było nieutwardzone, w przekroju stożkowate, ziemne jądro o szerokości 11,5 m i wysoko
ści 2,4 m. W centralnej części jądra, bezpośrednio nad stropem pierwotnej próchnicy, 
odkryto dwie podłużne belki drewniane o średnicy 25 cm. Jądro wału usypano z ziemi 
pochodzącej z wnętrza grodu. Kolejnym etapem budowy umocnień było właściwe przygo
towanie stoku południowego wału . Dokonano tego przez dosypanie do stoku jądra 13 
różnych pod względem składu i granulacji warstw, które noszą ślady celowego ubijania. Ich 
łączna grubość wynosi 2,2 m. 

Nasypy stoków południowego (stromy) i północnego (łagodny) wału wzniesione zostały 
w konstrukcji przekładkowej . Na stoku północnym wyróżniono 7 poziomów konstrukcyj
nych, natomiast na stoku południowym 10. Belki miały średnicę ok. 16-20 cm i układano 
je w odstępach ok. l m. Poziomy konstrukcji drewnianych przesypywane były warstwami 
gliny, piasku, piasku ze żwirem, kamieniami. W warstwach przesypowych znajdowala się 
duża ilość drewna ułożonego podłużnie. Były to różnej grubości belki, gałęzie i faszyna, 
które miały stabilizować sypkie warstwy. Korona wału najprawdopodobniej zwieńczona 
była konstrukcją drewnianą, może w postaci palisady lub pomostu. Dowodzą tego pozosta
łości po kilku potężnych słupach ułożonych w jednej linii. 

W wyniku budowy umocnień teren, na którym zbudowano wał uległ daleko idącym 
przekształceniom. Pierwotny układ terenu wyznaczała próchnica uchwycona na całej 
długości wału pod jego nasypem. Miała ona niemal poziomy przebieg. W warstwie pierwo
tnej próchnicy pod nasypem stoku północnego wału znaleziono dużą ilość ceramiki archa
icznej, wyłącznie ręcznie lepionej. Zrekonstruowano całe 2 naczynia, które datować należy 
na połowę VIII w. Są to jak dotąd najwcześniejsze okazy ceramiki wczesnośredniowiecznej 
z grodziska. Kontekst zalegania materiału nie wyklucza, iż może ona pochodzić z obiektu 
zwartego. 

W warstwie akumulacyjnej wytworzonej na stoku południowym wału znaleziono mate
riał ceramiczny, który określa czas funkcjonowania wału . Materiał ten należałoby wstęp
nie datować głównie na 2. poł. X i pierwsze dziesięciolecia XI w. 

Z uwagi na bardzo wczesną zimę nie zdołano zbadać fosy. 
Planowanajest kontynuacja badań. 

Żółwin, st. 8, gm. Międzyrzecz, woj . gorzowskie- patrz: wczesna epoka żelaza 
Żółwin, st. 2 i 29, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie- patrz: paleolit i mezolit 
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l Biskupiec, st. 19, gm. loco, woj. olsztyńskie- patrz: okres nowożytny 
Brańsk, st. l , gm. loco, woj. białostockie- patrz: wczesne średniowiecze 
Bukowo Morskie, gm. Darłowo, woj. koszalińskie- patrz: wczesne średniowiecze 

Bytom, st. 2 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 
gm. loco, woj. katowickie 
AZP96-46/-
lub 96-47/-

Badania prowadzili mgr mgr Marian Pawliński (autor ~rawozdania), 
Dorota Podyma, Izabela Wójcik. Trzeci sezon badań. Sredniowiecze. 
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W 1995 r. pracownicy Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego prowadzili prace 
wykopaliskowe w wykopie szerokopłaszczyznowym na Rynku w Bytomiu. Prace te były 
kontynuacją rozpoczętych w 1993 r. interdyscyplinarnych badań w tej części śródmieścia 
i miały na celu zejście do calca na całej powierzchni wykopu oraz dokończenie eksploracji 
sondaży l, 2 i 3, dochodzących do murów dawnej zachodniej pierzei Rynku. 

Eksplorowano wschodnią część obiektu l (budynek wkopany w caleowe podłoże) oraz 
sondaże l , 2 i 3. Pozyskano liczne fragm. ceramiki, kafli, wyrobów drewnianych i kości 
zwierzęce. 

Materiały oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. 
Nagłe pogorszenie się warunków atmosferycznych na początku listopada spowodowało 

przerwanie prac, które zostaną dokończone w 1996 r. 

Chojn6w, st. 9 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 77-20/-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Badania prowadzili dr Jerzy Romanow i mgr Romuald Piwko. Finan
sowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wydział Kul
tury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego. Szósty sezon badań. Założenia 
zamku średniowiecznego i renesansowego. 

- Badania prowadzone były z przerwami od 1990 do 1995 r. W ich toku odkryto i rozpo
znano pod względem funkcjonalnym i chronologicznym praktycznie całą zabudowę zamku. 

Do najistotniejszych odkrytych elementów należą: mury kurtynowe otaczające dziedzi
niec, związane z nim czworoboczne baszty bramna i obronna, dwie cylindryczne wieże 
(jedna wolno stojąca, druga sprzężona z murem kurtynowym). W przyziemiach istniejącej 
obecnie zabudowy odkryto pozostałości budynków pałacowych zamku. Elementy te pozwo
liły wydzielić trzy zasadnicze fazy chronologiczno-budowlane. 
Faza 1: W 2. poł. XIII w. na wyeksponowanym cyplu starorzecza Skory wybudowany został 
zespół zamkowy. Mur kurtynowy otaczający nieregularne, owalne założenie wzniesiony 
został z kamienia. Szerokośćjego nie przekraczała 1,9 m, długość całego obwodu wynosiła 
ok. 780 m. W północno-zachodniej części, tuż przy murze, wybudowana została cylindrycz
na wieża kamienna o średnicy 10,8 m i grubości murów 3, 7 m. Według wszelkiego prawdo
podobieństwa odkryta jej partia spełniała rolę cysterny na wodę. Z fazą tą wiąże się także 
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cylindryczna studnia o kamiennej cembrowinie i średnicy ok. 2 m. Całe założenie otoczone 
było fosą. 
Faza ll: N a przełomie XIII i XIV w. nastąpiła likwidacja cylindrycznej wieży i budowa 
w narożniku północno-zachodnim budynku pałacowego . Zbudowano go na planie prosto
kąta o wymiarach 17,5 x 13 m. Likwidacji uległa też brama wjazdowa znajdująca się 
w zachodniej części muru kurtynowego. Powstały wsparte na murze fazy I baszta bramna, 
skierowana wylotem w stronę miasta, i leżąca na południe od niej baszta obronna. W kie
runku miasta od baszty tej wyprowadzony został mur łączący zamek z fortyfikacjami 
miejskimi. W dalszym ciągu całość założenia otoczona była fosą i wprzęgniętą w ten sy
stem Młynówką. 
Faza ID: W końcu XV i na początku XVI w. budynek pałacowy fazy ll funkcjonował 
w zasadzie w niezmienionej formie. W części południowo-wschodniej założenia wzniesiona 
została cylindryczna baszta o średnicy 15,45 i grubości murów sięgającej 3,8 m. Od strony 
baszty zewnętrznej basztę zaopatrzono w ozdobny, dookolny, profilowany cokół z piaskow
ca. Od strony północnej prowadziło do niej wejście o szerokości 1,1 m. W tym czasie 
powstało, po uprzednim wyburzeniu części muru kurtynowego fazy I, nowe założenie 
pałacowe. Budynek ten wzniesiono na planie trapezu o bokach dłuższych 30 i 37,5 m 
i szerokości 15 do 15,5 m. Zachodni odcinek muru kurtynowego wzmocniony został przy
porami. Podobnie jak w okresach poprzednich całość założenia otoczona była fosą. 

Cieszyn-Wzgórze Zamkowe 
gm. loco, woj. bielskie 
AZP 108-44/-

Muzeum w Cieszynie 

Badania prowadził mgr Wiesław Kuś. Konsultacja archeologiczna 
dr Zbigniew Pianowski, architektoniczna prof. dr hab. Janusz Bogda
nowski. Finansowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Cieszynie. Trzeci sezon badań. Założenia obronne średniowieczne
go zamku piastowskiego - kamienna wieża cylindryczna -XIII? w. 

W roku 1995 kontynuowano badania w części wykopów otwartych w poprzednim sezo
nie. Szczególna koncentracja prac nastąpiła w wykopie V (wnętrze wieży) oraz wykopie I 
(na zewnątrz wieży, od strony dziedzińca zamkowego). Eksplorowano również nawarstwie
nia w wykopie IV (na zewnątrz obwarowań). Ze względu na prace techniczne związane 
z zabezpieczeniem odsłanianej dolnej partii wieży, prace archeologiczne posuwały się sto
sunkowo wolno. 
Wykop V - wnętrze wieży - eksploracja nawarstwień średniowiecznych wykopem 
połówkowym od poziomu 12 m, o miąższości 1,6-1,7 m, sięgających do składającej się 
z zaprawy wapiennej i kamienia warstwy budowlanej oraz stopy fundamentu wieży na 
głębokości 13,7 m (pomiar od obecnie zachowanej korony wieży). Stopa fundamentu 
spoczywa na warstwie kamieni o wielkości średnio 0,3 m, przemieszanych z siwożółtą, 
tłustą gliną. Jest to prawdopodobnie pozostałość częściowo zniwelowanego pod budowę 
~eży wału kamienno-ziemnego wczesnośredniowiecznego grodu, datowanego na X-XIII w. 
Sredniowieczne nawarstwienia w wykopie V, składające się z kilkunastu warstw powsta
łych, na co wskazuje przemieszanie materiału ceramicznego, w wyniku nieokreślonego, 
stosunkowo krótkotrwałego wydarzenia (być może zsypanie jako odpadów), zawierały 
różnorodną ceramikę z XIV i XV w. w liczbie ok. 2000 sztuk (garnki, dzbany, pucharki, 
misy, pokrywki, zdobione typowymi dla tego okresu ornamentami oraz niezdobione), 
kilkadziesiąt fragm. kości zwierzęcych, kilka różnego rodzaju żelaznych okuć nieokreślo
nych wyrobów drewnianych. Na uwagę zasługuje płytka posadzkowa z przedstawieniem 
orła piastowskiego oraz skarb 89. monet, z których 49 to halerze księstwa opawskiego 
datowane na 2. poł. XV w. oraz 17 krążków bez śladów stempla. W trakcie czyszczenia lica 
muru odkryto dodatkowo 4 liczmany mosiężne, wybite w Norymberdze w końcu XV w. 
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Skarb monet wyznacza przybliżoną datę powstania nawarstwień we wnętrzu średnio
wiecznej wieży na koniec XV w. 
Wykop IV- od strony północno-zachodniej, na zewnątrz obwarowań- pogłębienie oraz 
poszerzenie wykopu, w wyniku którego odsłonięto większy odcinek pierwotnego lica ze
wnętrznego wieży, o wymiarach 3,5 x 12 m. Eksploracja ujawniła warstwę wczesnośre
dniowieczną zalęgającą na złożu wtórnym (powstała prawdopodobnie przy niwelacji tere
nu pod budowę wieży), w której wystąpiło kilka fragm. ceramiki oraz żelazne ciosło 
tulejowate, określane też jako siekierociosło. Wykop nie osiągnął na razie stopy fundamen
tu wieży. Pojawiła się natomiast warstwa gliniasta związana z wałem obronnym grodu. 
Odsłonięto także drugą odsadzkę muru oporowego, biegnącego równolegle do wieży w od
ległości 2,5 m. 
Wykop I - od strony dziedzińca zamkowego - powiększono dotychczasowy, niewielki 
wykop, który odsłonił wyrwę w konstrukcji wieży do rozmiarów 2,5 x 7 m, osiągając tym 
samym podstawę nasypu okrywającego zewnętrzne partie wieży od strony wschodniej . 
Wykop osiągnął głębokość 3,5 m przy murze wieży. Nawarstwienia składają się wyłącznie 
z gruzu kamiennego przemieszanego z gliną i zaprawą wapienną. Nielicznie wystąpiła 
ceramika nowożytna. Wykop ten stanowił przygotowanie do całkowitego odsłonięcia wieży 
do poziomu nawarstwień średniowiecznych od strony dziedzińca, a także do przewidywa
nej konserwacji i ekspozycji. 

Badania będą kontynuowane. 

Czchów, st. l, Zamek 
gm. loco, woj. tarnowskie 
AZP 107-63/3 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Szpunar (autor sprawozdania) przy 
współudziale mgr mgr Barbary Szpunar i Agnieszki Mirek. Finanso
wane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Urząd Wojewódzki i Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie. Trzeci sezon ba
dań . Zamek średniowieczny. 

Skoncentrowano się na odkrywaniu północno-zachodniej części wzgórza oraz na wnę
trzu pomieszczeń domu zamkowego. Przebadano 2,5 ara powierzchni. Odsłonięto relikty 
zabudowy przy ścianie zachodniej murów obwodowych. W świetle nowych odkryć dom 
zamkowy, zamykający od północnej strony całość założenia obronnego, mający kształt 
prostokąta o wymiarach zewnętrznych 9,6 x 21 m, z dobudowaną od południa prostokątną 
sienią, będącą zapewne też klatką schodową, poszerzony został o długi budynek przylega
jący do zachodniego muru obwodowego. Budynek ma wymiary 17,5 x 7 m, wnętrze jest 
wyłożone brukiem kamiennym. Odsłonięto także przebieg muru obwodowego na południo
wy zachód od wieży. 

Badania sondażowe w pomieszczeniu północno-zachodnim zamku zrewidowały dotych
. czasowe poglądy i wykazały, że odkryte relikty to nie parter, a piwnice zamku, stanowiące 
na całej długości domu zamkowego jedno pomieszczenie połączone masywnym łukiem 
kamiennym (odsłonięto filary tego łuku) . 

W wykopie badanym w 1994 r. kontynuowano eksplorację nawarstwień, eksplorując 
poszczególne poziomy wydzielone w oparciu o profil. Wydzielono X warstw kulturowych. 
Wydobyto blisko 10 tys. zabytków, głównie fragm. naczyń glinianych, kości zwierzęce, 
przedmioty metalowe (bełty kusz, ostrogi, fragm. zbroi i mieczy). W warstwie gruzowego 
wypełniska piwnic znaleziono także kolejne dwie monety Jana Kazimierza, datowane na 
lata 1664-1668 (szeląg koronny i szeląg litewski) . 
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Elbląg-Stare Miasto 
AZP 16-51/-

Pracownia Konserwacji Zabytków 
Biuro Handlu Zagranicznego Filia 
w Gdańsku 
Pracownia Archeologii Miast 

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Gołębiewski, Mirosław Marcin
kawski i Grażyna Nawroiska (autorka sprawozdania i kierownik 
prac). Finansowane przez Urząd Miejski w Elblągu. Szesnasty sezon 
badań . Miasto średniowieczne i nowożytne. 

Badania były prowadzone w południowej części miasta, przy ul. Św. Ducha 3 i 4 oraz 
w rejonie ul. Nad Kumielą . Łącznie objęP; obszar 690m2

, zwiększając ogólną przebadaną 
powierzchnię Starego Miasta do 8690 m (ok. 5%). 

Prace prowadzone na działkach przy ul. Sw. Ducha 3 i 4 objęły swoim zasięgiem 
podwórka. Okazało się, że w tej części miasta (a więc w miejscu styku własności miejskiej 
i zamkowej) parcele mają bardzo dużą powierzchnię. Cała działka liczy ok. 300m2

, z czego 
podwórko zajmuje 170-200 m2

. Jest to fakt raczej niespotykany w innych częściach miasta. 
Na podwórkach zachowało się 7-9 poziomów drewnianej zabudowy, będącej pozostałością 
budynków drewnianych, fragm. uliczek i kanałów odwadniających. Pochodzą one jeszcze 
sprzed istnienia zabudowy murowanej. Później wzniesiono na podwórku działki Św. Ducha 4 
ceglany obiekt o rzucie kwadratu, do którego dostawiono od strony zachodniej następny, 
o podobnej formie. Dopiero później, już w okresie wznoszenia kamienicy, zabudowane 
zostało podwórko: wznoszono murowaną, dwufazową oficynę i ceglano-kamienną latrynę. 
Również całe duże podwórko zostało podzielone w osi północ-południe murem ceglanym. 

Po południowej stronie podwórek odkryto wzmiankowany w źródłach pisanych kanał 
Kumieli. W najstarszej fazie (średniowiecze) był on drewniany, późnej ceglany, a w osta
tnim okresie miał obudowę betonową. 

Drugim rejonem prac była ul. Nad Kumielą, gdzie badania przeprowadzono na długości 
30m i szerokości 5-10 m, obejmując nimi północną i południową pierzeję oraz samą ulicę . 
Mimo znacznego zniszczenia późniejszymi pracami budowlanymi, udało się w południowej 
pierzei odsłonić pozostałości gotyckiej zabudowy murowanej. W rejonie ulicy stwierdzono 
relikty trzech poziomów drewnianych ulic, pochodzących z najstarszej fazy średniowiecz
nego Elbląga. Podwórka północnej pierzei są bardzo zniszczone XIX-wieczną zabudową. 

Pełniono również nadzory nad wykopami instalacyjnymi i wodno-kanalizacyjnymi 
w obrębie Starego Miasta. 

Pozyskano liczny materiał zabytkowy. Do ciekawszych znalezisk należy kilkanaście 
całych kamionkowych siegburskich dzbanów z XIV w., ostrogi, sprzączki , wyroby z bur
sztynu, a przede wszystkim 6 tabliczek woskowych. 

Badania będą kontynuowane. 

Garbów, st. l , gm. loco, woj . lubelskie- patrz: okres nowożytny 

Głogów-Stare Miasto, kwartał 
A-20 część płd-zach. 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

gm. loco, woj. legnickie 
AZP 68-19/-

Badania prowadził mgr Krzysztof Czapla przy współpracy archeolo
gów: mgr mgr Aleksandra Dobrowolskiego, Zenona Hendla, Wacława 
Pogorzelskiego, Magdaleny Świderskiej oraz architektów: mgr. inż . 
arch. Jerzego Burnity, mgr. inż . arch. Mariusza Karsta, dr. Czesława 
Lasoty, mgr. Zdzisława Wiśniewskiego. Konsultanci: prof. dr hab. 
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Bogusław Gediga, prof. dr hab. Lech Leciejewicz, doc. dr hab. Jerzy 
Lodowski, prof. dr hab. Jerzy Rozpędowski. Finansowane przez 
Urząd Wojewódzki w Legnicy i Przedsiębiorstwo Robót i Usług Bu
dowlanych "Budoprojekt" z Głogowa. Miasto lokacyjne, XIII-XX w. 
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Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne na kwartale A-20 na Starym 
Mieście w Głogowie zostały przeprowadzone 11.09-23.11.1995 r. Zakres planowanych prac 
obejmował południowo-zachodnią część kwartału, zalegającą w trakcie ulicy Grodzkiej 
i Garncarskiej. Założony wykop miał wymiary: 48,5 m długości i 18m szerokości wzdłuż 
ulicy Grodzkiej oraz 36,2 m długości i 17m szerokości wzdłuż ulicy Garncarskiej. W gra
nicach wyznaczonego wykopu odkryto pozostałości zabudowy po sześciu posesjach (1, la, 
2, 3, 4, 5), przy czym posesję nr 5, zalegającą od strony wschodniej, uchwycono częściowo, 
ponieważ zbadany fragment odpowiada tylnej części budynku stojącego w narożniku Ryn
ku i ul. Grodzkiej, frontem do Rynku. 

