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Od redakcii 

Przygotowaliśmy trzydziesty pierwszy rocznik "Informatora Archeolo~ 
gicznego", grupujący wstępne wyniki badań terenowych z odległego sezonu 
wykopaliskowego w roku 1997. 

Tom traktujemy jako zbiór archiwalnych sprawozdań, pozostajemy przy 
ówczesnym podziale administracyjnym kraju. 

Nie ingerowaliśmy w treść nadesłanych (z ogromnym opóźnieniem) ankiet, 
stąd pozostają anachroniczne: "badania będą kontynuowane" i "wyniki badań 
będą opublikowane". Śledzenie dalszych sezonów badań i weryfikacja danych 
bibliograficznych dla grubo ponad pół tysiąca stanowisk byłyby dla redakcji 
zadaniem ponad miarę. Stąd niepełne, naprowadzające wskazówki bibliogra~ 
ficzne, choć znaczna część badań z tamtego sezonu doczekała się j uż, często 
znakomitych, publikacji. 



Brzeziny,Trójnia, st. 26, 
gm. Lubartów, 
woj. lubelskie 

Dudka, st.l, 
gm. Wydminy, 
woj . suwalskie 

DZIERŻYSŁAW, st. 35, 
gm. Kietrz, woj . opolskie, 
AZP 102-38/146 

GRODZISKO DOLNE, 
st. 8, gm. loco, 
woj. rzeszowskie, 
AZP l 00-81/8 

l 

EPOKA KAMIENIA 
Paleolit 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: neolit 

obozowisko kultury magdaleńskiej (paleolit górny) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 18 sierpnia do 6 

września przez mgr Martę Poltowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskie
go). Finansowane przez PSOZ oraz ze środków finansowych Instytutu Archeologii Uni
wersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 38 mZ. 

Stanowisko zostało odkryte przez prof. Marka Gedla podczas badań powierzchnio
wych, prowadzonych w ramach AZP w maju 1996 roku. Polożone jest ono na dnie 
doliny rzeki Moraw ki, na polu uprawnym. 

Pierwszy sezon badań miał na celu rozpoznanie typu, przynależności kulturowej 
oraz stanu zachowania stanowiska. W wyniku badań rozpoznano wstępnie straty
grafię: pod warstwą orną zalega warstwa czarnej ziemi pochodzenia bagiennego, pod 
nią- zgliniony less. W czarnej glebie oraz na jej kontakcie z lessem występują liczne 
zabytki krzemienne oraz kamienne, spoczywające in situ i tworzące warstwę kulturową . 

Jej strop jest zniszczony przez orkę. 
Wydobyto liczne artefakty (ok. 5,5 tys.) . Skład inwentarza, a zwłaszcza obecność 

trójkątnych zbrojników, wskazuje, że stanowisko należy do technokompleksu magda
leńskiego, do jego wariantu z trójkątami. Tym samym jest to pierwsze stanowisko tego 
typu w Polsce i jedno z bardzo nielicznych w Europie Środkowej, wysunięte najdalej 
na północny wschód. 

Jego bogactwo i zróżnicowanie (liczne artefakty, w tym duża ilość narzędzi, rdzenie, 
debitaż oraz kamienie, w tym także ze śladami obróbki) oraz fakt zachowania większości 
materiałów in situ czynią zeń stanowisko o bardzo wysokiej randze naukowej . 

Według opinii Bolesława Gintera wiek znaleziska można wstępnie określić na okres 
pomiędzy najstarszym a starszym Dryasem. 

Stan zachowania stanowiska jest dobry, ale jest ono mocno zagrożone na skutek 
intensywnej orki. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, po opracowaniu złożone będą w Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Badaniach archeologicznych na Górnym 
Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku." 

Badania będą kontynuowane. 

obozowisko ku ltury epimagdaleńskiej (paleolit górny, schylkowa faza) 
osada wczesnośredniowieczna (X-XI w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 26 lipca 
przez mgr. Piotra Miturę (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ. 
Drugi sezon badań . Przebadano powierzchnię 100m2• 
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Grodzisko Dolne, st. 22, 
gm.loco, woj. rzeszowskie 

HENRYKÓW, st.15, 
gm. Ziębice, 
woj. wałbrzyskie, 
AZP 90-28/107 

Hł..OMCZA, st. l, 
gm. Sanok, 
woj. krośnieńskie, 
AZP 112-79/80 

IŁŻA, st. 3, gm. loco, 
woj. radomskie, AZP 79-68 

Badania miały na celu wyeksplorowanie pozostałej części krzemienicy oraz uzy
skanie danych stratygraficznych. Pozyskano 12 zabytków krzemiennych, w tym formy 
narzędziowe (drapacz, tylczaki, półtylczaki i rylec) . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Sprawozdaniach Archeologicznych". 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

obozowisko (paleolit górny) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Tomasza 

Płonkę i Andrzeja Wiśniewskiego - doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Fi
nansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 1,5 ara. 

Badania rozpoznawczo-ratownicze stanowiska niszczonego przez procesy stokowe 
oraz głęboką orkę . Stanowisko wpisane jest do rejestru zabytków pod nr 280/Arch/ 
Wł/98. Przeprowadzono badania sondażowe w wykopach 1/97 i II/97 oraz wykonano 
serię wierceń geologicznych, dzięki którym uzyskano przekrój geologiczny przez sta
nowisko. Wydobyto pojedyncze wyroby krzemienne z osadów lessowych oraz warstwy 
ornej. Wiercenia geologiczne wykonał dr Adam Szymkowiak z Instytutu Geografii 
i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Badania będą kontynuowane. 

obozowisko kultury magdaleńskiej (paleolit górny, schyłkowa faza) 
osada z wczesnej, środkowej oraz późnej epoki brązu 
skarb z wczesnej epoki żelaza 
osada z okresu wpływów rzymskich 
osada wczesnośredniowieczna i późnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 28 lipca do 23 
sierpnia przez mgr Annę Muzyczuk (Muzeum Okręgowe w Krośnie). Finansowane 
przez PSOZ. Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 142,5 m 2• 

Wykopy zlokalizowano w centralnej części stanowiska. Pod warstwą ziemi ornej 
zalegało podglebie o miąższości kilkunastu cm, niżej gliniasto-piaszczysty calec. Na 
obiekty natrafiano w ziemi ornej oraz w podglebiu. Odsłonięto 5 jam osadowych (nr 
83-87), skupisko ozdób brązowych (niewątpliwie część rozwleczonego przez orkę skar
bu odkrytego w 1995 r.) i skupisko ceramiki. Cztery jamy zawierały materiały z epoki 
brązu. 

Bardzo interesujący był obiekt 84, wyeksplorowany częściowo, który dostarczył 
około 200 wyrobów krzemiennych z górnego paleolitu (kultura magdaleńska). Ogółem 
w trakcie badań wydobyto 1100 fragmentów naczyń lepionych ręcznie, drobne kości 
i zęby zwierzęce, silnie skorodowane przedmioty żelazne, polepę, fragmenty kamieni 
żarnowych. W skupisku ozdób znalazły się 22 okazy, w tym bransoleta wielozwojowa, 
pierścień, blaszki i druciki brązowe. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Krośnie . 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszow
skiego Ośrodka Archeologicznego". 

Badania będą kontynuowane. 

pracownie krzemieniarskie z paleolitu środkowego i górnego 
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Marcina Bednarza. Finanso
wane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 120 m2• 

Stanowisko zlokalizowane na skraju wysokiej skarpy, dominującej nad prawym 
brzegiem Iłżanki. Zajmuje ono powierzchnię około 7 ha wierzchowiny, zabytki wy
stępują w pasie szerokości około 180 do 250m. Na powierzchni 120m2 w dwóch 



ItŻA, st. 10, gm. loco, 
woj. radomskie, 
AZP 79-68 

KRAKÓW~ 
ZWIERZYNIEC, st. 4, 
ul. Spadzista B l, gm.loco, 
woj. krakowskie, 
AZP 102-56/110 

ł.ęczyn, st. 23, 
gm. Dobiegniew, 
woj. gorzowskie 

ł.ęczyn, st. 25, 
gm. Dobiegniew, 
woj. gorzowskie 

·, 

MICHAŁÓW, kompleks 
stanowisk "Rycino", 
gm. Wąchock, 
woj. kieleckie, 
AZP 80-66/-

wykopach, eksplorowanych mechanicznie warstwami po 10 cm, znaleziono 440 
zabytków krzemiennych; 80 % z nich związane było ze wschodnim grawetienem, po 
10% stanowiły materiały górnopaleolityczne i wczesnobrązowe (siekierki bifacjalne, 
łuszcznie). Oprócz znacznej ilości krzemieni (rdzeni wąskoodłupniowych, jedno
i dwupiętrowych) znaleziono płaski kamień sporych rozmiarów, około 40 cm średnicy 
(miejsce do siedzenia?). 

obozowisko kultury Świderskiej (schyłkowy paleolit) 
obozowisko kultury janisławickiej (mezolit) 
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Marcina Bednarza. Finanso
wane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 80m2• 

W roku 1995 założono dwa wykopy sondażowe, w których znaleziono dużo ma
teriału krzemiennego, czekoladowego o charakterze pracownianym, datowanego na 
schyłkowy paleolit. 

W tym roku ekspoloarcję prowadzono działkami o wym. 50 x 50 cm. i warstwami 
mechanicznymi o miąższości lO cm każda. W sumie pozyskano 32 468 zabytków krze
miennych (1/3 stanowią łuski z przesiewania). Znaleziono tylko l obiekt - skupisko 
przepalonych kamieni o średnicy 35 cm- najprawdopodobniej pozostalości po ognisku. 
W wyniku badań wyróżniono trzy fazy zasiedlenia: l. paleolit schyłkowy - kultura 
Świderska, 2. mezolit- kultura janislawicka, J. epoka brązu- kultura trzciniecka. 

ślady osadnictwa środkowopaleolitycznego 
ślady osadnictwa kultury oryniackiej (górny paleolit) 
obozowisko łowców mamutów, horyzont z jednozadziorcami, wschodni gra

wetien (górny paleolit) 
Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (Instytut 

Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) . Finansowane przez Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siódmy sezon badań tej eksedycji. 

Stanowisko badane było w latach 1968-1973, 1989, 1991-1994, 1996. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii UJ, Zakład 

Epoki Kamienia. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: mezolit 

patrz: mezolit 

pracownie krzemieniarskie związane z cyklem mazowszańskim, kultura Świ
derska (paleolit schyłkowy) 

ślady osadnictwa ze śladami przetwarzania hematytu, związane z cyklem ma-
zowszańskim (paleolit schyłkowy) 

krzemienica kompleksu z tylczakami lukowymi (paleolit schyłkowy) 
ślady osadnictwa późnomezolitycznego 
ślady osadnictwa kultur leśnych (neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Elżbietę Ciepielew
ską i mgr. Andrzeja J. Tomaszewskiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne w War
szawie) z udziałem H. Królik (Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Finansowane 
przez PSOZ, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 157m2• 

Kontynuowano prace w zachodniej części stanowiska. Odkryto pozostałości dwóch 
dalszych, lekko zagłębionych w ziemię obiektów mieszkalnych, z których każdy repre-

11 
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MIRKOWICE, st. 33, 
gm. Mieścisko, 
woj. poznańskie, 
AZP 45~3217 

Nowy Dworek, st. 7, 
gm. Świebodzin, 
woj. zielonogórskie 

zentowany był przez kilka blisko siebie położonych, nieckowatych jam różnej wielkości, 
zaznaczających się na tle piasku niezbyt intensywnym nasyceniem proszkiem hematy~ 
towym. Jamy wpisywały się w koła o średnicach 1,5 i 2,5 m, które mogą odzwierciedlać 
jakieś zagłębienia bądź zakłócenia podepozycyjne w obrębie obiektów mieszkalnych. 
W sąsiedztwie tych obiektów, na oddzielającej je przestrzeni, znajdowały się gęste kon~ 
centracje mateńałów krzemiennych, związane z przygotowaniem i eksploatacją rdzeni. 
Obfitowały one w produkty różnych faz rdzeniowania, począwszy od łupków korowych 
i innych odłupków zaprawy po zatępce, podtępce, świeżaki i rdzenie. Niezbyt liczne 
narzędzia podornowe rozprzestrzenione były dość równomiernie na całej przebadanej 
powierzchni. Całą tę część znalezisk można wiązać na podstawie charakterystycz~ 
nych form z cyklem mazowszańskim. Nie można mieć pewności co do związku z tym 
osadnictwem paleniska odkrytego w strefie rozrzedzenia materiałów krzemiennych, 
między obiektami z hematytem i skupieniami pracownianymi. Strop tego paleniska 
nie kontaktował się ze spągiem próchnicy, a przy jego krawędzi znajdował się duży głaz 
piaskowcowy, zapewne przyniesiony w to miejsce. Osobne skupienie mateńałów krze~ 
miennych, wśród których wyróżniają się krótkie drapacze oraz niezbyt gęsto występujące 
i ogólnie drobniejsze odpadki produkcyjne, reprezentuje prawdopodobnie podornową 
krzemienicę kompleksu z tylczakami łukowymi. Skupieniu towarzyszyły ślady przetwa~ 
rzania hematytu w postaci rozczłonkowanych, niezbyt wyrazistych plam oraz lekkiego 
zaróżowienia piasku w obrębie krzemienicy. Znajdowało się w niej inne palenisko, ale 
jego związek z krzemienicą nie jest pewny. Na całej przebadanej powierzchni znajdowano 
w rozproszeniu pojedyncze zbrojniki geometryczne i skrobacze, które przemawiają za 
obecnością późnomezolitycznego komponentu na stanowisku i z którymi bez wątpienia 
wiąże się część niecharakterystycznych materiałów odpadkowych. 

Z powodu planowanej tu eksploatacji piasku, badania mają być kontynuowane. 

obozowisko łowieckie kultury hamburskiej (paleolit - późny glacjał, Bol~ 

lin g) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez dr. ] acka Kabacińskiego 

(Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań). Finansowane przez PSOZ oraz Po~ 
znańskie Towarzystwo Prehistoryczne. Przebadano powierzchnię l ara. 

Wyeksplorowano centralną część krzemienicy (krzemienica l) oraz fragment innego 
małego skupienia, położonego na północ od krzemienicy l (krzemie nica 2). Ponadto me~ 
todą dolkowań zlokalizowano kolejne skupienie, leżące pomiędzy krzemienicami l i 2. 
W trakcie eksploracji krzemienicy l pozyskano ponad 1500 wytworów krzemiennych 
związanych z osadnictwem hamburskim. Spoczywały one zarówno na złożu wtórnym, 
jak i in situ w poziomie gleby kopalnej o charakterze poligenetycznym, wykształconej 
w początkach późnego glacjału. W obrębie tejże gleby kopalnej zarejestrowano in situ 
palenisko złożone z kilkunastu różnej wielkości kamieni (głównie fragmentów narzędzi 
kamiennych), pośród których znaleziono zabytki krzemienne typowe dla kultury ham~ 
burskiej oraz przepalone fragmenty kości zwierzęcych (konia, zająca i trzech gatunków 
ryb). Również z krzemienicy 2 pozyskano mateńał krzemienny związany z tą kulturą, 
tu jednak mateńaly nie spoczywały w naturalnej pozycji. Ponadto wykonano wykop 
w rynnie glacjalnej przylegającej do stanowiska, gdzie uchwycono sekwencję utworów 
późnoglacjalnych, począwszy od najstarszego Dryasu, poprzez Bolling, skończywszy na 
Allerodzie. 

Mateńały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN Oddział w Poznaniu. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Przeglądzie Archeologicznym", vol. 45 
oraz w odrębnej monografii. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 



Petrykozy, st. 6, 
gm. Białaczów, 
woj. piotrkowskie 

ROZUMICE, st. "C" 3, 
gm. Kietrz, woj. opolskie, 
AZP 103,37 -

patrz: wczesne średniowiecze 

obozowiska kompleksu mikroodłupkowego, zespoły typu Blizingsleben (dolny 
paleolit) 

wczesnośrodkowopaleolityczny zespół z narzędziami zębato,wnękowymi bez 
techniki lewaluaskiej 

kultura grawecka (górny paleolit) 
kultura Bromme,Lyngby (schyłkowy paleolit) 
kultura komornicka, faza młodsza (mezolit) 
kultura ceramiki sznurowej (schyłkowy neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 11 sierpnia do 
6 września przez mgr. Eugeniusza Foltyna. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 37m2. 

Głównym celem badań było uwolnienie wybierzyska z materiałów zabytkowych. 
Drugim było zorientowanie się jaka jest dokładna lokalizacja, chronologia i przynależ, 
ność kulturowa artefaktów krzemiennych odkrytych podczas lustracji terenowych. 

Stanowisko C leży na wschodnim zboczu kulminacji terenowej tzw. "Piaskowej 
Góry" (298.98 m n.p.m.) w południowo,zachodniej części wsi Rozurnice. 

Obszar wokół niego rozcinają liczne niecki denudacyjne i wąwozy kołowe. Po jego 
zachodniej i północnej stronie biegnie dolina Rozumiekiego Potoku, cieku należącego 
do zlewni Troi. 

Otwarto dwa wykopy. Pierwszy usytuowany został na krawędzi wybierzyska, na 
wysokości 297.95 m n.p.m. Drugi wykonano w dnie piaskowni. 

W wyniku badań stwierdzono istnienie siedmiu poziomów, zawierających materiały 
archeologiczne. 

Wykop założony w dnie piaskowni dostarczył 81 wyrobów kamiennych z oznakami 
intencjonalnej obróbki. Zalegały one w piaskach i żwirach równolegle i skośnie war, 
stwowanych frakcjonalnie, piaskach i iłach warstwowanych przekątnie riplemarkowo, 
z toczeńcami ilastymi oraz w piaskach i żwirach warstwowanych przekątnie, nasyconych 
związkami Fe i Mn. Są to odłupki, wióry, 14 narzędzi (zgrzebła, odłupki retuszowane 
narzędzia zębato,wnękowe). Dość prawdopodobna jest ich przynależność do tzw. 
kompleksu mikroodłupkowego (zespoły typu Bilzingsleben). 

W wykopie górnym wydobyto 2737 wytworów kamiennych oraz 13 fragmentów 
naczyń pradziejowych i nowożytnych. Na inwentarz kamienny składają się: rdzenie, 
odłupki, wióry, odpadki charakterystyczne, okruchy, 308 narzędzi. Z punktu widzenia 
typologicznego można wśród nich wyróżnić materiały kultur: ceramiki sznurowej 
(grociki sercowate), komornichej (trójkąty, tylczaki typu Stawinoga, półtylczaki typu 
Komornica, półksiężyce, trapezy, skrobacze, rylcowce), Bromme,Lyngby (liściaki 

Lyngby, ahrensburskie, świderskie, drapacze z retuszowanym trzonkiem), graweckiej 
(tylczaki, grawet, wiórki rylcowe, jednozadziorce, wiórowce zębato,wnękowe), środ, 
kowapaleolitycznej (zgrzebła, narzędzia zębato, wnękowe). 

Materiały kultur: ceramiki sznurowej, komornickiej, Bromme-Lyngby, graweckiej 
występowały zmieszane w humusie i bezstrukturalnych piaskach. Ślady osadnictwa 
środkowopaleolitycznego odsłonięto w poziomo warstwowanych piaskach i żwirach oraz 
w bruku morenowym. Reprezentuje ono fragment wczesnośrodkowopaleolitycznego 
zespołu z narzędziarni zębato-wnękowymi bez techniki lewaluaskiej . 

Odkrycie w określonym kontekście geologicznym materiałów od dolnego paleolitu 
po przełom neolitu i epoki brązu nadaje stanowisku C unikalny charakter, nie tylko 
w skali Górnego Śląska. Wobec trudnej do przecenienia wartości stanowiska, niepo, 
kój muszą budzić dalsze jego losy. Stanowisko w dalszym ciągu jest niszczone. Mimo 
zakazów nadal trwa rabunkowa, dzika eksploatacja piasku. Inne zagrożenie stanowi 
traktowanie wybierzyska jako wysypiska śmieci. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu. 
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Sędzin, st. 86 i 87, 
gm. Zakrzewo, 
woj . włocławskie 

SIEDLNICA, st. 17, 
grn. Wschowa, 
woj. leszczyńskie, 
AZP 66-22/47 

Szadek, st. 3, 
grn. Blizanów, woj . kaliskie 

Tanowo, st. 3, grn. Police, 
woj. szczecińskie 

WYBRANOWO, st. l, 
gm. Janowiec Wlkp., 
woj. bydgoskie 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Badaniach archeologicznych na Górnym 
Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 r." 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

obozowiska schyłkowopaleolityczne: kultura hamburska, technokompleks 
z tylczakami łukowymi (Federmesser) z okresu Allerod, elementy technokompleksu 
z liściakami 

ślady osadnictwa mezolitycznego 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2llipca do 23 sierpnia przez 

dr. Jana Michała Burdukiewicza (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego) 
i Charlesa Franka Hermana (Laboratorium voor Prehistorie, Katholieke Universiteit 
Leuven). Finansowane przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i La
boratorium voor Prehistorie, Katholieke Universiteit Leuven (Begia) oraz Wydział 
Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzch
nię około 0,24 ara. 

Badania interdyscyplinarne prowadzono przy udziale paleoekologów i paleobotani
ków z Uniwersytetu Wrocławskiego i Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. 

Kontynuowano badania z lat 1995 i 1996. W tym sezonie zakończono badania 
jednego skupienia hamburskiego. Odkryto również nową kolejną krzemienicę, z której 
pozyskano blisko 500 wyrobów krzemiennych. 

W badaniach zastosowano teodolit laserowy (Total Station) do dokładnych po
miarów lokalizacji trójwymiarowej znalezisk oraz szybkich pomiarów hipsoometrycz
nych. 

W chwili obecnej znane są trzy skupiska kultury hamburskiej, dwa ze stanowiska 
Siedlnica 17 i jedno ze stanowiska Siedlnica 17a. Unikatowy charakter doliny Kopanicy 
w rejonie Siedlnicy wyraża się w niezwykłej koncentracji osadnictwa schyłkowopaleo
litycznego na tak małym obszarze. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

obozowisko kultury hamburskiej (paleolit schyłkowy) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w listopadzie przez dr. Jacka Kabacińskiego 

(Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu). 
Celem badań było rozpoznanie stratygrafii centralnej części wydmy wybranowskiej, 

na północnym krańcu której zarejestrowano dowody osadnictwa kultury hamburskiej 
(stanowisko nr 33 w Mirkowicach). Wytypowano dwie lokalizacje, które w sposób 
optymalny spełniały wyrnóg zazębiania się osadów eolitycznych z biogenicznymi, przy
legającymi od północnego wschodu do wydmy. W pierwszej kolejności wykonano serię 
odwiertów w miejscu oznaczonym jako stanowisko ".N'. W odwiertach zarejestrowano 
sekwencję osadów złożoną z gleby murszowej, torfu, gytii wapiennej (bliżej wydmy) oraz 
podściełających te utwory piasków eolitycznych. Z powodu braku spacjalistycznego 
sprzętu do wierceń, nie udało się przebić przez warstwę piasków w celu stwierdzenia 
ewentualnej obecności utworów biogenicznych poniżej dolnej serii eolitycznej. W miej
scu oznaczonym jako stanowisko "B" wyeksplorowano 2 wykopy o długości 3 i 5 m, 
usytuowane w jednej linii, oraz wykonano serię odwiertów, by uzyskać w miarę pełny 



Dudka, st. l, gm. Wydminy, 
woj. suwalskie 

Głoska, st. l, 
gm. Miękinia, 
woj. wrocławskie 

o, st. l, Grądy Wonieck 
gm. Rutki, woj. po dlaski e 

e, st. 22, Grodzisko Doln 
gm. loco, woj. rze szowskie 

Iłża, st. 10, 
gm. loco, woj. rad 

Kiełczewo, st. 45 
gm. Kościan, 
woj. leszczyńskie 

omskie 
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Lublin,Oąbrowa, st. 19, 
gm. Lublin, woj. lubelskie 

tĘClYN, st. 13, 

gm. Dobiegniew, 
woj. gorzowskie, 

AZP 40-18/13 
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przekrój przez dystalną część wydmy oraz przez strefę brzegową, gdzie zazębiały się piaski 
eoliczne z utworami organogenicznymi. W efekcie uzyskano przekrój o długości ponad 
30 metrów. W południowej części wykopu, na profilu, zarejestrowano dwa poziomy 
kopalne, z których wyższy (warstwy 9, 8 i 7d) zachowany był całkowicie. Starszy ho
ryzont kopalny, słabo czytelny, był zachowany szczątkowo (7b-7 c) w postaci erozyjnie 
ściętego w części stropowej iluwium. Poniżej zarejestrowano dwie serie eoliczne ( 4a 
i 4b), spoczywające na cienkiej, grubości 1-2 cm, warstwie organicznej- warstwa 2 
( detrytus ?) . 

Poniżej zarejestrowano ponownie piaski eoliczne, w części stropowej warstwowane 
mułkiem wapiennym (warstwa 1). Porównując powyższą sekwencję ze stratygrafią wy
kopów torfowych na stanowisku w Mirkowicach stwierdzić można, iż w przekroju na 
stanowisku B uchwycono pełną sekwencję osadów późnoglacjalnych, włączając w to 
niezwykle cenną, unikatową w skali całego Niżu Polskiego, warstwę detrytusu związa
ną z Bollingiem, która w przypadku stanowiska w Mirkowicach stanowi podstawowe 
źródło poznania środowiska naturalnego, w jakim bytowały na tym terenie najstarsze 
społeczności ludzkie. 

Badania powinny być kontynuowane. 

Mezolit 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: paleolit 

patrz: neolit 

patrz: neoht 

obozowisko schyłkowopaleolityczne, kultury "liściakowe" 

obozowisko postmaglemoskie (mezolit) 
osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
osada wczesnośredniowieczna 

J 
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Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Zbigniewa Bagniew
skiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane ze środków 
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ŁĘCZYN, st. 23, 
gm. Dobiegniew, 
woj. gorzowskie, 
AZP 40-18/23 

;~---------------------

Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 43m2• 

Stanowisko, odkryte w czasie badań powierzchniowych w 1997 roku, jest położone 
na południowym stoku wzniesienia sandrowego, przechodzącego w terasę nadza
lewową Mierzęcinki. W wykopie uchwycono następującą sekwencję nawarstwień: 
l. Piaszczysty humus, zawierający domieszkę frakcji żwirowej (miąższość do 30 cm); 
2. Jasnobrązowe podglebie ze strukturami pokorzeniowymi (do 15 cm); 3. Drobnoziar
niste piaski z wytrąceniami związków żelaza (do 20 cm); 4. Warstwowane delikatnie 
piaski drobnoziarniste z pojedynczymi otoczakami (spągu nie uchwycono). Wyroby 
krzemienne wystąpiły we wszystkich warstwach, przy czym najliczniejsze znaleziska 
stwierdzono w warstwie 3. 

W czasie badań uzyskano inwentarz złożony z około 6060 wyrobów krzemiennych 
(66 rdzeni, 5860 wiórów, odłupków i okruchów, 125 narzędzi oraz 12 rylcowców), 
53 drobne kości zwierzęce oraz 42 fragmenty ceramiki kułtury pomorskiej i wczesno
średniowiecznej. Część zabytków odkryto w obrębie trzech obiektów uchwyconych 
w stropie warstwy 3: A. Obiekt nr l - jama-pracownia krzemieniarska o średnicy 
120 cm i o głębokości 60 cm; B. Obiekt nr 2- szałas; C. Palenisko (odsłonięte częś
ciowo). Wspomniane materiały ceramiczne wystąpiły głównie w palenisku i w jego 
bezpośrednim otoczeniu. W jamie-pracowni i w jej pobliżu znaleziono około 1100 
wyrobów krzemiennych, a w okolicy szałasu - około 600. 

Wśród narzędzi odkrytych w wykopie I/97 dominują zbrojniki (52 okazy): 20 
trójkątów, 7 półtylczaków, 2 tylczaki, romb, 16 trapezów i 6 fragmentów zbrojników. 
Pozostałe narzędzia obejmują: 17 drapaczy, 2 rakiety, 4 skrobacze, 7 rylców, 3 liściaki, 
2 przekłuwacze, l pazur, l wiertnik, l narzędzie kombinowane, l narzędzie zębate, 

l obłęcznik, l fragment ciosaka, 2 piki oraz 6 odłupków retuszowanych i mikrołuska
nych, 20 wiórów mikrołuskanych i 7 fragmentów narzędzi nieokreślonych. 

Formy wyrobów krzemiennych wskazują, że najstarsze, nieliczne ślady zasiedlenia 
stanowiska (liściaki), odnoszą się do schyłkowego paleolitu. Większa część wyrobów 
krzemiennych oraz pracownia krzemieniarska i szałas wiążą się z mezolityczną fazą 
zasiedlenia stanowiska. Struktura grupy narzędzi wskazuje, że osadnictwo mezolityczne 
można odnosić do młodszej części okresu atlantyckiego i identyfikować z ludnością 
reprezentującą tradycje postmagłemoskie. Najmłodsze fazy osadnictwa łączą się z kul
turą pomorską i z wczesnym średniowieczem. 

obozowisko schyłkowopaleolityczne, kultury "liściakowe" 
obozowisko postmaglemoskie (mezolit) 
osada kułtury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

J 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Zbigniewa Bagniew
skiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane ze środków 
Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 55m2• 

Stanowisko nr 23 w Łęczynie zostało odkryte w czasie badań powierzchniowych, 
przeprowadzonych w 1996 roku. Jest ono położone na zdenudowanym pagórku san
drowym, który opada w kierunku południowym do doliny Mierzęcinki. 

W obrębie wykopu stwierdzono następującą sekwencję nawarstwień: l. Piaszczysty 
humus gleby współczesnej (miąższość do 25 cm); 2. Rdzawo-brunatne podglebie ze 
śladami struktur roślinnych (do lO cm}; 3. Żółte piaski z wkładkami żwirów (do 25 cm); 
4. Szarożółte piaski z wytrąceniami związków żelaza (spągu nie uchwycono). 

Zabytki wystąpiły głównie w warstwach l i 2, jedynie nieliczne zalegały głębiej, 
maksymalnie do głębokości 55-60 cm. 

W wykopie I odkryto około 4330 wyrobów krzemiennych ( 44 rdzenie, 4080 wiórów, 
odłupków, okruchów oraz naturalnych konkrecji, 114 narzędzi, 85 rylcowców oraz 
l półwytwór zbrojnika} oraz 567 fragmentów naczyń. Wyroby krzemienne wystąpiły 
w rozproszeniu, jedynie miejscami tworząc niezbyt czytelne skupiska. W stropie war
stwy 3 zarysowały się siłnie zniszczone pozostałości 2 obiektów związanych z młodszym 
osadnictwem ludności kułtury pomorskiej (obiekty nr l i 2). 



Wśród narzędzi z wykopu 1/97 najliczniejszą grupę tworzyły zbrojniki (58 okazów) : 
19 trójkątów, 3 tylczaki, 9 półtylczaków, 12 trapezów oraz 15 fragmentów nieokreślo
nych. Poza zbrojnikarni w inwentarzu wyróżniono: l 7 drapaczy, 2 skrobacze, 5 rylców, 
l narzędzie kombinowane. l wiertnik, 2 narzędzia zębate , l obłęcznik, l ciosak oraz 
26 wiórów i odłupków retuszowanych i mikrołuskanych. 

Pojedyncze wyroby z opisywanego inwentarza {np. 2 rdzenie dwupiętowe wiórowe) 
przypisać można schyłkowopaleolitycznej fazie zasiedlenia stanowiska {kultury "liścia
kowe"). Pozostałe wyroby krzemienne można wiązać z osadnictwem mezolitycznym. 
Na podstawie form wyrobów można je datować na młodszą część okresu atlantyckiego 
i wiązać z ugrupowaniami o tradycji postrnaglemoskiej. Najmłodsze osadnictwo na 
stanowisku łączy się z kulturą pomorską (obiekty, ceramika) . 

. :i ' o ' o ' ' ' ; < • • • • - • o •• ' ••• 

ŁJ;:CZYN, st. 25, 
gm. Dobiegniew, 
woj. gorzowskie, 
AZP 40-18/25 

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

gm. Dębno, 
woj. gorzowskie, 

AZP 45-07/18 

ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 
obozowisko postmaglemoskie {mezolit) 
osada kultury łużyckiej/pomorskiej {wczesna epoka żelaza) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Zbigniewa Bagniew
skiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane ze środków 
Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 66m2• 

Stanowisko nr 25 w tęczynie odkryto w czasie badań powierzchniowych przeprowa
dzonych w 1996 roku. Jest ono położone w zachodniej części kulminacji wyniesienia
cypla, przechodzącego w terasę Mierzęcinki. 

W obrębie wykopu stwierdzono następujący układ nawarstwień: l. Piaszczysty 
humus gleby współczesnej (miąższość do 30 cm); 2. Jasnordzawe podglebie z licznymi 
strukturami pokorzeniowymi (do 10 cm); 3. Drobno i średnioziarniste piaski z wytrą
ceniami związków żelaza (do 20 cm); 4. Jasnoszare i jasnożółte piaski warstwowane, 
interstratyfikowane drobnymi żwirami (spągu nie uchwycono). Wyroby krzemienne wy
stępowały we wszystkich warstwach, przy czym najliczniejsze odnotowano w warstwie 3. 

Z wykopu 1/97 uzyskano około 8950 wyrobów krzemiennych {m.in. 74 rdzeni, 
232 narzędzia, 186 rylcowców, 2 półwytwory zbrojników), 3 wyroby kamienne (cio
sak, podkładka i rozcieracz), 394 ułamki naczyń oraz 122 drobne fragmenty kostne. 
Wyroby krzemienne odkryto w dość równomiernym rozproszeniu, przy czym w partii 
północno-wschodniej ich nasycenie było większe. Wydaje się możliwe, że w tym właśnie 
miejscu mogło znajdować się pierwotne skupienie wyrobów- krzemienica. W trakcie 
eksploracji odkryto również 2 jamy (obiekty nr l i 2), związane z osadnictwem kultury 
łużyckiej lub pomorskiej . 

Wśród narzędzi odkrytych w wykopie l/97 najliczniejszą grupę tworzyły zbrojniki 
{115 okazów): 53 trójkąty, 2 zbrojniki z retuszowaną podstawą, 7 tylczaków, 11 półtyl
czaków, 16 trapezów, l ostrze sowterskie i 25 fragmentów nieokreślonych. Pozostałe 
formy obejmują: 31 drapaczy, 5 skrobaczy, l rakle t, 9 rylców, l narzędzie kombinowane, 
3 pazury, l wiertnik, l piłkę, fragment wiórowca, 5 ciosaków i pików oraz 58 odłupków 
i wiórów retuszowanych i mikrołuskanych. 

Najstarszą, schyłkowopaleolityczną fazę zasiedlenia stanowiska dokumentuje 7 
wyrobów krzemiennych, odkrytych głównie w południowej części wykopu. Pozostałe 
zabytki krzemienne łączyć można z osadnictwem mezolitycznym. Formy odkrytych 
wyrobów pozwalają łączyć je z ludnością postmaglemoską i datować na przełom starszej 
i młodszej części okresu atlantyckiego{?). Najmłodsze zasiedlenie stanowiska wiązać 
można z kulturą łużycką lub pomorską. 

patrz: paleolit 

obozowisko kompleksu Maglemose (mezolit) 
obozowisko kompleksu Ertebolle (protoneolit) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Tomasza Kendelewicza (Ka
tedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Wojewódzkiego 
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Nowy Dworek, st. 7, 
gm. Świebodzin, 
woj. zielonogórskie 

Petrykozy, st. 6, 
gm. Białaczów, 
woj. piotrkowskie 

Rybczyma, st. 6, 
gm. Rajgród, woj. łomżyńskie 

Szadek, st. 3, 
gm. Blizanów, woj. kaliskie 

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

Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 18 m2• 

Stanowisko położone jest na prawej, wysokiej terasie rzeki Myśli, ok. 32m n.p.m. 
W wyniku przeprowadzonej prospekcji terenowej stanowiska stwierdzić należy, że 
warstwy antropogenne zostały w dużym stopniu naruszone przez działanie czynników 
podepozycyjnych. Zmiany antropogeniczne spowodowane były głównie przez orkę leśną 
prowadzona wzdłuż terasy, która spowodowała przemieszczenie przestrzenne materiału 
archeologicznego i wzmogła działanie procesów stokowych. Do procesów biogenicz
nych zaliczyć należy działalność korzeni roślin oraz kopiących nory gryzoni. Natomiast 
procesy geomorfologiczne najsilniej zaznaczone były przez osuwanie się i spłukiwanie 
materiału kulturowego, głównie znajdującego się w warstwie powierzchniowej. Do 
przeprowadzenia badań sondażowych wybrano część stanowiska nienaruszonego orką 
- założono jeden wykop o powierzchni 15 m2 i trzy o powierzchni l m2 każdy. 