W obrębie wydzielonych posesji prace archeologiczne były prowadzone w pomieszcze
niach ograniczonych ścianami murowanymi, które zostały ponumerowane według kolejno
ści, poczynając od frontu każdej posesji. Według tego podziału na sześciu posesjach zostało 
wydzielonych 28 pomieszczeń. Natomiast zaleganie starszych struktur zostało zarejestrowane 
w 14 pomieszczeniach, głównie w miejscach niepodpiwniczonych budynków murowanych. 

Odkryto 43 obiekty nieruchome, zróżnicowane pod względem wielkości, kształtu oraz 
pełnionych pierwotnie funkcji, związane z okresem poprzedzającym budownictwo muro
wane. Wydzielono 9 budynków o konstrukcji drewnianej z różnymi fazami przebudowy, 
datowanych wstępnie na XIIIlXN-XIV w. Następną grupę obiektów tworzyły pozostałości 
konstrukcyjne po studniach-kloakach, zalegających głównie w części wschodniej wytyczo
nego wykopu (posesja 5, pom. 1/3, 2, 4, 5 i posesja 4, pom. 2) oraz w części północno-za
chodniej (posesja la, pom. 2) . Na podstawie materiału ceramicznego wyeksplorowanego 
z tych obiektów stwierdzono, że najstarszy był obiekt nr 4 na posesji 5, pom. 4 (1. poł. 
XIII w.) . Pozostałe pochodziły z XIII/XIV-XIV w. Dwadzieścia pięć obiektów zostało wstęp
nie określonych jako obiekty gospodarcze o bliżej nieokreślonej funkcji. 

Uzyskany materiał ruchomy składał się z 8829 pozycji. Wśród nich zostało wydzielo
nych: 68 całych butelek, 52 przedmioty porcelanowe, 65 monet niklowych pochodzących 
z zasypisk piwnic oraz 49 fragm. przedmiotów metalowych, 6 grud żużla, 119 fragm. szkła, 
872 kości zwierzęce, 303 fragm. kafli, 12 całych naczyń i 7297 fragm. ceramiki, które 
zostały wyeksplorowane z obiektów i nawarstwień kulturowych. 

Badania pozostałości zabudowy murowanej na tym wykopie pozwoliły wyróżnić jej 4 
fazy, datowane na gotyk, późny gotyk, barok i XIX-XX w. 

Pierwsze budynki murowane wzniesione na terenie przebadanego wykopu przedsta
wiały płytkie założenie jednoprzestrzenne, podpiwniczone (posesja l, 2, 3) oraz bez piwnic, 
o ścianach postawionych na fundamentach filarowo-łękowych (posesja 4 i północna część 
posesji l). Pierwsze budynki murowane przy ul. Grodzkiej tworzyły zwartą zabudowę 
szeregową dla frontowych domów mieszkalnych, które zostały zbudowane w tym samym 
czasie. W okresie późnego gotyku (2. poł. XV i XV/XVI w.) w wyniku przebudowy pierwo
tnych założeń murowanych pojawiły się układy dwutraktowe (posesja l, 2 i 3). W okresie 
baroku zostały podpiwniczone niektóre założenia o fundamentach filarowo-łękowych (po
sesja 4 oraz w części zachodniej posesji l i na tylnym trakcie posesji 2). Proces ten 
zachodził również w XIX-XX w. (trakt tylny posesji 3 i 5). 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. 
Badania na tym kwartale będą kontynuowane. 
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Głogów-Stare Miasto, Ratusz, 
ściana północna 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

gm. loco, woj. legnickie 
AZP 68-19/-

Badania prowadził mgr Aleksander Dobrowolski. Inwentaryzacja 
architektoniczna i konsultacje: prof. dr hab. Jerzy Rozpędowski, doc. 
dr hab. Jerzy Lodowski, dr Rafał Czerner, dr Czesław Lasota, mgr 
Zdzisław Wiśniewski. Finansowane przez Wojewódzki Dział Inwesty
cji w Legnicy Oddział w Głogowie. XII-XX w. 

Podczas wykonywania wykopów pod kanalizację ściekową przy Ratuszu od strony 
północnej natrafiono na pozostałości architektoniczne i nawarstwienia kulturowe. Prace 
ziemne związane z realizacją kanalizacji ściekowej zostały z powodów technicznych po
dzielone na dwa etapy: 

Etap I - wykonano wykopy w części wschodniej na odcinku 28 m od studzienki 
przyłączeniowej, znajdującej się w linii kanalizacyjnej usytuowanej po osi północ-południe, 
przy wschodniej ścianie Ratusza. Badania ratownicze rozpoczęto 21 lipca 1995 r. i konty
nuowano do 29 lipca 1995 r. Przed przystąpieniem do realizacji dalszego odcinka robót 
inwestycyjnych należało zasypać dotychczasowe wykopy. 

Etap II- wykonano pozostałą część wykopów pod kanalizację dochodzącą do zachod
niego skrzydła po północnej stronie Ratusza. Na tym etapie badania rozpoczęto 26 wrze
śnia 1995 r. i zakończono 12 października 1995 r. Zgodnie z umową zawartą z inwestorem 
głębokość wykonanych wykopów miała ok. 3,5 m, a w niektórych przypadkach przekracza
ła 4 m. Poszerzenie i pogłębienie wykopów dla celów badawczych było niemożliwe z powo
du ograniczeń czasowych i finansowych. W związku z tym piwnice zostały odsłonięte do 
poziomu podłóg. 

Odsłonięto wnętrza piwnic budynku "B". Komory piwniczne miały kształt prostokątny 
o wymiarach: komora l i 2 - 5 x 1,8 m, komora 3 - 6,6 x 2,25 m, komora 4 - 5 x 
2,1 m. Pozostałe komory zostały odsłonięte częściowo i w związku z tym określenie ich 
pełnych wymiarów było niemożliwe . Wszystkie komory były otynkowane, jedynie ze
wnętrzna, wschodnia ściana nie miała śladów po tynku. Do budowy użyto cegły maszyno
wej o formacie 26 x 12 x 6 cm, ułożonej na mocnej, cementowej zaprawie. Za ścianami 
budynku "B" (w kierunku zachodnim) wystąpiły pozostałości nawarstwień osadniczych. 

W obrębie komory sukienniczej nr 4a, pod fundamentem kamiennym północnej ściany 
wystąpił obiekt o wymiarach 1,4 x l m. W przekroju miał kształt niecki o głębokości 
0,78 m. Wypełniska jego stanowiła ciemnoszara, zwarta próchnica. Na głębokości 0,3 m 
mierząc od górnej krawędzi obiektu wystąpiła soczewka przepalonej polepy o grubości 
4 cm. Nie obejmowala całej powierzchni obiektu, tylko jego południową część. Od strony 
wschodniej wystąpiła w formie klina warstwa żółtego piasku o grubości ok. 20 cm. Mate
rial zabytkowy pozwala ustalić chronologię obiektu na okres średniowieczny- ok. XII w. 

W wykopie pod kanalizację odsłonięto w różnym stopniu budowle: 3, la-3a, budynek A. 
Głównie zostały odkryte wnętrza piwnic, których nie rozpoznano w trakcie badań wyko
nanych w latach 1986-1988. Komorę 3a, 3 zbudowano jako pierwszą w zespole komór 
szeregu południowego, pomiędzy wieżą a przejściem południowym przez blok śródrynko
wy. Plan jej parteru tworzyły dwa pomieszczenia, przy czym północne było podpiwniczone. 
Wymiary komory nr 3a: długość i szerokość w obrysie zewnętrznym 5,6 x 9,4 m, grubość 
ścian piwnicy 1-1,2 m. Komory 3 i 3a wzniesiono w stylu gotyckim. Pozostałe komory 
piwniczne odkryte w wykopach datowane były na renesans i okresy późniejsze. 
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Głogów-Stare Miasto, Ratusz 
-blok śródrynkowy 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 68-19/-

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Czapla przy współpracy mgr. Wac
ława Pogorzelskiego. Finansowane przez Wojewódzką Dyrekcję Inwe
stycji z siedzibą w Głogowie. Miasto (XIII-XX w.). 
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Prowadzono nadzór oraz ratownicze badania archeologiczne na wykopie pod kanalizac
ję wzdłuż południowej i wschodniej ściany Ratusza. Długość całego wykopu wynosiła 
120m, szerokość 2,5 m w części górnej i ok. l m w części dolnej, głębokość ok. 3 m. Na 
całym przebiegu wykopu zostały zarejestrowane warstwy kulturowe związane z pozioma
mi użytkowymi rynku oraz zabudową bloku śródrynkowego. Od strony południowej Ratu
sza, na długości 28,5 m, zostały odsłonięte pozostałości w postaci rumowiska polepy 
konstrukcyjnej po budynkach o konstrukcji szachulcowej, pochodzące prawdopodobnie ze 
spalonych Kramów Bogatych. Materiał ceramiczny, niezbyt liczny, wydobyty z tej warstwy, 
można ogólnie odnieść do 2. pol. Xlll w. Warstwy zalegające pod, jak i nad tym rumowi
skiem należy łączyć z 2. pol. XITI-XIV w. Na odcinku od strony wschodniej Ratusza odsło
nięto fundamenty kamienno-ceglane dwóch gotyckich kramów murowanych oraz warstwy 
kulturowe zalegające na całej długości, które na podstawie materiału ceramicznego można 
ogólnie datować na 2. pol. Xlll i XIV-XV w. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. 

Gródek, st. l, gm. loco, woj. białostockie -patrz: wczesne średniowiecze 

Gruszczyce, st. l 
gm .. Blaszki, woj. sieradzkie 
AZP 69-42/-

Uniwersytet Łódzki KatedraArcheolo
gii 
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. Drugi sezon badań. Gródek 
późnośredniowieczny (2. pol. XIV-XV w.) i relikty dworu nowożytne
go {XVI-l. ćw. XVII? w.) na kopcu oraz zaplecze gospodarcze (fol
wark?) fazy młodszej. 

Archeologiczne prace 'terenowe w Gruszczycach w 1995 r. stanowiły kontynuację szer
szego programu badawczo-konserwatorskiego, którego realizację rozpoczęto w sezonie 
poprzednim. Oprócz rozpoznania wykopaliskowego kolejnych partii kopca i wyeksploro
wania wykopów sondażowych na zlokalizowanej w jego bezpośrednim sąsiedztwie kępie 
(gdzie hipotetycznie lokowano zaplecze gospodarcze nowożytnej siedziby "pańskiej"), pro
wadzono dalszą prospekcję powierzchniową obszaru tzw. włości gruszczyckiej. Ich celem 
była rejestracja przestrzennej pozostałości okupacji osadniczej i śladów stref eksploatacji 
gospodarczej tego terenu (nie objętego dotychczas AZP) w czasie funkcjonowania obu 
założeń "dworskich", jak i pochodzących z okresów pradziejowych. 

W trakcie prac na kopcu założono 5 wykopów badawczych (IX-XIII) o łącznej powierz
chni 56,5 m2 oraz orientacyjnej kubaturze 148 m3

. Ulokowano je na osi zachód-wschód 
stożka. Ich eksploracja generalnie potwierdziła ustalenia poczynione w 1994 r., pozwalając 
zarazem na uszczegółowienie niektórych spostrzeżeń. Dotyczy to np. zarejestrowania 
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dobrze zachowanych pozostałości konstrukcji drewnianych (z których pobrano próbki do 
badań dendrologicznych), związanych ze znacznym zakresem prac stabilizujących podsta
wę, stok oraz kolejne poziomy nasypu. Szczególnie intensywne ślady takich działań zaob
serwowano w północno-wschodniej oraz zachodniej części kopca (w tej ostatniej, na stoku, 
uchwycono wyraźnie czytelne zarysy konstrukcji skrzyniowej). W tej partii stanowiska, 
w pobliżu narożnika północno-zachodniego "wieży" późnośredniowiecznej, odnotowano 
także relikty paleniska?, ulokowanego zapewne pod wolno stojącym i opartym na słupach 
zadaszeniem. Fodobnie jak w roku ubiegłym nie zarejestrowano zbyt wielu przesłanek 
dotyczących dworu nowożytnego (który, jak się wydaje, zajmował południowo-wschodnią 
i wschodnią partię plateau), bowiem jego pozostałości uległy już znacznej destrukcji. 

Wśród pozyskanych mobiliów zdecydowanie przeważają ułamki ceramiki naczyniowej 
(1057). Znaleziono ponadto 455 fragm. kości zwierzęcych, ułamek kafla piecowego oraz 37 
przedmiotów żelaznych (m.in. blisko półmetrowej długości grot włóczni, 3 sprzączki, 2 
groty bełtów, płytkę zbrojnikawą pancerza, 2 noże , wędzidło dwudzielne i topór). 

Wstępna analiza rezultatów prac na kopcu oraz ruchomego materiału zabytkowego 
potwierdza ustalenia chronologiczne z sezonu poprzedniego. Badania nie dostarczyły rów
nież danych mogących zdecydować o konieczności dokonania znaczniejszych korekt, np. 
w aspekcie zagospodarowania przestrzennego tego stanowiska. 

Sondażowe rozpoznanie kępy przygrodziskowej (znajdującej się ok. 50 m na zachód od 
kopca), gdzie założono wykopy oznaczone nr xrv. XV i XVa (o łącznej powierzchni 17 m2 

i kubaturze wyeksplorowanego wypełniska 16 m\ potwierdziło zasadność wcześniejszej 
hipotezy o ulokowaniu w tym miejscu zaplecza gospodarczego, związanego zapewne 
w znacznie większym stopniu z nowożytnym niż późnośredniowiecznym obiektem obron
no-rezydencjonalnym. Obok mobiliów (m.in. 262 fragm. ceramiki naczyniowej, 19 ułam
ków kafli, 27 destruktów zwierzęcych) natrafiono tutaj na relikty konstrukcji drewnia
nych, stanowiących najprawdopodobniej pozostałość pomostu ułatwiającego komunikację 
z kopcem, co wymuszała grząskość i niedostępność terenu, obserwowana jeszcze dzisiaj, 
mimo wykonania melioracji łąk i suchej pory letniej ostatnich lat. 

Wspomniane wyżej penetracyjne prace powierzchniowe na obszarze tzw. włości gru
szczyckiej, zaawansowane w ok. 85%, doprowadziły już do rejestracji 77. stanowisk arche
ologicznych. 

Materiały i dokumentacja z badań przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwer
sytetu Łódzkiego. 

Wykopaliskowe prace terenowe zostały zakończone. 

J ankowo Dolne, st. 21 
gm. Gniezno, woj. poznańskie 
AZP 49-35/146 

Muzeum Foczątków Faństwa Folskie
go w Gnieźnie 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski . Finansowane przez 
Muzeum Foczątków Faństwa Folskiego w Gnieźnie. Szósty sezon 
badań. Zabudowa dworska z XIV-XVIII w., osadnictwo kultury po
morskiej i osadnictwo z okresu wczesnego średniowiecza 

W dwóch wykopach o powierzchni ok. 70m2
, założonych po północnej i zachodniej 

stronie dotychczas rozkopanego obszaru, odsłonięto głównie rumowisko po dworze śred
niowiecznym, którego łączna długość wynosi już ponad 28 m po osi północny zachód-połu
dniowy wschód. W części północnej pozostałości dworu układają się kilkuwarstwowo i za
wierają gruz ceglany oraz liczny materiał, w tym 2429 fragm. naczyń silnie obtaczanych, 
barwy głównie ceglastobrunatnoszarej. Znaleziono też ostrogę, zaczep, hak i 54 gwoździe 
żelazne, ułamki kafli płytowych i garnkowych oraz dachówek ceglanych. W partii wschod
niej tego wykopu odkryto zejście do piwnicy dworu z XVI-XVIII w., znajdujące się na 
wysokości zaobserwowanej w 1993-1994 r. przerwy w konstrukcji kamiennej jego funda
mentu. Odsłonięto tam jamy po słupach nr 11-14, okalające wejście. Wyeksplorowano 
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również resztki słupów nr 9-10, przylegających do fundamentu od strony północnej (część 
południową wybrano w 1994 r.). Znaleziono tam ok. 500 ułamków naczyń toczonych, 
w tym pokrytych polewami i pobiałą, oraz części kafli płytowych i miskowych, dachówek, 
płytek posadzkowych, naczyń szklanych, haków żelaznych, okucia miedzianego oraz pła
skiego przedmiotu drewnianego. 

W wykopie zachodnim wystąpiły resztki gruzowiska dworu z XV w. oraz płytka jama 
(obiekt 9), która może być pozostałością po zwalonej konstrukcji tej budowli. 

W obu wykopach odkryto 14 ułamków naczyń kultury pomorskiej ze starszego okresu 
przedrzymskiego oraz 112 fragm. ceramiki całkowicie obtaczanej z XI-l. poł. XIV w. 

Występowanie ceramiki pokrytej polewami i pobiałą w dolnych partiach rumowiska 
dworu średniowiecznego wskazuje na jego istnienie w głąb l. poł. XVI w. Natomiast 
następny obiekt podpiwniczony wybudowano zapewne w latach 1530-1540. 

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

Jarosław, st. 71 
gm. loco, woj. przemyskie 
AZP 103-83/-

Muzeum w Jarosławiu. 

Badania prowadziła mgr Joanna Kociuba. Finansowane ze środków 
Zarządu Miasta Jarosławia. Pierwszy sezon badań. Późnośrednio
wieczna kolegiata p. w. Wszystkich Świętych. 

Badaniami objęto relikty kolegiaty zlokalizowanej w zachodniej pierzei rynku. Data 
budowy kościoła jest nieznana, powstał prawdopodobnie po 1375 (data lokacji miasta), 
a przed 1440 r. (pierwsza znana wzmianka). Rozebrany został w 1807 r. z powodu złego stanu 
technicznego. Jest to obecnie najstarszy znany relikt zabudowy średniowiecznej w Jarosła
wiu, nierozerwalnie związany z akcją lokacyjną miasta. W 1938 r. , w związku z pracami 
przy demontażu stojącego w miejscu kościoła pomnika, odkopano znaczną część funda
mentów. Pozostałością po tych badaniach jest jedynie jedna fotografia i plan sytuacyjny. 

Badania w 1994 r. zainicjowane w związku z 620 rocznicą lokacji miały charakter sondażo
wy. Ich celem było wstępne rozpoznanie obiektu oraz weryfikacja dokumentacji z 1938 r. 