Wśród materiałów z powierzchni wystąpiło 440 artefaktów krzemiennych i 9 frag
mentów ceramiki. Do najliczniejszej grupy należy zaliczyć rdzenie (22 szt.) jednopię
towe wiórowe i wiórowo-odłupkowe, a ponadto wystąpiły: 4 drapacze, 2 półtylczaki 
wiórowe, rylec, 11 skrobaczy, l ciosak i 9 zbrojriików. Z wykopów sondażowych po
chodzi 384 znalezisk krzemiennych i kilka fragmentów kości. Wśród rdzeni wyróżnić 
należy: 2 jednopiętowe odłupkowe, 9 wiórowo-odłupkowych, 2 jednopiętowe wiórowe 
i l łuszczeń. W grupie narzędzi wystąpiły: l drapacz zdwojony, 7 skrobaczy, 4 odłupki 
retuszowane, l wiór retuszowany, 2 półtylczaki i l pik. Wśród zbrojników wystąpiły: l 
wiórek, 3 trójkąty, l trapez i 3 fragmenty zbrojników. 

Część materiału krzemiennego należy łączyć generalnie z kompleksem Maglemose, 
trapezy wyznaczają młodszą mezolityczną (atlantycką) fazę chronologiczną inwentarza, 
natomiast masywniejsze odłupki i wióry oraz część fragmentów ceramiki można łączyć 
z osadnictwem protoneolitycznym kompleksu Ertebolle. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: paleolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

obozowisko kultury komornicbej (mezolit, młodsza faza, okres atlantycki) 
ślady osadnictwa neolitycznego 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Elżbietę 

Chochorowską (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez PSOZ. 
Dziewiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 70m2• 

Zarejestrowano następujący układ stratygraficzny: 1- poziom współczesnej próch
nicy o nierozwiniętym profilu glebowym, odcinający się ostrą granicą od podległych 
warstw piaszczystych; 2 - warstwa lekko zglinionego piasku, zabarwionego brunatno 
resztkami humusu w części stropowej - główny poziom występowania materiałów; 
3 - sypki, przewiany, jasny piasek, całkowicie jałowy pod względem archeologicznym. 
Materiały krzemienne występowały równomiernie na całym odsłoniętym w roku bie-



Wierzchuca Nagóma, 
st. 3, gm. Drohiczyn, 
woj. białostockie 

BIAŁA, st. A, gm. loco, 
woj. opolskie, 
AZP 95-34/-

BIAŁKA, st. 2, 
gm. Szczawin Kościelny, 

woj. płockie, 

AZP 54-52/106 

żącym fragmencie stanowiska, średnio po kilkadziesiąt artefaktów w obrębie metra 
kwadratowego. Pozyskano około 6000 wyrobów krzemiennych, w tym około 120 form 
rdzeniowych i 80 narzędzi. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

Neolit 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej fazy szareckiej i nutowej (neolit) 
ślady osadnictwa kultury lendzielskiej (?) (neolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada z wczesnej epoki brązu 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 25 sierpnia do 4 
września przez mgr. Grzegorza Molendę (PSOZ w Opolu) . Finansowane przez PSOZ. 
Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 125m2• 

Stanowisko A w Białej zostało odkryte podczas inspekcji terenowej wykonywanej 
przez pracowników opolskiej PSOZ w marcu 1994 roku. Położone jest na wysokiej, 
prawobrzeżnej terasie rzeki Biała . 

Odsłonięto 9 obiektów osadniczych. Zanotowano brak warstwy kulturowej . Obiek
ty miały zróżnicową wielkość, od 50 cm do 2 m średnicy. W wypełniskach obiektów 
znaleziono od kilku do kilkudziesięciu fragmentów ceramiki. W obiekcie nr 16 poza 
fragmentarni cerarniki wystąpiły dwa odłupki i jeden mikrowiórek, w obiekcie nr l O 
ceramice towarzyszył fragment kamiennej motyczki asymetrycznej -ciosła. W obiekcie 
nr 13 wystąpił duży fragment naczynia o kształcie Y4 kuli z wylewem nachylonym ku 
wnętrzu naczynia. Tuż pod wylewem zachowana część naczynia zdobiona była poje
dynczym ornamentem szczypanym. 

Stanowisko częściowo zniszczone jest budową drogi w okresie przedwojennym. 
Obecnym zagrożeniem stanowiska jest głęboka orka. Ranga stanowiska - średnia. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Opolu. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Badaniach archeologicznych na Górnym 

Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 r." 
Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych klasycznej fazy wióreckiej (neolit) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez dr Małgorzatę Rybicką 

(Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. Drugi 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 1625 m2• 

Materiał zarejestrowano stosując metodę planigrafiL Odkryto pozostałości trzech 
chałup. Podstawą do ich wyróżnienia były skupiska polepy. Ponadto zarejestrowano 
3 nieckowate jamy, z których pochodzą fragmenty ceramiki i krzemienie. Pobrano 
próbki do datowania 14 C. Bardzo liczny i zróżnicowany zbiór ceramiki zarejestrowano 
w otoczeniu obiektów mieszkalnych. 
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Borowo, st. 12, grn. Dobre, 
woj. włocławskie 

BRODY POMORSKIE, 
st. 20, grn. Gniew, 
woj. gdańskie, 
AZP 22-45/52 

Bucz, st. 2, gm. Przemęt, 
woj. leszczyńskie 

BUKOWIEC, st. 15, 
gro. Jabłonowo, 
woj. toruńskie, 
AZP 33-49/138 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Et
nograficznym w Łodzi. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Monografii osadnictwa kultury pucharów 
lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim"- prawdopodobnie jako wydawnictwo Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 

Badania niezniszczonej części stanowiska powinny być dokończone. 

patrz: wczesna epoka brązu 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit, faza III B wg terminologii przyjętej 
na Kujawach) 

osada z wczesnej epoki żelaza 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Olgierda Felczaka 

(Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Dwunasty sezon 
badań. 

W północnej części stanowiska, na terenie arów 149 i 150 założono wykop nr 67 
o powierzchni 85m2• 

Układ stratygraficzny był następujący: obiekty były usytuowane pod warstwą orną 
oraz następną warstwą (nr 66), na głębokości około 50-60 cm, licząc od powierzchni 
wykopu. Zalegały w warstwie geologicznej czystej (piasek drobnoziarnisty jasnożół
ty). Zarejestrowano 6 obiektów nieruchomych, będących elementami wewnętrznej 
struktury gospodarczej osady kultury pucharów lejkowatych. Pod względem funkcjo
nalnym należy je zaliczyć do jam odpadowych lub pewnego typu spiżarni. W obrębie 
jam odkryto fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych, polepę, narzędzia 
i półwytwory krzemienne oraz liczne mikroszczątki organiczne. Całkowity inwentarz 
objął: około 1500 fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych, grociki strzał, 
wkładki krzemienne do sierpów, wióry i drapacze. Na uwagę zasługuje obecność 5% 
półwytworów z krzemienia wołyńskiego, będącego w tym przypadku towarem impor
towanym z południowego wschodu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie "Pomorania Antiqua". 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Stanisława Kukawkę 
i dr Jolantę Małecką-Kukawkę (Zakład Prahistorii Instytutu Archeologii i Etnologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Uniwersytet Mi
kołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 
81,2 m2• 

Stanowisko rozlokowane jest wąskim pasem (do około 75 m szerokości) wzdłuż 
górnych partii łagodnego stoku, na przestrzeni około 250 m. U jego południowo-za
chodniego podnóża rozciągają się rozległe, częściowo podmokłe obniżenia, łączące się 
na południe od stanowiska z doliną niewielkiego cieku. Deniwelacja między najwyższym 
punktem stanowiska a odległą o około 300m doliną cieku wynosi l O m, zaś deniwelacje 
w obrębie stanowiska nie więcej niż 2,5 m. Podłoże glebowe w wierzchnich warstwach 
stanowią piaski gliniaste, zaś w głębszych- gliny ciężkie. 

Głównym powodem podjęcia badań była próba określenia stopnia zniszczenia 
stanowiska i oszacowania celowości badań przyszłych. W wykopie sondażowym 
o powierzchni 67 m2 odsłonięto około 11 m rowu ściany bocznej oraz rów krótszego 
szczytu trapezowatej budowli kultury późnej ceramiki wstęgowej . W celu określenia 



przebiegu drugiej ściany bocznej założono drugi wykop, o powierzchni 2m2, w którym 
zarejestrowano fragment rowu. Z uwagi na sondażowy charakter prac, niemożliwe 
było odsłonięcie całej powierzchni ze śladami budynku. Chcąc określić jego kształt, 
zastosowano niedestrukcyjną metodę rozpoznania wykopaliskowego. Założono serię 
niewielkich wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 12,2 m2• Wykonano rysunki 
rzutów poziomych uchwyconych fragmentów rowu. Nie poddawano ich eksploracji 
archeologicznej. 

Rów układa się w wydłużony, wąski trapez, o przebiegu z południowego-wschodu 
(szczyt szerszy) na północny-zachód (szczyt węższy), niemal równolegle (dłuższymi 
bokami) do stoku wyniesienia. Ściany boczne wybiegają nieco (1,5-1,7 m) poza rów, 
sugerując występowanie tu niewielkiego podcienia z pełnymi ścianami bocznymi. Rów 
szerszego szczytu wykracza (najprawdopodobniej z obu stron) o około l m poza linie 
ścian bocznych. Całkowita długość rowu ściany bocznej wynosi 23,25 m, krótszego 
szczytu- 3,75 m, dłuższego- około 5 m (bez fragmentów wybiegających poza linię 
ścian bocznych). Wymiary wewnętrzne ograniczone rowem wynoszą w przybliżeniu 
20,7 5 m (długość), 2, 75 m (węższy szczyt) i 4 m (szerszy szczyt), co pozwala oszacować 
wewnętrzną powierzchnię użytkową budynku na około 70m2 (plus 6-7 m2 powierzchni 
podcienia). Odsłonięte fragmenty powierzchni wnętrza budynku to caleowa glina 
zwałowa. Na zewnątrz rowu poziom caleowej gliny w kierunku południowym i za
chodnim obniża się (z około 40-50 cm od powierzchni gruntu w rejonie rowu do około 
70 cm i więcej) . W górnych warstwach piasków gliniastych, zalegających pomiędzy 
warstwą orną a warstwą gliny ciężkiej występowały zabytki. Ponieważ rów w górnych 
swoich partiach rozcina warstwę piaszczystą, można wyciągnąć wniosek, że warstwa 
ta na zewnątrz rowu przynajmniej po części kształtować się musiała przed budową 
domu, jednakże w trakcie osadnictwa kultury późnej cerarniki wstęgowej. Oznacza 
to, że osadnictwo w obrębie stanowiska ma metrykę starszą niż odkryte ślady budynku 
mieszkalnego. Wniosek ten potwierdza odsłonięte w rzucie poziomym przecięcie przez 
rów fundamentowy bliżej nieokreślonego obiektu w południowo-wschodniej części 
budynku. Występowanie w stropie warstwy piaszczystej pojedynczych fragmentów 
ceramiki kultury pucharów lejkowatych wskazuje, że warstwa ta kształtowała się 
jeszcze w czasie trwania osadnictwa tej kultury. Nie zaobserwowano stratygraficznego 
podziału tej warstwy. 

Z powierzchni stanowiska, z warstw i obiektu pozyskano łącznie: 541 fragmentów 
ceramiki kultury późnej ceramiki wstęgowej, 129 fragmentów ceramiki kultury pu
charów lejkowatych, 59 zabytków krzemiennych, 96 fragmentów polepy, kamienny 
rdzeń, będący odpadem od wiercenia otworu, 3 kamienie ze śladami gładzenia. Nie
stety, w kwaśnej glebie nie zachowały się szczątki kostne. Z rowu fundamentowego 
pochodzi 146 fragmentów ceramiki kułtury późnej ceramiki wstęgowej, 7 krzemieni, 
28 fragmentów polepy, l kamień ze śladami gładzenia, rdzeń kamienny (odpad od 
wiercenia otworu). Pobrano próbę węgli drzewnych. Cechy technologiczne i stylistyczne 
ceramiki wskazują, iż osadnictwo kultury późnej ceramiki wstęgowej łączyć należy z jej 
fazą III ( najprawdopodobniej lila), zaś osadnictwo kultury pucharów lejkowatych z jej 
początkami na ziemi chełmińskiej (z fazą I lub II). 

Tegoroczne badania pozwoliły odkryć pierwsze na ziemi chełmińskiej pozostałości 
dużego, trapezowatego obiektu mieszkalnego kultury późnej ceramiki wstęgowej. Co 
więcej, odkrycia tego dokonano na północno-wschodnim skraju ekumeny tej kultury 
i osadnictwa wczesnorolniczego w ogóle. Kres obecnie rozpoznanego zasiedlenia 
wczesnorolniczego (kultura późnej ceramiki wstęgowej) znajduje się zaledwie 8 km na 
wschód od badanego stanowiska. Oznacza to, iż wbrew opiniom niektórych archeolo
gów osadnictwo ziemi chełmińskiej miało wówczas charakter w pełni ustabilizowany, 
nieodbiegający zasadniczo od znanego z sąsiednich Kujaw. 

Materiały i dokumentacja z badań przechowywane są w Instytucie Archeologii 
i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Badania winny być kontynuowane. 
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BUKÓWKA,ZAPNIÓW, 
st. l, gm. Pawłów, 
woj. świętokrzyskie, 
AZP 83-68/35 

CZCHÓW, st. 10, 
gm. loco, woj. tarnowskie, 
AZP 107-63/38 

Deszkowice, st. l, 
gm. Sułów, 
woj. zamojskie 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
stanowisko produkcyjne kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, fazy 

ślady osadnictwa nowożytnego 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październiku 

przez mgr. Czesława Hadamika (Wydział Archeologiczny PSOZ w Kielcach). Finanso
wane przez Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej w Warszawie. Piąty sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 75m2• 

Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej: zakończono eksplorację półziemianki o wy
miarach 4,5 x 1,5 m, z wewnętrznym paleniskiem, częściowo przebadanej w 1995 r. Na 
krawędziach obiektu wystąpiły ślady rowków i słupów. Drugim obiektem przebadanym 
w bieżącym sezonie była regularna, w części spągowej kwadratowa w planie jama, ze 
śladami zabezpieczenia dna i ścianek drewnem. 

Osada kultury łużyckiej: odkryto jamę gospodarczą o średnicy około l m, użyt
kowaną po częściowej destrukcji jako zagłębione w ziemię palenisko. Jama została 
następnie częściowo zniszczona przez niewiadomego przeznaczenia wkop wypełniony 
czystym lessem (w ramach tej samej fazy chronologicznej), w którego dnie wystąpiły 
ślady dwóch słupów (?). 

Stanowisko produkcyjne kultury przeworskiej: odkryto regularny, kolisty w planie 
obiekt o średnicy 1,5 m, ze ściankami starannie wylepionymi gliną (grubość wyprawy 
wynosiła 2-4 cm). Jego eksplorację przesunięto na następny sezon badań. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Kielcach. 
Badania będą kontynuowane. 

osada kultury ceramiki sznurowej (schyłek neolitu) 
osada ze starszej i środkowej epoki brązu z materiałem nawiązującym do cyklu 

spiralno-guzowego 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. mgr. 

Pawła Valde-Nowaka i Pawła Madeja (Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział 
w Krakowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzch
nię 115,6 m2• 

Odkryto cztery obiekty archeologiczne. Obiekt 1/97 to nieckowata jama o średnicy 
290 cm i głębokości dochodzącej do 55 cm od powierzchni gruntu, której jasnoszare 
wypełniska zawierało duże ilości polepy, 272 fragmenty ceramiki i 20 wyrobów krze
mieniarskich. Materiał ceramiczny i krzemieniarski zdaje się nawiązywać do wzorców 
znanych z kręgu kultur cyklu spiralno-guzowego (starsza i środkowa część epoki brązu). 
Obiekt 2/97 uwidocznił się pod warstwą ziemi ornej jako owalna plama o wymiarach 
120 x 210 cm. W przekroju pionowym miał kształt nieckowaty i głębokość 50 cm. 
W jego wypełnisku odkryto duże ilości polepy. Obiekt 3/97 na poziomie 30 cm ryso
wał się w postaci szaropopielatej plamy o podkowiastym kształcie i wymiarach 320 x 

180 cm. Sięgał do głębokości 60 cm. W jego wypełnisku został odkryty pojedynczy 
fragment ceramiki i narzędzie krzemienne (nóż płomienisty). Zabytki te wskazują na 
związki z kulturą ceramiki sznurowej ze schyłku epoki kamienia. Obiekt 4/97 to jama 
o prostokątnym zarysie (150 x 200 cm) i głębokości sięgającej 80 cm. W wypełnisku 
o barwie szaropopielatej nie odkryto zabytków. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej w lgo
łomii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie. 

Wyniki badań będą publikowane w czasopiśmie "Acta Archeologica Carpathica", 
t. XXXIV, 1997-1998, s. 5-24 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 



Dobryszyce, st. 19, 
gm.loco, 
woj. piotrkowskie 

DOBRZEJOWICE, st. 2, 
gm. Żukowice, 
woj. legnickie, 

AZP 67-18/51 

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

------------

patrz: wczesne średniowiecze 

osada kultury pucharów lejkowatych fazy lubońskiej (neolit) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październiku 
przez mgr. Zenona Hendla. Finansowane przez PSOZ. Siódmy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 4 arów. 

Badania zostały przeprowadzone w strefie występowania na stanowisku zniszczeń, ja
kich dokonano podczas wydarzeń związanych z powodzią w 1997 r. Prace eksploracyjne 
skoncentrowano w wykopie nr IX, usytuowanym w miejscu występowania naruszonych 
pozostałości po osadnictwie pradziejowym, znajdujących się przy krawędzi piaskowni. 
W wyniku przeprowadzonych badań odkryto 126 obiektów związanych z dwiema 
fazami zasiedlenia tego terenu. Ze starszą fazą osadnictwa przypadającą na okres neo
litu związanych było 91 o/o odsłoniętych jam, które zostały datowane na fazę lubońską 
kultury pucharów lejkowatych. Z tego okresu pochodziły pozostałości po budynkach 
słupowych, obiektach gospodarczych, jamach zasobowych i śmietnikowych. Młodszą 
fazę zasiedlenia reprezentowało zaledwie pięć obiektów związanych z osadnictwem 
kultury łużyckiej z epoki brązu. Podczas przeprowadzonych badań wykopaliskowych 
pozyskano liczny materiał ruchomy, na który składały się: naczynia gliniane oraz ich 
liczne fragmenty, przęśliki, szpule i krążki, zabytki kamienne w postaci fragmentów 
siekier, toporków, płytek szlifierskich, rozcieraczy i podkładek, zabytki krzemienne oraz 
zabytki kościane, na które składały się 2 dłuta, 2 szydła oraz zbiór pokonsumpcyjnych 
kawałków kości zwierzęcych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologiczno-Histo
rycznym w Głogowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Dolnośląskich Wiadomościach Prahisto
rycznych", Głogów. 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 
obozowisko środkowo- i późnomezolityczne 
groby szkieletowe z mezolitu 
obiekty kultury Zedmar (paraneolit) 
groby i ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 
groby kultury ceramiki sznurowej (neolit) 
ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2 lipca do l sierpnia przez 
dr. Witolda Gumińskiego z udziałem mgr. Jana Fiedorczuka, mgr Ewy Gumińskiej, dr 
Miry Pyżuk (antropologa) oraz studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu War
szawskiego. Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN. Jedenasty sezon badań. 

Kolejny sezon badań w Dudce. 
Stanowisko, którym jest (pokryta torfem) wyspa wraz z przybrzeżnym pasem okalają

cego ją właściwego torfowiska (powstałego po wyschniętym jeziorze) ulega coraz bardziej 
postępującemu niszczeniu na skutek: l) używania ciężkiego sprzętu agrotechnicznego 
na miękkiej torfowej glebie, 2) wysuszenia torfowiska i wprowadzania nasadzeń leśnych 
wokół wyspy, 3) rabunkowej eksploatacji torfu w strefie brzeżnej. 

Na obecnym etapie rozpoznania stanowiska, najważniejsze z punktu widzenia na
ukowego jest: l) zlokalizowanie i przebadanie grobów ludzkich, 2) określenie tempa 
i charakteru zmian środowiska naturalnego na przełomie plejstocenu i holocenu oraz 
okresu atlantyckiego i subborealnego; i określenia wpływu tych zmian na miejscową 
populację zbieracko-łowiecką eksploatującą to środowisko, odpowiednio na przełomie 
paleolitu i mezolitu oraz mezolitu i (para) neolitu. 
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Badania przeprowadzono w trzech strefach stanowiska. Na centralnej kulminacji 
wyspy powiększono wykop IX od strony południowo-zachodniej i tym samym od miejsca 
odkrytego tam wcześniej grobu późnoneolitycznego . 

Na południowo-wschodnim skraju interioru wyspy prowadzono badania w dwóch 
wykopach: I i VI. Wykop I powiększono od północnego-zachodu o 4 m2 tak, aby 
dokończyć badania obiektu kultury Zedmar, w którym znaleziono uprzednio dwa 
ostrza kościane. Wykop VI, w którym uprzednio odkryto grób zbiorowy kultury amfor 
kulistych, rozszerzono o 35 m2 od strony północnej . 

Na południowo-wschodnim brzegu wyspy i w przyległej części jeziorzyska badania 
prowadzono w wykopie III i XI. Wykop III rozszerzono od północnego-wschodu, tj. od 
strony niezniszczonej jeszcze rabunkowym wydobywaniem torfu. Przebadano tu 16m2 

na obszarze, gdzie występowały pochówki cząstkowe (wyposażenie w zawieszki z zębów 
lub bursztynowe) i ślady intensywnej aktywności gospodarczej z licznymi wyrobami 
drewnianymi i kościano-rogowymi. Badania prowadzono warstwami naturalnymi przy 
użyciu ręcznych łopatek i sit do przesiewania. 

Wykop XI wytyczono po drugiej stronie dołu po rabunkowo wybieranym torfie, 
między wykopami I i III, a poniżej wykopu VI. Był to szurf o powierzchni 7m2• 

Wykop l: Dokończono eksploatację obiektu kultury Zedmar - jamy zawalonej 
w stropie i wypełnisku kamieniami. Obiekt zachodził tylko nieznacznie na okalające 
go nowo przebadane metry. Poza typowymi zabytkami kultury Zedmar (ceramiką z do
mieszkami organicznymi, kośćmi zwierzęcymi i nielicznymi krzemieniami) na uwagę 
zasługuje nóż? wykonany z rozezepionej wzdłuż szabli dzika. Jest to trzecie narzędzie 
kościane znalezione w wypełnisku tego obiektu. Brak kości ludzkich odsuwa możliwości 
interpretowania obiektu jako grobu. 

Wykop III: Układ stratygraficzny i zawartość poszczególnych warstw była analogiczna 
do uprzednio badanej dolnej części wykopu III, obejmującej granicę strefy litoralnej 
jeziorzyska i dolnej podstawy brzegu wyspy. Obecnie przebadana część wykopu cha
rakteryzowała się jednak mniejszą gęstością występowania wszelkich zabytków i to 
we wszystkich kolejnych warstwach - od subborealnej (późny neolit) po borealną 
(środkowy mezolit) . Wynika to zapewne z usytuowania tej części wykopu już poza 
najbardziej dogodnym odcinkiem brzegu ówczesnej zatoczki, gdzie koncentrowała się 
aktywność gospodarcza (rybołówstwo i zbieractwo orzechów) i rytualno-społeczna 
(pochówki i depozyty) . Tak więc obecnie znaleziono tylko kilka fragmentów ludzkich 
kości (i to bez towarzyszących im ozdób), po kilka- kilkanaście kości zwierzęcych 

w poszczególnych warstwach chronologicznych, po kilka zabytków krzemiennych 
i łącznie kilkadziesiąt fragmentów ceramiki z warstw neolitycznych. Odkryto jeden 
późnomezolityczny wytwór drewniany (ostrze?) i kilka fragmentów wytworów lub 
uciętych poroży w warstwie zedmarskiej. W obecnie badanej części wykopu III nie 
natrafiono już na ewidentne zgrupowania konarów, gałęzi i żerdzi, jak poprzednio 
w warstwach wczesnoatlantyckich. 

Wykop VI przyniósł niewątpliwie najbardziej spektakularne odkrycia. Obok 
uprzednio zbadanego grobu (nr VI/l) zbiorowego kultury amfor kulistych z trzema 
poekshumacyjnymi pochówkami, odkryto dalszych pięć grobów. Grób oznaczony ko
lejnym numerem VI/2, to zupełny unikat. W jamie o średnicy l m odkryto pochówki 3 
osobników w pozycji siedzącej, zwróconych twarzami do siebie. Dwoje z nich, w wieku 
"młodym dorosłym" miało silnie wzajemnie poprzeplatane kości rąk i nóg, z tym, że 

nogi były rozchylone i uniesione, niektóre nawet powyżej barków. Trzeci z nich - dzie
cko w wieku około 3-4 lat, zwrócone twarzą na południe, znajdowało się w pozycji 
półleżącej , między rozchylonymi nogami osobników dorosłych i głowę miało wspartą 
o wewnętrzną stronę kości udowej jednego z nich. Z kolei pod tą kością udową znaj
dowała się czaszka czwartego osobnika, zapewne znacznie starszej kobiety, której silnie 
skurczony szkielet postkranialny znajdował się na dnie jamy, ale częściowo przeplatał 
się z kośćmi pozostałych szkieletów. Układ anatomiczny szkieletu starszej kobiety był 
częściowo zakłócony (brak? żeber, osobno leżąca żuchwa), co sugeruje, że pogrzebano 
ją wcześniej niż pozostałe trzy, niewątpliwie jednocześnie pochowane osoby .. Przy 
dnie w centrum jam oraz za plecami siedzących osób dorosłych występowały bardzo 



silnie przepalone ludzkie kości, a na barkach jednej z nich znaleziono dużą bryłkę 
ochry. Innego wyposażenia nie odkryto. Grób ten ostrożnie mnożna interpretować 
jako rodzinny, w którym pochowano jednocześnie zmarłych rodziców z dzieckiem, 
po niewiele wcześniej pogrzebanej tu babci(?) dziecka. Te cztery pochówki posypano 
uprzednio przepalonymi kośćmi piątej osoby, być może jeszcze wcześniej zmarłego 
członka tejże rodziny. Opadnięte i przerolowane czaszki siedzących wskazują, że pier~ 
watnie jamy grobowej nie zasypano, lecz tylko przykryto jakimś zadaszeniem. Pozycja 
siedząca, wyposażenie w ochrę a także niemal niewyróżniające się z otoczenia bardzo 
jasne piaszczysto-żwirowe wypełniska jamy grobowej przemawiają za mezolitycznym 
wiekiem tego niezwykłego grobu. 

Zaledwie metr dalej znajdował się grób Vl/3. Stanowił go pochówek młodego 
dorosłego płci męskiej, złożony w pozycji skurczonej na prawym boku, z silnie podkur
czonymi nogami i z rękoma przed twarzą, przy czym lewa dłoń pierwotnie zasłaniała 
twarz, o czym świadczą paliczki tkwiące w oczodołach. Zmarły zorientowany był na 
osi S-N, z głową na południe, a twarzą zwróconą na wschód. Około 60 cm przed nim 
leżała kamienna miniaturowa siekierka, wykonana z miękkiej skały osadowej, z ostrzem 
uformowanym niesymetrycznie w rzucie bocznym, tj. płasko-wypukło, ciosłowato lub 
na tzw. "kaczy dziób". Pod czaszką przy prawym barku zmarłego znaleziono kość pro
mieniową płetwy grzbietowej suma, której budowa anatomiczna i miejsce znalezienia 
sugerują, że mogła pełnić rolę szpili do spinania odzieży. Natomiast mały krąg rybi, 
znaleziony między dolnymi żebrami na wysokości żołądka, może stanowić ślad po 
ostatnim przedśmiertnym posiłku pochowanego. Typ i surowiec kamiennej siekierki, 
ułożenie szkieletu oraz bardzo jasne beztorfowe wypełniska jamy grobowej, wskazują 
na wczesnoneolityczny (zapewne póznoatlantycki) wiek tego grobu. 

Kolejny, nr Vl/4, to grób ciałopalny dwóch osób Qedna z czaszek wyróżnia się 
wyjątkowo masywną budową) . Przepalone kości zsypane były do płytkiej i małej jamy. 
Wyposażeniem grobu była (nieprzepalona) szabla dzika. Istnieją pewne przesłanki 
sugerujące późnoneolityczny wiek tego grobu. Są nimi: rodzaj wyposażenia, masywna 
budowa jednej z czaszek, niemal czarne torfowe wypełniska jamy grobowej oraz prze
dostanie się paru przepalonych kości do sąsiadującego z nim (ale nie przecinającego 
go) grobu zbiorowego kultury amfor kulistych nr VI/l. 

Grób VI/5 to prawdopodobnie zniszczony pochówek cząstkowy. Stanowiła go kalota 
ludzkiej czaszki, przy której odkryto kamienną siekierę o podprostokątnym przekroju 
poprzecznym oraz duży fragment naczynia kultury amfor kulistych, na którym leżał 

fragment szczęki psa? z bardzo mocno startymi zębami. 
Grób Vl/6 został przebadany tylko w niewielkiej części. Z fragmentu płytkiej jamy 

wypełnionej czarnym torfem i obłożonej po bokach kamieniami wydobyto część kości 
ze zgniecionej czaszki oraz z obręczy barkowej i kończyny górnej. Pochówek ten był 
prawdopodobnie skierowany głową na południowy-wschód. 

Między grobami VI/l i VI/2 odkryto najprawdopodobniej jamę wędzarniczą kul
tury Zedmar. Miała ona l m średnicy, a występowały w niej płasko leżące szkielety ryb 
w porządku anatomicznym, wypełniska jamy wypełnione było popiołem i drobnymi 
węgielkami. Zdarzały się też drobne przepalone krzemienie i fragmenty cerarniki kul
tury Zedmar. 

Z kolei między grobami Vl/4 i Vl/6 odkryto bruk kamienny o średnicy 80 cm i zarysie 
sercowatym z jednym dużym kamieniem umiejscowionym 50 cm poza nim. Ostatnim 
kamieniem zachodniego krańca bruku była gładzona kamienna siekiera o przekroju 
prostokątnym z wyraźnie wypukłymi bocznymi ściankami. Pod brukiem nie było jednak 
jamy, ani żadnych zabytków ułatwiających interpretację tego obiektu. 

Wykop IX mimo znacznej powierzchni nie przyniósł niestety odkrycia spodziewa
nych w tym rejonie dalszych późnoneolitycznych grobów kultury ceramiki sznurowej. 
Natrafiano tu jedynie na dwie niewielkie jamy osadnicze, z których jedna zawierała 
nieliczny materiał schyłkowo-neolityczny, druga- w większości wczesnośredniowiecz
ny. Trzecim obiektem w tym wykopie był trójwarstwowy bruk kamienny, średnicy 
30 - 40 cm, przykrywający kilkucentymetrowej miąższości jamkę wypełniskową in
tensywnie ciemną próchnicą. 
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Dzierżnica, stan. 35, 
pow. Września, 
woj. poznańskie 

Gajewo, st. l, gm. Lubiszyn, 
woj. gorzowskie 

GARBINA, st.2, 
gm. Frombork, 
woj. elbląskie, 
AZP 12-54/9 

W wykopie XI układ stratygraficzny warstw i znajdywane w nich materiały zabytkowe 
były analogiczne, jak w badanych w poprzednich sezonach dolnych odcinkach wyko
pu I, obejmujących pogranicze brzegu wyspy i strefy litoralnej jeziorzyska. W dolnych 
piaskach wczesnego okresu preborealnego lub Dryasu III znajdywano pojedyncze kości 
ryb, co potwierdza penetrację wyspy już w schyłkowym paleolicie. Wczesnomezolityczny, 
pochodzący z późnego p rebarealu brunatny torf z szyszkami sosnowymi dostarczył kilka 
okazałych znalezisk faunistycznych: dwie szczęki jelenia z pełnym uzębieniem i kilka 
równie dobrze zachowanych kości długich, prawdopodobnie też jelenia. Jedna z nich ma 
przy tym wyraźne ślady intencjonalnej obróbki. W wyżej leżącym torfie sapropelowym, 
datowanym na wczesny okres atlantycki, znaleziono m.in. trzpieniawaty przedmiot, 
wykonany z prostego odcinka obustronnie uciętego poroża jelenia, wygładzony, a na 
części powierzchni od strony jednego końca dodatkowo zeszlifowany. Z kolei w tor
fie brunatnym, z późnego okres atlantyckiego, odkryto kilka fragmentów cerarniki 
z wczesnej fazy kultury Zedmar. Natomiast z późnego okresu osadnictwa tej kultury, 
na przejściu czarnego torfu gruzełkowatego i spiaszczonego, między dużymi pakietami 
gliny, znaleziono obok siebie dwa fragmenty czaszki i ząb ludzki oraz nieduży wiórowy 
rdzeń krzemienny. Odkrycie to sugeruje, że strefa cząstkowych, czasowo składanych 
pochówków ludzkich obejmowała znaczną część obszaru wykorzystywanego osadniczo 
we wczesnym i środkowym neolicie. 

Tegoroczne odkrycie cmentarzyska, użytkowanego przez większą część trwającego 
na wyspie osadnictwa, dodaje Dudce zupełnie nową, unikalną w skali europejskiej ja
kość. Cmentarzyska ludności zbieracko łowieckiej są niezmiernie rzadkie, a to w Dudce 
użytkowane było, jak się zdaje, przez kilka tysięcy lat. Zaskakująca jest tutaj jedność 
miejsca i nienaruszenie integralności poszczególnych grobów, przy jednocześnie silnym 
zróżnicowaniu form pochówków, w tym też pochodzących z bliskich sobie okresów 
chronologicznych. 

Wyniki badań opublikowane będą w monografii stanowiska. 
Postępujące niszczenie stanowiska bezwzględnie nakazuje kontynuację badań tego 

wyjątkowego obiektu. 

patrz: młodszy okres przedrzymski -okres wpływów rzymskich 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada kultury rzucewskiej (?) (neolit/wczesny brąz) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od czerwca do października 

przez mgr. Zbigniewa Sawiekiego (Muzeum Zamkowe w Malborku). Finansowane przez 
PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 40m2• 

Stanowisko nr 2 w Garbinie to piaszczysta wydma położona około 150 m na po
łudnie od drogi Frombork-Braniewo i w odległości250m na wschód od rzeki Bandy, 
w bezpośrednim sąsiedztwie przydrożnego, leśnego parkingu. Stanowisko to nie było 
badane, mimo że w pobliżu stanowiska l prowadzono przed wojną systematyczne 
badania wykopaliskowe (D. Bohnsack, 1938). W czasie badań powierzchniowych, 
prowadzonych w 1982 roku, stwierdzono na powierzchni wywianej przez wiatr i wy
deptanej przez ludzi widoczne zarysy obiektów. Ponadto stwierdzono, że zachodnia 
część stanowiska zniszczona jest przez wybieranie piasku. 

Trzy niewielkie wykopy założono w miejscu najbardziej zaawansowanego niszczenia 
stanowiska, w niewielkiej odległości od siebie. Wykop I miał na celu zabezpieczenie 
widocznych na powierzchni obiektów. Odsłonięto i zadokumentowano trzy niewielkie, 
nieregularne jamy o charakterze osadniczym. W wykopie II, wysuniętym najbardziej na 
południe, nie stwierdzono materiałów archeologicznych, jedynie ślady dwóch dużych 
pożarów lasu. Wykop III, położony w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska I, potwier
dził wcześniejsze obserwacje. W jego obrębie zaobserwowano duży wkop, powstały 



GĄSAWA, st. 6, 
gm.loco, woj. bydgoskie, 
AZP 35-45/-

w wyniku wybierania piasku, obecnie zasypany śmieciami. Ogółem pozyskano 496 
ułamków, w tym: 459 brzuśców, 28 wylewów, 8 den, l fragment ucha, grudki polepy, 
ułamki kości, węgle drzewne. Drobne ułamki ceramiki nie pozwalają na dokładne 
sprecyzowanie przynależności kulturowej . Chronologicznie stanowisko należy wiązać 
z przełomem późnego neolitu i wczesnej epoki brązu . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zamkowym w Malborku. 
Badania nie będą kontynuowane. 

osada grupy brzesko-kujawskiej cyklu lendzielsko~polgarskiego (neolit) 
zespół grobowy kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
osada kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 
ślady osadnictwa z okresu wędrówek ludów 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Annę Grossman (Państwowe 
Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Oddział w Biskupinie). Finansowane przez 
PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 854m2• 

Badania miały na celu odsłonięcie w całości drugiego neolitycznego, trapezowatego, 
długiego domu, którego fundament odkryto w ostatnich dniach badań wykopaliskowych 
w 1996 roku. Wytyczono wykop, który miał uchwycić długi dom i towarzyszące mu 
obiekty gospodarcze. Zadokumentowano i wyeksplorowano 206 obiektów, z których 
większość (157) stanowiły dołki pasłupowe naziemnych konstrukcji drewnianych. 
Pozostałe to jamy zasobowe, półziemianki, dymarki, paleniska, rowy fundamentowe 
długich domów i obiekty o nieokreślonej funkcji. Najstarsze chronologicznie były bu
dowle trapezowate. Pierwszy długi dom (dom I) odsłonięty w całości miał długość 39,5 
m, maksymalną szerokość w części południowej 7, 7 5 m i minimalną szerokość w części 
północnej 4,9 m. Ukierunkowany był z północnego zachodu na południowy wschód, 
z wejściem usytuowanym w szerszym zakończeniu, od strony południowej, gdzie znaj
dowały się dwie ścianki poprzeczne. Na przedłużeniu ścian bocznych widniały krótkie 
odcinki zakończeń konstrukcji: jeden od zachodu i trzy od wschodu ("wiatrołapy"?). 
Obiekt badany był metodą lustrzankową pięciametrowymi odcinkami. Analiza planów 
i profili wykazała, że ściany domu zbudowane były z belek o średnicy około 15-20 cm, 
ustawionych naprzemiennie pionowo w dwóch szeregach w rowkach fundamento
wych. Między belkami znajdowały się pale i drążki o mniejszych średnicach. W rowach 
fundamentowych znaleziono kilka fragmentów naczyń glinianych o ornamentyce 
i cechach technologicznych charakterystycznych dla grupy brzesko-kujawskiej cyklu 
lendzielsko-polgarskiego. Obiektów gospodarczych trapezowatej budowli naziemnej nie 
odkryto, a drugi długi dom (odsłonięto fragment około 15m długości), przebadany bę
dzie w całości w następnym sezonie wykopaliskowym. Młodsze chronologicznie obiekty 
to pozostałości obiektów osadnictwa łużyckiego - głównie jamy zasobowe, palenisko 
i kilka dołków posłupowych, będących fragmentami budowli naziemnej . Materiał 
zabytkowy z tych obiektów stanowiły fragmenty ceramiki, kości zwierzęcych, polepy 
glinianej, krzemienie oraz dwustronne szydełko kościane i fragment glinianego ciężarka 
tkackiego. Warstwa kulturowa, związana z osadnictwem łużyckim, widoczna była tylko 
w południowo-zachodnim narożniku wykopu, co pozwala wyznaczyć północną grani
cę zwartego osadnictwa tej kultury. Większość obiektów związanych z najmłodszym 
osadnictwem z okresu wpływów rzymskich to pozostałości dołków pasłupowych ( 15 7). 
Obiekty nr 44, 45, 141, 151 i 169 tworzą prostokąt o wymiarach około 3,5 x 4,5 m, 
w którego zachodniej części widoczny był intensywnie pomarańczowy, trójkątny zarys 

spieczonej gliny grubości 10 cm. Jest to prawdopodobnie pozostałość klepiska spalonej 
w tej części chaty, na co wskazuje popiół znaleziony w wypełniskudołów posłupowych, 
znajdujących się obok polepy. Pozostałych obiektów tego typu na tym etapie badań nie 
można jeszcze łączyć w konkretne budowle. Innymi obiektami będącymi pozostałościami 
budownictwa mieszkalnego są obiekty 25 i 26 - półziemianki. Oba usytuowane były 
wewnątrz zarysów długich domów i początkowo wiązano je z tymi budowlami. Miały one 
regularne, prawie prostokątne zarysy i podobne, płaskodenne przekroje. W obiekcie 25, 
w południowo-wschodnim narożniku mieściła się okrągła jama o płaskim dnie, schodzą-
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Gł..OGÓWEK, st. 32, 
gro. loco, woj. opolskie, 

AZP 96-36!5 7 

ca do 60 cm poniżej dna obiektu (piwniczka?). Materiał zabytkowy z obu obiektów to 
głównie fragmenty ceramiki, kości zwierzęcych i polepy glinianej. Ponadto w obiekcie 
25 znaleziono fragment kolca (szpili?) z brązu i kawałki żużla. Wiązać je można z od
krytymi w północnej części wykopu pozostałościami dwóch dymarek (obiekty 3 7 i 40). 

Pozostałe obiekty z okresu wpływów rzymskich to jamy zasobowe, palenisko i obiekty 
o nieokreślonej funkcji. Materiał zabytkowy z tych obiektów stanowiły fragmenty 
ceramiki, kości zwierzęcych, polepy glinianej z odciskami konstrukcji drewnianych, 
krzemienie i dwa przęśliki. Większość obiektów odkrytych w wykopie znajdowała się 

bezpośrednio pod warstwą humusu, a ślady orki widoczne były do głębokości 40 cm od 
powierzchni ziemi. Proces niszczenia orką widoczny był zwłaszcza w północnej części 
wykopu, gdzie został rozorany fragment rowu fundamentowego długiego domu oraz, 

niemal całkowicie rozwleczone przez orkę, kamienne palenisko (ob. 38) i dwie dymarki 
z okresu wpływów rzymskich. Konieczne jest rozpoznanie osadnictwa z poszczególnych 
faz w możliwie największym zakresie, gdyż przy tak intensywnej gospodarce rolnej ślady 

te mogą ulec całkowitemu zniszczeniu w ciągu kilku lat. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeolo

gicznym, Oddział w Biskupinie. 
Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa środkowopaleolitycznego 
osada kultury ceramiki wstęgowej kłutej (neolit) 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

osada średniowieczna (XV /XVI w.) 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez mgr. 

mgr. Tomasza Płonkę i Andrzeja Wiśniewskiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po

wierzchnię 122 m2. 

W ramach badań wykonano 5 wykopów. Po ściągnięciu humusu eksplorowano war
stwę wymywania aż do stropu glin morenowych. W południowo-zachodnim narożniku 

wykopu I/97 wykonano szurf (2m x 2m) w celu rozpoznania podłoża geologicznego 
stanowiska. 

Stanowisko 32 zlokalizowane jest w strefie północnej krawędzi Płaskowyżu Głubczy
ckiego. Jego teren znajduje się na powierzchni lekko nachylonej ku osi doliny Osobłogi. 
W podłożu występują gliny bazalne zlodowacenia Odry, przykryte warstwą utworów 

stokowych pochodzących z rozmywania osadów lodowcowych. W stropie nawarstwień 
występuje gleba z poziomem próchniczym sięgającym średnio 0,3 - 0,35 m. 

W trakcie badań stwierdzono znaczne zniszczenie stanowiska, spowodowane prze
mysłowym użytkowaniem tego terenu w okresie przedwojennym oraz głęboką orką. 

Wskutek tych czynników destrukcji uległy prawdopodobnie obiekty wziemne oraz 
ewentualna warstwa kulturowa. Przypuszczenie to potwierdza liczny materiał kulturowy 
odkryty w humusie i na poziomie wymywania gleby współczesnej. Jedynie w wykopie 
Il/97 odkryto zniszczone dolne partie 3 obiektów nieruchomych: dwa negatywy po 

słupach i jeden nieokreślony. Materiał kulturowy pozyskany z obiektów pozwala je 

datować na czasy nowożytne . Zabytki ruchome uzyskane z nawarstwień glebowych: 
wyroby krzemienne, fragmenty naczyń wskazują na kilkukrotne zasiedlenie stanowiska: 

w neolicie (kultura ceramiki wstęgowej kłutej, kultura pucharów lejkowatych), epoce 

brązu (kultura łużycka) oraz w późnym średniowieczu (XV-XVI w.). 

Zarówno brak skupień, jak i współwystępowanie różnakulturowych zabytków w tych 

samych warstwach lub obiektach wskazuje na to, że badane stanowisko zostało silnie 
zniszczone. 

Materiały i dokumentacja złożono w Muzeum Śląska Opolskiego. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w ,,Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane w miarę potrzeb. 



GNOJNO, st. 4, 
gm.loco, woj. kieleckie, 
AZP 91-65/11 

GOtAŃCZ, st. 69, 
gm. loco, woj. pilskie, 
AZP 41-31/138 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 września do 4 
października przez mgr. Marka Nowaka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskie
go). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m2• 

Sytuacja stratygraficzna na wszystkich wykopach była taka sama. Poniżej warstwy 
ziemi ornej o miąższości około 25-30 cm zalegała szaroczarna warstwa piaszczysta, 
w przybliżeniu do poziomu 50-60 cm. Poniżej, do poziomu około 100 cm, wystąpił 
jasnożółty piasek. Na tym poziomie zarysowała się ostra granica z gliniastym utworem 
zlodowacenia Sanu lub Nidy. Jest to typowy profil szarej gleby leśnej. Nieduża ilość 
materiałów średniowiecznych i kultury pucharów lejkowatych wystąpiła w warstwie 
ornej . W warstwie szaroczarnej wystąpiły natomiast duże ilości ceramiki i zabytków 
krzemiennych kultury pucharów lejkowatych. To samo zjawisko miało miejsce w war
stwie jasnożółtego piasku, ale nie do samej granicy z gliną lodowcową, lecz do pozio
mu około 90 cm. Obok zabytków neolitycznych znaleziono w tych warstwach (aż do 
wspomnianego poziomu 90 cm) nieliczne skorupy kultury łużyckiej (?) i przeworskiej 
(toczonej). Z kulturą pucharów lejkowatych związane były prawdopodobnie 4 niecko
wate w profilu, niewielkie obiekty, wkopane w szaroczarną warstwę, a także w jasny 
piasek (do 90 cm). Zawierały one małą ilość materiałów zabytkowych. Na jednym 
z odcinków w warstwę szaroczarną wkopane były 3 duże obiekty, w profilu nieckowate, 
o wypełniskach intensywnie czarnych, smolistych. Ich denne partie wcinały się także 
w jasny piasek. Wypełniska dostarczyły obfitego inwentarza ceramiki wczesnośred
niowiecznej z domieszką mechaniczną materiałów kultury pucharów lejkowatych. 
W sumie znaleziono około 1600 fragmentów ceramiki (z czego 60-70% to ceramika 
kultury pucharów lejkowatych), około 200 zabytków krzemiennych, kilkadziesiąt brył 
polepy i dość dużą ilość kości zwierzęcych. Materiały ceramiczne kultury pucharów 
lejkowatych charakteryzują się szeregiem cech typowych, jak: obecność pucharów lej
kowatych, flasz z kryzą, amfor(?), ornamentów stempelkowych pod wylewami naczyń, 
domieszki tłucznia ceramicznego. Mamy jednak także pewne cechy specyficzne, jak 
stosowanie domieszki tłucznia kamiennego. Bardzo specyficzne jest krzemieniarstwo 
bazujące na surowcu jurajskim, miejscowym(?), i świeciechowskim. Jest to przemysł 
oparty na drobnych wiórkach oraz bardzo powszechnej technice łuszczniowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ Kielce Wydział Archeolo
giczny, ul. Zamkowa 5. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Sprawozdaniach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

grób lub obiekt kultowy kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 
ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit) 
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
osada wczesnośredniowieczna 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 września 
do 21 października przez mgr. Mirosława Andrałojcia (Gołaniecki Ośrodek Kultury). 
Finansowane przez Gołaniecki Ośrodek Kultury. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 1,33 ara. 

Odkryto 8 faz użytkowania stanowiska. Z czasu jego zasiedlenia przez ludność 
kultury pucharów lejkowatych pochodzi jeden obiekt, interpretowany jako grób lub 
obiekt obrzędowy. Z osadnictwem kultury łużyckiej wiąże się 9 obiektów, w tym jeden 
mieszkalny, 7 jam gospodarczych i dołek posłupowy. Pozostałości kultury pomorskiej 
to 2 zniszczone groby z obwarowaniem kamiennym. Odsłonięto też jamę mieszkalną 
z wczesnego średniowiecza. Ceramika z okresu kultury ceramiki sznurowej, kultury 
amfor kulistych i horyzontu trzcinieckiego pochodzi z warstw stanowiska. 
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Goraszowice, st. 12, 
gm. Otmuchów, 
woj. opolskie 

GRĄDY WONIECKO, 
st. l, gm. Rutki, 
woj. łomżyńskie, 
AZP 37-79 

Grojec, st. l, 
gm.loco, 
woj. bielskie 

GRÓDEK, st. lC, 
gm. Hrubieszów, 
woj. zamojskie 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Pile. 
Badania nie będą kontynuowane. 
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patrz: środkowa i późna epoka brązu 

obozowisko kultury komornichej (mezolit) 
obozowisko kultury północno-janisławskiej (mezolit) 
obozowisko kultury niemeńskiej (paraneolit) 
ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit) 
ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego 

l 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. Karola Szymczaka (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Kolejny sezon badań. 

Badane stanowisko położone jest na piaszczystej wydmie na południowym brzegu 
Narwi. 

W roku 1997 założono dwa wykopy. Pierwszy z nich, liczący 4,5 m2, eksplorowano 
za pomocą skrobania, namierzając każdy zabytek. Ogółem z wykopu uzyskano 326 
zabytków (203 zabytki krzemienne i 123 artefakty ceramiczne), nie wyróżniając wy
raźnych skupisk. Wykop drogi liczył 9 m2 i został założony w misie deflacyjnej, gdzie 
zabytki zalegały do głębokości 20 cm w związku z czym materiał, który był wyraźnie 
przemieszany, pozyskiwano uproszczoną metodą eksploracji przesiewając przez sito. 
Z wykopu uzyskano 3151 zabytków (1953 zabytki krzemienne i 1098 fragmentów ce
ramiki) . Ogółem z dwóch wykopów uzyskano 34 77 zabytków. Materiały te podobne dla 
obu wykopów mają charakter mechanicznej mieszaniny i nie tworzą żadnych wyraźnie 
rysujących się koncentracji. Inwentarz można wstępnie podzielić na kilka ugrupowań 
nawiązujących typalogicznie do rozmaitych jednostek: 

l. Mezolit: 
kultura komomicka - można tu zaliczyć tylczak lancetowaty i trójkąt rozwarto

kątny, 

kultura północno-janisławicka - reprezentowana jest przez liczne artefakty krze
mienne; takie jak: 3 ostrza typu Wieliszew z naturalną oraz ułamaną podstawą, 2 
wkładki typu Borki, 2 trapezy, fragmenty tylczaków oraz bardzo drobnych półtylczaków 
oraz liczne odpadki mikrorylcowcze, 

2. Paraneolit: oprócz kilku charakterystycznych zabytków krzemiennych takich 
jak 2 płaskoretuszowane grociki czy też 3 grociki typu Sośnia, na stanowisku znaleziono 
bogaty zespół ceramiki, reprezentującej kilka faz rozwoju kultury niemeńskiej, 

3. Neolit: kilka fragmentów ceramiki sznurowej 
Ponadto uzyskano ułamki ceramiki średniowiecznej i nowożytnej. 
Wyniki badań będą opublikowane w monografii stanowiska. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w IAUW. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury amfor kulistych (neolit) 
cmentarzysko (chronologia nieokreślona-wczesna epoka brązu?) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 do 8 kwietnia 
przez mgr. Józefa Niedźwiedzia (Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska 
Kulturowego w Lublinie, Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie). Łącznie przeba
dano powierzchnię 17,88 m2• 

Założono 3 wykopy: 1/97 (2, 15 x 2,5 m), 2/97 (3 x 2,5 m z poszerzeniem 0,6 x l m 
w północno-zachodnim narożniku) i 3/97 (2,3 x 2,15 m). 



GRUDZIĄDZ, Wielkie 
Tarpno, st. 4, 
gm.loco, 
woj. toruńskie, 
AZP 30-45n 

W wykopie 1/97, wytyczonym przy miedzy, niedaleko skarpy przy torze kolejo
wym, w miejscu występowania na powierzchni fragmentów kości ludzkich, na głę
bokości około 30 cm, tuż pod warstwą orną odsłonięto szkielet dorosłego osobnika, 
w górnej partii uszkodzony przez pług. Zmarły spoczywał w kierunku południowy 
wschód - północny zachód, w pozycji wyprostowanej na wznak. Zarys jamy grobo
wej był niewidoczny. W odległości około 50 cm od kości nóg znaleziono fragment 
ciężarka tkackiego, którego związek z odkrytym grobem nie jest jednak pewny. Brak 
wyposażenia (poza niecharakterystycznym fragmentem ciężarka) nie pozwala na 
określenie chronologii pochówku. Wykop 2/97 usytuowano mniej więcej w połowie 
odległości miedzy wzgórzem "Horodysko" a torem kolejowym, również w miejscu 
występowania fragmentów kości ludzkich na powierzchni. Po zdjęciu warstwy ornej, 
w jego centralnej części zarejestrowano resztki uszkodzonego przez pług szkieletu 
dorosłego osobnika (zachowały się tylko niektóre kości długie, część kręgosłupa 
oraz fragment miednicy). Zmarły ułożony był na wznak w pozycji wyprostowanej, 
z głową skierowaną na południe . Nie zanotowano przy nim żadnego wyposażenia. 
Ułożenie szkieletu sugeruje jego związek z odkrytym w 1993 r. pochówkiem, którego 
orientacja i sposób ułożenia były identyczne- znaleziono w nim brązową bransoletę. 
W północno-zachodnim narożniku wykopu odkryto skupisko ceramiki pochodzącej 
z baniastego, cienkościennego naczynia oraz fragment wylewu zdobionego odciskiem 
sznura i ornamentem stempelkowym z naczynia kultury amfor kulistych. Być może 
i naczynie baniaste należy do tej kultury. Wśród ceramiki znaleziono fragment wal
cowatego ciężarka tkackiego. Materiału tego nie należy jednak łączyć z pochówkiem, 
gdyż jego odległość od szkieletu jest zbyt duża (około 160 cm). Wykop 3/97 założono 
w pobliżu wąwozu oddzielającego stanowiska lB i lC, w miejscu występowania na 
powierzchni skupiska ceramiki. Po zdjęciu warstwy ornej odkryto skupisko co najmniej 
sześciu różnej wielkości naczyń glinianych, uszkodzonych w górnej części przez orkę 
-pozostały z nich przeważnie partie przydenne. Nie zarejestrowano zarysu obiektu 
ani w planie, ani w profilu, choć skupisko to było z obiektem zapewne związane. Może 
to mieć jakiś związek z niwelacją terenu, wykonaną tu kilkanaście lat temu w celu 
zlikwidowania istniejącego na polu głębokiego wąwozu. Prawdopodobnie wówczas 
zepchnięto część obiektu, pozostawiając zaledwie jego dno. Obok naczyń znaleziono 
przęślik gliniany, fragment drugiego przęślika, przekłuwacz kościany, krzemienny 
drapacz na wiórowcu, kilkanaście odłupków krzemiennych oraz fragmenty naczyń 
glinianych. Całość materiału jest bardzo charakterystyczna dla kultury pucharów 
lejkowatych. 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (II faza tej kultury na ziemi cheł-
mińskiej, neolit) 

osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 
osada kultury oksywskiej (młodszy okres przedrzymski) 
osada kultuty wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna (2 pol. X i X/XI w., tj. faza lila na ziemi cheł

mińskiej) 

Ratownicze badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone przez mgr M. Ku
rzyńską (Muzeum w Grudziądzu), z udziałem mgr. W Pacuszki. Finansowane przez 
PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 128 m2• 

Stanowisko o powierzchni l ha zostało zlokalizowane w trakcie prospekcji AZP 
w 1982 r. we wschodniej części miasta, między ul. Polną, Graniczną i Rowem Her
mana (zarejestrowano wówczas liczny materiał ceramiczny z połowy X i X/XI w.). 
W sezonie 1997 założono wykopy w centralnej, północnej i pólnocno-zachodniej partii 
stanowiska, gdzie w trakcie prospekcji wiosennej stwierdzono duże ilości ceramiki na 
powierzchni. 

Ekspertyza geomorfologiczna przeprowadzona dla potrzeb badań archeologicznych 
wykazała, że na obszarze stanowiska znajdującym się we wschodniej części Basenu 
Grudziądzkiego, na I terasie nadzalewowej (na wysokości 23-23,05 m n.p.m.), wystę-
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GRZYBÓW (SŁUBICE), 
st. 23, gm. Słubice, 
woj. płockie, 
AZP 54-56/36 

pują utwory powodziowe o miąższości 2,5-3 m, reprezentowane przez mułki, piaski 
mułkowate i mułki ilaste, jednak mógł on być zalewany tylko w czasie ekstremalnych 
powodzi. Dominującym rodzajem gleb są mady. Pozyskano ogółem 997 fragmentów 
ceramiki (326 kultury późnej ceramiki wstęgowej, l kultury pucharów lejkowatych, 350 
z okresu halsztackiego- okresu lateńskiego, 170 z młodszego okresu przedrzymskiego 
- okresu wpływów rzymskich, 97 pradziejowych i 53 z wczesnego średniowiecza), 
kamień gładzony, 2 płyty szlifierskie, fragment topora, 8 krzemieni, 3 przedmioty 
żelazne nieokreślone, materiał kostny zwierzęcy, fragment polepy. Zarejestrowano 57 
obiektów, w tym 3 obiekty mieszkalne (naziemne i wziemne), l obiekt gospodarczy 
(?), 13 obiektów - jam o trudnej w tej chwili do ustalenia funkcji oraz 40 dołków 
posłupowych. 

W materiale kultury późnej ceramiki wstęgowej wystąpiły głównie naczynia z cy
lindryczną szyjką i baniastym brzuścem, a także fragmenty mis, zdobione ornamentem 
kłutym oraz ornamentem plastycznym (wypustki na krawędzi wylewu bądź guzki 
na brzuścu). Zbiór ten można datować na II fazę tej kultury na ziemi chełmińskiej. 
Cerarnika z okresu halsztackiego - okresu lateńskiego była dość licznie reprezento
wana, lecz silnie rozdrobniona i zniszczona. Brak charakterystycznych elementów 
(ornament, wylewy) pozwala na obecnym etapie datować ten materiał w dość szero
kich ramach chronologicznych i łączyć z ludnością kultury łużyckiej. Silne rozdrob
nienie i brak elementów charakterystycznych (wylewy, ornament) nie pozwoliły na 
ściślejszy podział również materiału z młodszego okresu przedrzymskiego - okresu 
wpływów rzymskich. Ogólne kryteria, jakimi się kierowano, tj. występowanie fa
cerowanych brzegów (kilka fragmentów), chropowacenie powierzchni, obecność 
ceramiki cienkościennej czernionej oraz wątku zdobniczego w postaci linii rytej 
o różnym układzie, pozwoliły zaszeregować tę ceramikę na obecnym etapie badań 
w dość szerokich ramach chronologicznych, do kultury oksywskiej i wielbarskiej. 
W silnie zniszczonym, rozdrobnionym, pozbawionym większych fragmentów materia
le wczesnośredniowiecznym nie stwierdzono fragmentów naczyń ręcznie lepionych 
-wszystkie pochodziły z naczyń częściowo lub całkowicie obtaczanych. Ogólnie cały 
ten zbiór można datować na 2 połowę X i X/XI w., tj. fazę Illa na ziemi chełmińskiej. 
Niewielki zasięg przebadanej powierzchni pozwolił na uchwycenie wyraźnych skupisk 
o różnych horyzontach chronologicznych, nie pozwolił jednak na uściślenie wielkości 
tych skupisk oraz uchwycenie ich wewnętrznej organizacji. Bardzo interesujące okazały 
się odkrycia związane z kulturą późnej ceramiki wstęgowej. Są one kolejnym dowodem 
na to, że ludność we wczesnych fazach rozwoju tej kultury nie preferowała terenów 
wykorzystywanych przez kulturę ceramiki wstęgowej rytej, lecz wykraczała poza zwar
ty zasięg ekumeny ugrupowań wczesnowstęgowych (tereny wysoczyzny) i wkraczała 
w nowe nisze ekologiczne, tj. na tereny dolnej Wisły. Jest to dopiero drugie znane 
stanowisko tej kultury na tym terenie i pierwsze przebadane wykopaliskowo. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Grudziądzu. 
Badania należy kontynuować, ponieważ stanowisko, które znajduje się na obszarze 

będącym własnością Agencji Rolnej Skarbu Państwa, jest zagrożone przez procesy 
urbanizacyjne oraz planowane inwestycje miejskie 

osada kultury pucharów lejkowatych fazy wióreckiej (neolit) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez dr Małgorzatę 

Rybicką (Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. K. Jażdżewskiego). Finansowa
ne przez Fundację Badań Archeologicznych im. prof. K. Jażdżewskiego. Przebadano 
powierzchnię 375m2• 

Otworzono 2 wykopy sondażowe . Odkryto w nich kilkaset fragmentów ceramiki 
kultury pucharów lejkowatych i około 170 krzemieni. W ostatnim zbiorze zabytków 
dominują wyroby z krzemienia czekoladowego. Ponadto odsłonięto trzy jamy o różnej 
funkcji. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Et
nograficznym w Łodzi. 



Guciów, st. 9, 

gm. Zwierzyniec, 
woj. zamojskie 

GWOŹDZIEC, st. 2, 
gm. Zakliczyn, 

woj. tarnowskie, 

AZP 106-64/27 

Hrebenne, st. 10, 

gm. Horodło, 
woj. zamojskie 

Hrebenne, st. 31, 
gm. Horodło, 
woj. zamojskie 

Hrebenne, st. 34, 
gm. Horodło, 

woj. zamojskie 

HUBINEK, st. 3, 
gm. Ulhówek, 
woj. zamojskie, 

AZP94-91 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Monografii osadnictwa kultuty pucharów 
lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim"- prawdopodobnie jako wydawnictwo Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (wczesny neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 września 
do 16 października przez mgr Agnieszkę Kukułkę (Muzeum Okręgowe w Tarnowie). 
Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 135m2• 

Stwierdzono brak warstwy kulturowej . Odkryto 6 obiektów- pozostałości po róż
nego rodzaju jamach. Większość przebadanych jam zawierała warstwy spalenizny. Na 

odcinkach VII-VIII wystąpiło skupisko jam ułożonych mniej więcej w linii północ-po
łudnie. Około 2 m od jam, w podobnym układzie wystąpiły ślady po trzech słupach (?) . 
We wszystkich obiektach znaleziono materiały ceramiczne i krzemienne. Część naczyń 

zdobiona była w stylu nutowym. Inwentarz krzemienny tworzyły głównie odłupki i wióry; 
z narzędzi znaleziono drapacze, przekłuwacze, wkładki sierpowe, tłuczki. W materiale 

zabytkowym znalazły się przedmioty wykonane z kamienia: narzędzie w kształcie "kopyta 
szewskiego" i 2 fragmenty podobnych przedmiotów. Z badanych jam pobrane zostały 
botaniczne próbki ziemi. Analiza próbek wykazała obecność m.in. szczątków pszenicy 
płaskurki, płaskurki lub samopszy, rdestu, komosy, stokłosy i fragmenty jabłek. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszow
skiego Ośrodka Archeologicznego". 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: wczesna epoka brązu 

osada kultuty wołyńsko-tuhelskiej ceramiki malowanej (?) i kultury pucharów 
lejkowatych (neolit) 

zniszczony kurhan kultury ceramiki sznurowej z pochówkami neolitycznymi 
i wczesnobrązowymi 

pochówki kultury mierzanowickiej (?) z wczesnego okresu epoki brązu 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Wiesława Komana. 

Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Badania przeprowadzono na całkowicie zniszczonym już kopcu-kurhanie, pozba

wionym zupełnie warstwy nasypu. Na głębokości 40 cm odsłonięto całkowity zasięg 

i przebieg dookolnego rowu przy kurhanowego, tzw. glinianki, z której prawdopodobnie 

wybrano ziemię na podwyższenie nasypu kurhanu w ostatnim etapie jego usypywania. 

Jej przekrój poprzeczny był łagodny, nieckowaty, o głębokości około 30 cm i szerokości 

3 m. Obecności rowka wokółkurhanowego nie stwierdzono. Nasyp kurhanu miał kolisty 
kształt o średnicy do 8 m. W centrum kurhanu odkryto grób kultury ceramiki sznurowej 

-oh. l (spąg na głębokości 190 cm), w obrębie którego zarejestrowano 7 naczyń glinia-
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HUBINEK, st. 4, 
gm. Ulhówek, 
woj. zamojskie, 
AZP94-92 

nych różnych typów, 2 wisiorki kościane, narzędzie kamienne typu tłuk, kilka odłupków 
krzemiennych oraz liczne ułamki kości ludzkich (m.in. zazielenione fragmenty żuchwy 
i czaszki). W krawędź nasypu kurhanu od strony wschodniej wkopany był drugi grób 
kultury cerarniki sznurowej- o b. 2, w którym odkryto szkielet mężczyzny złożony w po
zycji skurczonej, na prawym boku. Pod jego lewym udem znajdował się grocik strzały, 
a przy stopach 2 naczynia (w jednym z nich siekierka krzemienna), wiórek i przekłuwacz 
krzemienny oraz rozkruszone szydło kościane. W wypłyceniu rowu przykurhanowego 
od strony wschodniej zarejestrowano trzeci grób kultury ceramiki sznurowej: ob. 3, 
z pochówkiem dziecka, wyposażony w 2 małe naczynia gliniane i odłupek krzemienny. 
Od południowej strony nasypu odsłonięto spągi dwóch prostokątnych jam grobowych: 
ob. 4 i ob. 6. Zawierały one nieliczne ułamki kości ludzkich (w ob. 4 odkryto szydło 
kościane). Najprawdopodobniej były to pochówki kultury mierzanowickiej. W strefie 
podnasypowej zarejestrowano także dwa obiekty osadowe- owalne jamy gospodarcze, 
bez materiału zabytkowego. Kurhan wraz z towarzyszącym mu rowem-glinianką można 
datować na podstawie odkrytego w nim materiału zabytkowego (grób w ob. l) na II 
fazę chronologiczną w III strefie osadniczej środkowoeuropejskiego horyzontu kultu
ry ceramiki sznurowej (około 2000 lat p.n.e.). Groby w ob. 2 i ob. 3 przypuszczalnie 
należą do III fazy chronologicznej środkowoeuropejskiego horyzontu osadnictwa tej 
kultury w tej strefie terytorialnej i datować je można na wczesny okres epoki brązu 
(około 1900 lat p.n.e.), wiążąc albo z wpływami, albo wręcz z osadnictwem kultury 
środkowodnieprzańskiej. Groby w ob. 4 i ob. 6 przypuszczalnie należą do kultury mie
rzanowickiej i mogą być datowane również na wczesny okres epoki brązu (ok. 1800 
lat p.n.e.) . Natomiast obiekty osadowe nr 5 i 7 najprawdopodobniej należy wiązać 
z osadnictwem kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej lub kultury pucharów 
lejkowatych w okresie wczesnego neolitu. 

Materiały z badań przechowywane są w Muzeum im. J. Petera w Tomaszowie Lu
belskim, dokumentacja znajduje się w PSOZ w Zamościu . 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
zniszczony kurhan z III fazy kultury ceramiki sznurowej 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Jolantę Bagińską (Muzeum im. 
J. Petera w Tomaszowie Lubelskim) . Finansowane przez PSOZ. 

Kurhan, położony na lokalnej kulminacji południowego grobu Grzędy Sokalskiej, 
był zniszczony (całkowicie zniwelowany nasyp) . Zachował się zachodni fragment łuku 
otaczającego go rowka oraz dno glinianki. Wschodnia część kurhanu była całkowicie 
zniszczona, grób centralny i rowek uległy rozoraniu. W humusie znaleziono kilka frag
mentów ceramiki kultury ceramiki sznurowej . Odkryto wkopany pod nasyp kurhanu 
grób niszewy (jama wejściowa na łuku rowka) . Owalna jama wejściowa, zorientowana 
wzdłuż osi północny wschód -południowy zachód, miała wymiary 220 x 150 cm i głębo
kość 180 cm. Jej północno-wschodni kraniec przechodził w krótki korytarz o średnicy 
50-60 cm, zakończony dużą, owalną niszą, prostopadłą do osi jamy wejściowej. Nisza 
miała wymiary 230 x 260 cm i głębokość 200 cm. Na jej dnie znaleziono szkielet ułożony 
w pozycji skurczonej, na prawym boku, skierowany głową na północny zachód, oraz 
kości drugiego osobnika złożone pod południową ścianą niszy. Wyposażenie ułożono 
wzdłuż ściany południowej i wschodniej. W skład inwentarza wchodziły 2 czterouche 
amfory typu II (Machnik 1996) -jedna zdobiona ornamentem jodełkowym, druga 
pasmem rytych trójkątów, poza tym 2 pucharki zdobione ornamentem sznurowym, 
toporek i 2 siekiery kamienne, siekiera i 2 odłupki krzemienne, dłuto kościane, fragment 
piaskowca i fragment muszli skójki. Forma grobu i inwentarz datują znalezisko na III 
fazę kultury ceramiki sznurowej. Znaleziono także dno jamy osadowej kultury pucharów 
lejkowatych - ten bardzo zniszczony obiekt znajdował się tuż pod humusem. Wokół 
jamy znaleziono rozwleczone przez pług fragmenty grubościennego naczynia. 

Materiały znajdują się w Muzeum im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, doku
mentacja przechowywana jest w PSOZ w Lublinie. 

Badania zakończono. 



HUSYNNE, st. 2, 
gm. Hrubieszów, 
woj. zamojskie, 
AZP 86-95/23 

Trakt, st. 21, gm.loco, 
woj. radomskie, 
AZP 79-69 

Inowrocław, st. 100, 
gm. loco, woj. bydgoskie 

Janki Dolne, st. 11, 
gm. Horodło, 
woj. zamojskie 

Jasień, st. 13, gm. Brzesko, 
woj . tarnowskie 

cmentarzysko kultury lubelsko-wołyńskiej ceramiki malowanej (neolit) 
cmentarzysko kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
cmentarzysko kultury strzyżowskiej (wczesna epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. Jana Gurbę i dr 
Annę Zakościelną (Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie}. Finansowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Kolejny sezon badań. 