Założono 2 wykopy w ten sposób, by przeciąć kolegiatę przez szerokość nawy głównej 
oraz dostawione od południa i północy kaplice. Wykop l założono w celu rozpoznania 
tzw. krypty fundatorskiej , przylegającej do kolegiaty od południa, oraz południowego fun
damentu nawy. Po wybraniu wypełniska natrafiono na fragm. jednej z komór krypty. Od 
zachodu ścianę komory stanowił mur kamienny z resztkami ceglanego sklepienia, od 
północy - mur nawy głównej . W grubości muru nawy, od poziomu korony muru do 
wnętrza krypty prowadzi 6 ceglanych stopni. N a dnie krypty posadzka z płytek ceramicz
nych ułożona jest bezpośrednio na podłożu lessowym. Wnętrze otynkowane jest grubą 
warstwą zaprawy wapiennej z domieszką okruchów ceglanych. Sprawdzenie wiązania 
pomiędzy ścianą zachodnią pomieszczenia a fundamentem nawy wykazało jednorodność 
i jednoczesność budowy. Stwierdzono ponadto przebudowę krypty oraz obniżenie poziomu 
posadzki, prawdopodobnie podczas prowadzonych prac remontowych w obiekcie po poża
rze kościoła w 1625 r. W wypełnisku krypty wystąpił przemieszany z ziemią gruz ceglany, 
fragm. kości ludzkich, nieliczne fragm. ceramiki, szkła i kafli z XVII-XVIII w. 

Wykop 2, założony na przedłużeniu wykopu 1,, przecinał fragment nawy głównej, 
fundament północny kolegiaty i kryptę pod kaplicą Sw. Anny powstałą w l. poł. XVII w. 
Krypta od północy przylega do fundamentu nawy; do wnętrza prowadziły schody wykonane 
z luźno ułożonych na nasypie cegieł . Posadzka na dnie wykonana została z płasko ułożo
nych cegieł. W krypcie znajdował się grób murowany, prostokątny, przesklepiony, zawiera
jący pochówek mężczyzny, prawdopodobnie fundatora kaplicy. Pochówek był bez wyposa
żenia. W wypełnisku krypty nie stwierdzono występowania materiału zabytkowego. 



122 Późne średniowiecze 

Przebadano łącznie ok. 50 m2 powierzchni. Pozwoliło to na wstępne rozpoznanie 
sposobu budowy krypt po stronie południowej i północnej świątyni oraz na częściowe 
zweryfikowanie zachowanego planu sytuacyjnego z 1938 r. 

Kętrzyn, st. ITI, wykop l 
gm. loco, woj. olsztyńskie 
AZP 17-69? 

ARCHEO-ADAM 

Badania prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowane przez Spółdziel
nię Mieszkaniową "Budowlanych" w Giżycku oraz T. i E. Butrymów 
(inwestorzy prywatni). Pierwszy sezon badań. Miasto, osadnictwo 
średniowieczne i nowożytne, XIV-XX w. 

Prace na st. III - wykop l przy ul. Traugutta l (d. Angerburgerstrasse) prowadzono 
od 14 III 1995 do 7 IV 1995 r. Objęły one swym zasięgiem teren działki budowlanej pod 
szeregowiec usługowo-mieszkalny (numery geodezyjne: 161/1 -własność państwa Butry
mów i 161/2 - własność Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" z Giżycka) na obszarze 
dawnego budynku zaplecza gospodarczego hotelu Thuleweit i terenie sąsiednim. Wykona
no wykop w kształcie nieregularnego wieloboku o wymiarach ok. 11 x 39 x 15 x 18 x 20 m 
i średniej głębokości ok. 2 m w części północnej i 3,5 m w części południowej i południowo
zachodniej . Zarejestrowano m.in. relikty budynku stanowiącego zaplecze gospodarcze 
hotelu Thuleweit. Szczególnie interesujący był fakt wystąpienia dwupoziomowych piwnic, 
w których podłogi stanowiły ceglane posadzki. Ponadto uchwycono fragm. fundamentów 
kamiennych w północnej i północno-zachodniej części wykopu, a także niewielki fragm. 
muru (fundamentu?) ceglano-kamiennego przy profilu południowym. Należy ponadto 
wspomnieć o reliktach spalonej chaty późnośredniowiecznej przy profilu północnym, w ru
inach której tkwił doskonale zachowany dzbanek o barwie ceglastej , stanowiący dobry 
element datujący (l. poł. XIV w.) dla warstwy, w której zalegał. Poza dzbankiem pozyskano 
z omawianego stanowiska naczynia ceramiczne, stanowiące dominującą grupę wśród ogól
nej masy zabytków ruchomych. Oprócz naczyń zebrano również wiele fragm. kafli -
zarówno garnkowych (bardzo nieliczne egzemplarze), jak i płycinowych, oraz płytek pod
łogowych . Jest to potwierdzenie pewnej prawidłowości, która cechuje miejskie stanowiska 
średniowieczne i nowożytne. Pozostałe zabytki, noszące miano wydzielonych, reprezentu
ją kości, przedmioty metalowe i drewniane. Wśród kości, w większości przypadków stano
wiących odpadki gospodarcze, na uwagę zasługuje półfabrykat do produkcji guzików. 
Zabytki metalowe reprezentuje cała podkowa, fragm. podkowy, oraz przedmiot metalowy 
o trudnym do określenia przeznaczeniu ze względu na duży stopień skorodowania. Ostatni 
typ stanowią zabytki drewniane, reprezentowane przez dwie zatyczki. Należy podkreślić, 
iż przeprowadzone badania wniosły sporo nowych elementów do dziejów miasta. Przede 
wszystkim uchwycono poziom najwcześniejszych (pocz. XIV w.) nawarstwień kulturowych 
związanych z pierwotnym osadnictwem w tym rejonie, pomimo że teren badań nie znajdo
wał się w obrębie murów miejskich. Ponadto uchwycono elementy osadnictwa wczesnono
wożytnego, nowożytnego i współczesnego, które były związane głównie z rozwojem i fun
kcjonowaniem hotelu Thuleweit, a także jego zaplecza, zadokumentowano bowiem 
zachowane fragm. partii fundamentowych i piwnicznych istniejącej tu do 1945 r. zabudowy. 

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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Koszalin-miasto, ul. Mickiewi
cza i ul. Asnyka 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Muzeum Okręgowe Dział Archeolo
giczny w Koszalinie 

AZP 14-21/20 

Badania prowadzili mgr inż . arch. Andrzej Fijałkowski, mgr Franci
szek Lachowicz i mgr Henryk Janocha (autor sprawozdania). Finan
sowane przez Urząd Miejski w Koszalinie. Badania ratowniczo-roz
poznawcze w 1968, 1970, 1992 i systematyczne w 1995 r. Teren po 
zabudowie klasztornej cysterek i zamku biskupów kamieńskich XIII
XVI-XX w. 
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Sprowadzone do Koszalina w 1278 r. cysterki na otrzymanym terenie między obecnymi 
ulicami Mickiewicza i Asnyka oraz miejskimi murami obronnymi wzniosły w końcu XIII 
i pocz. XN w. zespół zabudowań klasztornych. Z braku danych archiwalnych i ikonogra
ficznych trudno ustalić rozplanowanie i wygląd zabudowy. Należy przyjąć, że była ona 
zgodna z wymogami zakonu cysterek. Kasacja zakonu cysterek oraz zniszczenie zabudowy 
klasztornej nastąpiły w okresie reformacji na Pomorzu, po 1531 r. 

Na miejscu ruin klasztornych książę zachodniopomorski, a jednocześnie biskup ka
mieński Kazimierz rozpoczął w 1569 r. budowę okazałej rezydencji, która przez współczes
nych została nazwana zamkiem. W l. 1602-1609 następny książę-biskup Franci
szek I wzniósł obok zamku kościół. Zespół zabudowań zamkowych uległ zniszczeniu 
podczas wielkiego pożaru miasta w 1718 r. Resztki murów zostały rozebrane przez mie
szkańców Koszalina, tak że do dziś zachował się tylko bardzo mocno przebudowany kościół 
zamkowy. Kościół ten użytkowany jest obecnie jako cerkiew prawosławna. 

Brak źródeł pisanych i ikonograficznych odnośnie do obu obiektów, jak i konieczność 
podjęcia pewnych prac konserwatorskich w przetrwałym kościele zamkowym (obecnej 
cerkwi) skłoniły władze konserwatorskie do podjęcia badań archeologiczno-architektonicz
nych. Badania z lat poprzednich, chociaż o ograniczonym zasięgu, wykazały, że na omawia
nym terenie znajduje się pod ziemią cały zespół elementów fundamentowych związanych 
z obu obiektami (klasztorem i zamkiem), które warte są szerszego rozpoznania archeolo
gicznego i architektonicznego. 

W 1995 r. założono 5 wykopów o różnych wymiarach. Wykopy nr VII, X i XIII, założone 
od strony zachodniej, północnej i wschodniej kościoła zamkowego, odsłoniły tylko fragm. 
murów fundamentowych tych ścian kościoła oraz ułożone z kamieni polnych opaski przy
ścienne o szerokości do 1,5 m. Dalsze badania w tych wykopach winny być kontynuowane. 

Najciekawszych danych dostarczył wykop XI, założony przy południowej ścianie koś
cioła i występujących przy niej sześciu przyporach. W wykopie tym, na głębokości ok. 
50 cm, pomiędzy przyporami i na zewnątrz odsłonięto opaskę zbudowaną z kamieni pol
nych i wzmocnioną od strony południowej rzędem głazów kamiennych -jakby murem 
oporowym. Konstrukcja ta pochodzi z XIX w. W części wschodniej wykopu, między przypo
rą piątą a szóstą, na głębokości ok. 70 cm odsłonięto posadzkę ułożoną z kwadratowych 
płytek ceglanych, a w ścianie nośnej odkryto portal wejściowy o wymiarach 1,8 x 1,8 m 
z kopulastym sklepieniem. Głębokość niszy portalowej sięga 70 cm. Wspomniana posadzka 
ceglana łączy się z tym portalem, który był wejściem do niższej kondygnacji kościoła. 
Fotwierdza on zarazem, że kościół zamkowy był dawniej świątynią dwupoziomową. Obec
nie dolna kondygnacja jest zasypana ziemią i gruzem. 

W części wschodniej wykopu XI poza posadzką ceglaną odsłonięto narożnikowy fragm. 
muru fundamentowego, zbudowanego z dużych głazów kamiennych bez użycia zaprawy 
spajającej. Mur ten odkryto na głębokości ok. l m. Stanowi on fragm. budowli klasztornej 
cysterek z końca XIII lub pocz. XN w. 

Natomiast w wykopie I/XII, założonym na wschód od nieistniejącego prezbiterium 
kościoła, odsłonięto dużą piwnicę gotycką o sklepieniu kolebkowym oraz mury fundamen
towe z cegły gotyckiej i głazów kamiennych. Jest to prawdopodobnie zachowany fragm. 
architektoniczny jednej z XVI-wiecznych budowli zamkowych. 
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Zebrane ruchome materiały zabytkowe, głównie w postaci ceramiki, pochodzą ze schył
ku XIII w. aż do czasów współczesnych. 

Przeprowadzone dotychczas badania wykopaliskowe dość wyraźnie wskazują, że na 
omawianym terenie pod ziemią znajdują się resztki budowli poklasztornych i pozamko
wych, które są warte odkrycia i rozpoznania historyczno-architektonicznego. 

Planuje się kontynuację prac badawczych na tym terenie. 

Kutno, st. 3, gro. loco, woj. płockie - patrz: okres nowożytny 
Lubsko, st. 31, gm. loco, woj. zielonogórskie- patrz: okres nowożytny 

Mutowo, st. 5 
gm. Szamotuły, woj. poznańskie 
AZP 47-24/30 

Muzeum-Zamek Górków Szamotuły 

Badania prowadził mgr Ryszard Pietrzak. Finansowane przez Mu
zeum-Zamek Górków Szamotuły. Pierwszy sezon badań . Średnio
wieczna osada targowa. 

Przeprowadzone prace wykopaliskowe były pierwszą próbą archeologicznego rozpo
znania osady targowej znanej ze źródeł pisanych (prawa targowe nadał książę Prze
mysł I ok. 1257 r.). Badania miały charakter rozpoznawczy, ich celem było ustalenie zasię
gu osady, a także rodzaju i charakteru występujących na stanowisku nawarstwień. 

Założono 12 wykopów o łącznej powierzchni 265,5 m2
, zlokalizowanych w południowej 

i zachodniej strefie stanowiska. Zarejestrowano 47 obiektów (głównie jamy i jamy posłupo
we). Były to pozostałości budowli naziemnych. Zarejestrowano również warstwy polepy 
i spalenizny, będące pozostałościami konstrukcji budynków naziemnych. Pozyskano liczne 
fragm. naczyń ceramicznych i przedmioty metalowe. Po przeprowadzeniu wstępnej anali
zy materiału można datować rozpoznaną wykopaliskowo strefę osady na XIV-XV w. 

Badania będą kontynuowane. 

Niemirówek, st. 7 
gm. Krynice, woj. zamojskie 
AZP 92-89/28 

ReiDonalny Ośrodek Studiów i Ochro
ny Srodowiska Kulturowego w Lubli
nie 

Badania prowadziła Ewa Prusicka. Średniowieczne "Zamczysko". 

*Literatura: Archeologia Polski ... , s. 119-121. 

Nowa Wieś, st. 12, gro. Bledzew, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Olsztyn, Targ Rybny - patrz: okres nowożytny 

Plemięta, st. 44 
gm. Gruta, woj. toruńskie 
AZP. 31-46/244 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Kurzyńska pod kierunkiem mgr. 
Ryszarda Boguwolskiego. Uczestniczyli studenci Uniwersytetu Miko-
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łaja Kopernika w Toruniu. Finansowane przez Urząd Gminy w Gru
cie. Pierwszy sezon badań. Osada późnośredniowieczna. 
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Badania miały charakter sondażowo-wiertniczy, celem ich była lokalizacja zaplecza 
osadniczo-produkcyjnego gródka stożkowatego w Plemiętach. Stanowisko zostało zareje
strowane na stoku i krawędzi wyniesienia, w odległości 90 m na południowy wschód od 
gródka stożkowatego, po lewej stronie drogi Okonin-Wiktorowo-Stary Folwark. 

W celu rozpoznania ogólnej stratygrafii badanego obszaru przeprowadzono wstępnie 
badania wiertnicze (odwierty 1-35), a następnie wytyczono 2 wykopy sondażowe 1/95 
i 2/95. Przebadano obszar o powierzchni 16,5 m2. Pozyskano 250 fragm. ceramiki naczy
niowej późnośredniowiecznej oraz 6 fragm. przedmiotów żelaznych. Zarejestrowany układ 
warstw w odwiertach i wykopach był zbliżony : pod warstwą orną wystąpiła warstwa 
osadnicza (II) miąższości 20-40 cm. W obrębie tej warstwy w wykopie 1/95 odsłonięto dwie 
jamy o charakterze odpadkowym. 

Na podstawie materiału ceramicznego osadę można datować podobnie jak gródek 
stożkowaty, tj. na XIV/XV w. 

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

Racibórz-Stare Miasto, ul. Rzeźnicza, gm. loco, woj. katowickie- patrz: okres nowożytny 

Rogóźno-Zamek, st. l 
gm.loco, woj. toruńskie 
AZP 29-47/1 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. Uczestniczyli mgr Mał
gorzata Kurzyńska oraz studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Finansowane przez Urząd Gminy w Rogóźnie. Trzeci 
sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne? Zamek pokrzyżacki 
(k. XIII-pocz. XIV w.). 

Badania tegoroczne były kontynuacją badań z 1994 r.; skupiły się w obrębie wieży 
bramnej, na przedzamczu wewnętrznym. Ograniczono się tylko do odwiertów. Na osi wieży 
bramnej wytyczono magistralę łączącą przedzamcze wewnętrzne z przedbramiem (do 
zwodu na moście). Odwierty co l m wykonano w przejeździe wieży, w odległości 3 m od 
zewnętrznego lica muru wieży (na styku wieży i przedzamcza wewnętrznego), pozostałe 
usytuowano na przedbramiu. Łącznie wykonano 6 odwiertów, uzyskując w każdym z nich 
głębokość 470-480 cm (calec). 

Wyróżniono 8 warstw (I-VIII), w każdej z nich rejestrowano gruz ceglany. Wyróżniono 
kilka poziomów spalenizny: na głębokości 100 cm (odwiert 2) i 130-140 cm (odwierty 3, 4, 
5, 6), II poziom spalenizny na głębokości 200 cm (odwierty 3, 4, 5, 6), następne, miąższości 
10 cm, w odwiercie 6 na głębokości 400 cm, 440 cm, 480 cm. 

Z warstw nie pozyskano materiału ceramicznego. 
Uzyskane wyniki poświadczają istnienie warstw demolacyjno-pożarowych, jednak wąski 

zakres prac (ograniczony tylko do wierceń) nie pozwala stwierdzić, czy warstwy te należy 
łączyć z okresem funkcjonowania zamku czy też z okresem przed jego posadowieniem. 

Dokumentacja znajduje się w Muzeum w Grudziądzu. 
Badania zakończono. 

Rudna-Ratusz, gm.loco, woj. legnickie- patrz: okres nowożytny 
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Strzegowa, st. Góra Grodzisko 
Pańskie 

Zespół Badań Konserwatorskich Łódź 

gm. Wolbrom, woj. katowickie 
AZP 98-54/-

Badania prowadził mgr Błażej Muzolf. Finansowane przez Zarząd 
Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Dąbrowie Górniczej. 
Drugi sezon badań. Gród z XIII-XIV w., ślady osadnictwa z późnego 
okresu wpływów rzymskich, okresu halsztackiego, neolityczno
wczesnobrązowego i późnopaleolitycznego. 

Badania objęły obszar ok. 115 m2 w sześciu wykopach zlokalizowanych na majdanie 
nr N, wchodzącym w skład wieloczłonowego grodu. Wykopy założono na planie krzyża, 
przecinając relikty wału oraz teren przywałowy i majdan. Łącznie przebieg wału badano 
na odcinku ok. 16 m. Materiał ruchomy z kilku poziomów chronologicznych jest nieliczny, 
ale bardzo interesująco przedstawiają się odsłonięte konstrukcje wałowe. 

Majdan N, przylegający do wapiennych skał szczytu Góry, został otoczony wałem 
odcinkowym o przebiegu po liniach prostych załamanych pod kątem prostym. Odsłonięte 
relikty podstawy wału wskazują, że wzniesiono go w dwóch technikach. Większość prze
biegu tworzy kamienny mur powstały ze złomów wapiennych ułożonych bez zapra
wy w kilku warstwach szerokości ok. 150 cm. W partii centralnej wału jako łącznik partii 
kamiennych wzniesiono wał w konstrukcji skrzyniowej. Odcinek ten liczy ok. 5,5 m 
i zbudowany został z bierwion. Zachowały się relikty trzech wieńców bierwion. Bierwiona 
poprzeczne ułożono co 100-150 cm. Skrzynie były wypełnione lessem i gliną. Konstrukcje 
drewniane uległy całkowitemu zwęgleniu w wyniku pożaru . 

Na obszarze majdanu nie odkryto reliktów zabudowy, ale skupiska materiałów cera
micznych i innych wskazują, że mogły tu stać budynki w konstrukcji zrębowej. Na uwagę 
zasługuje znalezienie odpadów po obróbce rogów, co może sugerować istnienie pracowni 
rogowniczej na terenie grodu. 

Datowanie materiałów obejmuje 2. pol. XIII-pocz. XIV w., kiedy to gród uległ zniszcze
niu w wyniku pożaru (być może w czasie walk polsko-czeskich ok. 1300 r.). 