W trakcie badań wykopaliskowych odkryto płaski, jamowy grób szkieletowy kultury 
lubelsko- wołyńskiej ceramiki malowanej, w którym znajdował się szkielet mężczyzny 
wyposażony w naczynie gliniane i narzędzie kościane. 

Dokumentacja z badań i materiały zabytkowe znajdują się w Instytucie Archeologii 
UMCS w Lublinie. 

cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada produkcyjna kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-okres 

wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Witolda Bujakowskiego i Mar
cina Kmicika. Finansowane przez PSOZ i Radę Miejską w Iłży. Drugi sezon badań. 

Badania prowadzono w dwóch sektorach: B - osada wczesnośredniowieczna i C 
-cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych. Skoncentrowano się na dokończeniu 
rozpoznania stanowiska w sektorze C. W sektorze B wytyczono tylko l wykop o pow. 
l, 12 ara. Odkryto i zadokumentowano 13 obiektów. Jedenaście z nich należy z całą 
pewnością do okresu wczesnego średniowiecza i związane jest z istnieniem osady, 
dającej początek miastu Iłża. Na uwagę zasługują dwa: ob. 93 - owalna jama owym. 
240 x 180 cm zagłębiona od poziomu na 85 cm. W jej wypełnisku znaleziono liczny 
materiał ceramiczny, w spągu kilka luźnych kamieni granitowych i fragmenty nożyc. 
Najbardziej interesujący obiekt 94 - półziemianka o kształcie owalu - posiadała 

znaczne rozmiary 320 x 300 cm i głębokość ok. 120 cm. Wypełniska stanowiła ciem
nobrunatna próchnica - w części górnej, następnie przemieszana u spagu z gliną. 

W przekroju obiektu widoczne były ślady po słupach, stabilizujących konstrukcję 
w narożnikach. Na dnie znaleziono przepalone kamienie- pozostałość po palenisku 
- oraz trzy naczynia. Ciekawym znaleziskiem jest też wykonana z palca zwierzęcego 
kostna figurka o wysokości 5 cm przedstawiająca "jelonka". Pozostałe obiekty to 
płytkie jamy gospodarcze. W wykopie natrafiono też na pozostałości po dwóch dymar
kach. W sektorze C- przebadano łącznie powierzchnię 3,5 ara w trzech wykopach. 
Zadokumentowano dalszych 26 obiektów z czego 10 to groby szkieletowe kultury 
pucharów lejkowatych. Określono w przybliżeniu zasięg i powierzchnię cmentarzyska 
na 0,5 ha. Wśród obiektów wyraźnie wydzieliły się dwa rzędy grobów w obstawach 
kamiennych o orientacji wschód-zachód. Wyróżnił się jeden grób o orientacji pół
noc-południe . Konstrukcje grobów wykonane były z wapieni i granitu. Wyposażenia 
grobów stanowiły fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych oraz kilka 
wiórków i odłupków krzemiennych. 

Pozostałe obiekty w tym sektorze stanowiska to niewielkie jamy i zagłębienia, na
leżące do osady związanej z produkcją dymarską kultury przeworskiej. 

; i 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

l 

patrz: wczesna epoka brązu 

l 

patrz: wczesne średniowiecze 
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KACZYNOS, st. l, 
gm. Stare Pole, 
woj. elbląskie, 
AZP 17-49/4 

Kałdus, st. l, 
gm. Chełmno, woj. toruńskie 

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

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury rzucewskiej (neolit) 
ślady osadnictwa z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza 
cmentarzysko z fazy B/C1 okresu wpływów rzymskich 
osada wczesnośredniowieczna (XII-XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Zbignie
wa Sawiekiego (Muzeum Zamkowe w Malborku). Finansowane przez PSOZ. Drugi 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 137m2. 

Stanowisko położone jest około l ,5 km na północny wschód od budynków dawnego 
PGR-u w Starym Polu. 

Pierwotnie było to piaszczyste wzgórze o powierzchni ponad 3 ha, obecnie obraz 
stanowiska uległ znacznym przekształceniom, m. in. na skutek przemysłowej eksplatacji 
piasku na cele budowlane. Stanowisko z trzech stron otoczone jest wodą, od południa 
i zachodu kanałem odwadniającym Fiszewa, od wschodu starorzeczem rzeki Nogat, 
obecnie silnie zarośniętym i zabagnionym. 

Po raz pierwszy wspominają o nim w końcu XIX w. W La Baume i W Gaerte. W la
tach 1951, 1963 i 1970 prowadzono obserwacje powierzchniowe, a w 1968 badania 
ratownicze pod kierunkiem M. Haftki. 

W 1997 r. założono dwa wykopy, jeden wzdłuż drogi biegnącej po linii wschód-za
chód, drugi w partii wierzchołkowej piaśnicy. Obserwacje w wykopie II, a także uzyskany 
materiał potwierdziły przypuszczenia, że ta część wzgórza ma charakter wtórny. W wy
kopie I stwierdzono występowanie warstwy kulturowej o miąższości od 30 do 50 cm, 
z bogatą zawartością zabytkową. Ogółem w trakcie badań pozyskano 1976 fragmentów 
ceramiki. Na uwagę zasługują liczne zabytki wydzielone, m.in. uchwyt gliniany, ozdoba 
gliniana- idol(?), fragment siekierki kamiennej, blaszka brązowa, bryłka bursztynu, 
fragment płytki szlifierskiej (?) , 73 artefakty krzemienne. Wyjątkowym znaleziskiem 
okazał się grób jamowy przykryty odwróconym dnem naczynia. Znaleziono bogaty 
zespół paciorków (50 szklanych i 8 bursztynowych), fragmenty żelaznej klamerki, 
brązową zapinkę A V 128 a także ułamki przepalonych kości. Zabytki datują grób na 

fazę B/C1• 

Stanowisko nr l w Kaczynosie należy do najciekawszych na terenie Żuław. Jego 
forma, funkcje, rodzaj i charakter komponentów kulturowych, a także precyzyjne 
datowanie nie były poddane głębszej analizie. Z całą pewnością występuje w materiale 
ceramika neolityczna kultury pucharów lejkowatych i kultury rzucewskiej. Z neolitem 
należy wiązać liczne znaleziska krzemienne. Wstępna analiza ceramiki wskazuje na 
pewne cechy typowe dla ceramiki epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, m.in. ornamentu 
listków plastycznych oraz fragmenty talerzy krążkowych. Potwierdzony został okres 
wpływów rzymskich- grób nr l. Nieliczne fragmenty ceramiki świadczą o zasiedleniu 
tego terenu także w okresie wczesnośredniowiecznym XII-XIII w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zamkowym w Malborku. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr Jolantę Nogaj-Chachaj. Finansowa
ne przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i PSOZ. Dziesiąty sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 176,5 m2• 

W trakcie ubiegłorocznych prac ratowniczych prowadzonych na działce 72 i 75 
w Karmanowicach odkryto znacznych rozmiarów konstrukcję kamienną, której wów
czas nie odsłonięto w całości z powodu braku środków finansowych i możliwości tech
nicznych. Konstrukcję tę po zabezpieczeniu i zadokumentowaniu przysypano ziemią. 
Wstępne informacje i obserwacje o stanowisku pochodzące z kilku poprzednich lat 
wskazywały, że mamy do czynienia z kolejnym odkrytym tutaj grobowcem kamiennym 



KICHARY NOWE, st. 2, 
gm. Dwikozy, 
woj. tarnobrzeskie, 
AZP 88-73/18 

kultury pucharów lejkowatych. Po obu stronach zniszczonego orką grobowca zaobser
wowano występowanie rozległych zaciemnień. W trakcie tegorocznych prac odkopano 
opisaną wyżej konstrukcję i dokladnie ją zbadano. Ponadto odkryto 13 innych obiektów: 
dołki poslupowe, jamy gospodarcze i piec kopulkowy. Większość z nich należy wiązać 
z kulturą pucharów lejkowatych. Trudności nastręcza datowanie pieca, ponieważ nie 
natrafiono w nim na żadne datowniki archeologiczne. Konstrukcja kamienna o długości 
11,5 m i szerokości 2,5 m składa się z trzech warstw bruku wapiennego, pomiędzy bry
łami którego natrafiono na liczne fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych 
oraz drobne kości ludzkie, kilka zębów i okruchy krzemienne. Fragmenty ceramiki ze 
zniszczonego grobowca lepiły się z fragmentami skorup pochodzących z sąsiedniego 
obiektu VI/97 w całe naczynia. Obiekt VI/97, o wymiarach 6,5 x 3 m i głębokości około 
45 cm, pełnił przypuszczalnie funkcje mieszkalne (?). Wypełniska jego stanowił silnie 
zgliniony less i glina barwy brunatnoczarnej. Natrafiono w nim na liczne fragmenty 
cerarniki kultury pucharów lejkowatych i drobne fragmenty polepy. Dno domniemanej 
chaty stanowiła zbita, silnie ubita glina. Dokonane obserwacje wskazują, że obiekt VI/97 
został wzniesiony później niż konstrukcja grobowa. W trakcie jego wznoszenia zniszczo
no w sposób znaczny konstrukcję kamienną. Zarówno bezpośrednio pod grobowcem, 
jak i pod obiektem VI/97, natrafiono na ślady orki neolitycznej. Smugi były wyraźne 
i układały się w charakterystyczne ciągi, prawie równoległe do siebie. Miały one długość 
od 25-30 do 350 cm, szerokość 10 cm, głębokość 3-10 cm. Po zadokumentowaniu tego 
dość sporadycznie występującego zjawiska pobrano próby do analizy paleobotanicznej. 
Ślady orki należy najprawdopodobniej wiązać z najstarszą fazą osadniczą kultury pu
charów lejkowatych na tym stanowisku. Istnienie najstarszej osady kultury pucharów 
lejkowatych potwierdzają wyniki badań z lat poprzednich oraz obiekty odkryte pod 
"murkiem" kamiennym towarzyszącym konstrukcji grobowej. 

W związku z procesarni niszczącymi, zachodzącymi na stanowisku, jesienią zostały 
przeprowadzone prace interwencyjne. W ich wyniku odkryto kolejne obiekty gospodar
cze kultury pucharów lejkowatych. Ponadto kontynuowano prace geomorfologiczno
paleopedologiczne związane z rekonstrukcją środowiska przyrodniczego. Ich efektem 
jest stwierdzenie dużych zmian w powierzchni topograficznej stanowiska w stosunku 
do okresu subborealnego. 

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

Badania będą kontynuowane. 

neolit) 

brązu) 

osada grupy samborzecko-opatowskiej (neolit) 
cmentarzysko płaskie szkieletowe kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada i cmentarzysko płaskie szkieletowe kultury amfor kulistych (neolit) 
cmentarzysko płaskie szkieletowe kultury ceramiki sznurowej (schyłkowy 

cmentarzysko płaskie szkieletowe kultury mierzanowickiej (wczesna epoka 

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
pobojowisko nowożytne 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez 
dr Hannę Kowalewską-Marszalek (Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Finansowane 
przez PSOZ, Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Urząd Gminy Dwikozy. Jedenasty 

sezon badań. 
Kontynuowano rozpoznanie przypuszczalnych konstrukcji megalitycznych na cmen

tarzysku kultury pucharów lejkowatych, przebadano całkowicie jeden grób niszowy 
kultury ceramiki sznurowej oraz fragmentarycznie pozostałości naziemnego obiektu 

mieszkalnego kultury trzcinieckiej. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii P AN. 

Wyniki badań będą opublikowane. 
Badania będą kontynuowane. 
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KIEtcZEWO, st. 45, 
gm. Kościan, 
woj. leszczyńskie, 
AZP 59-25/129 

Kobielice, st. 19 
(GAZ 120), gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie 

KOCMYRZÓW, st. 17, 
gm. Kocmyrzów-Luborzyca, 
woj. krakowskie, 
AZP 100-58/17 

żelaza) 

obozowisko kultury chojnicko-pieńkowskiej (?) (mezolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury ceramiki sznurowej(?) (schyłkowy neolit/wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka 

ślady osadnictwa kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 

rzymskich) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr. Tadeusza 
Łaszkiewicza (Pracownia Konserwacji Zabytków sp. z o.o.). Finansowane przez PSOZ. 

Przebadano powierzchnię 10,86 ara. 
Badania wykopaliskowe prowadzone były wcześniej w latach 1991-1995. 
W sezonie 1997 badania wykopaliskowe koncentrowały się we wschodniej części 

stanowiska. Prace badawcze prowadzono w miejscach gdzie istniało zagrożenie znisz
czeniem substancji zabytkowej przez wybieranie piasku. W wyniku przeprowadzonych 
badań zarejestrowano 400 obiektów, uzyskując bogaty zbiór ceramiki, kości, polepy, 
żużla, krzemieni (około 14 000 zabytków) . Na podstawie uzyskanych materiałów wy
dzielono 8 faz zasiedlenia stanowiska: 

l. osadnictwo mezolityczne- zespół kilkuset krzemieni- krzemienica o cechach 

chojnicko-pieńkowskich 

2. osadnictwo kultury pucharów lejkowatych- kilkadziesiąt obiektów, ok. 2000 
fr. ceramiki, kilkaset krzemieni 

3. osadnictwo ze schyłkowego neolitu/wczesnej epoki brązu, wstępnie zaklasyfi
kowane jako kultura cerarniki sznurowej 

4. osadnictwo kultury łużyckiej wydzielone na podstawie pojedynczych fragmen-
tów ceramiki 

5. osadnictwo kultury pomorskiej wydzielone na podstawie pojedynczych frag
mentów ceramiki 

6. osadnictwo kultury przeworskiej -większość obiektów, w tym 2 półziemianki, 
piec wapienniczy (siódmy na stanowisku), studnia (druga na stanowisku) zespół pięciu 

dymarek, obiekty ze szkieletami zwierząt 
7. osadnictwo wczesnośredniowieczne z rozwiniętych faz tego okresu, wydzielone 

na podstawie pojedynczych fragmentów ceramiki 
8. osadnictwo średniowieczne i nowożytne, wydzielone na podstawie pojedyn

czych fragmentów ceramiki. 
Wyniki badań potwierdziły dominację dwóch jednostek kulturowych na stanowisku: 

kultury pucharów lejkowatych oraz kultury przeworskiej. Osadę kultury pucharów 
lejkowatych uznać można za jedną z największych w Wielkopolsce. 

Również w sezonie badawczym 1997 odnotowano dwie nowe jednostki kulturowe 
na stanowisku: kulturę chojnicko-pieńkowską oraz kulturę ceramiki sznurowej. 

Materiały zabytkowe znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kościanie, dokumen
tacja w PSOZ w Lesznie. 

patrz: młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 

obiekt kultowy kultury ceramiki sznurowej (schyłkowy neolit) 
cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej (schyłkowy neolit) 
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (epoka brązu) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez dr. Krzysztofa 
Tunię (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie). Finan
sowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 5 arów. 
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KOŃCZEWICE, st.1, 
gm. Miłoradz, 

woj. elbląskie, 

AZP 18-46/1 

Celem ratowniczych prac wykopaliskowych była kontynuacja ubiegłorocznych 
badań cmentarzyska kultury ceramiki sznurowej oraz cmentarzyska kultury łużyckiej, 
znajdujących się na granicy wsi Kocmyrzów i Pietrzejowice, w obrębie szerokiej, lo
kalnej kulminacji lessowego Płaskowyżu Proszowickiego. Na wschód od zbadanych 
w ubiegłym sezonie pozostałości kurhanu i dwóch grobów niszowych kultury ceramiki 
sznurowej odkryto sepulkralny bądź kultowy obiekt należący (na podstawie analogii) 
do wspomnianego wyżej zespołu. Posiadał on pionowy szyb o głębokości 235 cm roz
szerzający się dzwonowato w części przydennej. W połowie wysokości ściany bocznej 
szybu odsłonięto, wkopaną w lessowy calec, niszę noszącą ślady działania ognia. Na 
dnie obiektu natrafiono na fragment szkieletu zwierzęcego. W sąsiedztwie tego obiektu 
natrafiono na pozostałości paru jam- bez znalezisk ruchomych- które ze względu na 
charakter wypełniska można by łączyć chronologicznie z opisanym wyżej obiektem. 
W obrębie wykopu natrafiono również na ciałopalne cmentarzysko z epoki brązu. Wy
eksplorowano kilkadziesiąt grobów oraz szereg skupień ceramiki, być może pozostałości 
po zniszczonych przez orkę pochówkach. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej Instytutu 
Etnologii i Archeologii PAN w Igołomii. 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa ze schyłkowego neolitu 
ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza 
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 8 sierpnia do 
l października przez mgr. Zbigniewa Sawiekiego {Muzeum Zamkowe w Malborku). 
Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię l 00 m2• 

Stanowisko wielokulturowe na tzw. Lisiej Górze położone jest na Nizinie Żuławskiej 
w widłach Wisły i Noga tu, w odległości ok. 2,5 km na północ od drogi Malbork -Tczew 
i około 3 km na północny wschód od wsi Kończewice. Pierwotnie niewielkie wzgórze 
przestało być wzniesieniem wskutek długotrwałego wybierania piasku. Powstałe w tym 

miejscu bagniste obniżenie zostało całkowicie zniwelowane poniżej poziomu okolicz
nych pól uprawnych. Stanowiskiem interesowano się już w XIX w. W latach 30-tych 
XX w. obserwacje i badania prowadzili tu dr F.W Marschał i W La Baume. W 1951 
roku badania powierzchniowe przeprowadził W Łęga, a w latach 1973-1974 badaniami 
ratowniczymi kierował E. Kazimierczak. 

Stanowisko w obecnym kształcie to zabagniona niecka, znacznych rozmiarów. 
Wykop usytuowano przy północnej krawędzi wybierzyska w odległości 5-8 m od istnie
jącego rowu melioracyjnego. Układ warstw przedstawiał się następująco: l. warstwa 
oma, jasnobrązowa, spoista, bardzo twarda; 2. ciemnobrązowa ziemia z orsztynem, 
pomarańczowo-brązową gliną, z ciemnobrązowymi zaciekami, zbita; 3. szary piasek 
z rdzawymi naciekami, sypki; 4. calec, jasnożółty piasek. 

Ogółem pozyskano 660 fragmentów ceramiki naczyniowej, ponadto 2 żelazne 
gwoździe, fragment żelaznej podkowy, rozcieracz kamienny(?), 3 ułamki paciorków bur
sztynowych, fragment paciorka bursztynowego oraz 52 artefakty krzemienne. Ponadto 
odkryto serię dużych fragmentów szczątków zwierzęcych, m.in. 85 ułamków bydła, lO 
świni, 22 owcy/kozy, 4 fragmenty poroża i l ząb jelenia, 2 bobra, l samy. 

Mimo licznych badań i obserwacji, wiedza na temat chronologii, funkcji, zasięgu 
i wielu innych kwestii nie jest satysfakcjonująca. Chronologicznie stanowisko jest bardzo 
zróżnicowane - poświadczone mamy materiały od schyłku neolitu po średniowiecze 
i czasy nowożytne. Mimo znacznej miąższości nawarstwień, wobec mieszanego charak
teru warstw, nie udało się rozwarstwić i oddzielić warstw młodszych od starszych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zamkowym w Malborku. 
Ze względu na degradację zachowanych nielicznych reliktów, a także wyjątkowy cha

rakter tego stanowiska na Żuławach, badania ratownicze powinny być kontynuowane. 
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Kowalewko, st. 12, 
gm. Oborniki, 
woj. poznańskie 