Oprócz materiałów średniowiecznych na majdanie znaleziono także fragm. ceramiki 
tzw. siwej z późnego okresu wpływów rzymskich, drobne fragm. ceramiki kultury łużyc
kiej, kilka krzemieni datowanych ogólnie na epokę kamienia oraz składankę rdzenia 
o cechach górno- lub schyłkowopaleolitycznych. 

Badania będą kontynuowane. 

Szczytno, st. m, gm. loco, woj. olsztyńskie- patrz: okres nowożytny 

Świerklaniec, st. 2 
gm. loco, woj. katowickie 
AZP 94-47/2 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Katowicach 

Badania prowadził mgr Jacek Pietrzak. Finansowane przez Gminny 
Ośrodek Rekreacyjny w Świerklańcu. Pierwszy sezon badań. Relikty 
zamku średniowiecznego z XIV-XVII w. oraz zamku nowożytnego 
Donnersmarcków. 

Zamek w Świerklań~, obecnie w ruinie, należy do jednych z najciekawszych założeń 
obronnych na Górnym Sląsku. Założony na planie zbliżonym do koła, nawiązuje w rzucie 
do zamku w Siewierzu. Brak badań archeologicznych nie pozwalał, jak dotąd, na ustalenie 
czasu powstania zamku i stwierdzenie, czy założony został na surowym korzeniu czy też 
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na jakimś wcześniejszym założeniu. Przekazy pisane wiązały jego powstanie z książętami 
cieszyńskimi, którzy w 1337 r. objęli w posiadanie Świerklaniec. W 1498 r. przeszedł on 
w ręce księcia opolskiego Jana. W 1526 r. zamek dostał w lenno Jerzy Hohenzollern 
z Brandenburgii, a w 1626 r. cesarz Ferdynand II sprzedał go Łazarzowi von Donner
smarck, który uczynił zamek siedzibą rodu. W rękach Donnersmarcków przetrwał do 
1945 r. Podczas II wojny światowej został spalony, leczjego mury zachowały się do wysoko
ści II piętra. W latach 60. został wysadzony w powietrze. Do dziś w ruinach widoczny jest 
układ przestrzenny pierwotnego zamku, zbudowanego z cegły palcówki w układzie pol
skim, na kamiennym fundamencie. 

Założono 3 wykopy badawcze. Wykop 1/95 o wymiarach 20 x 2 m wytyczono przy 
dawnej bramie wjazdowej, mniej więcej wzdłuż linii wschód-zachód. Przeciął on przedpole 
bramy, samą bramę i część dziedzińca. Wykop 2/95 o wymiarach 10 x 7 m założono 
w odległości l m na południe od wykopu 1/95, równolegle do niego. Miał on na celu 
odkrycie reliktów gotyckiej wieży, dostawionej do obwodu warownego przy samej bramie 
wjazdowej. Wykop 3/95 o wymiarach 5 x 2 m założono na dziedzińcu wewnętrznym, 
prostopadle do wykopu 1/95 i do skrzydła południowego zamku. Wykopy 1/95 i 3/95 w mia
rę postępu badań przedłużone zostaną aż do przecięcia się, przez co uzyskany zostanie 
wykop krzyżowy. 

W obrębie wykopu 1/95 odkryto pod warstwą gruzu bruk w przejeździe bramnym, 
a także ścianę południową XIX-wiecznej bramy. Na pograniczu odcinków b i c bruk urywał 
się, co spowodowane było znacznym obniżeniem terenu. Eksploracja odcinka c ujawniła 
pod brukiem podsypkę piasku, a poniżej sypane naprzemianlegle warstwy piachu, jaśniej
sze i ciemniejsze. Na głębokości 100 cm pojawiła się warstwa piachu ciemnego z węgielka
mi drzewnymi. W profilu południowym warstwa ta opada łagodnie w kierunku zachodnim, 
tworząc wrażenie nasypu wału . Poniżej obserwowane były wyraźne warstwy nasypowe 
wału. Na głębokości 275 cm natrafiono na drewnianą belkę, poniżej której wystąpiła 
regularna, płaska warstwa drewna, w postaci gałązek czy też płaskich kawałków drewna. 
Poziom ten zalegał na całej powierzchni wykopu i miał 10-15 cm miąższości. Poniżej 
wystąpiła intensywnie czarna warstwa pierwotnej próchnicy, pod nią wilgotny piach calca
wy. Uderzający był całkowity brak materiału zabytkowego, datującego zarówno poziom 
drewna, jak i wał ziemny. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, iż mamy tu do 
czynienia z najstarszą fazą rozwojową obiektu, poprzedzającą budowę obwodu murowane
go. Stwierdzona na poziomie pierwotnej próchnicy warstwa drewna miała za zadanie 
wzmocnienie grząskiego, podmokłego gruntu, tworząc rodzaj drewnianego rusztu. Z podo
bnym rusztem spotykamy się na zamku w Siewierzu - zamku nizinnym, zlokalizowanym 
wśród podmokłych łąk 

Wykop 2/95 dostarczył bardzo ciekawych reliktów pierwotnego, średniowiecznego zam
ku, w postaci muru ceglanego (południowego) wieży, dostawionej do muru obwodowego tuż 
przy bramie wjazdowej do zamku. Wieża ta miała za zadanie flankować bramę. Mur 
wykonany z cegły gotyckiej palcówki w układzie polskim posadowiony był na kamiennym 
fundamencie. Do muru dostawione było kamienne sklepienie gotyckiej piwnicy, której 
poziomu użytkowego nie udało się odsłonić ze względu na zalegającą w obrębie piwnicy 
prawie dwumetrową warstwę współczesnego gruzu. Odkryto również fundament kamien
ny muru zachodniego wieży. Mur południowy zachował się do wysokości parteru. Odkryte 
dwa węgarki wejścia do wieży w grubości muru obwodowego świadczą, iż miała ona 
połączenie z zabudową w obrębie obwodu warownego. Brak materiału zabytkowego 
w warstwie gruzu na obecnym etapie badań nie pozwala na precyzyjne datowanie średnio
wiecznego założenia obronnego. Mając na uwadze przesłanki architektoniczne, jak i histo
ryczne, można z dużą dozą prawdopodobieństwa datować budowę zamku gotyckiego na 
XN w. W obrębie wykopu stwierdzono również nawarstwienia późniejsze, XVITI-wieczne. 

Wykop 3/95, usytuowany prostopadle do muru południowego zabudowy w obrębie 
dziedzińca wewnętrznego, datowanego na XVIII w., wykazał, iż pod warstwą darni zalega 
l;>ezpośrednio piach. Analogiczną sytuację stwierdzono w części wschodniej wykopu 1/95 
odcinek c, co dobitnie świadczy, iż nawarstwienia w obrębie dziedzińca wewnętrznego 
zostały usunięte na głębokości ok. 150 cm w trakcie usuwania gruzu po wysadzeniu zamku 
w latach 60. Przemawia za tym również urywający się bruk w obrębie bramy wjazdowej, 
który niegdyś znajdował się też na dziedzińcu. Widoczny jest on na starych fotografiach. 
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Prace badawcze przeprowadzone w 1995 r. stały się zaczątkiem systematycznych prac 
archeologiczno-architektgnicznych, które będą prowadzone w sezonach następnych. Wy
kazały one, iż zamek w Swierklańcu należy do jednych z najciekawszych zamków nizin
nych z okresu średniowiecza w Polsce, szczególnie ze względu na swój rzut owalu zbliżo
nego do koła. Odkrycie wcześniejszego wału zalegającego na drewnianym ruszcie świadczy, 
iż zamek murowany został posadowiony na starszym założeniu, wymagającym dalszych 
badań. Odkrycie murów gotyckich wieży, jak i piwnicy w jej obrębie, daje nadzieję, iż 
średniowieczny trzon zamku tkwi w fundamentach i nie uległ zatarciu przez późniejsze 
przebudowy, dając kapitalną możliwość prześledzenia najstarszych jego faz . · 

Wieldząc, st. l, gm. Płużnica, woj. toruńskie- patrz: wczesne średniowiecze 

Wojciechów, fortalicjum 
gm.loco, woj. lubelskie 
AZP 77-78/-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie 

lub 78-78/-

Badania prowadziła dr hab. Irena Kutyłowska. Finansowane z prak
tyk studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Czwarty sezon badań. Późnośredniowieczne fortalicjum z murowa
nym dworem. 

Badania w 1995 r. potwierdziły wyróżnione wcześniej dwie fazy, tj. średniowieczną 
i nowożytną, umocnień fortalicjum. Pozwoliły również odczytać pierwotny narys bastioni
ków nowożytnych, co umożliwiło skorygowanie dotychczasowych planów Wojciechowskie
go wału ziemnego. 

W wykopie nr 1/95 (obejmującym górne partie południowego stoku walu) stwierdzono, 
że w średniowieczu umocnienia miały narys zbliżony do koła. Wnętrze walu usypane 
z opoki marglistej przemieszanej z lessem (wydobytych w czasie wybierania fosy) umoc
nione było wzdłuż zewnętrznego stoku przynajmniej jednym rzędem palisady z bali grubo
ści ok. 0,5 m, dołem przyciosanych w prostokąt i zaostrzonych. Od zewnątrz palisadę 
obsypano lessem calcowym. Silnie spieczony, a miejscami wręcz przepalony na polepę 
nasyp wału oraz liczne węgle drzewne w jego podwalinie wskazują, że mial on jeszcze inne 
konstrukcje drewniane, których układu nie można było odczytać na odcinku objętym 
wykopem nr 1/95. Spalenie średniowiecznego walu miało najpewniej miejsce podczas 
jednego z najazdów tatarskich na samym początku XVI w. 

Przed 1527 r. umocnienia zmodernizowano i w zewnętrznym stoku wału średniowiecz
nego od strony południowej, wschodniej oraz zachodniej wyprofilowano trzy bastioniki 
o narysie trapezu, a w miejsce czwartego, północnego, posadowiono w fosie duży wieżowy 
dwór z zewnętrzną klatką schodową. Trapezowate bastioniki, a być może również odcinki 
kurtynowe nowej fortyfikacji, wzmocniono murem szerokości 0,9 m z łamanych kamieni 
wapiennych, w partii fundamentowej bez zaprawy, jak to stwierdzono na odsłoniętym 
odcinku w wykopie nr 1/95. Naziemne partie tego muru stanowiły zapewne obronne 
przedpiersie. 

Niewykluczone, że stoki wewnętrzne wału na wysokości bastioników również wzmocniono 
łamanymi kamieniami wapiennymi, za czym przemawiałby gruz tego kamienia odsłonięty na 
majdanie w stropie nawarstwień destrukcyjnych u podstawy walu (wykop nr 2/95). 

Odczytanie w pełni rozwiązań konstrukcyjnych obu faz wojciechawskich umocnieńjest 
możliwe w szerokopłaszczyznowych wykopach, których założenie wymaga miejsca, ograni
czonego obecnie drzewostanem i zaroślami. 

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

Badania prawdopodobnie będą kontynuowane. 
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Zielona Góra, st. 18, plac Kas
prowicza 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry 

AZP 62-14/31 

Badania ratownicze prowadził mgr S. Kałagate. Finansowane przez 
głównego inwestora - sp. z o. o. "Kaspol" z Zielonej Góry. Miasto 
średniowieczne i nowożytne. 
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Badania ratownicze na placu Kasprowicza związane były z planowaną na tym terenie 
budową targowiska handlowego. Swym zasięgiem miało ono objąć obszar dawnej fosy 
miejskiej, a także fragm. południowo-zachodniej części Starego Miasta (w obrębie murów 
obronnych). 

Założono 3 wykopy: nr VIII i IX- zlokalizowane w obrębie murów i nr X- obejmują
cy swym zasięgiem teren fosy. Niezakłócony układ stratygraficzny nawarstwień osadni
czych, obejmujących okres od późnego średniowiecza po czasy współczesne, udało się 
uchwycić tylko w wykopie nr IX. W wykopie nr VIII odsłonięto relikty późnośredniowiecz
nej, drewnianej zabudowy, fragm. późnośredniowiecznego, kamiennego muru obronnego 
oraz pozostałości murowanej, XVIII-XIX-wiecznej zabudowy miejskiej . Odkryto także, 
podobnie jak w wykopie nr X, pozostałości XVIII-wiecznego miejskiego systemu kanaliza
cyjnego. Odsłonięte drewniane rury kanalizacyjne schodziły z lekkim pochyłem od strony 
miasta w kierunku fosy miejskiej. 

Pozyskano kilka tysięcy ułamków ceramiki naczyniowej, liczne fragm. kafli piecowych, 
kilkaset ułamków naczyń szklanych. Wśród wydobytych przedmiotów z żelaza przeważały 
gwoździe, groty, fragm. noży. Do najciekawszych zabytków należy zaliczyć XVIII-wieczny, 
bogato zdobiony, złoty pierścień z karneolem, na którym wyryto inicjały J,CGR". 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Srodkowego Nad
odrza w Świdnicy. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Żagań, st. 29 
gm. loco, woj. zielonogórskie 
AZP 69-12/12 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry 

Badania prowadzili mgr mgr S. Kałagate (autor sprawozdania) i M. 
Magda-Nawrocka, przy współpracy dr. S. Kowalskiego z Muzeum 
Zi~mi Lubuskiej w Zielonej Górze. Finansowane przez Urząd Miejski 
w Zaganiu. Pierwszy sezon badań. Miasto średniowieczne i nowożyt
ne. 

Teren objęty badaniami zlokalizowany jest w południowo-wschodnim narożniku kwar
tału wyznaczonego Starym Rynkiem od zachodu oraz ulicami: Bracką od północy, War
szawską od południa i Długą od wschodu. Kształtem zbliżony jest do litery "L" i obejmuje 
posesje nr 25-28 przy ul. Warszawskiej . 

Na terenie posesji nr 25 odsłonięto dwie dobrze zachowane piwnice gotyckie przykryte 
sklepieniami kolebkowymi. Na pozostałej części posesji uchwycono liczne warstwy pożaro
we, których część powiązano z odnotowanymi w kronikach miejskich pożarami Oata 1369, 
14 72, 1486). Odsłonięto też relikty warsztatu rogowiarskiego? i pracowni hutniczo-kowalskiej, 
a także pozostałości spalonych domostw drewnianych i o szkieletowej konstrukcji ścian. 

Na terenie pozostałych posesji badań nie dokończono z powodu wyczerpania się funduszy. 
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Wydobyto 3525 fragm. ceramiki naczyniowej, liczne ułamki ceramiki budowlanej, 
naczyń szklanych, a także wyroby z żelaza, ołowiu, rogu i kości. , 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Srodkowego Nad
odrza w Świdnicy. 

Badania będą kontynuowane. 

Żary, st. 4, gm. loco, woj. zielonogórskie- patrz: okres nowożytny 

Bielsko-Biała, Rynek 
AZP 107-48/-

OKRES NOWOŻ"YTNY 

Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej 

Badania prowadził mgr Bogusław Chorąży we współpracy z mgr mgr 
Bożeną Chorąży i Jarosławem Maciejewskim. Finansowane przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej . Pierwszy sezon 
badań . Miasto, relikty XVIII-wiecznej budowli. 

Badania przeprowadzono na Rynku Starego Miasta w Bielsku. Celem ich było rozpo
znanie budowli podziemnego zbiornika wodnego wraz z jego najbliższym otoczeniem. 
Otwarto wykop sondażowy o powierzchni 17m2

• Stwierdzono, iż budowla zbiornika stano
wi częściowo podpiwniczenie obiektu z 2. poł. lub z końca XVIII w., zaadaptowanego na 
przełomie XIX i XX w. na piwnicę wodną zasilającą fontannę miejską. Podpiwniczenie 
wykonano z łamanego kamienia wapiennego. W zewnętrznym licu muru zaobserwowano 
wyraźny układ warstwowy kamieni. Z murem sąsiadował układ nawarstwień częściowo 
przerwany wykopem fundamentowym. Strop calca, mającego charakter silnie zgniłonego 
piasku, wraz z hipotetycznymi poziomami użytkowymi został zniwelowany. Powyżej zale
gał poziom użytkowy datowany na XVII-XVIII w., przerwany wykopem fundamentowym. 
Nad nim znajdowały się warstwy budowlane związane z okresem budowy obiektu muro
wanego, które zamykał poziom użytkowy z końca XVIII i początku XIX w., oraz kolejne 
warstwy podsypki pod XIX- i XX-wieczny bruk. 

W odległości ok. 130 cm na północ od wspomnianej budowli wystąpił relikt fundamentu 
zbudowanego z otoczaków na zaprawie glinianej, prawdopodobnie XVI-wiecznej budowli. 
Fragmentaryczne uchwycenie tego obiektu nie pozwala na odtworzenie jego charakteru 
i funkcji. 

Materiał zabytkowy pozyskany w trakcie badań stanowią fragm. ceramiki, kafli i kości. 
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej . 
Badania będą kontynuowane. 
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Biskupiec, st. XIX, wykop l 
gm. loco, woj. olsztyńskie 
AZP 22-65/-
lub 22-66/-

ARCHEO-ADAM 

N aqzory prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowali P. Ławrywianiec, 
S. Zegota (inwestorzy prywatni) . Pierwszy sezon badań. Miasto, 
osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne, XV-XIX w. 
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Nadzory archeologiczne objęły swym zasięgiem teren działek budowlanych u zbiegu 
ulic l Maja i Krasińskiego, który w wyniku opracowania skróconego studium historyczno
urbanistycznego został objęty ochroną konserwatorską (strefa B). Głównym celem nadzo
rów było uchwycenie ewentualnej pierwotnej zabudowy w tym rejonie, ewentualnych 
śladów istniejącego tutaj w początkach XIX w. cmentarza ewangelickiego. W sumie nadzo
rowano wykop o wymiarach ok. 25 x 13 m (325 m2

) i ok. 2-3 m głębokości . W przeważającej 
części wykop wykazywał jałowe kulturowo nawarstwienia. Jedynie przy promu zarejestro
wano nawarstwienia kulturowe, których chronologię można określić jako schyłkowopóź
nośredniowieczną i wczesnonowożytną. Oczyszczono i zadokumentowano 2 prome obwo
dowe (północno-wschodni i południowo-wschodni). Profilu północno-zachodniego nie 
dokumentowano w formie rysunkowej ze względu na jego jałowość. Na całej powierzchni 
wykop doprowadzono do poziomu warstw caleowych w postaci żółtego piasku i żółtej gliny. 
Stwierdzono, iż na interesującym nas obszarze w początkach XIX w. funkcjonował cmen
tarz, który został niemal całkowicie zniszczony przez prowadzone w tym miejscu prace 
ziemne. Ponadto w promu południowo-wschodnim uchwycono nawarstwienia późnośre
dniowieczne, które dowodzą, iż już od początku funkcjonowania miasta istniało tutaj 
przedmieście, a jego zachodnią granicę w początkowym okresie można wyznaczyć wzdłuż 
ul. Krasińskiego, z nieznacznym przesunięciem w kierunku zachodnim, nie więcej jednak 
niż 8-10m. Ponadto z całą pewnością można wykluczyć hipotezę, iż w miejscu tym znajdo
wał się zamek. Wydaje się, że jego reliktów należy szukać w innym miejscu, prawdopodob
nie po wschodniej stronie rzeki Dymer, a tym samym, jak to skonkludował w swoim 
krytycznym opracowaniu hipotezy Teicherta J. Sikorski, w okolicach dzisiejszego kościoła 
farnego. Fotwierdzenie tej hipotezy wymaga jednak przeprowadzenia dokładnych badań 
terenowych oraz sondażowych badań archeologicznych. Odnalezienie śladów po zamku 
zniszczonym w czasie wojny trzynastoletniej jest z całą pewnością możliwe. Jeżeli chodzi 
o chronologię omawianego stanowiska, to uchwycono tu ślady osadnictwa późnośrednio
wiecznego (XV-wiecznego) w narożniku wschodnim wykopu oraz dość intensywnego osad
nictwa XVI- i XVII-wiecznego. Ponadto potwierdzono istnienie wspomnianego już cmenta
rza ewangelickiego z pocz. XIX w. (użytkowanego w latach 1803-1818), a także reliktów 
architektonicznych po magazynach na lód z lat 60. XIX w. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami). 