Krajnik Górny, st. 30, 

gm. Chojna, woj. szczecińskie 

KRZEMIONKI, st. l, 
gm. Bodzechów, 
woj. kieleckie, 

AZP 83-71/-

Legionowo, st. VII, 
gm. loco, woj. warszawskie 

LEMBARG, st. 95, 
gm. Jabłonowo, 
woj. toruńskie, 
AZP 33-49/230 

patrz: młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 

patrz: wczesna epoka żelaza 

~~~----------------------------------------~--~~~ 
patrz: wczesne średniowiecze 

kopalnie krzemienia (neolit, wczesna epoka brązu) 

Przedinwestycyjne, ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez 
dr. Wojciecha Borkowskiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). 
Finansowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Osiemnasty 

sezon badań. 
Ponad studrriskiem szybu kopalni 7/610, w centralnej partii pola eksploatacyjnego, 

powstaje pawilon wystawienniczy. Ma być w nim eksponowana hałda z zachowanymi 
ścieżkami górniczymi, rekonstrukcja dachu ponad wlotem szybu kopalni oraz fragment 
domostwa- wiaty górniczej o konstrukcji słupowej . Prace obejmowały rejony pracowni 

i hałdy gruzowej, przewidziane do zniszczenia w trakcie budowy podmurówki pawilonu 
oraz słupów podtrzymujących konstrukcję. Wyeksplorowano także hałdę przykrywającą 
fragment pracowni przylegający do ściany odkrytej konstrukcji mieszkalnej. Odkryto 
kilka profili hałdy gruzowej w różnych jej punktach. Odtworzono układ pracowni 

krzemieniarskiej oraz zrekonstruowano przebieg południowo-wschodniego narożnika 

budynku wraz z wejściem od strony wschodniej. Pozyskano liczny materiał krzemienny 
o charakterze pracownianym oraz 25 fragmentów ceramiki pochodzących z jednego 
naczynia kultury amfor kulistych. Jest to niezwykle rzadkie znalezisko na terenie 

kopalń w Krzemionkach. Znaleziono ponadto retuszer rogowy z parostka, ze śladami 

umocowania w drewnianej zapewne oprawie. 
Materiały pracowniane z badań znajdują się w magazynach Państwowego Muzeum 

Archeologicznego na terenie rezerwatu archeologicznego w Krzemionkach (oddział 
Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim). Zabytki wy

dzielone (w tym ceramikę) zdeponowano w PMA w Warszawie. 
Badania będą kontynuowane w roku przyszłym w tym samym rejonie. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

ślady osadnictwa kultury póżnej ceramiki wstęgowej (neolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
ślady osadnictwa z wczesnego i późnego średniowiecza 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę 
Małecką-Kukawkę (Zakład Prahistorii Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 222,5 m2• 

W czasie badań powierzchniowych przeprowadzonych w 1996 i 1997 r. zidentyfi

kowano trzy niewielkie koncentracje fragmentów ceramiki, które roboczo oznaczono 
literami: A, B i C. Bieżący sezon badawczy był kontynuacją prac wykopaliskowych; 

w 1996 r. przebadano koncentrację A, a w 1997 r. koncentrację B. 

Poniżej piaszczystej warstwy ornej występowały piaski luzne, niekiedy tylko z niewiel

ką domieszką żwiru . Materiał zabytkowy znajdował się w warstwie ornej, w stropowych 

partiach piasków luznych oraz w pozostałościach obiektów wziemnych. Około 90% 
zabytków znaleziono w warstwie ornej, co świadczy o niemal całkowitym zniszczeniu 
tej części stanowiska. Analizując rozrzut fragmentów ceramiki (z wszystkich jednostek 

stratygraficznych łącznie) stwierdzono, że koncentruje się ona na przestrzeni nie większej 

niż l 00 m2, poza tym obszarem rozrzedza się znacznie bądZ zanika. Głównie w przestrzeni 



LEMBARG, st. 96, 
gm. Jabłonowo, 

woj. toruńskie, 
AZP 33-49/131 

zagęszczenia ceramiki, choć pojedynczo także na jej obrzeżu, zarejestrowano pozostałości 
sześciu obiektów wziemnych oraz dwudziestu jeden małych przyciemnień, określonych 
jako domniemane obiekty lub dołki posłupowe. Łącznie z powierzchni stanowiska 
i wykopów badawczych pozyskano 886 fragmentów ceramiki kultury pucharów lejko
watych, 6 krzemieni, siekierę kamienną, nieliczne fragmenty silnie rozdrobnionej polepy 
i kilka drobnych, zbielonych ("przepalonych") kości. Analiza materiału ceramicznego 
pozwala datować stanowisko na II fazę rozwoju kultury pucharów lejkowatych na ziemi 
chełmińskiej. Na podstawie oznaczeń radiowęglowych uzyskanych dla stanowiska 94 
i 9 5 (badania 1996 r.), stanowisko umieszczać należy około przełomu IV i III tysiąclecia 
conv. be. Jednocześnie w cechach technologii i zdobnictwa ceramiki zaobserwowano 
jednoznaczne elementy północnowschodnich kultur subneolitycznych. Funkcjonalnie 
badany wykopaliskowo punkt uznać można za pozostałości niewielkiej struktury podo
mowej, typowej dla wczesnych faz kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Nie planuje się kontynuacji badań. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę 

Małecką-Kukawkę (Zakład Prahistorii Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu) . Finansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 300m2• 

Stanowisko usytuowane jest na południowym stoku rozległego, piaszczystego wy
niesienia, około80m na południe od badanego w 1996 r. stanowiska 94. Około120m 
na południe i północny wschód znajdują się rozległe obniżenia- częściowo podmokłe 

dawne zbiorniki wodne. W sezonie 1997 założono 12 wykopów o wymiarach 5 x 5 m 
każdy. W trakcie badań powierzchniowych pojedyncze fragmenty ceramiki występowały 
na powierzchni 0,5 ha, jednakże zaobserwowano ich silną koncentrację na przestrzeni 
nie większej niż 2 ary i na tym terenie skoncentrowano prace wykopaliskowe. Poniżej 
warstwy ornej o miąższości 25-30 cm zalegała warstwa piasków słabogliniastych prze
mieszanych ze żwirem, miejscami płaty czystego żwiru, żwiru silnie zglinionego, gliny 
lekkiej bądź piasków luźnych. Materiał zabytkowy występował w warstwie ornej, w stro
powych partiach piasków słabogliniastych, zalegających pod nią do około 20 cm, oraz 
w pozostałościach obiektów wziemnych. Około 50 % zabytków znaleziono w warstwie 
ornej, co świadczy o znacznym zniszczeniu stanowiska. Analizując rozrzut fragmentów 
ceramiki (ze wszystkich jednostek stratygraficznych łącznie) stwierdzono, że koncen
truje się ona na przestrzeni nie większej niż 150m2, poza tym obszarem rozrzedza się 
znacznie bądź zanika. Głównie w przestrzeni zagęszczenia ceramiki, choć pojedynczo 
także na jej obrzeżu, zarejestrowano pozostałości siedmiu obiektów wziemnych oraz 
dwudziestu małych obiektów określonych jako dołki posłupowe. 

Łącznie z powierzchni stanowiska i wykopów badawczych pozyskano 1834 frag
menty ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 119 krzemieni, nieliczne fragmenty 
silnie rozdrobnionej polepy i kilkadziesiąt drobnych, zbielonych ("przepalonych") 
kości. Pobrano kilka prób węgli drzewnych. Analiza materiału ceramicznego pozwala 
datować stanowisko na II fazę rozwoju kultury pucharów lejkowatych na ziemi cheł
mińskiej. Na podstawie oznaczeń radiowęglowych uzyskanych dla stanowisk 94 i 95 
w Lembargu (badania 1996 r.) stanowisko umieszczać należy około przełomu IV i III 
tysiąclecia conv. be. Jednocześnie w cechach technologii i zdobnictwa ceramiki zaob
serwowano jednoznacznie elementy północnowschodnich kultur subneolitycznych. 
Funkcjonalnie badany wykopaliskowo punkt uznać można za częściowo nakładające 
się pozostałości dwóch niewielkich struktur podomowych, typowych dla wczesnych 
faz kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 
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Lubieszewo, st. 2, 
gm. Nowy Dwór Gdański, 
woj. elbląskie 

LUBLIN~DĄBROWA, 

st. 19 "osada na cyplu", 
gm. loco, woj. lubelskie, 

AZP 79-81/19 

Lublin~Stare Miasto, st. lA 

WNIOWA, st. 18, 
gm. Dębno, 
woj. tarnowskie, 
AZP 106-63/80 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

obozowisko mezolityczne 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury amfor kulistych (neolit) 
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna (VIII-X w.) 
ślady osadnictwa nowożytnego po wiek XVII 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr Ag
nieszkę Niedźwiadek (ARCHEE- Badania i Nadzory Archeologiczne). Finansowane 
przez PSOZ. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 85m2• 

Tegoroczne badania były bezpośrednią kontynuacją prac rozpoczętych w roku ubie
głym. Głównym celem wykopalisk prowadzonych w sezonie '97 było pełne rozpoznanie 
4 obiektów uchwyconych częściowo w poprzednim sezonie. Ponadto odkryto 3 nowe 
obiekty, położone również w zagrożonej strefie stanowiska. 

Zarys poziomy obiektu nr 3 był zbliżony do czworokąta z zaokrąglonymi roga
mi a powierzchnia jego stropu przekraczała 10m2• W przekroju poprzecznym posiadał 
on kształt niecki z nieregularnym dnem, w którym widoczne były ślady stożkowych 
zagłębień - zapewne dołków posłupowych. W wypełnisku obiektu zdeponowane były 
wyłącznie zabytki kultury przeworskiej. Obiekt nr 5 o owalnym zarysie poziomym, 
wydłużonym na osi NW-SE, posiadał bardzo słabo czytelne granice. Niewielka jego 
miąższość pozwala wysnuć przypuszczenie, że eksplorowano już przydenną jego partię. 
Obiekt ten został przypisany również kulturze przeworskiej. Obiekt nr 6 w rzucie po
ziomym rysował się jako regularny owal, zaś w przekroju poprzecznym- niecka. W jego 
wypełnisku poza wczesnośredniowiecznym materiałem zabytkowym zalegały różnej 
wielkości grudki polepy. Obiekt nr 9 posiadał czworokątny zarys i nieckowaty przekrój 
poprzeczny. W nieregularnie uformowanym dnie dały się zauważyć cylindryczne zagłę
hienia- zapewne ślad po dołkach posłupowych. Zarówno bliskość jak i podobieństwo 
wypełniska {czarno-szara i czarno-brunatna ziemia przesycona węgielkarni drzewnymi) 
oraz taki sam materiał zabytkowy (VIII-X w.), pozwalają wysnuć wniosek, iż obiekty nr 
9 i 7 były z sobą powiązane funkcjonalnie. We wschodniej części stanowiska odkryto 
2 nowe obiekty: nr 10 i 11. Obiekt nr 10 posiadał owalny zarys stropu, zaś w części 
spągowej zarys zbliżony był do czworokątnego. Wypełniska jego było słabo czytelne 
i zawierało liczne grudki rozdrobnionej polepy oraz węgle drzewne. Pozyskany materiał 
zabytkowy pozwala zaklasyfikować go jako wczesnośredniowieczną jamę gospodarczą. 
Obiekt nr 11 bardzo słabo odcinał się od piasku calcowego, zarówno w rzucie poziomym, 
jak i w przekroju poprzecznym. W wypełnisku obiektu zalegały fragmenty ceramiki 
kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych. 

Na stanowisku odsłonięto również relikty warstwy kulturowej. W środkowej części 
badanego obszaru była ona bardzo źle czytelna. Zaś w południowo-zachodniej części 
stanowiska, gdzie założono 3 wykopy sondażowe, jej miąższość dochodziła do 50 cm. 
Z warstwy kulturowej pozyskano liczny inwentarz zabytków ruchomych, datowany od 
mezolitu po wiek XVII. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Lubelskim na Zamku 
i w PSOZ w Lublinie. 

Wyniki badań będą opublikowane w: "Archeologii Polski Środkowowschodniej", 
t. III, 1998, s. 141-147. 

patrz: wczesne średniowiecze 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej fazy żeliezowskiej {neolit) 
ślady osadnictwa cyklu lendzielsko-polgarskiego {neolit) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Pawła 
Valde-Nowaka {Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział Kraków). Finansowane 



MALICE KOŚCIELNE, 
st. l, gm. Lip nik, 
woj. tarnobrzeskie, 

AZP 88-71/3 

przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział Kraków. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 55m2• 

Stanowisko znajduje się na kulminacji wysoczyzny, będącej najwyższą częścią doliny 
Dunajca. W wykopie zostało odkrytych 14 obiektów archeologicznych, z czego 5 (ob. 
nr l, 5, 6, 7, 14) zostało przebadanych. Ja ma oznaczona jako o b. l miała kształt owalu 
o osi dłuższej 6 m i zagłębiona była do 60 cm od powierzchni gruntu. W szaroczarnym 
wypełnisku znaleziono 58 fragmentów ceramiki i pojedyncze wyroby krzemieniarskie. 
Obiekt l możemy interpretować jako typową jamę-gliniankę. Jamy 5-7, 14 były jamami 
pasłupowymi o kolistym kształcie, będącymi pozostałością po elementach konstruk
cyjnych domu. W ich wypełniskach nie odkryto zabytków. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologii Instytutu 
Archeologii i Emologii PAN Oddział Kraków-lgołomia. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie "Acta Archeologica Carpa
thica", t. XXXIV, 1997-1998, s. 195-206. 

Badania nie będą kontynuowane. 

grobowiec megalityczny kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
cmentarzysko płaskie kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (późny neolit) 
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. J. Liberę z udziałem dr Barbary Bargieł 
i mgr. Marka Florka ("ARCHEO-B.A.J."- Usługi Archeologiczne s. c., Katedra Arche
ologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PSOZ Tarnobrzeg). Finanso
wane przez PSOZ i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Drugi sezon badań. 
Kontynuowano badania rozpoczęte w 1996 r. Łącznie w trakcie dwóch sezonów prze
badano ponad 600m2, w tym w 1997 r. powierzchnię 350m2• 

Odkryto 9 kolejnych pochówków związanych z konstrukcjami megalitycznymi, 5 
grobów płaskich (w tym jeden podwójny) kultury pucharów lejkowatych oraz dwa groby 
schyłkowoneolityczne kultury ceramiki sznurowej. Odsłonięty grobowiec megalityczny 
składał się z czterech rzędów dużych kamieni o długości 16-18 m, przykrytych płaskim 
nasypem ziemnym. Dwóm rzędom kamieni towarzyszyły położone po obu ich stronach 
pochówki szkieletowe ze zmarłymi ułożonymi w pozycji wyprostowanej, z głowami 
skierowanymi w kierunku zachodnim. Były to pochówki dzieci (większość) i młodych 
kobiet. Tylko przy trzech znaleziono wyposażenie- były to doborowe wióry z krzemienia 
świeciechowskiego (od l do 3 sztuk). Wbrew sugestiom wysuwanym po pierwszym 
sezonie badań, grobowiec nie ma analogii wśród tzw. grobowców kujawskich i innych 
znanych obiektów megalitycznych kultury pucharów lejkowatych. Wśród zbadanych 
w tym sezonie grobów na cmentarzysku płaskim na szczególną uwagę zasługuje grób 
nr 10, zawierający podwójny pochówek dorosłego mężczyzny i dziecka. Grób ten, 
w przeciwieństwie do wszystkich dotychczas odkrytych, nie miał formy regularnej 
skrzyni bądź obstawy kamiennej, lecz była to głęboka, w przybliżeniu owalna jama, 
z nieregularnym brukiem z drobnymi kamieniami na dnie, która została zasypana nie 
ziemią, lecz dużymi kamieniami. Trzy z przebadanych grobów posiadały wyposażenie. 
W dwóch grobach były to wióry z krzemienia świeciechowskiego, natomiast w grobie 
nr 10 znaleziono wiórowiec z krzemienia czekoladowego i zawieszkę z szabli dzika. 
W obrębie cmentarzyska płaskiego kultury pucharów lejkowatych odkryto dwa groby 
niszowe kultury ceramiki sznurowej. Eksploracja jednego z nich nie została zakoń
czona. Wyposażenie grobów stanowiły naczynia, kamienny topór, drapacz na wiórze 
z krzemienia czekoladowego oraz dwie kolie z paciorków wyciętych z muszli i zębów 

zwierzęcych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Tarnobrzegu. 
Wyniki badań będą opublikowane. 
Badania będą kontynuowane. 
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MIECHOWICE, st. 4a, 
gm. Brześć Kujawski, 
woj. włocławskie, 
AZP48-45 

MŁODÓW,ZAKĄCIE, 
st. 14, gm. Lubaczów, 
woj. przemyskie, 

AZP 100-87/68 

osada i cmentarzysko kultury lendzielskiej (neolit) 
cmentarzysko kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej {okres halsztacki) 
cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - wczesny 

okres wpływów rzymskich) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. dr. hab. Ryszarda Grygiela 

(Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) z udziałem dr Doroty Nalepki 
i mgr Aldony Bieniek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie) oraz prof. 
dr. hab. Bolesława Nowaczyka {Instytut Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickie
wicza w Poznaniu) . Finansowane przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi oraz Urząd Wojewódzki we Włocławku. Stanowisko 4a położone jest około 
100m na południowy zachód od badanego w latach 1995-1996 st. 4. W 1997 r. na st. 
4a, w miejscu największej koncentracji materiałów na powierzchni, założono wykop 
o powierzchni 1862,5 m2• 

Na badanym odcinku stanowiska nie stwierdzono istnienia warstwy kulturowej. 
Wszystkie odkryte obiekty zalegały bezpośrednio pod warstwą humusu, na głębokoś
ciach średnich około 30 cm. Odsłonięto rowy fundamentowe około dziesięciu domów 
trapezowatych kultury lendzielskiej oraz występujące w ich zasięgu groby trapezowate 
(5) i gliniaki (5). Tylko 2 groby położone w jamie 15 były dobrze zachowane, pozosta
łe, odkryte pod warstwą humusu, zostały mocno naruszone w czasie głębokiej orki. 
Z obiektów wewnątrz domów 2 i 3, tzw. piwniczek, oraz niektórych głębokich nisz gli
nianek, a także pojedynczych jam, pochodzą liczne materiały ceramiczne, krzemienne 
i kostne zwierzęce. Kolejną fazę osadnictwa wyznaczają dwa groby szkieletowe podwójne 
należące do kultury trzcinieckiej, wyposażone w przedmioty z brązu (zwoje z drutu oraz 
bransoleta). Również te groby, płytko położone pod powierzchnią, były słabo zachowane. 
Nie w pełni wyjaśniony charakter miał obiekt kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 
W jego wypełnisku (w przybliżeniu owalna jama o średnicy około 5 m i głębokości do 
40 cm) zachowały się liczne materiały ceramiczne i kości zwierzęce oraz pojedyncze 
ozdoby i motyka z poroża jelenia. W części zachodniej wykopu odkryto 7 grobów 
kultury przeworskiej, których układ wyraźnie wskazuje, że stanowiły skraj większego 
cmentarzyska z tego okresu. W ich liczbie były 3 groby ciałopalne (2 jamowe i l popiel
nicowy) oraz 4 groby szkieletowe - te ostatnie tworzyły odrębne skupisko. Wszystkie 
groby zawierały wyposażenie, zwłaszcza bogato wyposażone były groby szkieletowe. 
Zwracał uwagę grób męski nr VIII, w którym szkielet spoczywał w jamie przykrytej 
brukiem kamiennym. Jego wyposażenie stanowiły liczne przedmioty z żelaza i ceramika. 
Wzdłuż prawego boku zmarłego ułożono miecz w pochwie o długości 40 cm. Ponadto 
znaleziono przy nim szczypczyki, 2 noże, szydło, zapinkę, dwudzielną klamrę do pasa, 
5 naczyń (misę i 4 jednouche formy naczyń, zdobione delikatnym meandrem) oraz 
koncentrację kości zwierzęcych, głównie świni. Na podstawie wyposażenia wszystkich 
grobów cmentarzysko należy datować od fazy A2 młodszego okresu przedrzymskiego 
po wczesny okres wpływów rzymskich (II w. p.n.e. - I w. n.e.). 

Podobnie jak w latach ubiegłych, równolegle do prac archeologicznych, prowadzo
no badania przyrodnicze. Grupa paleobotaników z Krakowa płukała na sicie niektóre 
wypełniska obiektów neolitycznych, zaś w obrębie wytopiska starego jeziora wykonano 
odwiert sprawdzający miąższość osadów biogenicznych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Et
nograficznym w Łodzi. 

Badania będą kontynuowane. 

grób szkieletowy (podkurhanowy?) kultury ceramiki sznurowej (schyłkowy 
neolit) 

zespół zabytków kultury środkowodnieprzańskiej {schyłkowy neolit) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca 

przez mgr Agatę Pilch (Muzeum w Lubaczowie) . Finansowane przez PSOZ. Przeba
dano powierzchnię 67 m2 w miejscu wcześniejszego przypadkowego odkrycia zespołu 
zabytków kultury środkowodnieprzańskiej. 



Mogielnica, st. l, 
gm. Korczew, 
woj. siedleckie 

Mostno, st. 16, gm. Dębno, 
woj. gorzowskie 

NAWÓZ, st. 10, 
gm. Nielisz, woj. zamojskie, 
AZP 87-86/20 

We wszystkich wykopach poniżej brunatnoczarnego, zbitego humusu leśnego o miąż
szości 15-20 cm zalegał pomarańczowożółty, sypki piasek, a pod nim calec. W wykopie 
2/97, bezpośrednio pod humusem leśnym, odsłonięto obiekty l i 2 -niewielkie (20 x 20 
i 25 x 30 cm) skupiska węgielków drzewnych. Obiekt 3 był słabo czytelną, prostokątną 
jamą grobową o wymiarach 190 x 64 cm, z dnem w kształcie płaskiej niecki, której część 
wschodnia była nieco głębsza niż zachodnia. Słabo zachowane elementy drewnianej 
obstawy w postaci czarnych smug zwęglonego drewna najwyrazniej rysowały się wzdłuż 
krótszych boków, których szerokość wynosiła 6-8 cm. Mniej regularne, węższe smugi 
ciągnęły się także wzdłuż jamy grobowej. Wypełniska jamy stanowił rudawy piasek. Na 
stropie i spągu jamy odkryto ślady palenisk w postaci przepalonego, pomarańczowego 
piasku i pyłu węglowego. W górnej części wypełniska jamy grobowej odkryto niewielką 
ilość kości ludzkich, należących do jednej dorosłej osoby, a także fragmenty baniastej 
amforki, zaopatrzonej najpewniej w dwa kolankowate, poziomo przekłute ucha, 
umieszczone na największej wydętości brzuśca lub powyżej. Dno amforlei było płaskie, 
słabo wyodrębnione, powierzchnia zewnętrzna gładka, brunatna, wnętrze chropawe; 
przy dnie widoczne były ślady gładzenia. Największa wydętość brzuśca wynosiła 9 cm, 
zachowana wysokość- 5,6 cm, średnica dna- około 5 cm, grubość dna- l cm, grubość 
ścianek- 0,4-0,5 cm. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Lubaczowie 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Sprawozdaniach Archeologicznych", 

t. XLIX, 1997 r. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

ślady osadnictwa neolitycznego 
ślady osadnićtwa z wczesnej epoki brązu 
ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza 

Rozpoznawcze badania wykopaliskowe w związku z budową zalewu na rzece Wieprz, 
przeprowadzone przez mgr. mgr. Józefa Niedźwiedzia i Andrzeja Urbańskiego (Muzeum 
Okręgowe w Zamościu). Finansowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Zamościu. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 440m2• 

Stanowisko zostało odkryte w czasie badań powierzchniowych w kwietniu 1989 r. 
Zlokalizowane jest na cyplowatym wzniesieniu, na terasie nadzalewowej w dolinie 
rzeki Wieprz. W sezonie 1997 badania prowadzono w centralnej części wzniesienia. 
Wytyczono wykop krzyżowy o wymiarach 20 x 22 m (długość wykopu w kierunku 
wschód-zachód - 20 m, w kierunku północ-południe - 22 m, szerokość w części cen
tralnej - 2 m, w dalszej, na długości 5 m - l m). 

W czasie eksploracji warstwy ornej o miąższości około 25-30 cm natrafiono na 
niewielką ilość materiału zabytkowego. Były to przede wszystkim drobne fragmenty 
cerarniki datowane na młodszą epokę kamienia, wczesny okres epoki brązu, okres 
wczesnego średniowiecza (młodsze fazy), a także tylczak z krzemienia świeciechow
skiego oraz dwa fragmenty wiórków z krzemienia wołyńskiego . Ponadto z powierzchni 
stanowiska przed rozpoczęciem badań zebrano dwa niewielkie, niecharakterystyczne 
fragmenty ceramiki, dwa wiórki z krzemienia wołyńskiego i odłupek z krzemienia 

świeciechowskiego. Zabytki krzemienne generalnie datować należy na młodszą epokę 
kamienia. Poniżej warstwy ornej znajdował się calec w postaci gliniastej ziemi, w części 
zachodniej wykopu od strony wysoczyzny z domieszkąjasnego piasku. Nie natrafiono na 
ślady obiektów. Na stanowisku mamy zapewne do czynienia ze śladami krótkotrwałego, 

sezonowego zasiedlenia. 
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NAWÓZ, st. 26, 
gm. Nielisz, woj. zamojskie, 

AZP 87-85/181 

NIEDŹWIADA, st. 34, 
gm. Ropczyce, 
woj. rzeszowskie, 
AZP 104-71/40 

NIEDŹWIEDZIÓWKA, 
st. l, gm. Stegna, 
woj. elbląskie, AZP 14-47/3 

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu a materiały 
zabytkowe zdeponowano w Muzeum Zamojskim w Zamościu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa neolitycznego 
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Sondażowe badania wykopaliskowe, w związku z planowaną budową zbiornika wod
nego "Nielisz", przeprowadzone przez mgr. Józefa Niedźwiedzia (Usługi Archeologiczne 
i Geodezyjne "Profil") . Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 112m2

• 

Stanowisko zostało odkryte podczas prospekcji AZP w 1990 r. przez W. Komana 
(PSOZ w Zamościu) . Położone jest na dużym cyplu o ekspozycji wschodniej, południo
wo-wschodniej i południowej, w niedalekim sąsiedztwie rzeki. 

Podczas badań powierzchniowych w 1990 r. znaleziono tu na obszarze około l ha 
materiał ceramiczny zaliczony do neolitu (bez precyzyjniejszego określenia), wczesnej 
epoki brązu, wczesnego średniowiecza i pradziejowy nieokreślony. Badania wykopali
skowe w 1997 r., podczas których założono 3 wykopy sondażowe, wykazały silną erozję 
gleby, w wyniku której powstała dość gruba warstwa spływowa (około 60-70 cm) 
u podnóża cypla. W warstwie tej znaleziono nieliczny materiał w postaci fragmentów 
blach żelaznych i szklanych naczyń, małą buteleczkę, kilkanaście fragmentów cerarniki 
z wczesnej epoki brązu i okresu neolitu oraz fragment wiórka krzemiennego. Założone 
u podnóża dwa wykopy krzyżowe wykazały brak na obszarze zagrożonym zalaniem 
(tereny wykupione przez WZMiUR w Zamościu) warstwy kulturowej, co świadczy 
o tym, że stanowisko tutaj nie sięga. Wytyczony na kulminacji trzeci wykop pozwolił 
nieco uściślić i zawęzić obecne granice stanowiska, nie znaleziono tam bowiem żadnych 
materiałów, ani pradziejowych, ani współczesnych. Materiały, które znajdowały się na 
powierzchni zostały zapewne wypłukane. 

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu a materiały 
zabytkowe zdeponowano w Muzeum Zamojskim w Zamościu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

pracownia obróbki końcowej i napraw siekier czworościennych (późny neolit) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2 do 28 lipca 

przez mgr. Piotra Miturę (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie) . Finansowane przez PSOZ. 
Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 54 m2• 

Badania, które były kontynuacją prac prowadzonych w latach ubiegłych, miały 
na celu wyeksplorowanie pozostałej części krzemienicy. Pozyskano 9785 artefaktów 
reprezentowanych przez okruchy, łuski i odłupki, w tym formy techniczne: odłupki 
przeniesione, wachlarzowate, oraz fragmenty form pracownianych siekier. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Sprawozdaniach Archeologicznych". 
Badania nie będą kontynuowane. 

obozowiska sezonowe ludności kultury rzucewskiej z reliktami pracowni ob
róbki bursztynu z 2 połowy III tys. p.n.e. 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez dr. hab. Ry
szarda F. Mazurowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finan
sowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Zamkowe 
w Malborku. Kontynuacja wieloletnich badań, podjętych w 1981 roku. Przebadano 
powierzchnię 600m2• 

Tegoroczne prace wykopaliskowe koncentrowały się w sektorze wschodnim, który 
badano także w roku 1996 (wykopy 5 i 6). Celem tegorocznych badań było komplekso
we rozpoznanie sezonowego osadnictwa w tym rejonie a także relacji stratygraficznych 
w strefie brzegowej starorzecza. 

W północnej części sektora wschodniego wytyczono wykop 7 o wymiarach 30 x 
20 m, osią dłuższą zorientowany po linii północ-południe. Usytuowany został tak, że przy 



Nielisz, st. 8 i 11, gm.loco, 
woj. zamojskie 

Nowy Dworek, st. 7, 
gro. Świebodzin, 
woj. zielonogórskie 

OPATOWICE, st. 35, 
gro. Radziejów Kujawski, 
woj. włocławskie, 

AZP 48-43/186 

profilu zachodnim występowało koryto starorzecza a w części środkowej i wschodniej 
znajdowało się piaszczyste wyniesienie pierwotnej łachy nadbrzeżnej. W wykopie uchwy
cono typowy dla tego typu obozowisk badanego mikroregionu układ stratygraficzny. 

Z analizy planigrani zbiorczej wykopu wynika wyraźnie, iż zdecydowana większość 
zabytków ruchomych koncentrowała się pomiędzy kulminacją piaszczystego wzniesienia 
od strony wschodniej a przybrzeżną częścią starożytnego starorzecza. 

Ogółem odkryto lO 311 zabytków ruchomych, wykonanych z bursztynu, krzemie
nia, kamienia, kości zwierzęcych i ości ryb, w tym 154 7 fragmentów naczyń kultury 
rzucewskiej i 2 drewniane kołki spiczasto zaciosane na jednym końcu. 

Szerokopłaszczyznowe rozpoznanie strefy brzegowej starorzecza wykazało istnienie 
ogólnej prawidłowości w wyborze miejsca do sezonowego zasiedlenia grup poszukiwaczy 
bursztynu. Wybierano suche, piaszczyste i lekko wyniesione łachy nadbrzeżne. Strefa 
bieżącej działalności mieszkańców obejmowała również cały stok wyniesienia, opa
dający w stronę starorzecza. Mieściła się tu najprawdopodobniej większość pracowni 
obróbki bursztynu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego i Muzeum Zamkowym w Malborku. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: okres nowożytny 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit, faza V) 
osada kultury amfor kulistych (neolit, faza lila) 
obozowisko kultury niemeńskiej (neolit) 
ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit) 
osada kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa z późnego średniowiecza 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr Marzenę Szmyt (Zakład Prahi
storii Folski Instytutu Prahistorii oraz Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Wojewodę Włocławskiego oraz Uni
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czwarty sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 2 arów. 

Założono 8 wykopów o wymiarach 5 x 5 m każdy, które ulokowano między dwoma 
ciągami starszych wykopów - I i II oraz V i VI. Łącznie w trakcie czterech sezonów 
zbadano 5,10 ara). 

Prace prowadzono w obrębie uchwyconej wcześniej w wykopach I i V strefy wy
stępowania bruku morenowego, w granicach którego odnotowano zarówno wziemne 
obiekty pradziejowe (ludności kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kuli
stych), jak też artefakty (wytwory i półwytwory kamienne, ceramikę). Sygnalizowało 
to możliwość eksploatacji surowców kamiennych występujących w bruku morenowym 
w dobie późnego i schyłkowego neolitu. Tegoroczne badania miały na celu weryfikację 
tej hipotezy oraz określenie zasięgu bruku. Odsłonięto 64 obiekty nieruchome, w tym 

51 dołków posłupowych, 11 jam, palenisko nowożytne i obiekt, który stanowi raczej 
przegłębienie gleby kopalnej. Część jam można wstępnie określić jako wybierzyska. 
Zarejestrowano ponad 600 fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych z fazy 
V i ponad 650 kultury amfor kulistych z fazy lila. Odkryto również niewielki zbiór 
(blisko 50 sztuk) wyrobów krzemiennych (w tym fragment siekierki z krzemienia 
świeciechowskiego) i kamiennych, jak też nieznaczną ilość polepy i kości. Rozpoznano 
strefę występowania bruku morenowego, zamykającą się w zachodniej części wykopów 
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OPATÓW, st. l, 
"Żmigród", 
woj. tarnobrzeskie, 
AZP 87-70/1 

(XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXN), tylko wykopy XXI i XXIII znajdowały się poza 
jej zasięgiem. Kamienie tworzące bruk miały zróżnicowane rozmiary - od okazów 
o średnicy kilku centymetrów do ponad 0,5 metra. Bruk znajdował się bezpośrednio 
pod glebą orną- jego strop odsłaniany był najczęściej na poziomie 25-30 cm od po
wierzchni współczesnej. Pobrano liczne próbki surowca do badań petrograficznych. 
W chwili obecnej potwierdzona wydaje się hipoteza, że dla ludności zamieszkującej na 
obszarze stanowiska 35, a może i dla mieszkańców pozostałych osiedli lokowanych na 
Wzgórzu Prokopiaka, strefa bruku morenowego stanowiła poważne (główne?) źródło 
zaopatrzenia w surowiec kamienny. Dotyczy to zarówno ludności kultury pucharów 
lejkowatych Uedynie z reprezentowanej na stanowisku fazy V?), jak i kultury amfor 
kulistych (z fazy lila). Przypomnijmy, iż na kilku innych stanowiskach (np. 7, 4 2 i in.) 
zarejestrowano przejawy przydomowej przetwórczości kamieniarskiej. Tegoroczne 
badania dostarczyły nowych informacji o surowcowym zapleczu późnoneolitycznych 
grup ludzkich zamieszkujących wzgórze opatowickie. 

Materiały zostały złożone w Zakładzie Prahistorii Polski Instytutu Prahistorii Uniwer
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dokumentacja przechowywana jest w ar
chiwum Konserwatora Badań Archeologicznych we Włocławku oraz w ZakŁadzie Pra
historii Polski Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Wyniki badań będą opublikowane. 
Badania będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
osada wczesnośredniowieczna (XI(X/XI)-XIII w.) 
domniemane grodzisko z wczesnego średniowiecza (XII-XIII w.) 

Weryfikacyjno-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. 
Marka Florka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, PSOZ Tarnobrzeg). 
Finansowane przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Trzeci sezon 
badań (pierwszy po 1966 r.). Przebadano powierzchnię 22m2• 

Zastosowano metodę wierceń (30 otworów o głębokości do 3 m) oraz sondaży 
kontrolnych (3 sondaże). 

Tak zwany Żmigród w Opatawie to cypel o powierzchni około l ha położony po 
północnej stronie doliny Opatów ki, w sąsiedztwie obecnego klasztoru o.o. bernardynów. 
W miejscu tym miał się znajdować wczesnośredniowieczny gród i wzniesiony w XI w. 
kościół Najświętszej Maryi Panny. Przeprowadzone dotychczas badania Q. Gąssowski 
w 1953 r. i J. Kuczyński w 1966 r.) potwierdziły istnienie osadnictwa z XI-XIII w., 
natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie tu umocnień obronnych, ich wyniki były 
sprzeczne. Celem obecnych badań była weryfikacja wyników prac wcześniejszych, 
przede wszystkim potwierdzenie bądź wykluczenie hipotezy o istnieniu na Żmigrodzie 
wczesnośredniowiecznego grodu. Odkryto kilkanaście obiektów wziemnych o różnym 
charakterze Uamy, rów, paleniska) oraz pozyskano zbiór ponad 1200 fragmentów cera
miki, kilkanaście przedmiotów metalowych, bryłki żużla i szlaki szklanej oraz kilkaset 
kości zwierzęcych. Wyróżniono 4 fazy chronologiczno-funkcjonalne użytkowania cypla 
Żmigrodu . Faza I- osadnictwo pradziejowe z dwiema podfaza mi: la- osadnictwo kul
tury pucharów lejkowatych, Ib- osadnictwo kultury mierzanowickiej; faza II- osada 
wczesnośredniowieczna (XI (X/XI)-XIII w.) z trzema podfaza mi: II a- do połowy XII w., 
Ilb- 2 połowa XII- połowa XIII w., Ile- 2 połowa XIII w.; faza III -likwidacja (znisz
czenie) osady i niwelacja terenu cypla (koniec XIII w.); faza N- użytkowanie rolnicze 
terenu Żmigrodu (XN-XX w.). 

Nie natrafiono na żadne struktury, które można by jednoznacznie bądź tylko 
z dużym prawdopodobieństwem uznać za pozostałości drewnianych lub drewniano
ziemnych umocnień obronnych, co w zasadzie wyklucza hipotezę o funkcjonowaniu 
w tym miejscu grodu. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. 
Badania zakończono . 
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PARCHATKA, st. 12, 
gm. Kazimierz Dolny, 
woj. lubelskie, 
AZP 74~76/60 

Piszkowice, st. 3, 
gm. Kłodzko, woj. wałbrzyskie 

POCZAŁKOWO, st. 36, 
gm. Aleksandrów 
Kujawski, 
woj. włocławskie, 

AZP44M 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr Jolantę Nogaj~Cha~ 

chaj (UMCS). Finansowane przez Uniwersytet Marii Curie~Skłodowskiej i PSOZ. 
Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 97m2• 

Badaniami objęto teren bezpośrednio przylegający do obszaru, na którym prze~ 
prowadzono prace sondażowe w latach 1987~1989. W sezonie 1997 założono wykopy 
w najbardziej zagrożonych zniszczeniami częściach stanowiska. Badania wykopaliskowe 
zostały uzupełnione wierceniami glebowo~geologicznymi, których wyniki posłużą do 
rekonstrukcji pierwotnej powierzchni stanowiska. 

Odkryto 3 obiekty, których stropy zarejestrowano na głębokości 25 do 35 cm od 
powierzchni ziemi. Wypełniska obiektów występowały bezpośrednio w żółtym lessie 
calcowym. W badanej części stanowiska brakuje prawdopodobnie około l do l ,5 m 
ziemi, która została zepchnięta do wąwozu w trakcie budowy wyciągu. Duże odległości 
pomiędzy odkrytymi obiektami wskazują na to, że zachowały się jedynie obiekty naj głęb~ 
sze, zaś wszystkie płytsze jamy kultury pucharów lejkowatych zostały prawdopodobnie 
zniszczone. Obiekt 1/97, o wymiarach 91 x 93 cm, w stropie miał kształt kolisty, około 
40 cm głębokości i profil nieckowaty. Wypełniska barwy rudobeżowej zawierało dużą 
ilość drobnych, przepalonych kości i odruchów krzemiennych. Na głębokości około 
20 cm od powierzchni odsłonięto zwarte rumowisko intensywnie czerwonej polepy, 
o grubości około 10 cm. Nie stwierdzono w niej istnienia odcisków konstrukcji drewnia~ 
nych. Pod nią natrafiono na kilkanaście fragmentów dużych naczyń kultury pucharów 
lejkowatych. Obiekt 11/97, o wymiarach 117 x 87 cm, w stropie miał kształt kolisty, 
a wypełniska barwy beżowo~biało~szarej, niejednolite. Focząwszy od stropu w obiekcie 
notowano istnienie skupisk ceramiki kultury pucharów lejkowatych. Na głębokości 
26 cm od stropu zarejestrowano słabo zachowane ludzkie szczątki kostne. Wydaje się, 
że część z nich nosiła ślady nadpalenia. W jamie pogrzebima przypuszczalnie dwóch 
osobników. Ułożeni oni zostali w pozycji lekko podkurczonej, na lewym boku, wzdłuż 
ściany wschodniej obiektu. Na poziomie szkieletów zanotowano obecność czterouchej 
amfory z szeroko rozchylonym kołnierzem, zdobionym ornamentem zygzaków, nakłuć 
i kresek, inkrustowanych białą masą. Szczególną uwagę zwracają nakłucia układające 
się w festony (występują one w górnej części brzuśca naczynia). Przy szkielecie na~ 
trafiono także na fragmenty innej amfory, zdobionej na brzuścu ornamentem sznura 
trójdzielnego, oraz fragment siekiery czworościennej gładzonej, wykonanej z krzemie~ 
nia pasiastego. Pod szczątkami szkieletu natrafiono na fragmenty ceramiki kultury 
pucharów lejkowatych i bryły silnie przepalonej polepy z odciskami konstrukcji drew~ 
nianych. Bryły te występowały na obwodzie owalnej, niezbyt dużej jamy, we wnętrzu 
której zanotowano obecność licznych ziaren zboża (pszenicy?)- pobrano odpowiednie 
próby do analizy paleobotanicznej. Obserwacje stratygraficzne wskazują, że na dnie 
zniszczonego spichlerza zbożowego (przypuszczalnie kultury pucharów lejkowatych) 
dokonano pochówku. Pochówki w obiektach osadowych tej kultury należą do zjawisk 
niezmiernie rzadkich {pojedyncze tego typu obiekty odkryto w Ćmielowie i Gródku). 
Na stanowisku stwierdzono obecność śladów rozlicznych wkopów współczesnych. 

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

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit, faza II na Kujawach) 
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z niszczeniem stanowiska podczas 

utwardzania przecinającej je drogi, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Lucynę 
Domańską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uni~ 
wersytet Łódzki i PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 63 m2• 

Założono 10 sondaży. Eksplorację prowadzono warstwami naturalnymi. Zaobserwo~ 
wany współcześnie układ stratygraficzny złożony jest z humusu (miąższość 10~30 cm), 
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POCZAtKOWO, st. 38, 
gm. Aleksandrów 
Kujawski, 
woj. wŁocławskie, 

AZP44-44 

Podlodów, st. 2, 
gm. Łaszczów, woj. zamojskie 

Potoka, st. l, 
gm. Michałowo, 
woj. białostockie 

PRZYBRANÓWEK, 
st. 43, gm. Aleksandrów 
Kujawski, 
woj. włocławskie, 

AZP 44-44/62 

eolicznych piasków pokrywowych {miąższość 15-20 cm) oraz calca- bezstruktural
nych piasków. Mimo dobrych warunków obserwacyjnych, na powierzchni stanowiska 
znaleziono jedynie kilka fragmentów ceramiki. Również badania wykopaliskowe nie 
przyniosły spodziewanych efektów. Bardzo słaby stan zachowania stanowiska, niszczo
nego wywiewaniem i orką, oraz niewielka miąższość humusu wpłynęły na fakt, że nie 
zarejestrowano żadnych śladów obiektów nieruchomych. Pozyskano 85 sztuk ceramiki 
oraz 2 krzemienie. Na podstawie cech stylistycznych ceramiki stanowisko należy da
tować na fazę II kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. 

W wyniku badań na stanowisku Poczałkowo 18/36 postuluje się rozdzielenie 
stanowisk. Obecnie należy stosować określenia: Poczałkowo, st. 18 oraz Poczałkowo, 
st. 36. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersy
tetu Łódzkiego. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w: S. Rzepecki, Wyniki badań na stanowisku 
kultury pucharów lejkowatych w Poczalkowie, st. 36, {w:) "Acta Uniwersitatis Lodziensis. 
Folia Archeologica", t. 22. 

Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit, faza lilA na Kujawach) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, zabezpieczające skraj największej "dzikiej" 

piaśnicy, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Lucynę Domańską {Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego) . Finansowane przez Uniwersytet Łódzki i PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 30m2• 

Na układ stratygraficzny stanowiska składa się humus, podglebie {bardzo słabo 
czytelne), piaski eoliczne oraz calec- bezstrukturalne piaski podłoża. Nie natrafiono 
na ślady obiektów nieruchomych. 

Pozyskano ponad 300 fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych oraz 
kilka krzemieni. 

Początkowo błędnie podano nr stanowiska (28/39). Właściwe oznaczenie stanowi
ska: Poczałkowo 38. Powiadomiono o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersy
tetu Łódzkiego. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: wczesne średniowiecze 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit, faza lilA) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Lucynę 

Domańską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) . Finansowane przez Uni
wersytet Łódzki i PSOZ. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 201,5 m2• 

Kontynuowano badania w części zachodniej i wschodniej stanowiska. W części 

zachodniej podjęto eksplorację wykopów LXII-LXX o łącznej powierzchni 78,5 m2, 

w części wschodniej eksplorowano wykopy LXVIII, LXXI-LXXXIII o łącznej powierzch
ni 123m2• W sumie przebadano 201,5 m2• 

W wykopach LXII-LXIII, LXVI-LXX kontynuowano badania strefy chaty nr 4, 
natomiast eksploracja sondaży nr LXIV-LXV miała określić granicę południową stano
wiska. W obrębie chaty 4 zlokalizowano kolejne dołki posłupowe oraz jamy gospodarcze. 
Chata 4, zorientowana na osi wschód-zachód, pierwotnie miała najprawdopodobniej 
kształt prostokąta o wymiarach około 3,7 x 7 m. Na wschód od niej zlokalizowano 4 
"jamy", pełniące pierwotnie funkcje gospodarcze. Pozyskano ponad 2000 fragmentów 
ceramiki oraz liczny materiał krzemienny. 
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gm. Puck, woj. gdańskie, 

AZP 04-42/1 

W części zachodniej całkowicie zbadano odkryty rok wcześniej zespół, który stanowi 
chatę nr 5. Na kompleks ów składała się pierwotnie chata o kształcie krępego trapezu 
(3,4 x 2,5 x 5 m), zorientowana na osi wschód-zachód, oraz towarzyszące jej obiekty 
o charakterze gospodarczym, wśród których wyróżniało się domniemane ognisko (ob. 
nr 21) oraz płytki obiekt wysypisk owy (o b. nr 25). Wewnątrz i w najbliższym otoczeniu 
obiektu mieszkalnego wystąpiło ponad 7000 fragmentów cerarniki i liczne krzemienie. 
Na podstawie cech zdobnictwa istnienie chaty nr 5 należy łączyć z fazą lilA kultury 
pucharów lejkowatych na Kujawach. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersy
tetu Łódzkiego. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w publikacji: S. Rzepecki, Przybranówek 
stanowisko 43. Studium rozwoju kultury pucharów lejkowatych. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

... . :· J 

patrz: paleolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

l 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
ślady osadnictwa kultury mierzanowickiej {wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (starszy okres epoki brązu) 

PrzedmwestycYJne, sondazowe baclama wykopahskowe, przeprowadzone w dmach 
od 20 maja do 20 czerwca przez mgr. Piotra Mi turę (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). 
Finansowane przez Rzeszowską Spółdzielnię Lokatorsko-Własnościową. Pierwszy sezon 
badań. 

Przebadano powierzchnię 300 m2• 

Odkryto pozostałości czterech obiektów z kultury ceramiki wstęgowej rytej, ma
teriały kultury ceramiki pucharów lejkowatych oraz nieliczne zabytki kultury mierza
nowickiej i trzcinieckiej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszow

skiego Ośrodka Archeologicznego". 
Badania będą kontynuowane. 

osada nawodna kultury rzucewskiej (neolit) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez 

mgr Danutę Król (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ 
i Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Trzynasty sezon badań. Przebadano 120m2• 

Badaniami objęto północno-zachodnią część osady. Odsłonięto ślady zabudowy 

słupowej, paleniska i jamy. Domy słupowe sytuowane były na stopniach terasowych, 
występujących na stoku wyniesienia Kępy Puckiej. Ściany tworzyły wbite w warstwę 
piasku słupy o średnicach od 25 do 8-10 cm. Wypełniska chat zawierały duże ilości 
materiałów kostnych i ichtiologicznych. Poza obiektami mieszkalnymi odsłonięto 
paleniska i jamy. W materiałach zabytkowych występowała licznie ceramika, w tym: 
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SANTOCKO, st. 43, 
gm. Kłodawa, 
woj. gorzowskie, 
AZP 44-11/111 

SANTOCKO, st. 45, 
gm. Kłodawa, 
woj. gorzowskie, 
AZP 44-11/113 

naczynia rynienkowate, puchary i amfory. Z wyrobów kamiennych znaleziono płyty 
szlifierskie i siekiery kamienne. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. 

Wyniki badań opublikowane będą w czasopiśmie "Pomorania Antiqua". 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. 

- Sulisław, przeprowadzone przez mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). 
Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 35m2• 

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopali
skowych na trasie przebiegu linii gazociągu EC Gorzów Wlkp.- Sulisław. Stanowisko 
zostało rozpoznane w trakcie przeprowadzonych badań powierzchniowo-sondażowych 
poprzedzających inwestycję. Badany obszar zajmował wschodni skraj wyniesienia, lekko 
opadającego w kierunku północno-wschodnim w dolinę rzeki Marwicy. Wyprzedzają
cymi badaniami archeologicznymi objęto obszar stanowiska wchodzący w bezpośrednią 
kolizję z budową gazociągu; prace wykopaliskowe przeprowadzono na odcinku 34 km 
440 m - 34 km 500 m długości nitki gazociągu . Założono na omawianym terenie trzy 
wykopy, o łącznej powierzchni 35m2• 

W wykopie nr 1/97 w trakcie eksploracji warstwy humusu zarejestrowano 5 
fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych. Zarejestrowano też jeden obiekt 
-jamę gospodarczą(?) -nie zawierała ona materiału zabytkowego. 

W wykopie nr 2/97 podczas eksploracji poziomu humusu zarejestrowano 2 
fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych, l fragment polepy oraz 4 fragmenty 
ceramiki nowożytnej. W wykopie tym natrafiono na fragment warstwy kulturowej, 
poniżej której wystąpiło 8 obiektów (palenisko "otoczone" dołkami posłupowymi, 
niewielkie jamy). W wykopie nr 3/97 zarejestrowano fragmentarycznie zachowaną 
warstwę kulturową i l obiekt- palenisko, bez materiału zabytkowego. 

Wykopaliska potwierdziły tezę, iż w tym miejscu istniała osada ludności kultury 
pucharów lejkowatych. Centrum obszaru wykorzystywanego przez ludność tejże kultury 
znajdowałoby się na niewielkim wyniesieniu terenu na północny-zachód od badanego 
obszaru. Osada ta rozciągałaby się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Marwicy. 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wlkp. 

Prace nie będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. 

- Sulisław, przeprowadzone przez mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp.) . 
Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m2• 

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopali
skowych na trasie przebiegu linii gazociągu EC Gorzów Wlkp.-Sulisław. Stanowisko 
zostało rozpoznane w trakcie przeprowadzonych badań powierzchniowo-sondażowych 
poprzedzających inwestycję. Badany obszar obejmował wschodni skraj wyniesienia 
oraz terasę zalewową rzeki Marwicy. Wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi 
objęto obszar stanowiska wchodzący w bezpośrednią kolizję z budową gazociągu, prace 
wykopaliskowe prowadzono na odcinku 33 km 800 m - 33 km 850 m długości nitki 
gazociągu. Założono trzy niewielkie wykopy o łącznej powierzchni 50m2• 

W wykopie nr 1/97 w trakcie eksploracji warstwy humusu zarejestrowano 9 fragmen
tów ceramiki nowożytnej . W rezultacie eksploracji warstwy kulturowej zarejestrowano 
3 fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych, l krzemienny odłupek. Poniżej 
warstwy kulturowej wystąpiło 13 obiektów (dołki posłupowe, jamy, zastoiska wodne), 
które nie zawierały materiału zabytkowego. W wykopie nr 2/97 zarejestrowano również 
dwie jamy, w których nie wystąpił jakikolwiek materiał zabytkowy. 



SANTOCKO, st. 55, 
gm. Kłodawa, 
woj. gorzowskie, 
AZP 44-11/130 

Sędzin, st. 86 i 87, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie 

SĘDZIN DRUGI, st. 53, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie 

Wykopaliska potwierdziły tezę, iż w tym miejscu istniała osada ludności kultury 
pucharów lejkowatych, w sąsiedztwie rzeki Marwicy. 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wlkp. 

Prace nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. 
- Suhsław, przeprowadzone przez mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). 
Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy 
sezon badań. 

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopali
skowych na trasie przebiegu linii gazociągu EC Gorzów Wlkp.-Sulisław. Stanowisko 
zostało rozpoznane w trakcie prowadzonych badań powierzchniowo-sondażowych, 
poprzedzających inwestycję. Badany obszar był położony na podmokłej równinie, opada
jącej w kierunku południowo-wschodnim w kierunku rzeki Marwicy. Wyprzedzającymi 
badaniami archeologicznymi objęto obszar stanowiska wchodzący w bezpośrednią ko
lizję z budową gazociągu, prace wykopaliskowe prowadzono na odcinku 35 km 450 m 
- 3 km 400 m długości nitki gazociągu. Założono na omawianym terenie dwa wykopy 
o łącznej powierzchni 50m2• 

W wykopie nr 1/97 i 2/97 w trakcie eksploracji warstwy humusu zarejestrowano 11 
fragmentów cerarniki pradziejowej oraz odłupki krzemienne. W żadnym z wykopów nie 
wystąpiły pradziejowe bądź średniowieczne nawarstwienia, podobnie jak i obiekty. 

Fragmenty ceramiki znalezione na powierzchni i w warstwie humusu stanowiska 
można datować od neolitu (kultura pucharów lejkowatych) po średniowiecze i okres 
nowożytny. 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wlkp. 

Prace nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

osada kultury pucharów lejkowatych, faza wiórecka (neolit) 
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna (VIINIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową gazociągu tranzytowego 
Rosja-Niemcy, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Krzysztofa Cyrka (Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział 
w Łodzi). Finansowane przez EuroPolGaz S. A. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 1300 m2• 

Stałe i ruchome obiekty kulturowe wystąpiły w humusie (warstwa orna), natomiast 
dolne partie obiektów zachowały się w piaskach i glinach fluwioglacjalnych. Odkryto 
15 stałych obiektów (mieszkalne, zasobowe, paleniska, groby). Wśród zabytków ru
chomych wyróżniono: 468 fragmentów cerarniki naczyniowej, 35 fragmentów polepy 
oraz kilkadziesiąt kości ludzkich i zwierzęcych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Et
nograficznym w Łodzi. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w zbiorowym opracowaniu "włocławskiego" 
odcinka gazociągu. 
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SIEDLEC, st. 10, 
gm. Otmuchów, 
woj. opolskie, 
AZP 92-30/43 

l 

lit) 
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej fazy nutowej i fazy szareckiej (neo-

osada kultury ceramiki wstęgowej kłutej (neolit) 
osada kultury lendzielskiej (neolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury łużyckiej (środkowy i późny okres brązu) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (VI-IX w.) 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. 
Mirosława Furmanka. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 68m2• 

Stanowisko w Siedlcu odkryte zostało w listopadzie 1994 roku przez mgr. Mariusza 
Krawczyka (Muzeum w Nysie) podczas prowadzenia badań powierzchniowych w ra
mach AZP. Stanowisko położone jest na silnie eksponowanym cyplu w widłach dwóch 
niewielkich cieków wodnych, w południowo-wschodnim krańcu wsi Siedlec. 

Badania miały charakter ratowniczy. Podjęto je w związku z postępującym niszcze
niem stanowiska głęboką orką i procesami erozyjnymi. Celem ich było rozpoznanie 
stopnia zniszczenia obiektu, jego charakteru, rozplanowania i zasięgu. Wykop z roku 
1997 objął powierzchnię68m2 i założony został w najwyżej położonej części stanowiska 
w miejscu występowania największej koncentracji zabytków. W obrębie wykopu do 
calca wyeksplorowano 38 m2• Na podstawie odkrytych w trakcie badań w 1997 roku 
materiałów wyróżnić można 6 głównych etapów zasiedlenia osady. 

Najstarszy etap zasiedlenia stanowiska w Siedlcu stanowi osadnictwo kultury cera
miki wstęgowej rytej. Wiążą się z nią znaleziska kilkudziesięciu fragmentów ceramiki 
odkrytej na powierzchni stanowiska, w obrębie warstwy ornej w ramach wykopu oraz 
fragmenty na wtórnym złożu w wypełnisku późniejszych obiektów wziemnych. Kolejny 
etap stanowi rozwój osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej kłutej. Z obecnością spo
łeczności tej kultury związane są odkryte obiekty wziemnne: o b. 1/97, 2/97, 3/97, 5/97 
oraz kompleks obiektów 4/1-5/97. Pozyskano liczny zespół ceramiki liczący ponad 500 
fragmentów i kilkadziesiąt wyrobów krzemiennych. Pod względem terytorialnym i chro
nologicznym materiały KCWK odkryte w Siedlcu odpowiadają zespołom tej kultury 
odkrytym w Mochowie nawiązującym do fazy Ib KCWK w dorzeczu Soławy i III fazy 
KCWK w Czechach. W obrębie badanego wykopu pozyskano też nieliczny materiał 
ceramiczny charakterystyczny dla kultury lendzielskiej. Ten nieliczny, składający się 
z kilkudziesięciu fragmentów, zbiór znaleziony został w trakcie eksploracji warstwy 
ornej. Wyróżnia się on technologią wykonania. Duże rozdrobnienie materiału utrudnia 
określenie występujących form naczyń. Na podstawie tak małej ilości materiału trudno 
w chwili obecnej uściślić bliżej jego chronologię. Następną fazę zasiedlenia stanowią 
materiały związane z kulturą pucharów lejkowatych. Odkryto je w obrębie warstwy 
ornej oraz w wypełnisku obiektu 4/6/97 wkopanego w kompleks obiektów KCWK. 
Odkryto blisko 600 fragmentów ceramiki i kilkadziesiąt wyrobów krzemiennych, 4 
przęśliki, fragment toporka kamiennego. Na podstawie cech morfologii i zdobnictwa 
ceramiki odkryte materiały można odnieść do III fazy rozwojowej kultury pucharów 
lejkowatych na Dolnym Śląsku lub starszej fazy rozwoju kultury pucharów lejkowatych 
na Górnym Śląsku. 

Z osadnictwem kultury łużyckiej wiąże się fragmentarycznie odsłonięty obiekt 
6/97. W jego wypełnisku znaleziono 3 niewielkie fragmenty ceramiki kultury łuży
ckiej. Materiały ogólnie określane jako późnośredniowieczne i nowożytne reprezen
towane są przez kilkanaście silnie zniszczonych fragmentów naczyń. Wstępny i wąski 
przestrzennie zakres przebadania stanowiska 10 w Siedlcu utrudnia określenie form 
zagospodarowania przestrzeni w poszczególnych fazach jego zasiedlenia. Postępujące 
niszczenie tego stanowiska przez erozję, jak również współczesną orkę nakazuje dalszą 
kontynuację jego badań. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Nysie. 



SINIARZEWO, st. l, 
gm. Zakrzewo, 
woj . włocławskie, 
AZP 46-44/115 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku w 1997 roku". 

Badania będą kontynuowane. 
' ' ,' • - ·-~~;),..- ~ • .. \ ,· r • ' ·, ' • ' - , • .. ' • , , - ' ', 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej(?) (neolit) 
osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada i cmentarzysko kultury amfor kulistych (neolit) 
osada i cmentarzysko kultury sznurowej (neolit) 
osada kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 

rzymskich) 
osada wczesno- i późnośredniowieczna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Aleksandra Kośkę 
(Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz mgr. 
Ryszarda Kirkowskiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu) . Drugi 
sezon badań. Otworzono wykop o powierzchni 9 arów. 

Odkrycie w 1996 r., w trakcie badań na rurociągu tranzytowym, fragmentów 
budowli mieszkalnej o konstrukcji słupowej (odcinek R, obiekt R6) uznano za jedno 
z najważniejszych odkryć na tym stanowisku. Odkryty układ dołków pasłupowych 
interpretowano jako długi dom kultury ceramiki wstęgowej rytej, któremu towarzyszył 
zespół obiektów gospodarczych. Kompleks ten datowany był na wczesną fazę II (nutową) 
kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach. Dotychczas odkryto jedynie trzy takie 
obiekty na tym obszarze. Uznano za niezwykle istotne odsłonięcie całości domu. 

W 1997 r. na południe od wykopów 2-4 na odcinku R wytyczono wykop badaw
czy, o powierzchni 9 arów (30 x 30 m), określony jako odcinek W, podzielony na 9 
jednostek wykopowych. 

W trakcie badań wykopaliskowych odkryto 61 obiektów kulturowych prezentują-
cych następujące fazy zasiedlenia; 

L osada kultury ceramiki wstęgowej rytej -nieliczne materiały na wtórnym złożu 
2. osada kultury późnej ceramiki wstęgowej - 22 obiekty, w tym: 

- l dom trapezowaty 
-l jama zasobowa we wnętrzu domu 
- 2 jamy gospodarcze 
- l jama gospodarcza z pochówkiem świni 
3. osada kultury łużyckiej: 4 obiekty o nieokreślonej funkcji. 
4. osada z okresu wczesnego średniowiecza, faza E: 2 obiekty, w tym: 

- l półziemianka 
5. ślady osadnictwa nieokreślone kulturowo: 33 obiekty, w tym: 

- l pochówek psa 
- 2 7 dołków posłupowych. 
Wśród odkrytych, licznych dołków pasłupowych nie udało się zrekonstruować 

dalszego ciągu domu słupowego kultury ceramiki wstęgowej rytej. Nie stwierdzono też 
obecności obiektów tej kultury. Wydaje się, że pierwotna interpretacja tego obiektu nie 
była poprawna. Odkryte na odcinku R i na odcinku W obiekty kultury późnej ceramiki 
wstęgowej wiązać należy z wczesnymi fazami tej kultury. Wydaje się, że odkryty układ 
słupów interpretować możemy jako dom słupowy kultury późnej ceramiki wstęgowej 
i datować go na fazę Ila. 

Do najistotniejszych odkryć na odcinku W należy zaliczyć niewątpliwie kompleks 
osadniczy KPCW - dom trapezowaty i towarzyszący mu, po wschodniej stronie, duży 
kompleks jam gospodarczych. Dom odsłonięto na długości 2 7 m i nie został odkryty 
w całości. Należy on do typu biskupińskiego- domów z wewnętrzną jamą przy wschod
niej ścianie . Zespół jam gospodarczych dostarczył znaczącej liczby zabytków. W jednej 
z jam (oh. W30) odkryto pochówek świni. Jest to jeden z nielicznych pochówków 
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gm. Kazimierza Wielka, 
woj. kieleckie, 
AZP 98-61/38 

SMARGLIN, st. 22, 
gm. Dobre, 
woj. włocławskie 

Solniki, st. 2, 
gm. Zabłudów, 
woj. białostockie 

zwierzęcych zanotowanych w zespołach lendzielsko-polgarskich Europy Środkowej. 
Zespół ten datowany jest na fazę Ila KPCW na Kujawach. 

Niewyjaśniona jest pozycja chronologiczna pochówku psa (obiekt W14). Płytka jama 
odkryta została we wnętrzu domu KPCW Pochówki tego typu charakterystyczne są 
dla okresu rzymskiego ale tak datowanych materiałów na tym stanowisku nie odkryto. 
Jak datować ten pochówek rozstrzygnąć może dopiero data 14C. 

Fazostałe obiekty prezentują typowe dla swoich okresów jamy, bez wyróżniającego 
je zestawu zabytków. 

grobowiec kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od lipca do sierpnia przez dr. 
Krzysztofa Tunię (Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Krakowie) . Finan
sowane przez PSOZ. Szesnasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 4 arów. 

Tegoroczne prace związane były z eksploracją wschodniej części "megalitycznego" 
grobowca kultury pucharów lejkowatych. W obrębie wykopu XXN natrafiono na 
rowki palisadowe związane z konstrukcją ścian grobowca, komorę grobu centralnego 
oraz szereg obiektów o nieokreślonej na razie funkcji. W warstwie oraniny znajdowała 
się ceramika z różnych etapów rozwojowych kultury trzcinieckiej, będąca pozostałością 
osady, na resztki której natrafiono w latach ubiegłych. W sezonie 1997 odsłonięto 
stropowe partie wzmiankowanych obiektów, zakończenie badań pozostawiając na rok 
przyszły. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Igołomii. 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
ślady osadnictwa schyłkowoneolitycznego 

Badania wykopaliskowe przeprowadzili mgr M. Makowiecka i mgr M. lgnaczak, 
przy współpracy dr M. Szmyt. Finansowane przez Wojewodę Włocławskiego, Gminę 
Dobre i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kontynuacja programu ra
townictwa nad środkową Bachorzą. Piąty sezon badań osad Ludności kultury pucharów 
lejkowatych, amfor kulistych oraz horyzontu trzcinieckiego. Trzeci sezon badań na 
stanowisku. Przebadano powierzchnię 26m2• 

Stanowisko odkryto w 1982 roku. Zajmuje ono południowy stok wału wydmowego, 
położonego na południe od drogi z Krzywosądza do Dobrego. Badania o charakterze 
ratowniczym prowadzono w łatach 1983 i 1987. 

W sezonie 1997 prowadzono prace w obrębie 4 wykopów. Zlokalizowano w nich 
pozostałości osad dwóch jednostek taksonomicznych: kultury pucharów lejkowatych 
oraz kultury ludności schyłkowoneołitycznej . 

Głównym celem tego sezonu badawczego była pełna identyfikacja konstrukcji 
"palisadowej" związanej z kulturą pucharów Lejkowatych. Ten unikatowy obiekt za
wiera w swym wypełnisku naniesioną "ziemię rzeczną" i jest otoczony przez dużą ilość 
słupów. 

W bieżącym sezonie zidentyfikowano zasięg występowania gleby naniesionej w wy
niku działań Ludzkich i nawarstwiającej się na eoliczne piaski pokrywowe. W odsło
niętym płacie ziemi hydromorficznej odkryto fragmenty ceramiki kultury pucharów 
Lejkowatych. Pobrano próbki do badań paleogeologicznych. 

Dokumentacja jest przechowywana w archiwum PSOZ we Włocławku oraz w Za
kładzie Prahistorii Folski IP UAM. 

Badania powinny być kontynuowane. 

patrz: okres nowożytny 



Stradów, st. l, 
~.C:~ocll1,woj.kieleckie 

STRYCZOWICE, st. VII, 

~· Waśniów, 
woj. kieleckie, 
AZP 85-69/-

Stankowo, st. 12, 
gm. Gostyń, 
woj. leszczy1iskie 

STRZEGOWA, Jaskinia 
Biśnik, gm. Wolbrom, 
woj. katowickie, 
AZP95-94 

STRZYŻÓW, st. 10, 
gm. Horodło, 
woj. zamojskie, 
AZP 86-96/10 

patrz: wczesne średniowiecze 

ślady osadnictwa cyklu lendzielsko-polgarskiego (neolit) 
cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
cmentarzysko kultury amfor kulistych (neolit) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Barbarę Matraszek i mgr. Sławo
miraSałacińskiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). FU1ansowane 
przez PSOZ i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 367m2• 

Stanowisko zostało odkryte w 1970 r. przez dr. J.T. Bąbla w trakcie badań powierzch
niowych prowadzonych w dorzeczu Kamionki. Badania wykopaliskowe poprzedzone 
zostały dwukrotną prospekcją terenu oraz wykonaniem planu wysokościowego na 
powierzchni 20 arów. W sezonie 1997 otwarto 4 wykopy, w obrębie których zdjęto 
warstwę orną o miąższości około 30 cm, i zadokumentowano je na tym poziomie. 

Odsłonięto uchwycone na przestrzeni 13 m ślady założenia o charakterze podo
mowym (obiekt nr 3), domniemane palenisko (obiekt nr 4) oraz 3 skupiska polepy. 
Obiekty te należy łączyć z penetracją osadniczą cyklu lendzielsko-polgarskiego. Odkryto 
5 grobów płaskich pod brukarni kamiennymi (o orientacji północ- południe, północny 

zachód - południowy wschód, południowy zachód - północny wschód) oraz 3 rzędy 
kamieni zorientowane po osi południowy wschód - południowy zachód, związane 
z konstrukcją megalityczną (cmentarzysko założone przez ludność kultury pucharów 
lejkowatych). Konstrukcja obstawy na przykładzie rzędu kamieni nr 2, odsłoniętego 
na długości około 4 m i wysokości około 30 cm, wskazuje, że zostały one wykonane 
z dobranych pod względem wielkości i kształtu piaskowców, ułożonych jeden na drugim 
bez zaprawy, tworzących "suchy murek". Pomiędzy rzędem kamieni nr 2 i 3 wystąpiły 
obiekty prawdopodobnie o charakterze sepulkralnym. Wyeksplorowano jeden z nich 
(obiekt nr lA), odsłaniając w nim szkielet mężczyzny w wieku adultus, położony na 
wznak, zorientowany po osi południowy zachód -północny wschód, pozbawiony wy
posażenia. Rozpoczęto eksplorację domniemanego obiektu grobowego kultury amfor 
kulistych (nr 2 i 2A). Odsłonięto 2 szkielety zwierzęce. Wystąpiły one w obrębie warstw 
naturalnych, bez widocznych zarysów jam na poziomie ich wyodrębnienia. Ogółem 
odkryto 1168 zabytków, 64 fragmenty kości i szkielet. 

Materiały przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warsza
wie pod nr. U1w. 11/9837, dokumentacja w depozycie Działu Dokumentacji Naukowej 
Państwowego Muzeum Archeologicznego. 

Wyniki badań będą opublikowane. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

stanowisko wielofazowe i wielokulturowe, obozowiska jaskiniowe z 14 faz 
osadniczych, kultury: zespół typu Piekary, Taubachien, mikocko-prądnicka, jerzma
nowicka, kultura pucharów lejkowatych, kultura ceramiki sznurowej, rnierzanowicka, 
polska (XIV w.)- chronologia: od około 250 000/300 000 lat temu do około 1400 r. 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Krzysztfa C:yrka (Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Siódmy sezon badań. 

cmentarzysko szkieletowe kultury lubelsko-wołyńskiej cerarniki malowanej 
(neolit) 

cmentarzysko szkieletowe kultury strzyżowskiej (wczesna epoka brązu) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. Jana Gurbę i dr Annę Za

kościelną (Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii C:urie-Skłodowskiej w Lublinie). 
Finansowane przez UMC:S w Lublinie. 
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Badania miały charakter prac ratowniczych, ukierunkowanych na badanie cmen
tarzysk neolitycznych. Badano stanowiska o największym zniszczeniu spowodowanym 
przez orkę i erozję naturalną. 

W trakcie wykopalisk odkryto trzy groby szkieletowe, które zawierały bardzo źle 
zachowane, niekompletne ludzkie szczątki kostne. Dwa pochówki przypisywane zostały 
kulturze lubelsko-wołyńskiej cerarniki malowanej na podstawie drobnych ułamków 
ceramiki, które pozostały po zniszczonym wyposażeniu grobowym. Trzeci grób, oprócz 
zniszczonego szkieletu zawierał jedynie kilka charakterystycznych fragmentów ceramiki 
kultury strzyżowskiej. 

Dokumentacja i materiały zabytkowe przechowywane są w zbiorach Instytutu 
Archeologii UMCS w Lublinie . 

.,: • • - • • ...... • ł' l ,._ : • ·: ' -' • • ~ l ~. -

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

SUSIEC, st. 13, 
gm.loco, 
woj. zamojskie, 
AZP 97-87/11 

Szadek, st. 3, 
gm. Blizanów, woj. kaliskie 

TANOWO, st. 3, 
gm. Police, 
woj. szczecińskie, 
AZP 28-04/3 

cmentarzysko szkieletowe kultury lubelsko-wołyńskiej ceramiki malowanej 
(neolit) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. Jana Gurbę i dr Annę Za
kościelną (Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). 
Finansowane przez UMCS w Lublinie. 

Badania miały charakter prac ratowniczych, ukierunkowanych na badanie cmen
tarzysk neolitycznych. Badano stanowiska o największym zniszczeniu spowodowanym 
przez orkę i erozję naturalną. 

W trakcie badań wykopaliskowych odkryto trzy neolityczne groby szkieletowe 
kultury lubelsko-wołyńskiej ceramiki malowanej, które zawierały bardzo źle zachowa
ne ludzkie szczątki kostne oraz częściowo zniszczone wyposażenie w postaci 7 naczyń 
glinianych (czarki gruszkowate, amfory, naczynia doniczkowa te, misy), elementy trzech 
ozdób miedzianych (bransolet?) oraz 4 narzędzia krzemienne. 

Dokumentacja i materiały zabytkowe przechowywane są w zbiorach Instytutu 
Archeologii UMCS w Lublinie. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
ślady osadnictwa kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (starszy okres epoki brązu) 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. 
mgr. Jerzego Kuśnierza i Andrzeja Urbańskiego {Muzeum Okręgowe w Zamościu). 
Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Zamościu. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko położone jest u stóp porosłych lasem wydm, na terenie oddanym pod 
budownictwo jednorodzinne. Przebadano powierzchnię 12,5 m2 w najbliższym sąsiedz
twie wykopu gospodarczego. 

Odkryto owalną w zarysie jamę zasobową kultury pucharów lejkowatych, o wy
miarach 180 x 130 cm i głębokości 60 cm. Wypełniska obiektu zawierało fragmenty 
ceramiki, kamienie piaskowcowe, ułamki polepy i dwa przedmioty krzemienne. Ponadto 
pozyskano od właściciela posesji zebrane przez niego z powierzchni duże fragmenty 
zdobionych naczyń kultury rnierzanowickiej i trzcinieckiej. 

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

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

ślady osadnictwa kultury ahrensburskiej (późny paleolit, IX-VIII tys. p.n.e.) 
ślady osadnictwa mezolitycznego 
ślady osadnictwa protoneolitycznego (IV tys. p.n.e.) 

Nadzór archeologiczno-konserwatorski prac ziemnych, prowadzonych od paździer
nika do grudnia, związanych z realizacją inwestycji Urzędu Miejskiego w Szczecinie, 
dotyczącą budowy rurociągu wodnego Gunia- Jez. Głębokie. Nadzór archeologiczny 
nad całością prac ziemnych sprawował dr Tadeusz Galiński (Muzeum Narodowe 
w Szczecinie). 



TEPTIUKÓW, st. 6, 

gm. Hrubieszów, 
woj. zamojskie, 
AZP 86-94/119 

Stanowisko nr 3 w Tanowie, gm. Police, odkryte zostało w 1982, odnotowane następ
nie w ewidencji AZP, nr 28-04/3, stało się przedmiotem wieloletnich systematycznych 
badań wykopaliskowych, prowadzonych przez Dział Archeologii Muzeum Narodowego 
w Szczecinie. Występują tam ślady osadnictwa epoki kamiennej, od póznego paleolitu 
(IX-VIII tys. p.n.e.) reprezentowanego przez tzw. kulturę ahrensburską, do protonelito 
(IV tys. p.n.e.) reprezentowanego przez zespoły typu Tanowo, dla których to stanowisko 
tu omawiane jest eponimicznym. Było przedmiotem licznych publikacji, m.in.: T. Ga

liński, "Mezolit Pomorza", Szczecin 1992. Do sezonu 1996 pozyskano z tego stanowiska 
przeszło 50 tys. zabytków krzemiennych i około 1500 fragmentów ceramiki. 

Prace ziemne objęły obszar około l ha, pasem szerokości do 50 m wzdłuż krawędzi 
stoku, od leśnej drogi biegnącej w poprzek wału morenowego do rzeczki Gunicy. Częś

ciowo pokrywały się z wykopami archeologicznymi: III/88, XI/92, XV /93/95 i XVI/96. 
Były wykonywane przy pomocy sprzętu zmechanizowanego. Odkrywka obejmowała 

cały obszar terasy nadzalewowej rzeczki Gunicy i fragment terasy zalewowej jeziora 
atlantyckiego i miała powierzchnię około 800m2• Głębokość sięgała od 0,5 do 2,5 m. 
Obserwowano cały profil stanowiska, obserwowany już wcześniej w trakcie systema
tycznych badań wykopaliskowych. Nie było potrzeby powtarzania dokumentacji. 

Zwartych skupień osadniczych, w postaci układów krzemienicowych nigdzie nie 

zanotowano. Występowały natomiast pojedyncze zabytki. I tak: 
l. w sąsiedztwie wykopu III/88, w warstwie jasnożółtego piasku występującego tu 

na głębokości 30-80 cm od pow. zalegały pojedyncze wióry, odłupki i odpady krzemien

ne. W sumie około 20-tu krzemieni. Reprezentują one osadnictwo protoneolityczne 
i wiążą się z materiałami wydobytymi wcześniej z tego wykopu /T. Galiński, Zespoły 
typu Tanowo ... , "Materiały Zachodniopomorskie", t. 33/. 

2. w sąsiedztwie wykopu XVI/96, na stoku wału, znaleziono w sumie kilkanaście 

zabytków krzemiennych. Są to wyłącznie drobne odłupki, odpady zarówno z surowca 
bałtyckiego, jak i z krzemienia dolnoodrzańskiego. Krzemienie są mezolityczne i nie

wątpliwie wiążą się z osadnictwem mezolitycznym - maglemoskim, analogicznie jak 
te z wykopu XVI/96. 

3. w sąsiedztwie wykopu XV/93/95, na terenie łąki w warstwie torfu znaleziono 
najwięcej zabytków krzemiennych i kamiennych. Oprócz odłupków i wiórów, wystąpiły 

dwa rdzenie wiórowe: paleolityczny i mezolityczny. Materiał jest więc mieszany. Część 
materiału jest z krzemienia dolnoodrzańskiego, część natomiast z surowca bałtyckie
go kredowego. Materiały te przynależą do osadnictwa ahrensburskiego badanego we 
wschodniej części wykopu XV /93 oraz innego - domieszka mezolityczna nasunięta 
z wyższych partii wału. 

Poza krzemieniami, znaleziono dwa tłuki kamienne i jeden gładzik. 

Pojedyncze odłupki, fragmenty wiórów i odpady znajdowano ponadto na większych 
odcinkach rozległej odkrywki, pojedynczo i bez wyraznego nawiązania do wykopali

skowych obiektów. 
Materiały pozyskane w trakcie przeprowadzania nadzoru znajdują się w Dziale 

Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

osada kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 