Cieszyn-Wzgórze Zamkowe, 
Podzamcze 
gm. loco, woj. bielskie 
AZP 108-44/-

Muzeum w Cieszynie 

Badania prowadził mgr Wiesław Kuś na zlecenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Bielsku Białej . Finansowane przez inwe
stora - Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej SA w Ustroniu. Konstrukcje 
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kamienne budynku bramy zamku dolnego oraz tzw. Bramy Wodnej, 
XVII w. 

W grudniu 1994 oraz w styczniu 1995 r. prowadzono prace ziemne związane z wykona
niem kanalizacji odwadniającej budynek Państwowej Szkoły Muzycznej, mieszczący się 
w XIX-wiecznym pałacu Habsburgów, który powstał w miejscu średniowiecznych założeń 
zamku piastowskiego, w rejonie tzw. zamku dolnego. Ze względu na możliwość wystąpie
nia reliktów średniowiecznych prowadzono je pod nadzorem archeologicznym. 

Wykop kanalizacyjny wykonany na osi wschód-zachód miał długość 35 m i szerokość 
1,2 m. W miejscu montażu studzienek wykop poszerzono do 3 m. Głębokość wykopu była 
zróżnicowana i wynosiła 2-3m. Różnica poziomów w miejscu prac wynosiła 4, 7 m. W trak
cie prac otrzymano profil północny, na który składało się 15 warstw. Na uwagę zasługuje 
warstwa 6 głębokości 1,07-1,16 m, którą stanowił bruk kamienny otoczakowy, datowany 
na l. poł. XVIII w., oraz warstwy 14 i 15, w których docierając do głębokości 2,8 m odkryto 
pozostałości konstrukcji murów kamiennych, określonych jako obiekt l, i pozostałości 
muru kamienno-ceglanego zachowanego na długości 4,5 m, sięgającego do głębokości 
3,1 m, określonego jako obiekt 2. 

Obiekt l - murowana konstrukcja kamienna wykonana z kamienia łamanego, kła
dzionego na zaprawie wapiennej, która pełniła rolę ściany bądź fundamentu bramy lub 
urządzeń bramnych. Konstrukcja o długości 7 m przebiegała po osi północ-południe i koń
czyła się narożnikiem z zachowanymi ciosami, wyznaczając prostokątny lub kwadratowy 
kształt odkrytej budowli, zniszczonej w dalszej części przez XIX-wieczną zabudowę. 

Obiekt 2 - w odległości 7 m od obiektu l odkryto również pozostałości murowanej 
konstrukcji kamiennej, w górnych partiach z dodatkiem cegły. Mur o przebiegu wschód-za
chód odsłonięto na długości 4,5 m. Do konstrukcji tej dochodził prostopadle inny mur, 
którego kamienne pozostałości uchwycono w dolnych partiach wykopu. 

W trakcie badań wydobyto 22 fragm. cerarniki wypalonej w atmosferze utleniającej, 
z czego 20 fragm. ma polewę zieloną (4 szt.) i brązową (16 szt.). Ceramikę datowano na 
XVII w., podobnie jak piecowy kafel ściankowy. 

Porównując wyniki badań z wynikami analizy szczegółowo nakreślonych widoków 
zamku z 164 7 r., możemy stosunkowo pewnie wnioskować, że odsłonięte konstrukcje 
wiążą się z budynkiem bramnym zamku dolnego (obiekt l) oraz sąsiadującymi z bramą 
zamku obiektami związanymi z tzw. Bramą Wodną i przeprawą przez rzekę Olzę. 

Badania na razie nie będą kontynuowane. 

Czarna Wielka, st. 8, gm. Grodzisk, woj. białostockie- patrz: wczesne średniowiecze 
Elbląg-Stare Miasto, ul. Świętego Ducha- patrz: późne średniowiecze 

Garbów, st. l 
gm. loco, woj. lubelskie 
AZP 75-79/11 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

Badania prowadził dr A. Rozwałka. Finansowane przez Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Urząd Gminy w Garbowie. 
Pierwszy sezon badań . Wzgórze "Kościelisko" -okres późnośrednio
wieczny i nowożytny. 

W 1995 r. podjęto badania na wzgórzu zwanym w miejscowej tradycji "Kościeliskiem", 
wiązanym z najstarszym kościołem Garbowa. Obecnie na wzgórzu znajdują się ruiny 
kościoła barokowego, zniszczonego działaniami wojennymi 1915 r. 

Założono 2 wykopy sondażowe (5 x 2 m) na przedłużeniach ramion transeptu świątyni 
barokowej, by przede wszystkim rozpoznać kontekst stratygraficzny kościoła i ewentualne 
ślady wcześniejszego kościoła .(kościołów?). Według wstępnej analizy stratygrafii kulturo-
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wej i znalezisk ruchomych wydaje się, że kościół parafialny mógł być zlokalizowany w tym 
miejscu najwcześniej w XV w., a najpewniej dopiero w początkach XVI stulecia. Tak późne 
datowanie wskazuje, że miejscem pierwotnej świątyni parafialnej jest zapewne cypel 
wysoczyzny oddalony ok. l km na południowy wschód, na którym w 1986 r. odkryto 
pozostałości umocnień, a w rok później zabudowy mieszkalnej wczesnośredniowiecznego 
grodziska. W wykopach stwierdzono ponadto zniszczenie kilku poziomów nowożytnego 
cmentarza przykościelnego, zapewne przez działania niwelacyjne związane ze wznosze
niem częściowo murowanej świątyni w 1731 r. i późniejs.zymi jej przebudowami. W par
tiach stropowych profili stycznych do linii przebiegu ramion transeptu stwierdzono war
stwę głazów narzutowych nie związanych zaprawą, a tworzących swego rodzaju 
fundament pod drewniane ściany transeptu. 

W 1995 r. przeprowadzono również badania ratownicze na wschodniej części wzgórza, 
mające na celu zadokumentowanie pozostałościjamy dziegciarskiej . Obiekt, którego strop 
zniszczony został przy niwelacji zbocza wzgórza, był w przekroju poziomym kolistego 
kształtu, o maksymalnej średnicy 110 cm i ściankach przeciętnej grubości 10 cm, zbudo
wanych z silnie wypalonej gliny. Ścianki obiektu równomiernie zbiegały się ku dołowi, 
tworząc lej o kształcie ściętego stożka. Przy samym dnie jamy, od strony wschodniej, 
zachowała się gliniana rynienka, a u jej wylotu pozostałości naczynia glinianego, do które
go zapewne spływał dziegieć. Naczynie wstępnie możemy datować na XI-XII w. 

Piec usytuowany był w zboczu lessowej skarpy, a prowadziło doń wydrążone na ok. 2 m 
szerokości dojście. Zachowały się pozostałości dwóch wkopów posłupowych, wskazujących 
na fakt zadaszenia dojścia do pieca. Według relacji właściciela działki p. M. Sikory istniało 
więcej obiektów, ale zostały zniszczone przez zabudowę mieszkalną tej części wzgórza. 

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

Badania będą kontynuowane. 

Glisno, st. 26 
gm. Sulęcin, woj. gorzowskie 
AZP 51-12/2 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził ~omasz Płonka z zespołem. Badania sondażowe 
na trasie gazociągu . Siad osadnictwa nowożytnego. 

*Literatura: Archeologiczne badania ... , s. 107-108. 

Głogów-Stare Miasto, Ratusz, gm. loco, woj. legnickie- patrz: późne średniowiecze 
Głogów-Stare Miasto, kwartał A-20, gm. loco, woj. legnickie- patrz: późne średniowiecze 
Górzyca, st. 17, gm. loco, woj. gorzowskie- patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Gródek, st. l , 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- patrz: późne średniowiecze 
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Jawor-Stare Miasto 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 81-20/-

Okres nowożytny 

Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska "EKSPLORER" 

Badania ratownicze finansowane przez "MARIO-TECH" Sp. z o. o. 
Jednostkowy grób szkieletowy. Drewniany rurociąg z XIX w. 

17 marca-25 kwietnia 1995 r. prowadzono ratownicze badania archeolo~czne przy 
wymianie sieci gazowej w obrębie Starego Miasta w Jaworze, na przebiegu ulic Zeromskie
go, Krótkiej i Klasztornej. 

Pod chodnikiem ul. Klasztornej, na wysokości dawnego zespołu klasztornego oo. fran
ciszkanów, odkryto na głębokości ok. 1,5 m korpus szkieletu ze zmiażdżoną czaszką, 
z głową usytuowaną w kierunku wschodnim, z rękami ułożonymi na piersiach. Kończyny 
dolne uszkodzone zostały przez późniejszy mur ogrodzeniowy otaczający obecnie zespół 
poklasztorny. Szkielet należał do osobnika płci męskiej w wieku powyżej 40 lat. Nie 
stwierdzono obecności trumny, aczkolwiek w pobliżu szkieletu znaleziono kilka mocno 
skorodowanych gwoździ. Należy przypuszczać, że grób związany jest ze szkieletowym 
cmentarzem przyklas;z;tornym. · 

W przebiegu ul. Zeromskiego, na odcinku ok. 50 m licząc od pierzei przyrynkowej 
w kierunku południowym, odkryto kilkanaście segmentów drewnianych rur wodociągo
wych o średnicy zewnętrznej ok. 27 cm i przekroju wewnętrznym ok. 10 cm. Rury były 
mocno zbutwiałe, zalegały na głębokości ok. 1,22 m od poziomu chodnika, nie spoczywały 
na calcu. W odkrytym odcinku nie stwierdzono odgałęzień bocznych. Najprawdopodobniej 
był to ciąg magistrali przesyłającej wodę do południowego rejonu miasta. Obecność meta
lowych złączek spinających poszczególne odcinki rur potwierdzona jest jedynie przez żela
ziste przebarwienia. Na tej podstawie obliczono, że poszczególne odcinki rur miały długość 
od 2,8 do 4,2 m. Od strony zewnętrznej rury na całej długości otoczono płaszczem gliny. 
Analizując odkryty odcinek wodociągu w kontekście nawarstwień, w których zalegał, na
leży przypuszczać, że inwestycję tę zrealizowano w końcu XIX w. 

Kętrzyn, st. 3, gm. loco, woj. olsztyńskie- patrz: późne średniowiecze 
Kokotów, st. 15, gm. Wieliczka, woj. krakowskie- patrz: wczesna epoka żelaza 
Koszalin, ul. Mickiewicz i Asnyka- patrz: późne średniowiecze 

Kutno-Stare Miasto, st. 3 
gm. loco, woj. płockie 
AZP 56-50/-

Muzeum Archeologiczne Etnogra
ficzne w Łodzi 

Badania prowadzili mgr mgr Janusz Pietrzak i Jerzy Matysiak. Fi
nansowane przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Prace prowadzono 
w 1993 i 1995 r. Miasto późnośredniowieczne i nowożytne. 

Celem badań było rozpoznanie chronologii i stratygrafri północnej pierzei pl. Wolności, 
dawnego Starego Rynku. Objęto nimi parcele 1-4- działki po rozebranych w latach 80. 
kamieniczkach. Wytyczono i przebadano 14 wykopów o łącznej powierzchni 311m2

. Wy
dobyto 15 860 fragm. ceramiki, 721 fragm. kafli oraz liczne fragm. szkła okiennego 
i naczyniowego, kości zwierzęcych, przedmioty żelazne. Materiał zabytkowy pochodzi 
z XIV-XX w. Prace wykopaliskowe skoncentrowano w części frontowej działek, głównie na 
terenie parceli l i 4. Badania pozwoliły odkryć 3 kolejne fazy zabudowy terenu, datowane 
na: XIV-XV, XVI-XVIII, XVIII/XIX-XIX/XX w. Zabudowa dwóch pierwszych faz zajmowała 
część frontu działek z domami ustawionymi szczytem do ulicy. Przejazdy i podwórza 
wybrukowano kamieniami eratycznymi w XVII-XVIII w. Widoczne jest też przesunięcie 
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przebiegu linii frontu i granic działek, w związku z przekształceniami zabudowy w końcu 
XVIII i na pocz. XIX w. 

Lubsko, st. 31, wykop II 
gm. loco, woj. zielonogórskie 
AZP 65-09/73 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry 

Badania ratownicze prowadzili mgr mgr S. Kałagate (autor sprawo
zdania) i J. Lewczuk. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Miasto wczesnośredniowieczne 
(2. poł. XIII w.), późnośredniowieczne i nowożytne. 

Wykop został zlokalizowany w centrum Lubska, przy ul. Popławskiego (nr działki 
307/9). Badania związane były z budową na terenie działki budynku mieszkalno-usługowe
go. Odsłonięto relikty nowożytnej (XVII-XVIII w.) zabudowy mieszkalnej, zarówno muro
wanej, jak i drewnianej . Odkryto również pozostałości wczesnośredniowiecznych do
mostw? (obiekty l i 2), mocno zniszczonych przez młodsze osadnictwo. 

Łącznie pozyskano ponad 300 fragm. ceramiki naczyniowej, głównie wczesno- i późno
średniowiecznej, oraz ok. 80 fragm. kości zwierzęcych. Pobrano próbki drewna do badań 
dendrochronologicznych. 

Na podstawie analizy pozyskanej ceramiki naczyniowej datowano najniższy odsłonięty 
poziom (obiekty l i 2) na 2. poł. XIII w. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nad
odrza w Świdnicy k. Zielonej Góry. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Łowicz, st. "Św. Leonard" 
gm. loco, woj . skierniewickie 
AZP 59-56/-

Mazowiecka Wyższa Szkoła Humani
styczno-Perlagogiczna w Łowiczu 

Pracami kierował mgr Marek Gierlach (autor sprawozdania mgr 
Andrzej Kosiorek). Finansowane przez Mazowiecką Wyższą Szkołę 
Humanistyczno-Perlagogiczną w Łowiczu. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko szkieletowe z XVII w. 

Stanowisko leży ok. 500 m na południe od Rynku Kościuszki, między kościołem 
mariawickim a kościołem Św. Leonarda, na południe od budynku d. hotelu (obecnie włas
ność Szkoły) . Ze źródeł pisanych i znalezisk archeologicznych podczas budowy hotelu 
wynika, że w XVII w. ~może wcześniej?) istniał tu cmentarz grzebalny. 

Przebadano 400 m powierzchni. Warstwy kulturowe były mocno przemieszane w wy
niku poprzednich prac budowlanych. Zniszczyły one północno-zachodni odcinek cmenta
rzyska, toteż nie natrafiono na zwarte zespoły grobowe i pochówki, a jedynie resztki 
porozrzucanych fragm. szkieletów. W południowo-wschodnim profilu wykopu I wystąpiła 
niezakłócona warstwa próchnicy, a pod nią w stropie żółtego piasku zarysowały się po
chówki (4)- szkielety złożone w trumnach, ukierunkowane na osi zachód-wschód. Nie 
eksplorowano ich, ponieważ znajdowały się poza wytyczonym wykopem i za ogrodzeniem 
otaczającym kościół Św. Leonarda. Materiału ruchomego nie znaleziono. 

Dokumentacja znajduje się w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Skierniewicach. 
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Łowicz, st. "Brama Krakowska" 
gm. loco, woj. skierniewickie 
AZP 59-56/-

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Skierniewicach 

Pracami kierował mgr Andrzej Kosiorek. Finansowane przez inwe
stora prywatnego. Pierwszy sezon badań. Miasto, 2. pol. XVI
XIX/XX w. 

Stanowisko nazwane umownie "Brama Krakowska" leży w kwartale ulic: Stanisław
skiego, Kurkowa, Sikorskiego i nowa bez nazwy (wewnątrz kwartału dwie ulice: Krakow
ska i Projektowana), na południowy-zachód od Nowego Miasta. W przeszłości obszar ten 
stanowił granicę miasta z wybudowaną w XVI w. Bramą Krakowską. Znaleziska archeolo
giczne pochodzą z XVIIJXVIII w. 

Badania wykopaliskowe związane były z planowanym zagospodarowaniem całego 
kwartału - zabudowa mieszkalno-usługowa zarówno wzdłuż ul. Stanisławskiego , jak 
i wewnątrz kwartału . Ogółem przebadano 238 m2 powierzchni. Zlokalizowano ślady osad
nictwa miejskiego datowanego na 2. pol. XVI-XIX/XX w. W wykopach założonych przy ul. 
Stanisławskiego odsłonięto relikty zabudowy mieszkalnej. Pierwsze domy drewniane zo
stały zbudowane w 2. pol. XVI w. - odkryto dwa z nich, w jednym natrafiono na pozosta
łości pieca glinianego (przepalone płaty polepy i ceglany ruszt) . W czasie "potopu" budynki 
uległy spaleniu (podobnie jak większość zabudowy miejskiej ) - została po nich zbita 
warstwa spalonego drewna. Kilkanaście? lat później, pod koniec XVII w., na zniwelowa
nym i podsypanym żółtym piaskiem terenie zbudowano nowe budynki drewniane. Nato
miast trzecia faza prac budowlanych przypada na 2. pol. XIX w. -te budynki, po licznych 
remontach, dotrwały do lat 70. XX w. 

W wykopach założonych wewnątrz kwartału (przy ul. Krakowskiej) odkryto jedynie 
warstwy kulturowe datowane materiałem ruchomym na 2. pol. XVII-XIX/XX w. 

Materiał ruchomy wystąpił w postaci ceramiki, kafli, szkła naczyniowego. 
Materiały i dokumentacja znajdują się w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Za

bytków w Skierniewicach. 
Badania będą kontynuowane. 

Myślibórz, st. 4C 
gm. loco, woj. gorzowskie 
AZP 41-08/-

Muzeum w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadziła mgr Teresa Witkowska z udziałem Stanisława 
Sinkowskiego. Finansowane przez Muzeum w Gorzowie Wlkp. War
sztat ceramiczny. Okres nowożytny (XVI-XVIII w.). 

Interwencyjne badania ratownicze prowadzono na terenie budowy domu mieszkalnego 
w północno-zachodniej części historycznej zabudowy Starego Miasta, przy ul. Pomor
skiej 5. Wcześniejsze prace budowlane zniszczyły warstwy kulturowe górne, w południo
wej części wykopu także warstwy związane z działalnością warsztatu garncarskiego. 