ślady osadnictwa kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i pófua epoka brązu-wczesna epoka żelaza) 
ślady osadnictwa kultury przeworskiej lub grupy czemiczyńskiej(?) (okres 

wpływów rzymskich) 

osada wczesnośredniowieczna (X-XI w.) 

Badania wykopaliskowe w ramach programu "Pogranicze chronologiczne kultury 
trzcinieckiej i łużyckiej na Lubelszczyźnie", przeprowadzone w dniach od 6 do 26 

maja przez dr Halinę Taras i mgr. Józefa Niedźwiedzia (Regionalny Ośrodek Studiów 

i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie, Muzeum im. Stanisława Staszica w Hru

bieszowie, Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) . 

Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 125 m2• 
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Założono 2 wykopy w środkowej i południowej partii stanowiska. Odkryto 18 
nowych i dokończono eksplorację siedmiu obiektów przebadanych częściowo w roku 
ubiegłym, a także kontynuowano badania dwóch rowków neolitycznych. Najstarsze 
obiekty związane były z kulturą wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej. Należy z nią 
łączyć oh. 59, w rzucie i w profilu owalny, oraz dwa rowki, które podobnie jak w roku 
ubiegłym zawierały nieliczne, drobne fragmenty ceramiki. Rowy na zbadanym odcin
ku biegły względem siebie równolegle z południowego wschodu na północny zachód, 
a odległość między nimi wynosiła około 4,5 metra. W profilu były v-kształtne i osiągały 
miejscami głębokość około 2 metrów. W oh. 59 znaleziono czarkę gruszkowatą, duży 
fragment naczynia doniczkowa tego, kilkanaście fragmentów innych naczyń glinianych, 
drapacz na wiórowcu i wiórek krzemienny. Czarkę gruszkowatą znaleziono także w ob. 
58, lecz znajdowała się ona w lisiej norze i zapewne została przywleczona z sąsiedniego 
oh. 59, bowiem oh. 58 zawierał późniejsze chronologicznie materiały. Zabytki neoli
tyczne zarejestrowano w warstwie kulturowej, z której pochodził też materiał kultury 
mierzanowickiej, również w tym sezonie reprezentowany śladowo, i kultury trzcinieckiej, 
występujący trochę liczniej. Jeden z nowo odkrytych oraz pięć częściowo wyeksploro
wanych w ubiegłym sezonie obiektów należało do kultury łużyckiej. Były to wyłącznie 
jamy gospodarcze, w profilu trapezowate, nieckowate i półowalne, w rzucie okrągłe lub 
owalne. Wypełniska ich zawierały skromne wyposażenie w postaci ułamków naczyń 
i kości zwierzęcych. Z tą kulturą należy łączyć prawdopodobnie 2 wyroby brązowe 
-dolną część szpili i ozdobę tarczkowatą (zausznicę?) -które znaleziono jednak poza 
obiektami kultury łużyckiej, oraz niewątpliwie liczne materiały pochodzące z warstwy 
kulturowej: m.in. nóżkę od pucharka ulwóweckiego(?), fragmenty naczyń sitowatych 
oraz ułamki talerzy glinianych. Kilka odkrytych w tym sezonie obiektów prawdopodob
nie można wiązać z kulturą przeworską lub grupą czemiczyńską. Należy do nich obiekt 
44 - prostokątna półziemianka z owalnym paleniskiem usytuowanym na zewnątrz, 
wykładane ceramiką palenisko i jama paleniskowa (ob. 45 i 57), które razem tworzyły 
obiekt ósemkowa ty. Z okresem tym związanych jest zapewne kilka jam gospodarczych 
(o b. 50, 53, 54 i 58?) . Trudność w jednoznacznym określeniu ich chronologii sprawiają 
liczne przerycia kretów, które część materiałów przemieściły na znaczne głębokości, 
niekiedy niszcząc dość czytelne warstwy zasypiskowe (dotyczy to także innych chro
nologicznie obiektów). Z okresu wczesnośredniowiecznego pochodziły dwie ziemianki 
(ob. 23 i 46) datowane na X-XI w., eksplorowane w tym sezonie w niewielkim stopniu. 
W jednej z nich (ob. 23), w narożniku północno-wschodnim, odkryto wspaniale za
chowany kwadratowy piec wapienny z wydrążonym wewnątrz kopulastym paleniskiem. 
Na konstrukcji wapiennej odbiły się kształty dwu słupów drewnianych, usytuowanych 
w narożnikach pieca, oraz podwalin ze ścian budynku, na których wspierał się piec. Przy 
południowo-zachodnim narożniku pieca odkryto także ślad po innym słupie, wokół 
którego widoczne były drobne dołki po drewnianych palikach. Tuż przy piecu, a zarazem 
obok słupa, bezpośrednio pod warstwą użytkową odkryto garnek gliniany, bardzo dobrze 
zachowany. Ślady w ziemiance świadczą o słupowej konstrukcji ścian. Dach wsparty był 
zapewne dodatkowo słupami od środka budynku, pośrodku półziemianki zarejestrowano 
bowiem prawdopodobnie ślady po słupach (ob. 34 i słup obok pieca, nie wyróżniony 
w osobny obiekt, oraz odkryty w tym sezonie kolejny dołek- oh. 56). Druga ziemianka 
(oh. 46) nieznacznie wchodziła w wykop. Kształtem prawdopodobnie jest zbliżona do 
ob. 23. W północno-wschodnim narożniku częściowo uchwycono wejście. Z okresem 

wczesnego średniowiecza należy łączyć kilka jam gospodarczych (ob. 42, 48, 49, 51 
i 55) oraz w przybliżeniu prostokątne palenisko do wyprażania rudy darniowej (o b. 52). 
Ten ostatni obiekt zawierał w swym wypełnisku sporo grudek wyprażonej rudy żela
znej, polepy i węgli drzewnych. Podobną funkcję pełnił odkryty w 1995 roku obiekt 4. 

Materiały zabytkowe zdeponowano w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie 
a dokumentacja przechowywana jest w PSOZ Zamość. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", 
t. III. - 1998 r. 

Badania będą kontynuowane. 



WIELICZKA, st. 96, 
gm.loco, woj. krakowskie, 
AZP 104-58/24 

WIELICZKA, st. 98, 
gm. loco, woj. krakowskie, 
AZP 104-58/51 

WITOLDÓW, st. l, 
gm. Szczawin kościelny, 
woj. płockie, 
AZP 54-52/108 

osada otwarta kultury lendzielskiej (neolit środkowy) 
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 22 do 29 sierpnia 

przez mgr. Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka) . Finansowane 
przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 72,75 m2• 

Zarejestrowano następujący układ stratygraficzny: warstwa l- humus (0-20 cm), 
warstwa 2 - podglebie (20-40 cm), warstwa 3 - kulturowa ( 40-80 cm), warstwa 4 
-gliniasty calec (od 40 i 80 cm). Odkryto jamę kulturową i chatę- ziemiankę (obiekty 
uchwycono odcinkowo) oraz 3 ślady po jamach słupowych. Materiał zabytkowy sta
nowiły nieliczne fragmenty naczyń glinianych, wyroby krzemienne (wióry, odłupki) 
z surowca jurajskiego i polepa. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wie
liczka. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Sprawozdaniach i Materiałach do Dziejów 
Żup Solnych w Polsce". 

Badania będą kontynuowane. 
' • • ' • ,_ ~ ' : • • • . '. • l 

osada kultury lendzielskiej (neolit środkowy) 
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, koniec II- początek 

III w.) 
osada wczesnośredniowieczna (X-XI w.) 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 12 do 21 sierpnia 
przez mgr. Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka) . Finansowane 
przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 60m2• 

Układ stratygraficzny był następujący: warstwa l - humus (0-20 cm), warstwa 
2 - podglebie (20-50 cm), warstwa 3 -kulturowa (do 10 cm grubości), warstwa 4 
-gliniasty calec. Odkryto kolistego kształtu jamę kultury lendzielskiej z okresu środ
kowego neolitu, skupisko ceramiki, polepy i silnie przepalonych kamieni (palenisko) 
tej kultury, nieregularną jamę kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, 2 
wczesnośredniowieczne paleniska (prostokątne i owalne) z kamieni piaskowcowych 
i ślad po jarnie słupowej w pobliżu jednego z nich. W wypełnisku obydwu obiektów 
natrafiono na ułamki naczyń o esowatym profilu, obtaczanych na kole garncarskim, 
a także na węgle drzewne i polepę. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wie
liczka. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Sprawozdaniach i Materiałach do Dziejów 
Żup Solnych w Polsce". 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych fazy wióreckiej (neolit) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez dr Małgorza

tę Rybicką. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 
1475 m2• 

Odkryto bardzo bogaty zbiór ceramiki o stylistyce nawiązującej do Przybranówka, 
st. 43 oraz około 500 krzemieni. Dominują wśród nich wyroby z krzemienia czekola
dowego. Zarejestrowano również cztery skupiska polepy i gliny, które mają być pozo
stałościami po chałupach. W ich otoczeniu odkryto różnego typu jamy gospodarcze. 
Pobrano próbki do datowania 14C. 

Stanowisko w Witoldowie jest jedną z osad kultury pucharów lejkowatych, tworzą
cych skupienie punktów osadniczych tej kultury w rejonie Białki, st. 2, gdzie również 
prowadzono w latach 1996-1997 badania wykopaliskowe. W wyniku tych prac wstępnie 
rozpoznano dwa zróżnicowane chronologicznie stanowiska z fazy wióreckiej kultury 
pucharów lejkowatych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Et
nograficznym w Łodzi. 
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WITOWY MOST, st. 2, 
gm. Baranowo, 
woj. ostrołęckie 

WOJCIESlYCE, st. 86, 
gm. Kłodawa, 
woj. gorzowskie, 
AZP 44-12/170 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Monografii osadnictwa kultury pucharów 
lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim"- prawdopodobnie jako wydawnictwo Muzeum 
Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 

Badania powinny być kontynuowane, ponieważ obszar osady ma być zalesiony. 

osada leśno-wschodnioeuropejskiego kręgu kulturowego (neolit) 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z eksploatacją piasku z powierzchni 
stanowiska, przeprowadzone w dniach od 15 do 27 września przez dr. Andrzeja Z. 
Bokińca (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu) i mgr. Jarosława Sobieraja (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie). Przebadano 
powierzchnię 155,5 m2• 

Zachowany fragment wydmy (obecnie nieco ponad 2 ary) stanowi około 15% re
jonu eksploatowanego, nie ma jednak podstaw do oszacowania, jaką dokładnie część 
zniszczonego obecnie obszaru zajmowało pierwotnie stanowisko archeologiczne. Ana
liza uwarstwienia wydmy pozwoliła na wydzielenie kilku jednostek stratygraficznych. 
Pod darnią do głębokości 15-20 cm występował humus współczesny ze stosunkowo 
niewielką zawartością próchnicy. Pod nim do głębokości 80-90 cm usytuowana była 
warstwa ciemnej ziemi, w której wydzielono kilka odmian różniących się konsystencją 
i zabarwieniem. Najciemniejszą barwę miała ona w dolnej części, na granicy z eolicz
nym piaskiem, który tu należało uznać za skałę macierzystą. Ponieważ granice między 
poszczególnymi warstwami były bardzo płynne, po zdjęciu humusu kontynuowano 
eksplorację stanowiska za pomocą warstw mechanicznych o miąższości l O cm. Wszystkie 
zabytki lokalizowano na planach w obrębie warstw. Łącznie pozyskano 650 fragmentów 
ceramiki i 893 krzemienie. Pobrano też próby węgla drzewnego, gleby oraz stosunko
wo liczny (około 80 fragmentów) materiał kostny. Oprócz nielicznych materiałów 
reprezentujących okres nowożytny (15 fragmentów ceramiki), pozostałe materiały 
należy datować na neolit i łączyć z leśno-wschodnioeuropejskim kręgiem kulturowym. 
Większość ceramiki pochodzącej z obiektów reprezentuje jednolity stylistycznie zbiór, 
który można wiązać ze środkową (łysogórski typ według M.M. Carniauskiego) fazą 
kultury niemeńskiej. Wstępna analiza materiałów pozwala również postawić hipote
zę, że ceramika reprezentująca najmłodszą fazę osadnictwa jest zbliżona do stylistyki 
cerarniki linińskiej. Fakt obecności na tego typu na stanowisku czytelnego układu 
stratygraficznego, występowania obiektów i stosunkowo dobrze zachowanych źródeł 
pochodzenia organicznego, nadaje mu wyjątkową rangę poznawczą. Konieczne jest 
prowadzenie dalszych badań radiowęglowych, paleohiologicznych i gleboznawczych (te 
ostatnie - biorąc pod uwagę stan zagrożenia stanowiska - należałoby przeprowadzić 
jak najszybciej). 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. - Sulisław prowadzone przez 

mgr Małgorzatę Pyrlak (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsię
biorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 18 m2. 

Na stanowisku nr 86 w Wojcieszycach założono trzy wykopy o wymiarach 2m x 3 m, 
leżące na trasie przebiegu gazociągu. 

Wykop nr I znajdował się tuż przy skarpie rzeki Srebrnej. Pod warstwą orną ok. 0,30 
m, wystąpiła warstwa erozyjno - zalewowa, o miąższości 0,40 m. Pod nią zaś warstwa 
kulturowa (0,40 m) z ułamkami ceramiki kultury pucharów lejkowatych. Przy profilu 
zachodnim, na głębokości 1,40 m od poziomu gruntu odkryto pozostałości najprawdo
podobniej paleniska z ułamkami cerarniki KPL oraz węglem drzewnym (bez konstrukcji 
kamiennej). Obiekt ten miał kształt nieregularny o wymiarach 1,70 m x 0,80 m. 

W profilu wschodnim, na głębokości 1,20 m od poziomu gruntu zarejestrowano duże 
fragmenty przepalonego drewna. Maksymalna głębokość wykopu wyniosła 1,60 m. 

W wykopach II i III pod warstwą orną pojawił się calec. W wykopie II była to ruda 
glina, zaś w wykopie III żółty piasek. 



WOLA WĘGIERSKA, 
st. 3, gm. Rozwienica, 
woj. przemyskie, 
AZP 107-81/48 

Wyskoć, st. 2, 
gm. Kościan, woj. leszczyńskie 

Mateńał zabytkowy znajduje się w Muzeum w Gorzowie Wlkp. 
Literatura: Małgorzata Pytlak, Badania archeologiczne na terenach budowy wiertni 

i sieci gazociągów w Gorzowie Wielkopolskim oraz w gminach: Klodawa, LubiszYn, Dębno, 
w: Archeologia Środkowego Nadodrza, t. II, s. 267-270, Zielona Góra, 2002 

kurhan kultury ceramiki sznurowej (neolit, 2450 przed Chrystusem) 
Ratownicze badania wykopaliskowe w ramach programu "Zanikające kurhany 

- starożytne mogiły ziemne z III tysiąclecia przed Chrystusem na Pogórzu Karpackim 
jako źródła do osadnictwa pradziejowego ziemi przemyskiej", przeprowadzone w dniach 
od 30 lipca do 27 sierpnia przez mgr Ewę Sosnowską (Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu). Konsultacja prof. dr hab. Jan Michnik (Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN w Krakowie). Finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię o średnicy 8 m. 

Kurhan o zachowanej wysokości l ,2-1 ,3 m i średnicy 11-12 m usytuowany był na 
jednym z garbów Pogórza Oynowskiego. W chwili przystąpienia do badań był zniszczony 
od strony południowo-zachodniej i północno-zachodniej prawie do połowy objętości 
nasypu. Stratygrafia warstw w zachowanej części nasypu przedstawiała się następują
co: warstwę zewnętrzną "a" stanowił ciemnobrunatny humus leśny o miąższości 5-10 
cm, wypełniający także różnego rodzaju zagłębienia (do 20 cm) w płaszczu kurhanu 
-być może po korzeniach. Pod nią zalegała żółtordzawa, eluwialna warstwa "b" o nie
jednakowej miąższości (od 20 do 40 cm), poniżej której znajdowała się warstwa "c" 
-iluwialna, barwy szarej, o miąższości do 50 cm. Przykrywała ona kolejną warstwę "d" 
-eluwialną koloru szarego, o nierównomiernej miąższości (od 10 do 30 cm), zalegającą 
bezpośrednio na żółtawym calcu, który stanowił najprawdopodobniej odmianę spiasz
czonego lessu. W centralnej partii kurhanu, najpewniej pośrodku jego pierwotnego 
obwodu, znajdowała się jama grobowa, w rzucie poziomym owalna, zońentowana po osi 
północny wschód-południowy zachód, o rozmiarach na poziomie calca 260 x 110 cm, 
zaś przy dnie 200 x 90 cm. Jama była więc w swej dolnej partii nie tylko zwężona, ale 
przede wszystkim wyraźnie skrócona od strony południowo-zachodniej, równocześnie 
u góry istniał jakby niski stopień. Dno jej było płaskie, zagłębione w calec do 50 cm. 
Wypełniska jamy stanowiła ziemia barwy jasnopopielatej. Krawędź wypełniska miała 
zabarwienie jasnopomarańczowe, tworzące obwódkę szerokości 10 cm. Na dnie, mniej 
więcej pośrodku obwodu jamy, leżał zgnieciony pucharek moździeżowaty, ornamen
towany na całej powierzchni poziomymi pasmami ukośnych naprzemianlegle kresek, 
które tworzyły motyw luźnej jodełki. Po wschodniej stronie pucharka znajdowały się: 
toporek kamienny o romboidalnym kształcie, duży wiór krzemienny i 3 inne artefakty 
z tego samego surowca. Bezpośrednio nad wypełniskiero jamy grobowej ziemia w nasypie 
kurhanu tworzyła kopczyk. Poza obrębem jamy grobowej, pod nasypem kurhanu (od 
głębokości 85 do 110 cm), natrafiono na liczne węgle drzewne, w tym także spalone 
fragmenty belek. Na głębokości 115 cm od wierzchołka kurhanu zarysował się rowek 
o niezbyt regularnym przebiegu, opasujący przestrzeń o średnicy 2-3 m. W materiale 
znalezionym w różnych częściach nasypu kurhanu (poza kopczykiem nad jamą gro
bową) zdecydowanie przeważały drobne fragmenty ceramiki. Wystąpiło także kilka 
artefaktów krzemiennych. Kurhan można łączyć z ludnością pochodzącą z obszaru 
górnego Dniestru, prawego dorzecza ·sanu i dorzecza górnego Bugu. Obiekt został 
zrekonstruowany, wykonano też analizy węgla 14 C w labaratońurn Instytutu Fizyki 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Mateńały i dokumentacja przechowywane są w Towarzystwie Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Roczniku Przemyskim", t. 34, 1999, z. 3 
- "Archeologia". 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 
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ZAGAJE 
STRADOWSKIE, st. 6, 
gm. Czamocin, 
woj. kieleckie, 
AZP95-61/-

Zagórzyce, st. 4, 
gm.Kazimierza Wielka, 

1 
woj. kieleckie 

Ząbie, st. 10, 
gm. Olsztynek, 
woj. olsztyńskie 

ŻUŁA WKA MAłA, st. l, 
gm. Wyrzysk, woj. pilskie, 
AZP 37-31/80 

osada kultury lendzielskiej (neolit) 
grób kultury pucharów lejkowatych (neolit) 

Badania konserwatorsko-weryfikacyjne, przeprowadzone w dniach od 4 do 30 
sierpnia i od 6 do 11 października przez mgr Barbarę Burchard (Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN Odział w Krakowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 200m2• 

W trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1991-1996 na Mogile 
Stradowskiej (st. l w Zagaju Stradowskim) uzyskano informację o przypadkowych 
odkryciach dwóch grobów kultury pucharów lejkowatych na polach położonych na 
północ od zabudowań wsi, w odległości około 700 m w kierunku północnym od Mogiły 
Stradowskiej. Według relacji odkrywców, groby były obudowane kamieniami z lokalnej 
skały wapiennej, wyposażone w pojedyncze naczynia-kubki z uchami typu ansa lunata. 
Sygnalizowano również, że kamienie są wyorywane, co było powodem poszukiwania 
dalszych grobów. 

W 1997 r. otwarto wykop o wymiarach 40 x 5 m, w którym jednak nie natrafiono 
na groby. Natomiast w obiektach będących zapewne naturalnymi zagłębieniami zna
leziono około 200 fragmentów różnych skał pochodzenia morenowego, niewątpliwie 
przetransportowanych przez człowieka. Część fragmentów miała charakter odłupków 
bądź form przygotowanych do dalszej obróbki w celu wykonania narzędzi. Większość 
posiadała ślady ostrokrawędzistych odbić. Wydaje się, że natrafiono na ślady wytwór
czości kamieniarskiej, trudnej do scharakteryzowania z powodu braku materiałów 
porównawczych (dotyczy to w ogóle eksploatacji kamieni pochodzenia morenowego 
w celach produkcyjnych). Trudno też sklasyfikować chronologicznie te materiały 
-bardzo nieliczne fragmenty ceramiki kultury lendzielskiej przy braku jakichkolwiek 
innych nie upoważniają do zaliczenia ich do tej kultury. 

Za istotne osiągnięcie badawcze w sezonie 1997 uznać należy zlokalizowanie 
i powtórne odkopanie grobu oznaczonego nr 5, amatorsko wyeksplorowanego przez 
właściciela pola. Zarys dna jamy grobowej na głębokości około 35 cm miał kształt 
prostokątny, osią długą zorientowany był w kierunku północ-południe. W zasypisku 
znajdował się fragment ludzkiej kości długiej oraz liczne fragmenty skały wapiennej. 

Materiały przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN Odział 
w Krakowie, dokumentacja w PSOZ w Kielcach. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Sprawozdaniach Archeologicznych". 
Badania nie będą kontynuowane. 
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patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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patrz: wczesna epoka żelaza 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury amfor kulistych (neolit) 
drewniane konstrukcje przeprawowe kultury amfor kulistych (neolit, 3000-

2600 p.n.e.) 
ślady osadnictwa kultury cerarniki sznurowej (wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Magdalenę Suchorską-Rolę 
i mgr. Jarosława Rolę. Finansowane przez Komitet Badań Naukowych (projekt badawczy 
nr l HOl G 056 08) i PSOZ. Szósty sezon badań. Przebadano powierzchnię 100m2• 

Kontynuowano badania z 1996 r., poszerzając wykopy w kierunku zachodnim. 
Zarejestrowano warstwę kulturową wypłycającą się w kierunku zachodnim, z licznymi 
fragmentarni ceramiki kultury amfor kulistych fazy klasycznej, materiałem krzemiennym 



.r----------------------------------------------------~-----------------------------------

i kośćmi zwierząt. Z tą fazą osadniczą wiążą się obiekty głównie posłupowe, wskazujące 
prawdopodobnie na kilkufazową aktywność budowlaną. W spągu warstwy kulturowej 
zarejestrowano materiał ceramiczny i nieliczny krzemienny kultury ceramiki wstęgowej 
rytej (późna faza rozwojowa, styl żeliezowski). Z aktywnością osadniczą ludności tej 
kultury wiąże się przebadana w tym sezonie glinianka. Jako domieszka bez bliżej okre
ślonego kontekstu wystąpił nieliczny materiał ceramiczny kultury ceramiki sznurowej 
fazy klasycznej i kultury łużyckiej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile. 
Badania będą kontynuowane. 
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Bąkowo, st. l, l gm. Wyrzysk, woj. pilskie 

1 Biała, st. A, gm. loco, 
j woj. opolskie 

BOROWO, st. 12, 
gm. Dobre, 
woj. włocławskie, 
AZP 46-44/42 

BRUSZCZEWO, st. 5, 
gm. Śmigieł, 
woj. leszczy1iskie, 
AZP 61-24/15 

EPOKA BRĄZU 
Wczesna epoka brązu 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: neolit 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury amfor kulistych (neolit) 
osada horyzontu trzcinieckiego {wczesna epoka brązu) 

Prace na stanowisku, przeprowadzone w ramach "programu ratownictwa przestrzen
nego nad środkową Bachorzą", przez dr Marzenę Szmyt i mgr Małgorzatę lgnaczak 
(Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) . Czwarty sezon 
badań . Przebadano powierzchnię 60 m2• 

Zlokalizowano pozostałości siedmiu obiektów, w tym półziemiankę kultury trzci
nieckiej o konstrukcji ścian opartej na słupach. Pozostałe obiekty to jamy gospodarcze 
związane z kulturą pucharów lejkowatych i kulturą amfor kulistych. 

Badania będą kontynuowane. 

osada obronna kultury unietyckiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres 

wpływów rzymskich) 
ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l 7 października do 7 li
stopada przez dr. Janusza Czebreszuka (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) przy współudziale doc. dr. hab. Sławomira Kadrowa (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie), mgr mgr Adrlany Romańskiej i Patrycji 
SUskiej. Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań obecnej ekipy. Przebadano 
powierzchnię około 0,24 ara. 

Wcześniej prowadzono na stanowisku badania wykopaliskowe w latach 1964-68, 
1995-1996. 

Tegoroczny sezon miał na celu weryfikację hipotezy o istnieniu w północnej części 
stanowiska fosy-rowu, oddzielającej interesujący nas obiekt od wysoczyzny oraz stwier
dzenie stopnia jej zniszczenia (niwelacji). Wiele wysiłku włożono też w pozyskanie 
materiałów do wieloaspektowych analiz paleośrodowiskowych. 

Skupiono się na realizacji trzech zadań badawczych: 
l. badania wykopaliskowe w ramach wycinka fosy-rowu, 
2. wykonanie serii odwiertów na całej powierzchni stanowiska oraz 
3. pozyskanie próbek do analiz paleośrodowiskowych. 
Prace prowadzone były w dwóch etapach: w początkach czerwca 1997 roku- po

zyskanie próbek do wstępnej oceny przydatności w badaniach patynologicznych osa
dów organicznych otaczających osadę (realizowany we współpracy z paleobotanikami 
z Berlina) oraz na przełomie października i listopada 1997 roku - wykonanie badań 
wykopaliskowych, odwiertów i zebranie pozostałych próbek paleoekologicznych. 

Ad l. Badania wykopaliskowe zrealizowano w wykopie o wymiarach 3 x 8 m, usytu
owanym w ten sposób, by swoim zasięgiem obejmował partię wewnętrzną przykrawędną, 



Brzeziny,Trójnia, st. 26, 
gm. Lubartów, woj. lubelskie 

Czchów, st. 10, gm. loco, 
woj. tarnowskie 

stokową i denną fosy-rowu. Zarejestrowano profil o skomplikowanym układzie antropo
genicznych przebarwień, sięgający w najgłębszych miejscach 4 m poniżej współczesnej 
powierzchni. Wstępna analiza kulturowej zawartości poszczególnych warstw wskazuje 
na istnienie trzech układów stratygraficznych. 

Układ L Jest on wyraźnie najstarszy i z nim wiązać należy wykopanie fosy-rowu. Obej
muje on przebarwienia stokowe oraz położone na dnie rowu w strefie przystokowej dwie 
konstrukcje palisadowe. Część stokowa, w swojej górnej partii jest wyłożona warstwą 
gliny, zapewne dla wzmocnienia piaszczystego stoku. Warstwa ta kończy się w formie 
"półki" przed pierwszą palisadą, która jest nieco płytsza od oddalonej od niej o ok. l 
m na północ, drugiej palisady. Ostatnia z wymienionych jest najbardziej zagłębionym 
fragmentem profilu, a jej przydenny fragment znajduje się już na poziomie wód grunto
wych, dzięki czemu zachowały się znaczne ilości przedmiotów z surowców organicznych. 

Najważniejsze znaczenie ma odkrycie fragmentu palisady, która składała się z dranic 
o półkolistym kształcie i o średnicy ok. 35-40 cm. Pozyskano z niej fragmenty drewna, 
które potencjalnie mogą być przydatne dla analiz dendrochronologicznych. Układ 
I jest archeologicznie datowany przez materiały ceramiczne z początków epoki brązu. 

Układ II. Jest to efekt pierwszego etapu niszczenia- erozji humusu z części centralnej 
stanowiska, czego wynikiem było przesunięcie stoku rowu-fosy o ok. 80 cm (w górnej 
części) i wypłycenie partii dennej o ok. 70-80 cm. Omawiana forma wklęsła nadal 
jednak wyraźnie zaznaczała się w terenie. Obecność w tym układzie materiałów cera
micznych z wczesnej epoki brązu i kultury łużyckiej wskazuje, iż ta wypłycana forma 

rowu-fosy mogła być użytkowana przez ostatnią z wymienionych. 
Układ III. Jest to pozostałość całkowitego zasypania rowu-fosy na odcinku objętym 

wykopem. Wstępna analiza zalegających w nim materiałów ceramicznych wykazała 
obecność fragmentów naczyń z wczesnej epoki brązu, kultury łużyckiej i przeworskiej 
oraz ślady działalności metalurgicznej . Można więc wysunąć hipotezę, iż na odcinku 
objętym wykopem rów (fosa?) wykopany we wczesnej epoce brązu został w pełni zasy
pany jeszcze w starożytności, a mianowicie w okresie wpływów rzymskich. 

Ad 2. Wykonano w surnie 95 odwiertów na obszarze całego stanowiska, z głównym 
skupieniem w strefie przebiegu rowu-fosy. Wiercenia wykazały, iż rów-fosa nie biegnie 

dnem obserwowanego w aktualnym ukształtowaniu powierzchni lekkiego wklęśnięcia 
terenu, ale nieco na południe od niego, pomniejszając tym samym obszar stanowiska 

zamknięty fortyfikacja mi. 
Ad 3. W trakcie badań czerwcowych pobrane zostały trzy rdzenie próbne, których 

wstępna analiza już została wykonana przez dr. S. Jahnsa z Deutsches Archaologisches 
Institut z Berlina. Wyniki analiz są obiecujące: sedymenty wokół stanowiska sięgają 
w nieprzerwanej formie do okresu atlantyckiego, a w niektórych miejscach także do 
późnego glacjału, co pozwala mieć nadzieję na wykonanie w przyszłości pełnego profilu 

palynologicznego, obejmującego cały okres aktywności człowieka w okolicy stanowiska 
w Bruszczewie. Ponadto już w trakcie jesiennych wykopalisk pozyskane zostały próbki 
materiałów z profilu do dalszych badań palynologicznych, a także geomorfologicznych 
i do 14C (3 próbki) . Do analizy przekazane zostały także materiały faunistyczne. 

Już na aktualnym, wstępnym etapie analizy wyników badań w sezonie 1997 należy 
podkreślić niezwykłą wprost wartość stanowiska w Bruszezewie 5. Odkryte na nim 
drewniane konstrukcje obronne z początków epoki brązu nie posiadają jakichkolwiek 
analogii na całym Niżu Europejskim. 

Materiał i dokumentacja znajdują się w Instytucie Prahistorii UAM Poznań, kopia 

w PSOZ w Poznaniu, delegatura w Lesznie. 

Badania powinny być kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

~~--~--------------~----------------~~~--~--~~ 

patrz: neolit 
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Deszkowice, st. l, 
gm. Sułów, woj. zamojskie 

Garbina, st. 2, 
gm. Frombork, 
woj. elbląskie 

Gołańcz, st. 69, 
gm. loco, woj. pilskie 

GRODZISK 
MAZOWIECKI, st. II, 
gm. loco, woj. warszawskie, 
AZP 59-62!13 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: neolit 

osada kultury trzcinieckiej (II okres epoki brązu) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu - wczesna epoka że-

la za) 
osada kultury grobów kloszowych (wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Sławomira Żół
kowskiego (P H U ANWIT Warszawa). Finansowane przez inwestora i właściciela 
nieruchomości: L. i E. Stawiekich oraz E. i A. Mroczkowskich, tj . firmę STAMBET
BUD s. c. Grodzisk Mazowiecki, ul. Mostowa 2. 

Pracami archeologicznymi objęto cały obszar stanowiska, zlokalizowanego w grani
cach działek nr ew. 41 i 48/2. Odsłonięto i przebadano całkowicie północno-wschodnią 
partię stanowiska, a jego pozostałe części rozpoznano wykopami sondażowymi. Prace 
ziemne związane z badaniami archeologicznymi prowadzono ręcznie. 

Stanowisko zajmowało niewielkie, piaszczyste wyniesienie, wyeksponowane ponad 
dolinę rzeczki Mrownej. 

Badania archeologiczne na stanowisku przebiegały w dwóch etapach. W pierwszym 
przebadano 130-to metrowej długości i metrowej szerokości wykop (wykop l) biegnący 
wzdłuż północnej krawędzi działek (wykorzystany później jako wykop pod fundament 
ogrodzenia działek) oraz 7 wykopów długości 60-90 m, 2-metrowej szerokości (wykopy 
II-VIII), oddalonych od siebie o 5 m, przebiegających po linii E-W W drugim etapie 
badań "wypełniono" przerwy pomiędzy wspomnianymi wykopami w północnej części 
stanowiska (wykopy IX, XII-XV), w jego części centralnej (wykopy XVI i XVII) oraz 
poprowadzono dwa równoległe wykopy (wzdłuż linii północ-południe) w południowo
zachodniej części stanowiska). 

W przebadanych wykopach zaobserwowano warstwę kulturową barwy jasnobrą
zowo-ciemnożółtej, o przeciętnej grubości 0,30-0,45 m, zalegającą nieprzerwanie 
w centralnej i północnej partii stanowiska, kończącą się we wschodniej części działek 
i wypłycającą się w części centralnej stanowiska. W warstwie tej odkryto kilkaset 
fragmentów ceramiki starożytnej, grupujących się w nieregularne koncentracje (ślady 
po zniszczonych obiektach?) . 

Jako luźne znalezisko (w dolnej partii humusu) odkryto fragment żarna z okresu 
wpływów rzymskich. Ponadto odkryto 13 obiektów starożytnych, występujących 
w dolnych partiach wspomnianej warstwy i pod nią. Obiekty miały charakter osadniczy 
Qamy przetwórcze i zasobowe), były owalne (o średnicy 1-1,5 m) i płytkie (miskowate 
w profilu, o głębokości do 0,5-1,0 m) . Ich wypełniska stanowiła brunatna ziemia, 
z nielicznymi węglami drzewnymi i niewielką ilością fragmentów ceramiki starożytnej. 
Odkryte obiekty koncentrowały się w północnej części stanowiska (8) oraz w jego 
centralnej i południowo-zachodniej części ( 4), jeden zaś obiekt wystąpił we wschodniej 
partii stanowiska. Większe fragmenty naczyń grobowych (?) odkryto w południowo-za
chodniej części stanowiska, w żółtym piasku, na terenie prawdopodobnie zniszczonym. 
Rozszerzenie pola prac archeologicznych w tej strefie nie przyniosło nowych znalezisk, 
potwierdzając jedynie obserwacje świadczące o zniszczeniu części stanowiska, zajmującej 
kulminację wyniesienia (poprzez orkę i procesy stokowe). We wschodniej części działek 
stwierdzono znaczne zniszczenia terenu z lat ostatnich - wykopy i doły śmietniskowe 
oraz zupełny brak mateńału zabytkowego. Wykop I ujawnił zniszczenia spowodowane 
przez wykop pod kolektor. W południowym krańcu stanowiska, w badanych wykopach 
odkryto gytię i ślady podmokłego niegdyś terenu. 



Grodzisko Dolne, st. 22, 
gm.loco, woj. rzeszowskie 

ffiomcza, st. l, gm. Sanok, 
woj. krośnieńskie 

HREBENNE, st. 10, 
gm. Horodło, 
woj. zamojskie, 
AZP 85~95/42 

HREBENNE, st. 31, 
gm. Horodło, woj. zamojskie 
AZP 85~95175 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że stanowisko 
jest osadą kultury trzcinieckiej (II okres epoki brązu) i kultury grobów kloszowych (?) 
(wczesna epoka żelaza?) a także kultury łużyckiej (epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 
ze stosunkowo skąpym materiałem zabytkowym w postaci nielicznych fragmentów 
naczyń glinianych, kilkunastu jam osadniczych oraz płytkiej warstwy kulturowej. 

Części centralna i zachodnia stanowiska, leżące na kulminacji wyniesienia zostały 
zniszczone przez orkę, procesy stokowe i wykopy współczesne . 

Badania zakończono. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: paleolit 

osada kultury wołyńsko~lubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 
osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
cmentarzysko kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
cmentarzysk kultury strzyżowskiej (wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Martę Polańską 
(Muzeum Lubelskie w Lublinie). Finansowane przez PSOZ. Przebadano 150m2• 

Stanowisko zostało odkryte podczas prospekcji powierzchniowej AZP. W sezonie 
1997 badania prowadzono w jego południowo-zachodniej i północno-wschodniej 
części. Celem badań było wyeksplorowanie niszczonych obiektów (w południowo
zachodniej partii orka wyniosła na powierzchnię pola fragmenty czaszki ludzkiej, 
a w części północno-wschodniej widoczne były zaciemnienia na powierzchni ziemi) 
oraz rozpoznanie sytuacji wokół grobu kultury strzyżowskiej, odkrytego w 1992 roku. 
Zarejestrowano 12 obiektów. Odsłonięto trapezowatą w przekroju, pionową jamę 
osadową kultury rnierzanowickiej (ob. 12/97), w której wypełnisku natrafiono na 
nieliczne znaleziska w postaci fragmentów ceramiki i kości zwierzęcych. Prawdopo
dobnie tej kulturze należy przypisać także obiekt 10/97, z niekompletnym szkieletem 
zwierzęcym w partii przydennej . Do czasu uzyskania dat radiowęglowych otwarta 
pozostaje kwestia przynależności kulturowej i chronologicznej obiektu 3/97, będącego 
jamą osadową, zawierającą zbiorowy pochówek dziecięcy oraz szczątki zwierzęce. Po
nadto odsłonięto 2 groby kultury strzyżowskiej. Jeden z nich (ob. 4/97) wyposażony 
był w amforę, sierp krzemienny, 3 ozdoby miedziane (zausznica i 2 skręty drutu) i 2 
paciorki fajansowe. W drugim, bezinwentarzowym (ob. 7/97), w centralnej części 
jamy grobowej odkryto źle zachowany szkielet leżący w pozycji wyprostowanej na 
wznak, zorientowany w kierunku wschód-zachód, głową ku zachodowi. Uchwycono 
również 6 obiektów bliżej niedatowanych ze względu na brak w ich wypełniskach 
materiału zabytkowego, a także obiekt nowożytny (ob. 2/97). W górnych partiach 
wypełnisk obiektów, poza obiektami i na powierzchni stanowiska znaleziono niewielką 
ilość zabytków, głównie drobne ułamki naczyń kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki 
malowanej oraz nieokreślonych kulturowo (kultury pucharów lejkowatych?, kultury 
łużyckiej?) 

Materiały zdeponowano w Muzeum Lubelskim w Lublinie, dokumentacja znajduje 
się w WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu . 

Wyniki badań będą opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", 
t. III, 1998. 

Badania powinny być kontynuowane. 

ślady osadnictwa neolitycznego 
cmentarzysko szkieletowe kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
cmentarzysko szkieletowe wczesnośredniowieczne 
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HREBENNE, st. 34, 
gm. Horodło, 
woj. zamojskie, 
AZP 85-95/78 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Martę Polańską 
(Muzeum Lubelskie w Lublinie). Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 
16m2• 

Stanowisko zarejestrowane zostało podczas badań powierzchniowych AZP. Usytu
owane jest na krawędzi cypla w dolinie bezimiennego cieku. Ekspozycja wynosi około 
15 m powyżej dna doliny. W sezonie 1997 odkryto 12 pochówków szkieletowych. Groby 
występowały na głębokości od kilkunastu do 46 cm od powierzchni ziemi, niekiedy 
tworzyły układy stratygraficzne (obiekty l i 12, 9 i 10) . Zwraca uwagę dość regularny 
układ pochówków względem siebie oraz ich znaczna koncentracja. Nie zaobserwowano 
zarysów jam grobowych. W jednym przypadku natknięto się na resztki drewnianej 
trumny (o b. 7). Stwierdzony został zróżnicowany sposób ułożenia zmarłych: przeważała 