Wykop sondażowy o wymiarach 5 x 5 m, usytuowany ok. 10 m na południe od muru 
obronnego, odsłonił 3 obiekty kulturowe: 
- obiekt nr l - ćwiartka C - komora wypałowa pieca zorientowana na linii północ-połu
dnie. Piec został zbudowany jako forma półziemiankowa; część wkopana w ziemię miała 
ściany wewnętrzne ugruntowane grubą warstwą (0,2 m) białej gliny. Komorę wewnętrzną 
o wymiarach 1,2 x O, 7 m, z warstewką popiołu w spągu, wypełnioną ceramiką naczyniową, 
kaflami i dachówkami, pokrywała warstwa czerwonobrunatnej gliny, przemieszanej z gru
zem ceglanym i fragm. ceramiki, o miąższości 0,5 m i powierzchni 2,4 x 1,6 m, 
- obiekt nr 2 - ćwiartka B -jama odpadkowa oddalona od pieca w kierunku północnym 
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o 3,6 m. W obrębie wykopu osiąga szerokość 2,5-3 m, przy głębokości bezwzględnej od 0,3 
do 0,5 m. Wypełniska jamy stanowią duże fragm. naczyń oraz kafli, 
- obiekt nr 3 - ćwiartka C - niecka szerokości 1,2 m i miąższości do 0,4 m, zagłębiona 
w calcowym, żelazistym piasku. Wypełniska stanowi czarna ziemia z niewielką domieszką 
gliny, zawierająca obok ceramiki naczyniowej głównie kafle miskowe z otworem czworo
kątnym, o wysokości od ok. 9 do 12 cm. 

Na terenie wykopu oraz poza nim zarejestrowano występowanie warstwy kulturowej, 
którą tworzyła glina przemieszana z ziemią o dużej wilgotności, zawierająca duże ilości 
ceramiki. Zasięg tej warstwy zaobserwowano w odległości 20 m na południe, wzdłuż ul. 
Pomorskiej, oraz w odległości ok. 10 m na zachód od wykopu. 

Poza wykopem, od południowo-zachodniej strony pieca, zlokalizowano jeszcze dwie 
jamy odpadkowe. Jamy miały średnice l i 1,25 m, a zachowane głębokości odpowiednio: 
0,3 i 0,33 m. 

Pozyskany w trakcie badań bogaty materiał ceramiczny reprezentowany jest przez 
naczynia: dzbany i kubki z uchami, misy, czerpaki, talerze i trójnogi, często szkliwione lub 
angobowane, kafle miskowe i płytowe oraz ciężarki do sieci. 

Dokumentacja i część materiałów znajdują się w Muzeum w Gorzowie Wlkp., druga 
część materiałów w Muzeum w Myśliborzu. 

Flanowanajest kontynuacja badań. 

Olsztyn, st. xx:rv, 
wykopy 13a-13j 
AZP 24-61/-

ARCHEO-ADAM 

Nadzory prowadził A. Mackiewicz. Finansowane przez Stowarzysze
nie Młodzieży Polsko-Niemieckiej w Olsztynie. Drugi sezon badań . 
Rejon fosy między miastem a zamkiem. 

Badania objęły swym zakresem nadzory przy palowaniu budynku byłego sanepidu, 
a obecnie Stowarzyszenia Młodzieży Polsko-Niemieckiej przy ul. Okopowej 25, oraz wyko
py zarówno w jego wnętrzu, jak i na zewnątrz . Zadokumentowano w formie rysunkowej 14 
wykopów o łącznej długości profili ponad 200 m. Wszystkie wykopy (oprócz wykopu 
13i oraz 13j i wykopów wewnątrz budynku) miały ze sobą bezpośrednie połączenie, dlatego 
też oznaczono je jako wykop 13 w obrębie st. XXIY, a poszczególne odnogi oznaczono 
kolejnymi literami alfabetu. Analiza nawarstwień stratygraficznych w obrębie wykopów 
potwierdziła, że w najbliższej okolicy budynku, do głębokości ok. 1,5 m zalegają głównie 
warstwy zasypiskowe i niwelacyjne, które powstały w ciągu ostatniego stulecia, a więc 
można je określić jako współczesne (XX-wieczne). Odnosi się to zwłaszcza do wykopów 
13i oraz 13j. Tylko w nielicznych przypadkach udało się uchwycić warstwy, które można 
określić jako nowożytne, to jest pochodzące z okresu od XVll do XVIII w., i to bardziej 
ciążące ku schyłkowi tego ostatniego stulecia (wykopy 13c, 13d, 13f). Natomiast nawar
stwienia starsze, czyli późnośredniowieczne i wczesnonowożytne, zalegają w partiach 
głębszych, do których w zasadzie prace prowadzone wokół remontowanego budynku nie 
dochodziły. Tak głębokie zaleganie pierwotnych nawarstwień kulturowych związane jest 
z dużymi deniwelacjami terenu, a także z faktem, iż w rejonie tym przebiegała w okresie 
średniowiecza fosa oddzielająca miasto od zamku. Badania geologiczne prowadzone w tym 
rejonie oraz prace przy kolektorze C w latach 1975-1977, a także nadzorowane tu prace 
przy wzmacnianiu fundamentów metodą iniekcyjną potwierdziły, iż warstwy późnośre
dniowieczne zalegają (głównie w zachodniej części interesującego nas obszaru) na głęboko
ści dochodzącej do 5 m (w niektórych rejonach nawet głębiej) poniżej obecnego poziomu 
terenu. Nadzory wykazały ponadto, iż przed wykonaniem bezimiennej obecnie ulicy (daw
niej Wesserstrasse, a w l. pol. XX w. Fischer Gasse) prowadzono tu prace niwelacyjne, 
które spowodowały, iż poziom terenu podniósł się średnio ok. 2 m, zwłaszcza w dolnej jej 

. części, usytuowanej na nasypie, co wyraźnie było widoczne w wykopach 13d i 13e. Podkre-
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ślić należy, iż ściana wschodnia budynku została posadowiona na murze obronnym, jednak 
z lekkim odchyleniem w kierunku północno-zachodnim . W miejscu tym szerokość murów 
obronnych przekraczała 1,6 m. W trakcie tych nadzorów praktycznie nie udało się pozy
skać ciekawszych materiałów zabytkowych. Wyjątek stanowi pojedynczy egzemplarz małej 
monety srebrnej z 1771 r., który został pozyskany z nawarstwień zasypiskowych w obrębie 
wykopu 13d na 25. metrze przy profilu południowym, z warstwy żółtego piasku przemie
szanego z zaprawą. Ma ona 1,5 cm średnicy i ok. 0,2 mm grubości. Jest wykonana ze srebra 
o słabej próbie. Ponadto jest silnie spatynowana. Avers stanowi korona, poniżej której 
umieszczona jest stosunkowo duża litera R. U dołu widnieje małych rozmiarów litera E. 
Rewers to napis w układzie następującym : SOLID REGNI PRUS 1771. Moneta ta prawdo
podobnie została tutaj przywleczona podczas budowy ulicy w latach 1866-1867, jako że 
w XVIII w. teren ten znajdował się już poza murami miejskimi, a przed fosą, i dlatego 
należy ją traktować jako pochodzącą ze złoża wtórnego. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami). 

Olsztyn, Targ Rybny 
AZP 24-61/-

ARHED, dr. Jan Michalski Warszawa
Milanówek 

Badania prowadził mgr Zbigniew Polak. Finansowane przez Urząd 
Miasta w Olsztynie. P ierwszy sezon badań. Miasto średniowieczne 
i nowożytne . 

Badania miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy w związku z planami władz miasta 
sprzedania i ponownego zabudowania działek na Targu Rybnym. Wykopy objęły dwa 
kwartały dawnej zabudowy -jeden zwrócony frontem do ulicy Staromiejskiej, drugi 
frontem do kościoła ewangelickiego. W sumie przebadano ok. 350m2. W kwartale przyle
gającym do ul. Staromiejskiej odsłonięto zarysy ośmiu znajdujących się tu dawniej kamie
nic. Calec znajdowal się na głębokości ok. 5 m. Na calcu zalegała piaszczysta warstwa 
z resztkami dachówek, cegieł i okruchami wapna. Dopiero na niej spoczywał fundament 
pierwszego poziomu piwnic, a nad nimi znajdował się drugi poziom piwnic. Analiza straty
graficzna i architektoniczna pozwalają datować odsłonięte relikty od XIV w. do czasów 
nowożytnych. Wykop prostopadły do ul. Staromiejskiej pozwolił stwierdzić jaka była 
długość działek i jak było zabudowane zaplecze. W efekcie udało się zrekonstruować pier
wotne rozmierzenie tego kwartału zabudowy. 

Dwa prostopadłe względem siebie wykopy przecięły także drugi kwartał, położony przy 
kościele ewangelickim. Doprowadzono je do głębokości 3 m od powierzchni, nie ujawniając 
śladów zabudowy. Występowały tu wyłącznie nowożytne warstwy niwelacyjne. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowej Służbie Ochrony Zaby
tków w Olsztynie. 

Badania będą kontynuowane. 

Przemyśl, Katedra Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Badania prowadził dr Michał Proksa. Finansowane przez Generalne
go Konserwatora Zabytków. Katedra. Okres nowożytny. 

Badania archeologiczno-architektoniczne przy katedrze w Przemyślu miały związek 
z planowanym remontem bryły budowli. Celem ich było określenie głębokości i warunków 
posadowienia murów fundamentowych bazyliki, stanu technicznego tych murów, stabilno
ści gruntu i głębokości występowania wód gruntowych. W czasie badań natrafiono na 
relikty architektury murowanej, ale nawarstwienia były przemieszane i nie występowały 
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na pierwotnym złożu, wobec tego nie dało się powiązać warstw kulturowych z odkrytymi 
murami. Nie wystąpił również ruchomy materiał archeologiczny, a ludzkie kości zalegające 
w warstwie nie miały charakteru pochówka i były również przemieszane. Przy ścianie 
północnej i południowej świątyni odkryto dwie kaplice budowane ok. poł. XVIII w. przez 
biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego. Nie zostały one nigdy skończone, a w kilka
naście lat później rozebrał je następca Sierakowskiego biskup Kierski. Przy ścianie północ
nej natrafiono na prostopadły do bazyliki mur kamienny, starszy od świątyni. Być może ma 
on związek z romańską rotundą św. Mikołaja, której relikty tkwią pod prezbiterium 
katedry. Od strony południowej wystąpił mur kamienny przewiązany z południową ścianą 
świątyni. Jego funkcja jest niejasna: być może było to mieszkanie kanoników lub jakiś 
element obronny. 

Badania ~;~ozwoliły stwierdzić, że mury katedry były budowane jednocześnie w partii 
przyziemia. Swiadczy o tym przewiązanie murów i brak szczelin stykowych. W jednym 
czasie powstało prezbiterium z zakrystią i nawy: główna i boczne. Na podstawie tych 
informacji nie można zgodzić się z funkcjonującą i ugruntowaną w literaturze tezą, że 
najpierw zbudowano prezbiterium z zakrystią, a następnie dobudowano korpus główny 
z nawami. Stwierdzono również, że mury fundamentowe świątyni są w dobrym stanie 
technicznym, a wody gruntowe nie zagrażają budowli. 

Pszczyna 
gm.loco, woj. katowickie 
AZP 104-47/-

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Katowicach 

Badania prowadził J. Pierzak. Finansowane przez Urząd Miejski 
w Pszczynie. Pierwszy sezon badań. Mur ogrodzeniowy pałacu -
XVI-XIX w. 

W dniach od 18 do 23 września 1995 r. prowadzono badania sondażowe przy murze 
ogrodzeniowym pałacu w Pszczynie, zlokalizowanym na zapleczu budynku Urzędu Miej
skiego. Dobrze zachowany układ stratygraficzny, w obrębie którego wystąpił materiał 
zabytkowy, pozwolił ustalić poszczególne fazy rozwojowe badanego muru. 

W wyniku prac badawczych odkryto: 
-Drewnianą konstrukcję-parkan, która wystąpiła na głębokości 2 m i złożona była z czte
rech grubych desek (12 cm) ustawionych "na sztorc", jedna nad drugą. Deski te miały 
szerokość 20, 25, 30, 35 cm i długość co najmniej 2 m, tj. tyle, ile wynosiła szerokość 
wykopu. Deski podtrzymywane były wbijanymi w odstępach co 50 cm palikami. Odkryte 
na głębokości 2,8 i 2,9 m dwie belki drewniane zalęgające ukośnie do konstrukcji z desek 
mogły być pierwotnie związane z tą konstrukcją i stanowić pale, które podtrzymywały 
deski. Materiał zalegający w pobliżu desek na głębokości 2,2-2,4 m, datowany na XVI
XVII w., może datować odkrytą konstrukcję na ten sam okres. Datowanie to potwierdza 
ikonografia. Wyobrażenie zamku pszczyńskiego wraz z otoczeniem na mapie Andrzeja 
Hindenberga z 1636 r. pokazuje w miejscu, gdzie dziś stoi mur, identyczny parkan, złożony 
z pionowo wbitych pali trzymających usytuowane między nimi deski zalegające jedna nad 
drugą. Wyobrażenie to pochodzi z l. poł. XVII w. i odpowiada datowaniu odkrytej kon
strukcji przy pomocy materiału archeologicznego. Parkan ten mógł stać już w XVI w. 
- Mur kamienny wykonany z łamanego piaskowca na zaprawie wapiennej, usytuowany 
w odległości 55 cm (przy profilu wschodnim) i 90 cm (przy profilu zachodnim) od odkrytej 
konstrukcji drewnianej w kierunku południowym. Mur ten miał fundament posadowiony 
na głębokości 2,25 m (stopa fundamentowa). Na głębokości 2m wystąpiła 15-centymetro
wa odsadzka. Od niej mur zachował się do wysokości 1,4 m. Mur miał bardzo starannie 
wykonane lico. Spoczywał na belce lub belkach drewnianych, będących pozostałością 
starszej konstrukcji. Być może belek tych świadomie użyto jako wzmocnienia grząskiego 
gruntu, na którym miała stanąć przyszła budowla - stajnie pałacowe. Mur ten jest 
najprawdopodobniej fragm. jednej ze ścian dawnych stajni, rozebranym lub zniszczonym 
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w czasie pożaru -świadczy o tym warstwa spalenizny z materiałem datowanym na XVIII
XIX w. Mur powstał w XVIII w. Przemawiają za tym materiały kartograficzne: na planie 
Pszczyny z 17 49 r. budynki stajni już istniały, plan z 1875 r. natomiast już ich nie pokazuje 
(widoczny jestjuż sam mur ogrodzeniowy). 
-Mur ceglany posadowiony na koronie wcześniejszego muru kamiennego, z zachowaniem 
20-centymetrowej odsadzki od strony północnej i lO-centymetrowej od strony południo
wej. Mur miał szerokość 0,55 m. Na podstawie materiału zabytkowego (ceramika z war
stwy budowlanej) datować go należy na XIX w. Wystąpiły tu fragm. naczyń glinianych, 
talerze i fajki porcelanowe. Plan z 1875 r. potwierdza istpienie muru. 

Materiały wraz z dokumentacją złożono w Muzeum Sląskim w Katowicach. 

Racibórz-Stare Miasto, 
ul. Rzeźnicza 
gm. loco, woj. katowickie 

Muzeum w Raciborzu 

Badania prowadzili mgr mgr Krystyna Kozłowska (autorka sprawo
zdania) i Janusz Ćwikła. Finansowane przez Muzeum w Raciborzu. 
Zaplecze produkcyjno-gospodarcze działek mieszczańskich. Okres 
średniowieczny i nowożytny. 

25 X-5 XII 1995 r. przeprowadzono ratownicze badania archeologiczne na terenie 
rozbudowy ośrodka dla niepełnosprawnych. Odkryto 9 obiektów związanych z działalno
ścią produkcyjno-gospodarczą, w tym 4 obiekty półziemiankowe, 4 studnie (dwie zostały 
częściowo przebadane, a dwie nie), paleniska i nieokreślony obiekt niewielkich rozmiarów. 
Jedną ze studni odkryto w obrębie obiektu półziemiankowego. Wszystkie obiekty półzie
miankowe wchodziły w ściany wykopu, który miał 79 m2 (tylko jeden znajdował się poza 
tym wykopem). Nie udało się żadnego obiektu przebadać do końca z powodu złych warun
ków atmosferycznych i nacisków inwestora. 

Studnia była zbudowana w konstrukcji ramowo-słupowej , ściany boczne- z zachodzą
cych jedna: na drugą desek o przekroju wydłużonego trójkąta . Wymiary studni wynosiły : 
l x l m i 110 x 95 cm. Jedna ze studni była wtórnie wykorzystana jako spiżarnia, 
znaleziono w niej bowiem 6 całych naczyń drewnianych (5 misek klepkowych i jedna 
toczona) z zawartością pożywienia (pestki wiśni lub czereśni i całe owoce, pestki śliw, 
ziarna zbóż, a także drobne kości zwierzęce) , naczynia ceramiczne całe i we fragm., rów
nież z zawartością zmineralizowanego pożywienia, oraz fragm. trzech łyżek drewnianych 
i potłuczone naczynia szklane z matowego szkła. Jedno z naczyń ceramicznych wyróżniało 
się od innych formą i ornamentem - był to dzban zdobiony wyciskanymi od wewnątrz 
figurami jeleni, pomiędzy którymi nalepione były rozetki z gliny. Cały dzban z zewnątrz 
i w górnej części po wewnętrznej stronie był pokryty srebrzystoołowiową glazurą. Był to 
prawdopodobnie import z Nadrenii lub Moraw. 
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Racibórz-Stare Miasto, kościół 
dominikanek-prezbiterium 
gm. loco, woj. katowickie 
AZP 101-40/-
lub 102-40/-

Muzeum w Raciborzu 

Bad51nia prowadzili mgr mgr K. Kozłowska (autorka sprawozdania) 
i J. Cwikła. Finansowane przez Muzeum w Raciborzu. Czwarty sezon 
badań. Prezbiterium -podziemie z grobami. 

141 

W obecności konserwatorów dr. J. Owczarka i mgr. J. Pierzaka oraz prasy i telewizji 
otwarto groby nr 6 i 7. Grób nr 6, najokazalszy ze wszystkich, był w większości zasypany 
gruzem ceglanym, ziemią, zaprawą wapienną oraz różnego rodzaju materiałem. W grobie 
nr 7 zauważono bardzo duże ilości szczątków kostnych ludzkich, przysypanych zaprawą 
wapienną, która odpadła prawdopodobnie podczas zamurowywania sklepienia grobu. 

Na południe od grobu nr 7 odkryto na głębokości 142 cm grób jamowy (nr 11) dziecięcy. 
Długość zachowanej trumny wynosiła ok. 100 cm, szerokość ok. 40 cm. W grobie znalezio
no trochę wapna, zupełnie zmineralizowane kości ludzkie i kilka drobnych zębów oraz 
duży pukiel jasnych włosów, poupinanych cienkimi, długimi szpilkami brązowymi. 

Rozpoczęto także eksplorację grobu nr 6, gdzie w zasypisku znaleziono: guziczek, 
haftkę i szpilki z brązu , fragm. szkła witrażowego, fragm. tynku ze śladami linii rytych, 
prawdopodobnie na wykonanie fresku, fragm. szkła matowego, cegły kształtki, którymi 
zamurowane było wejście grobu, fragm . drewna trumny lub trumien, szczątki kostne 
ludzkie i zwierzęce , bardzo duże ilości ości ryb, węgiel drzewny i gwoździe żelazne. 

Badania będą kontynuowane. 

Rudna, Ratusz 
gm. loco, woj. legnickie 
AZP 71-21/-

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie 

Badania archeologiczne prowadził mgr W Pogorzelski (autor sprawo
zdania) przy współudziale mgr mgr K. Czapli i Z. Hendla. Inwenta
ryzację architektoniczną i badania reliktów ratusza wykonali mgr 
inż. arch. J. Burnita, mgr inż . arch. M. Karst , dr C. Lasota, mgr 
Z. Wiśniewski . Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Rudnej. 
Ratusz, XIV-XX w. 

Badania przeprowadzono w obrębie fundamentów ratusza, który uległ zniszczeniu po 
1945 r. Badania murów ujawniły 5 faz budowlanych: faza l - początek lat 70. XVIII w., 
faza II- koniec XVIII-l. pol. XIX w., faza III- 2. pol. XIX w., faza IV- 2. poł. XIX-pocz. 
XX w., faza V- XX w. 

Łącznie w części północnej ratusza przebadano 78,3 m2 warstw o średniej miąższości 
0,4 m. Warstwy te nie były odłożone poprzez eksploatację terenu w przeszłości, lecz znala
zły się w tym miejscu dzięki spływowi po stoku wyniesienia (pierwotnie był to teren 
niewielkiego wyniesienia opadającego z poludnia ku północy) . Wstępna analiza zabytków 
pochodzących z warstw spągowych pozwala łączyć je z XIV w., natomiast w stropowych 
materiał XIV-wieczny przemieszany był z fragm. naczyń z okresu renesansu. Również 
w części północnej ratusza odsłonięto fragm. bruków oraz studnię wykonane z kamieni. 

Bruk, studnia i warstwy nie zawierające w swojej treści gruzu pochodzącego z budowli 
murowanej lub o konstrukcji szachulcowej wykluczają istnienie starszego ratusza w cen
tralnej części rynku. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym 
w Głogowie . 
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Szczytno, st. I, wykopy 4a-4c 
gm. loco, woj. olsztyńskie 
AZP 28-66/-

ARCHEO-ADAM 

Nadzory prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowane przez Zarząd 
Miasta Szczytna. Pierwszy sezon badań. Stare Miasto. Osadnictwo 
nowożytne, XVIII-XX w. 

Teren nadzorów objął swYm zasięgiem północno-wschodnią część pl. Juranda oraz 
częściowo fragm. fosy od placu w kierunku zamku. Nadzorowano wykopy o łącznej długo
ści ok. 52 m i głębokości nie przekraczającej 1,2 m. Ze względu na niewielką głębokość 
wykopów w żadnym miejscu nie uchwycono calca ani nawet późnośredniowiecznych na
warstwień kulturowych. Stwierdzono tu głównie obecność nawarstwień zasypiskowych 
i niwelacyjnych, które można datować od końca XVIII do pocz. XX w. W wykopie 4a uchwy
cono wtręty warstw budowlanych, pochodzące z okresu budowy gmachu starostwa (obec
nie Urząd Miejski). Uchwycono także XIX-XX-wieczny poziom pl. Juranda (ok. 145,5 m 
n . p. m.), którego nawierzchnię stanowił bruk z dużych kamieni polnych. Materiał zaby
tkowy (fragm. naczyń ceramicznych) był bardzo rozdrobniony i nieliczny. Ogólnie można 
go określić jako XVIII-XIX-wieczny. Tylko 2 fragm. (brzusiec i wylew) można określić jako 
średniowieczne (XV w.), pozyskano je jednak z warstw przemieszanych. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami). 

Szczytno, st. III, wykopy l-la 
gm. loco, woj. olsztyńskie 
AZP 28-66/-

ARCHEO-ADAM 

Badania prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowane przez Przedsię
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Aqua" w Szczytnie. Pierwszy 
sezon badań . Osadnictwo średniowieczne i nowożytne potwierdzone 
dokumentami z 1396 r. 

Teren nadzorów objął swym zasięgiem ul. Bartna Strona na odcinku ok. 90 m licząc od 
ul. Mickiewicza. Głębokość wykopów dochodziła do 4 m. W obrębie nadzorowanego wyko
pu niestety nie udało się uchwycić nienaruszonych warstw kulturowych średniowiecznych 
ani też nowożytnych. Jedynie fragmentarycznie wystąpiły nawarstwienia przemieszane
ze względu na liczne wkopy pod uzbrojenie terenu - o charakterze nowożytnym. Również 
materiał zabytkowy (głównie fragm. naczyń ceramicznych) był bardzo rozdrobniony, nie
liczny i zróżnicowany, przez co nie pozwalał na przeprowadzenie analizy chronologiczno
funkcjonalnej i technologicznej oraz określenie typów i form naczyń . W sumie pozyskano 
zaledwie 13 niewielkich fragm. ceramiki z mało charakterystycznych części naczyń . Mimo 
to można na ich podstawie stwierdzić, iż w miejscu tym istniało osadructwo praktycznie od 
wczesnego lub przynajmniej schyłku wczesnego średniowiecza, co znajduje potwierdzenie 
w źródłach pisanych. Wszystkie fragm. pochodzą z wykopu l i pozyskano je między 63 a 7 4 
metrem, z głębokości od 0,5 do 1,2 m. Najstarszy jest niewątpliwie mało charakterystycz
ny pod względem funkcji i kształtu fragm. naczynia (prawdopodobnie fragm. dna), jednak
że jego rodzaj wypału (barwa ceglasta wskazująca na wypał utleniający) i rodzaj domieszki 
(duża ilość tłucznia z domieszką miki) dają podstawy do uznania go za wczesnośrednio
wieczny. Na późne średniowiecze można niewątpliwie datować 4 fragm. ceramiki siwej 
(wypał redukcyjny). Wśród nich najbardziej charakterystyczny jest fragm. dużego ucha 
o szerokości 4 cm. Pozostałe 3 to niewielki fragm. partii przydennej naczynia cienkościen
nego, niewielki fragm. brzuśca naczynia o obustronnie wyświecanych powierzchniach oraz 
jeden na tyle mało charakterystyczny, że uniemożliwia określenie, czy mamy tu do czynie-
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nia z pozostałością dna, czy brzuśca. Z bardziej charakterystycznych fragm., dających 
możliwość odtworzenia przynajmniej ich średnicy, należy wymienić 3 wylewy. Wśród nich 
jeden - prawdopodobnie garnka - ma po stronie wewnętrznej polewę o barwie brązowej 
(barwa czerepu brunatnoczerwona). Można go ostrożnie datować na okres nowożytny 
(w. XVII?). Dwa pozostałe fragm. to naczynia o barwie ceglastej, z których jedno ma 
powierzchnie angobowane. Mamy tu prawdopodobnie do czynienia z pozostałościami gar
nków, które można również, ogólnie określić jako nowożytn'e, ale późniejsze od poprzednie
go (koniec XVII-XVIII w.). Sciślejsze określenie chronologii pozostałych fragm., poza ogól
nym stwierdzeniem, iż pochodzą z okresu nowożytnego, niejest możliwe. Wszystkie fragm. 
pochodziły wyłącznie z nawarstwień przemieszanych. Pomimo braku jednolitych i nieza
kłóconych warstw kulturowych w obrębie nadzorowanych wykopów, potwierdzono obec
ność osadnictwa w tym rejonie od schyłku wczesnego średniowiecza aż po czasy nowożyt
ne. Brakjednolitej warstwy kulturowej, nawet w formie przemieszanej, wskazuje na fakt, 
iż osadnictwo to musiało się koncentrować nieco dalej w kierunku północnym i północno
zachodnim. 

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami). 

Świerklaniec, st. 2, gm. loco, woj. katowickie- patrz: późne średniowiecze 
Zielona Góra, st. 18- patrz: późne średniowiecze 
Żagań, st. 29, gm. loco, woj. zielonogórskie- patrz: późne średniowiecze 

Żary, st. 4 
gm. loco, woj. zielonogórskie 
AZP 68-10/25 

Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry 

Badania ratownicze prowadził mgr S. Kałagate, Finansowane przez 
"Inkubator-2" Fundusz Przedsiębiorczości w Zarach. Miasto śred
niowieczne i nowożytne . 

Teren objęty ratowniczymi badaniami zlokalizowany jest w północno-wschodniej części 
Starego Miasta, przy ul. Mieszka l. Badania związane były z budową budynku biurowego 
Fundacji "lnkubator-2". 

W założonym wykopie układ stratygraficzny nawarstwień osadniczych był mocno za
kłócony przez liczne nowożytne (XIX- i XX-wieczne) wkopy. Prace po tygodniu zostały 
wstrzymane w związku z pojawieniem się wód gruntowych; dotarto do poziomu wstępnie 
datowanego na XV w. 

Pozyskano ok. tysiąca fragm. ceramiki naczyniowej i kilkanaście ułamków kafli pieco
wych, głównie XIX-wiecznych, płytowych. Poza ceramiką wydobyto: fragm. naczyń szkla
nych, XVIII-wieczną, srebrną monetę, fragm. podkowy żelaznej, groty strzał kuszy, gwoź
dzie i haki żelazne oraz liczne przedmioty żelazne o nieustalonej funkcji. Z warstwy 
datowanej na XIX w. pozyskano kilka półproduktów guzików wykonanych z macicy perło
wej. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nad
odrza w Świdnicy. 

Badania nie będą kontynuowane. 



BADANIA AZP W ROKU 1995 

Województwo Liczba Numery obszarów 
obszarów 

BIAŁA PODLASKA nie realizowano 

BIAŁYSTOK l 43-90 

BIELSKO-BIAŁA nie realizowano 

BYDGOSZCZ 11 
18-34, 19-33, 20-30, 20-33, 23-37, 30-42, 33-33, 
34-34, 34-37, 35-35, 38-38 

CHEŁM nie realizowano 

CIECHANÓW nie realizowano 

CZĘSTOCHOWA 6 83-48, 84-51, 87-50, 88-50, 91-53, 91-54 

ELBLĄG nie realizowano 

GDAŃSK 2 4-37, 14-39 

GORZÓW WLKP. nie realizowano 

JELENIA GÓRA l 86-16 

KALISZ 2 66-39, 67-39 

KATOWICE nie realizowano 

KIELCE 4 84-68, 96-63, 96-66, 97-66 

KONIN 6 53-42, 56-37, 58-43, 60-42, 60-43, 61-44 

KOSZALIN 8 19-16, 20-17, 20-18, 24-19, 24-20, 24-21, 24-22, 
24-23 

KRAKÓW 3 97-56, 101-59, 107-57 

KROSNO 4 109-75, 112-70, 113-76, 114-74 

LEGNICA l 77-15 

LESZNO nie realizowano 

LUBLIN 2 80-79, 81-79 

ŁOMŻA nie realizowano 

ŁÓDŻ zakończono AZP 

NOWYSĄCZ l 113-55 

OLSZTYN nie realizowano 

OPOLE nie realizowano 

OSTROŁĘKA nie realizowano 
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Województwo Liczba Numery obszarów obszarów 

PIŁA 8 0-26, 31-25, 32-24, 34-22, 35-23, 35-30, 36-24, 
40-19 

PIOTRKÓW TRYB. 2 74-53, 78-53 

PŁOCK 3 51-57, 53-56, 56-51 

POZNAŃ l 53-29 

PRZEMYŚL 

RADOM 2 74-67, 75-66 

RZESZÓW l 102-72 

SIEDLCE lO 63-7 

SIERADZ l 67-43 

SKIERNIEWICE nie realizowano 

SŁUPSK lO 9-29, 24-29, 25-27, 25-28, 25-29, 26-27, 26-29, 
28-28, 29-28 

SUWAŁKI nie realizowano 

SZCZECIN 12 17-11, 27-10, 29-14, 30-10, 31-10, 32-12, 34-04, 
35-04, 36-05, 37-04, 38-05, 38-04 

TARNOBRZEG nie realizowano 

TARNÓW nie realizowano 

TORUŃ 3 33-47, 35-51, 37-39 

WAŁBRzyCH 2 85-25, 88-25 

WARSZAWA 6 51-65, 52-64, 52-65, 52-66, 53-65, 61-65 

WŁOCŁAWEK 12 38-49, 38-50, 38-53, 39-48, 39-50, 40-47, 41-46, 
41-51, 41-52, 42-50, 42-51, 45-42 

WROCŁAW 8 72-31, 77-25, 77-26, 81-23, 81-24, 82-33, 83-25, 
85-29 

ZAMOŚĆ l 87-89 

ZIELONA GÓRA 2 67-15, 68-15 

razem: 127 obszarów 
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INDEKS 

Zamieszczone dane: miejscowość, numer stanowiska w obrębie miejscowości, gmina, województwo, 
okres, strona. 

Oznaczenia okresów: 

PM 
N 

rł~ 
WEŻ 
~~PR-OR 

PŚ 
NZ 

B 

- paleolit i mezolit 
-neolit 
- wczesna epoka brązu 
- środkowa i późna epoka brązu 
- wczesna epoka żelaza 
-młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 
- wczesne średniowiecze 
- późne średniowiecze 
- okres nowożytny 

Bessów, st. 2, gm. Bochnia, woj. tarnowskie, AZP 102--62/9- MOPR-OR .. .... .. . ... 62 
Bessów, st. 3, gm. Bochnia, woj. tarnowskie, AZP 102--62/10-MOPR-OR ..... ...... 62 
Będzin, st. 2, Góra Zamkowa, gm. loco, woj. katowickie AZP 97-48/15-WŚ (ŚPEB). 83 
Biecz, st. l, gm. Brody, woj. zielonogórskie, AZP 64-07/59- MOPR-OR ....... .. .. 63 
Bielice, st. l, gm. Łambinowice, woj. opolskie, AZP 92-33/-- MOPR-OR . . . . . . . . . 63 
Bielsko-Biała, Rynek, AZP 107-48/-- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Biskupiec, st. XIX, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 22--65/-lub 22-66/-- NŻ (PŚ). . 131 
Biskupin, st. 2a, gm. Gąsawa, woj. bydgoskie, AZP 44-35/2 -WEB (WŚ) . . . . . . . . . . 28 
Brańsk, st. l, gm. loco, woj. białostockie, AZP 45-83/1-WŚ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Brodnica-Michałowo, st. l, gm. loco, woj. toruńskie AZP 35-51-104- WŚ . . . . . . ... 85 
Brodziszewo, st .. 35, gm. Szamotuły, woj. poznańskie, AZP 49-24/25 . 
- ŚPEB (N, WEZ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Bruszczewo, st. 5, gm. Śmigieł, woj. leszczyńskie, AZP 61-24/-- WEB . . ....... ... 29 
Bryszki, st. 3, gm. Rozprza, woj. piotrkowskie, AZP 77-53/3- WEŻ .. . . ...... .. . . 51 
Budy Głogowskie, st. 11 i 36, gm. Głogów Małopolski, woj. rzeszowskie, 
AZP 100-75/12 i 101-75/58-WŚ .. .. .... . . . .. ............................. 85 
Bukowo Morskie, gm. Darłowo, woj. koszalińskie, AZP 11-22/--WŚ (PŚ) . . . . . . . . . 86 
Bytom. st. 2, gm. loco, woj. katowickie, AZP 96-46/- lub 96-4 7/-- PŚ . . . . . . . . . . . 113 

c 
Chełmża, st. 20, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 26-43/56- WŚ (WEŻ) . . . . . . . . . . . . . 87 
Chełmża, st. 28, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 36-43/88 - WŚ (WEŻ) . . . . . . . . . . . . . 88 
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Chlebnia, st. III, gt;n. Grodzisk Mazowiecki, woj. warszawskie 
AZP 59-62/6 - WŚ (ŚPEB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Chojnów, st. 9, gm. loco, woj. legnickie, AZP 77-20/-- PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Ciepielów, st. 3, gm.Nowa Sól, woj. zielonogórskie AZP 66-16/83- ŚPEB .... . .... 35 
Ciepielów, st. 7, gm.Nowa Sól, woj. zielonogórskie AZP 66-16/87-WEŻ . ... . . .... 51 
Cieszyn-Wzgórze Zamkowe, gm.loco, woj. bielskie, AZP 108--44/-- PŚ . . ..... . .. 114 
Cieszyn-Wzgórze Zamkowe, Podzamcze, gm. loco, woj. bielskie AZP lOB-44/-- NŻ 131 
Czarna Wielka, st. I, gm. Grodzisk, woj. białostockie AZP 49-83/1 - WŚ . . . . . . . . . . 89 
Czarna Wielka, st. VIII, gm. Grodzisk, woj. białostockie AZP 49-83/8- WŚ (NŻ) ... . 90 
Czchów, st. l, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 107-63/3- PŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 

D 
Dacharzów, st. l, gm. Wilczyce, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-72/10- N (WEB) .. .... 11 
Deskurów, st. 24, gm. Wyszków, woj. ostrołęckie, AZP 50-70/55 -MOPR-OR . ..... 64 
Długoszyn, st. 3, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie, AZP 50--10/3- ŚPEB (WEŻ) . . . . . . . 36 
Długoszyn, st. 6, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie, AZP 50--10/6- ŚPEB ... . . . . . ..... 36 
Dobryń Mały, st. VII, gm. Zalesie, woj. bialskopodlaskie, 
AZP 60-89/22- MOPR-OR (PM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Dylągówka, st. l, gm. Hyżne, woj. rzeszowskie, AZP 106-78/4- WEB (N) . . . . . . . . . 29 
Dzibice, st. 3, gm. Kroczyce, woj. częstochowskie, AZP 91-53/12- WŚ . .. . .. .. ... . 91 

E 
Elbląg-Stare Miasto, AZP 16-51/-- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

G 
Garbów, st. l , gm. loco, woj. lubelskie, AZP 75-79/11- NŻ (WŚ, PŚ) . . . .. . ...... 132 
Glisno, st. 26, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie, AZP 51-12/2- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
Glisno, st. 27, gm. Sulęcin , woj. gorzowskie, AZP 51-12/3- ŚPEB (WŚ) ........... 36 
Głogów-Ostrów Tumski, st. 2, kolegiata, gm.loco, woj. legnickie AZP 68-19/2- WŚ 91 
Głogów-Stare Miasto, kw. A-20, gm. loco, woj. legnickie, AZP 68-19/- - PŚ (NŻ) . . 116 
Głogów-Stare Miasto, Ratusz, gm.loco, woj. legnickie AZP 68-19/-- PŚ (NŻ) ..... 118 
Głogów-Stare Miasto, Ratusz, gm. loco, woj. legnickie AZP 68-19/-- PŚ . . . . . . . . 119 
Gorszewice, st. l , gm. Kaźmierz, woj. poznańskie, AZP 50-24/32 - WEŻ (MOPR-OR) 52 
Górzyca, st. 17, gm. loco, woj .. gorzowskie, AZP 50-06/23- ŚPEB 
(N, WEB, MOPR-OR, WŚ, NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Górzyca, st. 18, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 50-06/24- N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Gronów, st. 14, gm. Ośno Lubuskie, woj. gorzowskie, AZP 50-08/1 - ŚPEB . . . . . . . . 37 
Gronów, st. 16, gm. Ośno Lubuskie, woj. gorzowskie, AZP 50-08/3 - ŚPEB . . . . . . . . 37 
Gródek, st. l , gm. loco, woj. białostockie, AZP 38-91/5- WŚ (PŚ, NŻ) . .. . ..... . ... . 92 
Gródek, st. l, gm. Klukowo, woj. łomżyńskie, AZP 46-81/-- MOPR-OR . . . . . . . . . . 66 
Gruszczyce, st. l, gm. Blaszki, woj. sieradzkie, AZP 69-42/-- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . 119 

H 
Horodyszcze, st. I, gm. Wisznice, woj. bialskopodlaskie-WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Horodyszcze, st. III, gm. Wisznice, woj. bialskopodlaskie- WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Horodyszcze, st. :rv, gm. Wisznice, woj. bialskopodlaskie AZP 67-87/4-WŚ . .. .... . 93 
Hrubieszów-Podgórze, st. 5, gm. loco, woj zamojskie, AZP 87-94/--WŚ . . . . . . . . . . 95 
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J 
Janki Dolne, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, 
AZP 85-95/58- N (WEB,MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Janki Dolne, st. 12, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/59- N . . . . . . . . . . . . . . 14 
Jankowo Dolne, st. ~l, gm .. Gnięzno, woj. poznańskie 
AZP 49-35/146- PS (WEZ, WS, NZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Jarosław, st. 71, gm. loco, woj. przemyskie, AZP 103-83/-- PŚ .... . . .. ... . . . . .. 121 
Jawor-Stare Miasto, gm. loco, woj. legnickie, AZP 81-20/-- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
Jaworze, st. Ba, gm. Jasienica, woj. bielskie, AZP 107-47/-- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Jaworze, st. 9, gm. Jasienica, woj. bielskie, AZP 107-47/-- ŚPEB (WEŻ) .. . . . . . .. . 37 
Jaworze, st. 10, gm. Jasienica, woj. bielskie, AZP 107-47/-- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

K 
Karmanowice, st. 33, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/75- WŚ (N) .. .... 95 
Karmanowice, st. 35, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/98- N .......... . 15 
Kętrzyn, st. III, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 17-69?- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Kichary Nowe, st. 2, gm. Dwikozy, woj . tarnobrzeskie, AZP 88-73/18- N (WEB) . . . . 16 
Klementowice, st. 47, gm. Kurów, woj, lubelskie, AZP 75-77/-- N . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Klonowice, st. l, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/-- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Klonowice, st. 5, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/-- PM (N, WEB) . . . . . . . . . . 3 
Klonowice, st. 7, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/-- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Klonowice, st. 11, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/-- PM.4 
Kokotów, st. 15, gm. Wieliczka, woj . krakowskie, AZP 103-58/65-WEŻ CNŻ) . . ... . 53 
Kolonia Krosno, st. l, gm. Gorzkowice, woj. piotrkowskie, AZP 79-54/106- N . . . . . 17 
Kolonia Wola Branicka, st. 2, gm. Zgierz, woj. łódzkie, AZP 62-52/--MOPR-OR . . . 67 
Kostkowice, st. 4, Jaskinia Deszczowa, gm. Kroczyce, woj. częstochowskie, 
AZP 91-52/-- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Koszalin-miasto, AZP 14-21/20- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Kowalewko, st. 3, _gro. Oborniki, woj. poznańskie, 
AZP 48-26/85 - SPEB (N, MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Kowalewko, st. 10, gro. Oborniki, woj . poznańskie, 
AZP 49-26/-- N (SPEB, MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Kowalewko, st. 12, gm. Oborniki, woj. poznańskie, 
AZP 49-26/-- MOPR-OR (N, ŚPEB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Kowalewko, st. 13, gm. Obornilq, woj. poznańskie, 
AZP 49-26/-- MOPR-OR (N, SPEB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Krasice, st. 7, gm. Mstów, woj. częstochowskie, AZP 86-51/13- PM (ŚPEB) . . ... ... . 5 
Krasocin, st. l , gm. loco, woj. kieleckie, AZP 85-58/-- ŚPEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Kuligowo, st. 7, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-15/122- ŚPEB (PM) . . . 39 
Kutno-Stare Miasto, st. 3, gm. loco, woj . płockie, AZP 56-50/- - NŻ (PŚ) . . . . . . . . 134 
Kutno, st. 6, gm. loco, woj. płockie, AZP 57-50/-- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

L 
Leszczyna, st. l, gm. Urzędów, woj. lubelskie, AZP 82-78/1- WŚ . . . . .. . .. ... ... . 96 
Leśno, st. 2, gm. Brusy, woj . bydgoskie, AZP 20-35/12- ŚPEB (WEŻ, MOPR- OR) . . 39 
Leśno, st. 22, gm. Brusy, woj . bydgoskie, AZP 20-35/-- WEŻ (MOPR-OR) . . . . . . . . 54 
Lubsko, st. 31, gm. loco, woj zielonogórskie, AZP 65-09/73 - NŻ (WŚ, PŚ) . . . . . . . . 135 

Ł 

Łącko, st. 6A, gm. Pakość, woj. bydgoskie, AZP 43- 38/-- N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Łąka, st. 16, gm. Trzebownisko, woj. rzeszowskie, AZP 102-77/39-WEŻ . . . ... .. . 54 
Łąki, st. 5, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 77-77/-lub 77-78/--WŚ ... . .. . .. 97 
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Łowicz, st. "Św. Leonard", gm. loco, woj. skierniewickie AZP 59-56/-- NŻ . . . . . . . 135 
Łowicz, st. "Brama Krakowska", gm. loco, woj. skierniewickie AZP 59-56/-- NŻ . 136 
Łubcze, st. 38, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 94-92/-- N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Łubowice,.st. l, gm. Koszk9wo, woj. poznańskie, AZP 48-30/36 
-N (WEZ, MOPR-OR, WS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Łukawa Kościelna, st. 17, gm. Wilczyce, woj. tarnobrzeskie AZP 88-73/50- N. . . . . . 20 
Łyniew, st. XIY, gm. Wisznice, woj. bialskopodlaskie AZP 66--87/56- ŚPEB (WŚ) .... 40 

M 
Masłomęcz, st. 15, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 88-94180- MOPR-OR . . . . 69 
Medyka, st. 62, gm. loco" woj. przemyskie, AZP 108-85/75 - WEŻ . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Michałów "Rydno", gm. Wąchock, woj. kieleckie- PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Mirkowice, st. 33, gm. Mieścisko, woj. poznańskie, AZP 45-32/7 - PM (N, WEB) . . . . . 6 
Mutowo, st. 5, gm. Szamotuły, woj. poznańskie, AZP 47-24/30- PŚ . . . . . . . . . . . . . 124 
Myszki, st. 37, gm. Kiszkowo, woj. poznańskie, AZP 48-31/172- MOPR-OR (N, WŚ) 70 
Myślibórz, st. 4C, gm.loco, woj. gorzowskie, AZP 41-08/-- NŻ . ......... . . ... .. 136 

N 
Namysłów, st. 27, gm. loco, woj . opolskie, AZP 81-35/8- ŚPEB .. .. ........ . . .... 41 
Niedźwiada, st. 34, gm. Ropczyce, woj. rzeszowskie, AZP 104-71/40- N . .... ..... 21 
Niemirówek, st. 7, gm. Krynice, woj. zamojskie, AZP 92-89/28- PŚ . . . . . . . . . . . . . 124 
Nowa Wieś, st. l, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie, AZP 50-12/7- ŚPEB (MOPR-OR) . . 41 
Nowa Wieś, st. 12, gm. B!edzew, woj. gorzowskie, AZP 51-12/55 
- ŚPEB (MOPR-OR, WS, PŚ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Nowe Bagienice, st. III, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie AZP 22-68/--WŚ . . . . . . . . 98 
Nowe Żabno, st. 10, gm. Nowa Sól, woj. zielonogórskie AZP 66-16/94- ŚPEB . . . . . 43 
Nowe Żabno, st. 22, gm.Nowa Sól, woj. zielonogórskie AZP 66-16/144- ŚPEB .... 44 
Nowy Łowicz, st. 2, gm. Kalisz Pomorski, woj. koszalińskie, 
AZP 31-16/1- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Nowy Rachów, st. 30, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie, AZP 85-75/51- WEB ..... . 30 

o 
Oblin, st. 5, gm. Maciejowice, woj. siedleckie, AZP 68-71/-- MOPR-OR . . . . . . . . . . 71 
Odry, st. l, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 21-38/1 - MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Okulice, st. 18, gm. Rzezawa, woj. tarnowskie, AZP 102-62/58- MOPR-OR (WŚ) . . . 72 
Olsztyn, Targ Rybny, AZP 24-61/-- NŻ {PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
Olsztyn, st. XXIY, AZP 24-61/-- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Osiek Rypiński, st. l, gm.loco, woj. toruńskie, AZP 37-51!1- WŚ ............... 99 
Ostrów Szlachecki, st. 2, gm. Bochnia, woj. tarnowskie ZP 103-62/9- MOPR-OR . . 73 
Otorowo, st. 66, gm. Szamotuły, w9j. poznańskie, AZP 49-23/113 
-N (ŚPEB, WEZ, MOPR-OR, WS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

p 

Paluchy, st. l, gm. Sieniawa, woj. przemyskie, AZP 99-82/42-WEŻ . . . . . . . . . . . . . 55 
Paprotki Kolonia, st. 41, gm. Miłki, woj. suwalskie AZP 21-73/73- MOPR-OR .... 73 
Pawełki, st. 7, gm. Kochanowice, woj. częstochowskie, AZP 88-49/9- ŚPEB ....... 44 
Parzeń, st. l, gm. Brudzeń Duży, woj. płockie, AZP 48-52/40-WŚ (WEŻ) . . . . . . . . 100 
Plemięta, st. 44, gm. Grota, woj. toruńskie, AZP 31-46/244- PŚ .. ...... . .. .... 124 
Podebłocie, st. l, gm. Trajanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/-- WŚ . .. . . . ... .. ... 101 
Podebłocie, st. 5, gm. Trajanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/-- WŚ . . . . . . . . . . . . . . 102 
Podlodów, st. 2, gm. Łaszczów, woj. zamojskie, AZP 93-92/3- WEB . . ....... ..... . 31 
Podłęże, st. 3, gm. Niepołomice, woj. krakowskie, AZP 103-58/6 - WŚ . . . . . . . . . . . 103 
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Podłęże, st. 4, gm. Niepołomice, woj. krakowskie, AZP 103-58/38-WEŻ . . . . . . . . . . 56 
Proszkowa, st. l, gm. Wołów, woj. wrocławskie, AZP 74-26/62- WEŻ . ... ...... .. 56 
Przemyśl, Katedra - NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
Pszczyna, gm. loco, woj. katowickie, AZP 104-47/-- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 

R 
Racibórz-Stare Miasto, kościół, gm. loco, woj. katowickie, 
AZP 101-40/-lub 102-40/-- NZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
Racibórz-Stare Miasto, ul. Rzeźnicza, gm. loco, woj. katowickie- NŻ (PŚ) . . . . . . . . . 140 
Robertowo, st. 17, gm. Brudzeń Duży, woj. płockie, AZP 48-52/39- WŚ (N) . . . . . . 103 
Rogóźno-Zamek, st. l, gm.loco, woj. toruńskie, AZP 29-47/1- PŚ .. . . .... ...... 125 
Romatowo, st. 2, gm. Mochowo, woj. płockie, AZP 45-53/26- WEŻ . . . . . . . . . . . . . . 57 
Równina Dolna, st. 3, gm. Korsze, woj. olsztyńskie- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Rudna-Ratusz, gm. loco, woj. legnickie, AZP 71-21/-- NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . 141 

s 
Sękowice, st. 7, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, AZP 62-06/2 - WŚ (N, WEB, ŚPEB) 105 
Sękowice, st. 8, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, AZP 62-06/1 - WEŻ (MOPR-OR) . . 58 
Siedlnica, st. 17 i 17a, gm. Wschowa, woj . leszczyńskie, AZP 66-22/-- PM . . . . . . . . . 7 
Siemiechów, st. 2, gm. Widawa, woj. sieradzkie, AZP 73-45/57- MOPR-OR . . . . . . . 75 
Sienno, st. l, gm. Ośno Lubuskie, woj. gorzowskie, AZP 50-07/3- ŚPEB .. .. . . .. . . 45 
Sienno, st. la, gm. Ośno Lubuskie, woj. gorzowskie, AZP 50-07/3a- ŚPEB ...... . . 45 
Sienno, st. 4, gm. Ośno Lubuskie, woj. gorzowskie, AZP 50-07/6- ŚPEB ....... . .. 46 
Skoma!!k Wielki, st. 2, gm. Stare Juchy, woj. suwalskie, AZP 22-76/-
- WEZ (MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Sławica, st. l, gm. Skoki, woj. poznańskie, AZP 48-29/127- PM (N, WEŻ). . . . . . . . . . 7 
Spytkowice, st. 26, gm. loco, woj. bielskie, AZP 103-52/26 - N . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Stasin, st. 6, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/--WŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Stawiany, st. 48, gm. Skoki, woj. poznańskie, AZP 48-30/95- MOPR-OR . . . . . . . . . 76 
Strumienno, st. lc, gm.Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie AZP 59-10/5c- PM . 9 
Strzegowa, st. Góra Grodzisko Pańskie, gm. Wolbrom, woj. katowickie, AZP 98-54/-- PŚ 126 
Strzelin, st. 19, gm. loco, woj. wrocławskie, AZP 87-29/36- N (ŚPEB) . . . . . . . . . . . . 24 
Strzyżów, st. 26, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96/65- N (MOPR-OR) . . . . . 24 
Strzyżów, st. 27, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/9- WEB . ...... . ...... 31 
Strzyżów, st. 28, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/8- N (WEB) . . . . . . . . . . . 25 
Szczecin- Stare Miasto-Podzamcze, st. 20, AZP 30-05/77-WŚ .......... .... .. 106 
Szczytno, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 28-66/-- NŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
Szczytno, st. III, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 28-66/-- NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . 142 
Szestn<;~, st. II "Ptasia Wyspa", gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/-
- WEZ (N, MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

ś 
Świebodzin, st. 11, gm.loco, woj. zielonogórskie, AZP 35-14/11-WŚ . ...... .. .. 107 
Świerklaniec, st. 2, gm. loco, woj. katowickie, AZP 94-47/2- PŚ (NŻ) ..... .... . . . 126 
Święty Wojciech, st. 10, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/28 
- ŚPEB (WEB, WEŻ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Święty Wojciech, st. lOa, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-15/28 
- ŚPEB (N, MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

T 
Tarnowiec, st. l, gm. Tarnów, woj. tarnowskie, AZP 104-66/14 
- MOPR-OR (WEB, ŚPEB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
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Tarnowo Pałuckie, st. 13, gm. Wągrowiec, woj. pilskie AZP 43-31/108- MOPR-OR. 77 
Teptiuków, st. 6, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-94/119-WEŻ . . . . . . . . . 60 
Teptiuków, st. 7, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-94/120-WEŻ (WEB, WŚ) 60 
Teptiuków, st. 35, gm. Hrubieszów, woj . zamojskie, AZP 86-94/-- WŚ . . . . . . . . . . . 108 
Truskolasy, st. 8, gm. Wręczyca Wielka, woj. częstochowskie AZP 85-45/- - ŚPEB . . 4 7 
Trzemeszna Lubuskie, st. 2, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie AZP 51-11/3- ŚPEB .... 48 

u 
Ulanów, st. 15, gm.loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 93-79/106- WEŻ ...... .. . . .... 60 
Ulanów, st. 31, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 93-79/119- WŚ . .... . . .. . . ... 109 

w 
Wieck, st. 2, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 21-38/- -PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Wieldządz, st. l, gm. Płużnica, woj. toruńskie, AZP 33-45/88- WŚ (MOPR-OR, PŚ) 109 
Wieliczka, st. 10, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-57/10-WŚ . . . ....... .. .. 110 
Wieliczka, st. 11, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-57/11- MOPR-OR (WŚ). . . . . 78 
Wierzbowa, st. l, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 62-48/4 -WEB (WEŻ) . . . . . 32 
Wietrzychowice, st. 7, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 100-64/62- MOPR-OR . . . . . 78 
Wojciechów, fortalicjum, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 77-78/-lub 78-78/-- PŚ . . . 128 
Wojnicz, st. l, gm.loco, woj. tarnowskie, AZP 105-65/1-WŚ .. . . ... . ....... .. . 111 
Wojnowo, st. 29, gm. Murowana Goślina, woj. poznańskie, AZP 48-29/30 
- MOPR-OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Wrzępia, st. 13, gm. Szczurowa, woj. tarnowskie, AZP 102-62/79 - MOPR-OR . . . . . 79 
Wysoka, st. l, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, AZP 103-78/13- WEB (N, ŚPEB, WŚ) . 32 
Wyszembork, st. IVa, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/-- MOPR-OR . . . 80 
Wyszembork, st. V, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/-- MOPR-OR . . . . . 81 
Wytyczno, st. 2, gm. Urszulin, woj. chełmskie, AZP 73-88/3- MOPR-OR . . . . . . . . . 81 

z 
Zadowice, st. lb, gm. Godziesze, woj. kaliskie, AZP 68-39/66- MOPR-OR . . . . . . . . 81 
Zadowice, st. lc, gm. Godziesze, woj. kaliskie, AZP 68-39/65- MOPR-OR . . . . . . . . 82 
Zajki, st. l, gm. Trzcianne, woj. łomżyńskie, AZP 36-81/- -N CPM, WEB) . . . . . . . . . 26 
Zagroda, st. 26, gm. Chełm, woj. zamojskie, AZP 81-89/111 - WEŻ . . . . . . . . . . . . . . 61 
Zawada, st. l, gm. Tarnów, woj. tarnowskie, AZP 104-66/23 - WŚ . . . . . . . . . . . . . . 112 
Zielona Góra, st. 18, plac Kasprowicza, AZP 62-14/31- PŚ CNŻ) ... ... . . ........ 129 
Zienki, st. "Szwedzka Mogiła", gm. Sosnowica, woj . chełmskie AZP 72-86/-- WEB. 34 

ż 
Żagań, st. 29, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 69-12/12- PŚ (NŻ) . . . . . . . . . . . . 129 
Żary, st. 4, gm. loco, woj. zielonogórskie, AZP 68-10/25- NŻ (PŚ) . . . . . . . . . . . . . . . 143 
Żebry Wielkie, st. l, gm. Klukowo, woj. łomżyńskie, AZP 46-80/-- ŚPEB (WEŻ) . . . 48 
~łwin, st. 2, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-15/104- PM (ŚPEB, WŚ) . . lO 
Zółwin, st. 8, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-15/111 
- WEZ (MOPR-OR, WS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Żółwin, st. 18, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-15/103- ŚPEB . ....... . 49 
~łwin, st. 29, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-15/120- PM (WEŻ, WŚ) . 11 
Zółylin, st. 30, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-15/121 
- SPEB CPM, MOPR-OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Żubrów, st. l, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie, AZP 50-10/7-WEŻ (MOPR-OR). . . . . . 61 
Żubrów, st. 22, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie, AZP 50-11/1- ŚPEB ....... . .. .. . .. 50 
Żubrów, st. 23, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie, AZP 50-11/2- ŚPEB .. . . . ... . ... .. . 50 
Żuławka Mała, st. l, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 37-31/80- N . . . . . . . . . . . . . . . 27 