pozycja wyprostowana na wznak (groby 5, 7, 9, 10, 12), odnotowano też układ na boku 
(grób 2) i na plecach (grób 4) z podkurczonymi nogami. W pozostałych pochówkach 
kości znajdowały się w układzie nieanatomicznym. Szkielety na ogół zorientowane 
były w kierunku wschód-zachód, głową na zachód (czasem z odchyleniem w kierunku 
północnym- grób 9), a dwukrotnie w kierunku północny zachód-południowy wschód, 
głową ku północnemu zachodowi (groby 2, 10). Niekiedy nie da się określić ich orien
tacji (grób nr 1). Z wyjątkiem grobów 9 i 10 pochówki zawierały szczątki młodych 
osobników. Klasyfikację chronologiczną i kulturową odkrytych obiektów utrudnia 
ubóstwo ich wyposażenia - zaledwie w jednym przypadku natrafiono na archeologicz
nie uchwytne pozostałości inwentarza grobowego w postaci śladu związków miedzi na 
żuchwie (grób 12). Próba interpretacji uzyskanych materiałów podjęta zostanie po 
zakończeniu badań antropologicznych. 

Materiały zdeponowano w Muzeum Lubelskim w Lublinie, dokumentacja znajduje 
się w WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. 

żelaza) 

ślady osadnictwa neolitycznego 
cmentarzysko szkieletowe kultury strzyżowsklej (wczesna epoka brązu) 
osada kułtury łużyckiej (środkowy i późny okres epoki brązu- wczesna epoka 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Martę Polańską 
(Muzeum Lubelskie w Lublinie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 24m2• 

Stanowisko zostało odkryte podczas badań AZP. W sezonie 1997 we wschodniej 
części stanowiska, w miejscach, gdzie na powierzchni pola omego wystąpiły fragmenty 
kości ludzkich i ułamki ceramiki kultury strzyżowskiej, założono 2 wykopy o wymiarach 
3 x 4 m każdy. 

Odkryto pozostałości dwóch grobów kultury strzyżowskiej oraz częściowo rozpo
znano trzy obiekty osadowe kultury łużyckiej. W wypadku lepiej zachowanego grobu 
(ob. 1/97) natrafiono na głębokości 17-21 cm na siłnie zdekompletowany szkielet. Był 
to pochówek jednostkowy, w którym zmarły ułożony był w pozycji wyprostowanej na 
wznak, w kierunku wschód-zachód, głową na zachód. W skład stosunkowo bogatego, 
zróżnicowanego inwentarza grobowego wchodziły: naczynie, 3 grociki krzemienne, 
2 ozdoby miedziane (?) -bransoleta oraz nieokreślony przedmiot, po którym pozostały 
jedynie ślady patyny na czaszce- oraz zawieszka z muszli, 5 w różnym stopniu zachowa
nych ozdób z szabli dzika i 3 paciorki fajansowe. W drugim grobie, niemal całkowicie 
zniszczonym (o b. 4/97), znaleziono bardzo nieliczne, silnie rozdrobnione i rozproszone 
kości. Niemożliwe było określenie układu i orientacji szkieletu. Z wyposażenia zachowały 
się jedynie fragmenty dwóch naczyń oraz czworoboczna płytka z szabli dzika. Spośród 
3 jam osadowych kultury łużyckiej, które datowane są na okres halsztacki, najciekawiej 
przedstawiał się obiekt 2/97. Nieckowata w profilu jama z płaskim dnem, sięgającym 
głębokości 116 cm, zawierała nieliczne ułamki ceramiki, w tym zdobioną misę, fragment 
ornamentowanego placka glinianego, szydło kościane, fragmenty kamieni z oszlifowaną 
powierzchnią i połupane kości zwierzęce. Spoza obiektów pochodzi kilkanaście ułam
ków naczyń, nieliczne zabytki krzemienne (m.in. grocik kultury cerarniki malowanej), 
fragment zawieszki z szabli dzika oraz ułamki kości zwierzęcych. 



Hubinek, st. 3, 
gm. Ulhówek, woj. zamojskie 

lłia, st. 3, 
gm. loco, woj. radomskie 

lłia, st. 10, 
gm.loco, woj. radomskie 

Jakuszowice, st. 2, 
gm. Kazimierza Wielka, 
woj. kieleckie 

JANKI DOLNE, st. 11, 
gm. Horodło, 
woj. zamojskie, 
AZP 85-96/58 

Materiały zdeponowane zostały w Muzeum Lubelskim w Lublinie, dokumentacja 
znajduje się w WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", 
t. III, 1998. 

patrz: neolit 

patrz: paleolit 

patrz: paleolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada i grób kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 
cmentarzysko szkieletowe kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury strzyżowskiej (wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (późny okres epoki brązu /wczesny okres epoki żelaza) 
ślady osadnictwa grupy czerniczyńskiej? z młodszego okresu przedrzymskiego 
nowożytne umocnienia obronne 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 do 2 7 wrześ
nia przez mgr. Józefa Niedźwiedzia i mgr. Wiesława Komana (Usługi Archeologiczne 
i Geodezyjne "Profil"). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano 
(łącznie na obu stanowiskach- Janki Dolne 11 i 12) powierzchnię 2,5 ara. 

Stanowiska nr 11 i 12 w Jankach zostały odkryte podczas badań powierzchniowych 
w 1983 r. przez dr. Andrzeja Kokowskiego. Oba położone są w strefie krawędziowej 
doliny Bugu, przy jednym z jego bezimiennych cieków, na dużych cyplach o ekspozycji 
okrężnej .. Badania sondażowe o niewielkim zakresie przeprowadzili tutaj w 1995 r. doc. 
J. Gurbai dr A. Zakościelna i na stanowisku 11 odkryli cztery obiekty gospodarcze a na 
st. 12 zniszczony pochówek ludzki. 

N a stanowisku 11 odkryto 13 obiektów osadowych o różnym charakterze: 2 naziem
ne obiekty słupowe, 11 jam gospodarczych i transzeję z II wojny światowej. Ponadto 
odsłonięto 2 pochówki ludzkie: jeden bardzo zniszczony, prawdopodobnie kultury 
wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej (wśród kości znaleziono wisiorek z muszelki 
oraz fragment wiórka krzemiennego), drugi szkieletowy, na dnie trapezowatej jamy, 
który obok szkieletu zawierał bransoletkę wykonaną z około 20 paciorków fajansowych 
oraz igłę kościaną. Ten drugi grób mieści się w konwencji bezceramicznych grobów 
kul tury rnierzanowickiej. 

Wśród obiektów osadowych występowały jamy zasobowe (ob. 4, 5, 10, 11, 14) 
i zasypiskowe. W rzucie poziomym miały kształt owalny lub kolisty o wymiarach 1-2 
m, w profilu były trapezowate bądź workowate (głębsze), albo nieckowate (płytsze). 
Obok jam zanotowano na stanowisku 2 obiekty słupowe (oh. 8 i 12) . Były to zapewne 
budowle naziemne, prawdopodobnie o charakterze gospodarczym, gdyż gęstość słupów 
(średnio co 50 cm) utrudniałaby poruszanie się po takim budynku. Ze względu na frag
mentaryczne przebadanie obu obiektów trudno określić ich wymiary, choć ich długość 
musiała sięgać kilkunastu metrów. Pod względem chronologicznym 4 obiekty można 
przypisać kulturze strzyżowskiej, natomiast 4 inne, a być może także 3 dalsze, należały 
do kultury łużyckiej . Trudno ustalić chronologię budowli słupowych (ob. 8 i ob. 12). 
Zostały one odsłonięte tylko we fragmentach, co dodatkowo utrudnia ich identyfikację 
chronologiczno-kulturową, niemniej ze stratygrafii wynika, że muszą być one młodsze 
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KAMIEŃSKIE, st. l, 
gm. Orzysz, 
woj. suwalskie, 
AZP 23-76/-

od kultury łużyckiej z okresu halsztackiego, gdyż naruszają obiekt 13 datowany na ten 
okres. Prawdopodobnie można je łączyć z materiałem lateńskim. 

W warstwie kulturowej , a niekiedy także w obiektach na złożu wtórnym, obok 
licznych materiałów kultury strzyżowskiej i łużyckiej odkryto materiały kultury cera
miki wstęgowej rytej z fazy nutowej , m.in. duże fragmenty czarki półkulistej oraz kilka 
fragmentów wylewów z ornamentem nutowym. Dość liczny, przeważnie rozdrobniony 
materiał ceramiczny należał do kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej, choć 
i tutaj zdarzały się większe fragmenty naczyń. 

Stosunkowo liczna grupa znalezisk związana jest z kulturą mierzanowicką- m.in. 
fragmenty naczyń zdobionych dwudzielnym sznurem oraz fragment z plastycznym 
guzkiem pod wylewem. Liczba zabytków pochodzących z warstwy kulturowej, które 
można zaliczyć do kultury trzcinieckiej jest niewielka. Odkryto kilka bardzo charak
terystycznych dla tej kultury wylewów ze ściętą ukośnie krawędzią, zdobionych pozio
mymi, dookolnymi żłobkami oraz 2 fragmenty ze środkowej partii, zdobione żłobkami 
poziomymi i pionowymi albo ukośnymi. 

Materiały zdeponowano w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszo
wie a dokumentacja znajduje się w PSOZ w Zamościu. 

Wyniki badań będą opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", 
t. III, 1998 r. 

Badania powinny być kontynuowane. 

zespół grobowy kultury kundajskiej (mezolit) 
kurhan z wczesnej epoki brązu 
wkopany w kurhan obiekt grupy prudziskiej (okres wędrówek ludów) 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Marka Łapo (Muze
um Kultury Ludowej w Węgorzewie). Finansowane przez Muzeum Kultury Ludowej 
w Węgorzewie . Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 127m2• 

Kontynuowano prace z 1996 r. W sezonie 1997 założono 3 wykopy w części pół
nocno-wschodniej (5/97), południowo-wschodniej (7 /97) i południowo-zachodniej 
(6/97) kurhanu. 

W wykopie 6/97, w nasypie zbudowanym z czarnej ziemi, odsłonięto obiekt 4. Było 
to nieregularne skupisko kości i zębów ludzkich, o powierzchni około O, 7 m2• Kości 

znajdujące się na wschodnim krańcu skupiska były przepalone, na niektórych stwier
dzono ślady brązu . Obok szczątków najprawdopodobniej dwóch młodych osobników 
znaleziono siekierkę krzemienną oraz fragmenty naczyń o obustronnie przecieranych 
powierzchniach, analogicznie do odkrytych w ubiegłym roku w obiekcie 3. Obiekt 4 
można datować na początek epoki brązu. We wschodniej partii wykopu 5/97 odkryto 
zachodnią część obiektu 5- dużej, prostokątnej w planie jamy, o wymiarach około 4,5 
x 7 m i miąższości około 1,4 m. Jama została wkopana w nasyp kurhanowy. Wypełniska 
w stropie było jednolite, szaropiaskowe, przy spągu z gliniastymi przebarwieniami. W ja
mie odkryto bardzo dużą ilość kamieni, fragmenty naczyń ceramicznych, m.in. z charak
terystycznymi zaszczypywaniami, oraz kości i zęby bydła, świni i konia (3: l: l). Obiekt 
o niejasnym przeznaczeniu można przyporządkować grupie prudziskiej i datować na 
okres wędrówek ludów. W części wschodniej wykopu 6/97, już poza zasięgiem płaszcza 
kamiennego, odsłonięto obiekt 6- jamę w przekroju zbliżoną do prostokąta z płaskim 
dnem, w planie owalną, o średnicach 0,95 i l ,3 m oraz miąższości do 0,5 m. Była ona 
wkopana w gliniasty calec. W intensywnie czarnym, piaskowym wypełnisku odkryto 
nieliczne, drobne fragmenty ceramiki, a w stropie jamy kawałek silnie spatynowanej, 
nowożytnej butelki. Być może jamę należy wiązać z pobliskim, nieistniejącym już dziś 
gospodarstwem Engwaldów. Eksplorację wykopu 7/97 przerwano po zadokumentowaniu 
dwóch warstw płaszcza kamiennego. We wszystkich wykopach odkrywano w płaszczu 
kurhanu zabytki datowane od mezolitu po okres nowożytny. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Kultury Ludowej w Wę
gorzewie (nr inw. A 10/97). 

Badania będą kontynuowane. 



Kichary Nowe, st. 2, 
gm. Dwikozy, 

Kowalewko, st. 12, 
gm. Oborniki, 

Krzemionki, st. l, 
gm. Bodzechów, 
woj. kieleckie 

Legionowo, st. VII, 
gm.loco, woj. warszawskie 

woj. warszawskie 

Miechowice, st. 4a, 
gm. Brześć Kujawski, 
woj. włocławskie 

Mogielnica, st. l, 
gm . .Korczew, woj. siedleckie 

Nawóz, st. 10, gm. Nielisz, 
woj. zamojskie 

Nawóz, st. 26, gm. Nielisz, 
woj. zamojskie 

Opatów, st. l "Żmigród", 
gm.loco, 
woj. tarnobrzeskie 

gm. Łaszczów, 
woj. zamojskie, 
AZP 93-92/3 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

cmentarzysko kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 
osada kultury amfor kulistych (neolit) 
osada z fazy schyłkowej kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu, XIII/XII

XII w. p.n.e.) 
cmentarzysko i osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
cmentarzysko kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 
cmentarzysko kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Jolantę Bagińską (Muzeum im. 
J. Petera w Tomaszowie Lubelskim), mgr Ewę Banasiewicz (PSOZ w Zamościu),mgr. 
Józefa Niedźwiedzia i dr Halinę Taras (Instytut Archeologii UMCS w Lublinie). 
Finansowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum im. 
J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska 
Kulturowego w Lublinie. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię l, 5 ha. 

Odsłonięto 16 nowych obiektów, wśród których wyróżniono: grób kultury mierza
nowickiej, 2 groby datowane na późny okres wpływów rzymskich i zniszczony grób, 
prawdopodobnie również z okresu wpływów rzymskich. Pozostałe obiekty, jamy gospo
darcze, związane są z osadą późnej fazy kultury trzcinieckiej. 

W grobie kultury mierzanowickiej częściowo zachowały się kości kończyn dolnych 
oraz grocik krzemienny i fragmenty amfory zdobionej ornamentem paznokciowym. 

Pierwszy grób z okresu wpływów rzymskich zawierał pochówek mężczyzl).y w wieku 
Maturus złożony w kłodzie drewnianej; na wysokości pasa leżała brązowa sprzączka 
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Potoka, st. l, 
gm. Michałowo, 
woj. białostockie 

PRUSZKÓW, st. 9, 
gm.loco, 
woj. warszawskie, 
AZP 58-64!9 

jednodzielna, o półkolistej ramie. Grób był prawdopodobnie oznaczony stelą drewnianą. 
Drugi grób zawierał birytualny pochówek kobiety w wieku Adultus: spalone kości czaszki 
i kręgów wkopano wtórnie w okolicach stóp zmarłej. Znaleziono w nim przedmioty 
brązowe: fibulę z podwiniętą nóżką, dolną cięciwą i kabłąkiem zdobionym nacięciami; 
zatyczkę, sprzączkę jednodzielną o półkolistej ramie, ponadto kamienny przęślik, koś
cianą okładzinę grzebienia, 2 paciorki bursztynowe i 5 szklanych, bursztynowy wisiorek 
trapezowaty oraz kości zwierzęce i fragmenty przepalonego granitu, Obydwa groby 
łączyć można z późną kulturą Gotów, charakter obrządku oraz wyposażenia nawiązuje 
do kultury widbarskiej oraz do grupy masłomęckiej. 

W warstwie kulturowej wystąpiły zabytki ceramiczne kultur: wołyńska-lubelskiej 
ceramiki malowanej, amfor kulistych, ceramiki sznurowej (?) i trzcinieckiej oraz 
przedmioty kamienne, krzemienne i kościane. Ponadto znaleziono tu brązowe oku
cie pasa i fragment sprzączki, pochodzące prawdopodobnie ze zniszczonych grobów 

rzymskich. 
Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ Lublin, delegatura 

w Zamościu a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum im. J. Petera w Toma
szowie Lubelskim. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", 
t. III., 1998 r. 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
osada produkcyjna kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-okres 

wpływów rzymskich) 
Badania wykopaliskowe wyprzedzające prace budowlane, przeprowadzone w dniach 

od 2 lipca do 8 sierpnia przez mgr Władysławę Roszyk. Finansowane przez PSOZ, pana 
Józefa Masiarza oraz państwa Agnieszkę i Zbigniewa Jodłowskich. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 927m2 • 

Stanowisko zostało odkryte w 1974 r., w trakcie badań powierzchniowych. Osada 
leży na niskim wzniesieniu nad denną terasą rzeki Żbikówka. Badaniami objęto działki 
o numerach 69 i 258, leżące we wschodniej części stanowiska. Na terenie działki 69 
wytoczono wykop o wymiarach 12 x 15 m, zaś na obszarze działki 258 szerokopłasz
czyznowy wykop o wymiarach 25 x 16,5 m i 8 sondaży. W zachodniej (działka nr 69) 
i południowej części (działka nr 258) teren stanowiska uległ całkowitemu zniszczeniu. 
W północnej, północno-wschodniej i wschodniej części zachowały się nawarstwienia 
kulturowe. Na stanowisku możemy wyróżnić dwa etapy osadnicze. Pierwszy związany 
jest z ludnością kultury trzcinieckiej- grupy mazowieckiej. Z jej pobytem należy łączyć 
zniszczony obiekt nr l? (wykop 1) . Na podstawie materiału zabytkowego możemy 
go wydatować na okres od drugiej połowy I okresu epoki brązu do pierwszej połowy 
II okresu epoki brązu. Drugi etap zasiedlenia należy wiązać z ludnością kultury prze
worskiej. Zajęła ona niewielkie wzniesienie nad rzeką Żbikówką. Badania uchwyciły 
prawdopodobnie południowy zasięg osady. Na jej skraju zlokalizowane zostały trzy 
wapienniki (nr 2, 6,8), 3 paleniska (nr 1,3,10), jamy o nieokreślonej funkcji (nr 4,7,9) 

i luźne skupisko kamieni. Wapienniki układają się pasem o orientacji północ-południe. 

Wyróżniono dwie odmiany: l . podkowiasty, niszowy o płaskim glinianym dnie; 2. 
podkowiasty, niszo wy bez dna (zniszczony?) . Wapienniki składały się z glinianej czaszy 
i prostokątnej jamy-paleniska z południowej strony. Czasza wapiennika wylepiona była 
z gliny na drewnianej konstrukcji, ramiona jej skierowane były na południe . Wapiennik 
nr 2, z glinianą podłogą, był użytkowany bardzo długo, na co wskazuje gruba warstwa 
przepalonego piasku. Zachowane fragmenty dwóch warstw polepy przewarstwionej 
niewypaloną gliną, a także układ warstw zasypiskowych czaszy wapiennika nr 8, wska
zywałyby na naprawę lub budowę pieca w tym samym miejscu. Na podstawie materiału 



Rybczyzna, st. 6, 
gm. Rajgród, woj. łomżyńskie 

Rzeszów, st. 54, 
gm.loco, woj. rzeszowskie 

Sanok, st. 54, 
gm. loco, woj. krośnieńskie 

Sędzin Drugi, st. 53, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie 

SKRZATUSZ, st. l, 
gm. Szydłowo, 
woj. pilskie, 
AZP 36-24/108 

Skneszew, st. XI, 
gm. Wiełiszew, 
woj. warszawskie 

Solniki, st. 2, 
gm. Zabłudów, 
woj. białostockie 

Strzyiów, st. 10, 
gm. Horodło, woj. zamojskie 

Susiec, st. 13, 
gm.loco, woj. zamojskie 

Teptiuków, st. 6, 
gm. Hrubieszów, 
woj. zamojskie 

zabytkowego znalezionego w obiektach i warstwie kulturowej możemy je datować na 
młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich. 

Materiały zabytkowe i dokumentacja znajdują się w Muzeum Starożytnego Hut
nictwa w Pruszkowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwach Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

cmentarzysko kultury grobsko-śmiardowskiej (wczesna epoka brązu) 
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Rolę 

(Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile) w celu zweryfikowania lokalizacji 
stanowiska. Finansowane przez Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile 
i Urząd Gminy w Szydłowie. Pierwszy sezon badań. 

Zarejestrowano ślady starych wykopów ( najprawdopodobniej z badań niemieckich 
w latach trzydziestych) oraz pojedyncze fragmenty ceramiki z wczesnej epoki brązu. 
Można przyjąć, że wyniki badań potwierdziły odtworzenie lokalizacji stanowiska. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: okres nowożytny 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

patrz: neolit 
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TRZCINICA, st. l, 
gro. Jasło, 
woj. krośnieńskie, 
AZP 109-71/2 

osada obronna z wczesnej epoki brązu 
grodzisko wczesnośredniowieczne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Jana Gancarskiego 
(Muzeum Historyczne- Pałac w Dukli). Finansowane przez Komitet Badań Nauko
wych. Szósty sezon badań. Przebadano powierzchnię 242m2• 

Badania były realizowane w ramach projektu badawczego KBN "Ufortyfikowane 
osiedle z początków epoki brązu w Trzcinicy jako przykład osadnictwa kultur zakarpa
ckich na obszarze polskich Karpat". 

Wykonano 4 wykopy. Wykopem nr XX przecięto III podgrodzie grodziska i ostat
ni wał od strony zachodniej. Dwa wykopy (nr XXI, XXII) przecinały II podgrodzie 
od strony południowej i były równoległe do wcześniejszego wykopu nr XVII. Jeden 
wykop {nr XIVa) przecinał wał grodziska pomiędzy majdanem i I podgrodziem i był 
poszerzeniem w kierunku północnym wcześniejszych wykopów (nr XN i IV). Wy
kop XIVa posiadał długość 19m i szerokość 3m, a na przestrzeni jednej ćwiartki od 
strony wschodniej szerokość 4 m. Jego powierzchnia wynosiła 64m2• Potwierdził, że 

charakter umocnień jest tu nieco inny jak z pozostałych stron majdanu. W miejscu 
wału było naturalne wyniesienie podłoża, które ułatwiało wykonanie umocnień. 
Odkryto tu podwójny rząd palisady, a nasyp wału był stosunkowo niski i posiadał 
ściany zabezpieczone drewnem. Natrafiono tu także na dalszy ciąg drewnianej 
konstrukcji wzmacniającej obwarowania odkrytej wcześniej w obu przyległych wy
kopach konstrukcji. Nie stwierdzono tutaj nasypu wału wczesnośredniowiecznego 
o charakterze podobnym do tego z innych stron grodziska. Być może znajdowała się 
tutaj brama i wał o konstrukcji palisadowej. Od strony majdanu u podnóża wału 
pod nawarstwieniami wczesnośredniowiecznymi zalegała warstwa kulturowa kultury 
Otomani-Fiizesabony, a przestrzeń przed samym wałem była jakby nieco pogłębiona 
przez wybranie ziemi na nasyp. Warstwa kulturowa była silnie nasycona zabytkami 
i częściowo zniszczona we wczesnym średniowieczu. Warstwa wczesnośredniowieczna 
od tej strony to przede wszystkim destrukt i zmyw z wału. Od strony I podgrodzia we 
wczesnym średniowieczu wybrano przed wałem ziemię aż do podłoża skalnego, niszcząc 
starsze nawarstwienia. Utworzyła się w ten sposób niezbyt głęboka fosa, wypełniona 
destruktem z wału. Przy końcu wykopu od strony zachodniej w narożniku NW od
kryto część wykopu II z badań A. Kunysza. Oprócz śladów konstrukcji obronnych nie 
stwierdzono tu żadnych innych obiektów. Wykop XXI o długości10m i szerokości 
1.5 m był równoległy do wcześniejszego wykopu XVII i leżał w odległości 11 m od 
niego. Zaczynał się w fosie otaczającej I podgrodzie od strony zachodniej. Miał na celu 
ustalenie zasięgu osady ludności kultury Otomani-Fi.izesabony od strony zachodniej 
i zweryfikowanie istnienia fosy przed tą osadą. Nie odkryto w nim żadnych obiek
tów poza fosą wczesnośredniowieczną przed wałem I podgrodzia, która dochodziła 
do podłoża skalnego i zniszczyła nawarstwienia zachodniego krańca osady kultury 
Otomani-Filzesabony. Nieco przed fosą wczesnośredniowieczną odkryto zagłębienie 
w rodzaju fosy, dochodzące do podłoża skalnego, ludności kultury Otomani-Filzesa
bony, wypełnione warstwą z zabytkami tej kultury. Ta niezbyt głęboka fosa kończyła 
osadę otomańską od strony zachodniej. 

Wykop XXII przecinał II podgrodzie grodziska od strony południowej . Dochodził, 

podobnie jak wykop XXI, do środka fosy wczesnośredniowiecznej przed wałem otacza
jącym I podgrodzie grodziska. Miał identyczny charakter jak wykop XXI. Nie odkryto 
w nim żadnych obiektów. Od strony wschodniej dochodził do dna fosy wczesnośred
niowiecznej, którym było zwietrzałe podłoże skalne. Nieco w kierunku zachodnim 
przed tą fosą, odkryto fosę zamykającą osadę ludności kultury Otomani-Fiizesabony. 
Była ona wypełniona otomańską warstwą kulturową, silnie nasyconą zabytkami od 
strony osady (E). W wypełnisku tym odkryto od strony wschodniej liczne bryły polepy 
konstrukcyjnej, a w partii przydennej rozrzucone skupisko kamieni i niezbyt liczne 
zabytki kultury Otomani-Fiizesabony. Dno fosy podnosiło się ku górze jeszcze nieco 
przed początkiem fosy wczesnośredniowiecznej. Fosa otomańska miała zatem bardziej 
prosty przebieg niż wczesnośredniowieczna i przecinała cypel prawie prostopadle do 
jego osi, w miejscu najbardziej do tego dogodnym. Przestrzeń tuż za nią od strony osa-



TRZCINICA, st. 22, 

gm. Jasło, 
woj. krośnieńskie, 
AZP 109-71/59 

j 

dy zniszczona została fosą wczesnośredniowieczną. W górnej części wykopu zalegała 
warstwa wczesnośredniowieczna, bardzo słabo nasycona zabytkami. 

Wykop XX o długości 54 m i szerokości 2,5 m przecinał ostatnie podgrodzie gro
dziska wczesnośredniowiecznego, poczynając od fosy przed wałem pomiędzy II i III 
podgrodziem, a fosą za ostatnim wałem od strony zachodniej. Uzyskano w ten sposób 
profil całego międzywala. W wykopie tym odkryto na dnie fosy przed najwyższym wa
łem, w szczelinie skalnej, zródło wody wykorzystywane przez mieszkańców grodziska. 
Dnem fosy od strony zachodniej prowadziła do niego droga wyłożona cienkimi, różnej 
wielkości płytkami z piaskowca, pomiędzy którymi odkryto nieliczne fragmenty ceramiki 
i węgle drzewne. Dno fosy stanowiło częściowo zwietrzałe podłoże skalne. Na całym 
podgrodziu podłoże skalne zalegało bardzo płytko, a szczególnie od ww. wymienionej 
fosy, gdzie była silniejsza erozja i skąd brano część ziemi na nasyp wału. W środkowej 
części wykopu odkryto chatę wczesnośredniowieczną, w wypełnisku której znaleziono 
niewielką ilość zabytków. Ostatni wał posiadał konstrukcję plecionkową, zbudowany 
był z ziemi i wzmocniony drewnem. Odkryto poprzecznie zalegające w stosunku do 
osi wału przepalone belki drewniane (zachowało się kilka poziomów) i ślady kołków 
ze ścianek zewnętrznych wału, między którymi przebiegała plecionka. Posiadał on 
340-350 cm szerokości. Z obu jego stron zalegała warstwa destruktu. Pod nim odkryto 
pierwotną warstwę glebową, w której znaleziono liczne węgle drzewne. Przed wałem 
od strony zewnętrznej była niezbyt głęboka fosa, powstała w wyniku wybrania ziemi na 
nasyp wału. Wał ten był konstrukcją jednofazową. W wykopie XX odkryto niewielką 
ilość zabytków, nie licząc brył polepy oraz węgli drzewnych. Przestrzeń ostatniego 
podgrodzia nie była chyba zbyt długo użytkowana, na co wskazuje zalegająca tu cienka 
warstwa kulturowa. 

Łącznie w tym sezonie badań odkryto kilka tysięcy zabytków, w większości kultury 
Otomani-Fi.izesabony. Przede wszystkim były to fragmenty ceramiki, kości, wyroby 
kościane i kamienne, odkryto też kilka fragmentów zabytków żelaznych. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Podkarpackim w Krośnie . 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury Otomani-Fi.izesabony (wczesna epoka brązu) 
osada wczesnośredniowieczna 

Badania sondażowe-ratownicze przeprowadzone w dniach od 16 września do 7 paz
ciziernika przez mgr. Jana Gancarskiego (Muzeum Historyczne- Pałac w Dukli). Finan
sowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 237,5 m2• 

Na stanowisku założono 4 wykopy. Wykop l posiadał długość20m i szerokość 2,5 
m. Na długości 6,5 m został poszerzony do szerokości 5 m. Poziom calca został uchwy
cony na głębokości 35 cm. Na tym poziomie widoczny był niezbyt jeszcze wyraznie 
zarys chaty wczesnośredniowiecznej (ob. l) o wymiarach ok. 220-230 x 500 cm oraz 
towarzyszącej jej jamy zasobowej (ob. 2), która położona była w jej południowo-wschod

nim narożniku i częściowo wychodziła poza obręb chaty. Chata posiadała prostokątny 
kształt. W profilu poprzecznym była nieckowata. Dochodziła do 70 cm głębokości od 
obecnej powierzchni. Jama zasobowa posiadała zarys prostokątny z siłnie zaokrąglonymi 
narożnikami i wymiary 180 x 140 cm. Dochodziła do 135 cm głębokości. Ku dołowi 
robiła się coraz bardziej owalna. W profilu była prawie prostokątna i miała płaskie dno. 
W warstwie ziemi ornej odkryto tu 21 fragmentów ceramiki, l brzeg, l paciorek szklany 
koloru granatowego oraz fragment żelaznej ostrogi z kolcem. Wszystkie zabytki zalegały 
nad ww. chatą i datowane są na wczesne średniowiecze. W wypełnisku chaty znaleziono 
122 fragmenty ceramiki, 4 fragmenty brzegów, l fragment noża żelaznego. Wszystkie 
zabytki datowane są na wczesne średniowiecze, a l odłupek z radiolarytu, zalegający 
zapewne na złożu wtórnym, na początki epoki brązu. W jarnie zasobowej znaleziono 
39 fragmentów ceramiki i 2 fragmenty brzegów naczyń wczesnośredniowiecznych oraz 
l fragment ceramiki z epoki brązu, prawdopodobnie kultury Otomani-Fi.izesabony. 

Wykop II, będący przedłużeniem l, posiadał wymiary 20 x 2,5 m. W warstwie ziemi 
ornej sięgającej do głębokości 35 cm znaleziono 7 fragmentów cerarniki wczesnośred
niowiecznej. Obiekty, jeżeli tu były, uległy prawdopodobnie całkowitej erozji. 
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TRZCINICA, st. 25, 
gm. Jasło, 
woj. krośnieńskie, 
AZP 109-71/60 

Wykop III posiadał wymiary 20 x 2,5 m i na przestrzeni 8,5 m został poszerzony do 
szerokości 5 m. Odkryto tutaj przydenną część chaty (ob. 2) o wymiarach około 480 x 

160 cm, w profilu lekko nieckowatą o miąższości 8 cm. Podobnie jak wyżej towarzyszyła 
jej jama zasobowa (ob. 5), oddalona od narożnika SE około 120 cm, podobna w zarysie 
jak poprzednia, o wymiarach ok. 160 x 120 i głębokości około 70 cm. W profilu miała 
ona niezbyt czytelny zarys, prawie płaskie dno położone było ukośnie i podnosiło się 
ku górze. W wykopie tym odkryto jeszcze jeden niewielki obiekt (ob. 4) o wymiarach 
42 x 60 cm, dochodzący do głębokości 50 cm od powierzchni. Profil miał w zarysie 
prostokątny, dno prawie płaskie. Jeden obiekt (ob. 3) okazał się nowożytny. 

W warstwie ziemi ornej odkryto w tym wykopie 18 fragmentów ceramiki wczesno
średniowiecznej, l nóż żelazny, l gwóźdź, l fragment ceramiki kultury Otomani-Fuzesabo
ny, l łuszczeń z radiolarytu, l łuszczeń z rogowca. W obiekcie 2 znaleziono 8 fragmentów 
ceramiki i l fragment brzegu naczynia wczesnośredniowiecznego oraz l nóż żelazny. 
W obiekcie 4 znaleziono 2 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, a w obiektach 5 
- 45 fragmentów ceramiki, 3 fragmenty brzegów, 2 gwoździe żelazne oraz bryły polepy 
z ziarniakami. Wszystkie zabytki datowano na okres wczesnego średniowiecza. 

Wykop N posiadał wymiary 20 x 2,5 m. Na poziomie 35 cm zarysował się elipsowaty 
obiekt o wypełnisku srebrzysto-szarym, sięgający do głębokości 103 cm- zapewne ślad 
po wykrocie. W warstwie ziemi ornej odkryto 5 fragmentów ceramiki, l fragment brzegu 
naczynia z wczesnego średniowiecza, 2 fragmenty ceramiki prahistorycznej, prawdo
podobnie z epoki brązu. W wypełnisku obiektu znaleziono 6 drobnych fragmentów 
ceramiki, kultury Otomani-Fiizesabony i l odłupek z rogowca. 

Stanowisko to jest silnie zniszczone przez erozję. Niekiedy zachowane są jedynie 
przydenne części obiektów. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwach Muzeum Podkarpackiego 

w Krośnie lub Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. 
Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury Otomani-Fiizesabony (wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Jana 
Gancarskiego (Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli). Finansowane przez PSOZ. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 187,5 m2• 

Na stanowisku założono trzy wykopy: dwa równoległe i jeden poprzeczny. Wykop 
I posiadał 45 m długości i 2,5 m szerokości. Poziom calca ukazał się na głębokości 35-
40 cm. Pod warstwą ziemi ornej zalegała warstwa zmywowa o miąższości lO lub nawet 
kilkunastu cm. Brak pełnego profilu glebowego pozwala sądzić, że strop calca został 
zniszczony przez erozję, a w niektórych miejscach przykryty później warstwą zmywową. 
Na tle calca słabo rysowały się pierścieniowate obiekty z calcem w środku, prawdopo
dobnie po wykrotach. Odkryto ich w tym wykopie 7. W wykopie odkryto w warstwie 
ziemi ornej zaledwie kilkanaście fragmentów ceramiki i 2 odłupki z radiolarytu. W ww. 
obiektach odkryto zaledwie 2 bardzo małe fragmenty ceramiki. 

W wykopie II o długości 20 m i szerokości 2,5 m odkryto części 3 podobnych 
obiektów. Warstwa nad calcem zawierała zaledwie kilka zabytków, w tym l łuszczkę 
z radiolarytu i okruch negatywowy z bliżej nieokreślonego krzemienia. W wykopie III 
o długości 15m i szerokości 1,5 m z niewielkim rozszerzeniem o wymiarach 2,5 x l m 
zarysował się fragment podobnego obiektu elipsowatego. Warstwa 0-35 cm zawierała 
zaledwie kilka zabytków. Odkryte zabytki datować należy na epokę brązu i wiązać za
pewne z kulturą Otomani-Fuzesabony. W wykopie II odkryto także l fragment ceramiki 
siwej z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko jest silnie zniszczone przez erozję. 
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwach Muzeum Podkarpackiego 

w Krośnie lub Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. 
Badania nie będą kontynuowane. 



TULISKA, st. 6, 
gm. Szczawin Kościelny, 
woj. płockie, 
AZP 54-52/46 

TUR DOLNY-BUSINA, 
st. 3, gm. Michałów, 
woj. kieleckie, 
AZP 92-61/48 

Wojnicz, st. 3, 
gm. loco, woj. tarnowskie 

Ząbie, st. 10, gm. Olsztynek, 
woj. olsztyńskie 

ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 

Ratownicze badania sondażowe, przeprowadzone przez mgr. Adama Grajewskiego 
(Zespół ds. badań Pojezierza Gostynińskiego Muzeum Archeologicznego i Etnograficz
nego w Łodzi). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. 
Przebadano powierzchnię 325m2• 

Stanowisko odkryto w trakcie badań powierzchniowych AZP w roku 1996. Poło
żone jest w pobliżu doliny niewielkiego, bezimiennego cieku. Zajmuje obszar około 60 
arów. Badania sondażowe przeprowadzono w zachodniej, najbardziej zniszczonej partii 
stanowiska. W trakcie badań odkryto ogółem 867 ułamków naczyń kultury trzcinieckiej 
oraz nieliczne fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych. 

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

osada kultury trzcinieckiej {wczesna epoka brązu) 
cmentarzysko kultury łużyckiej {schyłek epoki brązu) 
osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 
cmentarzysko kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z niszczeniem stanowiska przez 
wybiórkę piasku, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Andrzeja Matogę (Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez PSOZ i Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie. Dziesiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię426m2 

W sezonie 1997 prowadzono prace w najbardziej zagrożonych rejonach: zachodnim 
(odkrywając powierzchnię 60m2), północnym (310m2) i południowym (56m2). 

W zachodniej części stanowiska odkryto 19 obiektów osadowych kultury trzci
nieckiej oraz silnie uszkodzony grób popielnicowy kultury łużyckiej ze schyłku epoki 
brązu. Większość obiektów stanowiły niewielkie jamy, w rzucie koliste, o średnicy 
kilkudziesięciu cm. Tylko w kilku przypadkach odkryto obiekty o średnicy i głębo
kości przekraczającej 100 cm, z bogatym materiałem zabytkowym (ceramika, wyroby 
kamienne i krzemienne, kości zwierzęce) . W północnej części odsłonięto 11 obiektów 
osadowych kultury trzcinieckiej (przeważnie niewielkie jamy w typie dołków posłu
powych) oraz 15 grobów ciałopalnych kultury łużyckiej z późnej fazy wczesnej epoki 
żelaza. Wśród tych ostatnich przeważały duże obiekty popielnicowe, na ogół bardzo 
dobrze zachowane, wyposażone w rozmaite konstrukcje kamienne (bruki oraz różnego 
typu obwarowania), ułożone w obrębie przeważnie dobrze czytelnej, owalnej jamy 
grobowej, wydłużonej na linii północ-południe. Groby tego typu odznaczały się także 
bogatym wyposażeniem w postaci przede wszystkim naczyń przystawnych, w liczbie 
3-8 egzemplarzy, ułożonych w sąsiedztwie skupiska kości na dnie wkopu grobowego. 
Wśród kości rejestrowano też drobne przedmioty brązowe i żelazne. W południowej 
części wyeksplorowano 17 obiektów osadowych, głównie kultury trzcinieckiej, a w po
jedynczych przypadkach z materiałem późnołużyckim lub późnołużycko-pomorskim. 
Przeważały obiekty o większych rozmiarach, w planie koliste, o średnicy dochodzącej 
do 180 cm, a w profilu sięgające głębokości 140 cm. W wypełniskach, odznaczających 
się niejednokrotnie rozbudowanym układem nawarstwień, znajdowano nieraz bogate 
zestawy fragmentów naczyń glinianych, polepę i kości zwierzęce. Łącznie odkryto 4 7 
obiektów osadowych (nr 396-408, 415, 417-44 7) kultury trzcinieckiej i łużyckiej oraz 
16 grobów ciałopalnych kultury łużyckiej (nr 154-169). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w MuzeumArcheologicznym w Krakowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: wczesna epoka żelaza 
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Zagónyce, st. 4, 
gm. Kazimierza Wielka, 
woj. kieleckie 

Antoniew, st. l, gm.Nowa 
Sucha, woj. skierniewickie 

BARNÓWKO, st. l, 
gm. Dębno, 
woj. gorzowskie, 
AZP 44-7/1 

BARNÓWKO, st. 2, 
gm. Dębno, 
woj. gorzowskie, 
AZP44-7/2 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

, 
Srodkowa · późna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu} 
Badania na trasie budowy gazociągu w gminie Dębno, przeprowadzone przez mgr. 

Tadeusza Szczurka (Muzeum w Gorzowie Wlkp.) . Finansowane przez Przedsiębior
stwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 30 mZ. 

Stanowisko nr l w Barnówku zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowo 
-sondażowych w 1997 roku. Na stanowisku tym założono dwa wykopy, każdy o po
wierzchni 3 m x 5 m, leżące na trasie nitki gazociągu. 

Wykop nr I, pod warstwą humusu, z którego zebrano ułamki ceramiki późnośred
niowiecznej i nowożytnej, wystąpiła warstwa kulturowa, o nieregularnej miąższości 15 
- 20 cm, barwy szarożółtej i brunatnej, z której pozyskano fragmenty naczyń kultury 
łużyckiej. Na głębokości 0,55 m od powierzchni gruntu odkryto jamę nr l. Długości 
ok. l ,80 m, o nieregularnym kształcie. Wydobyto z niej również ułamki ceramiki 
kultury łużyckiej. 

w wykopie nr n zostały odkryte trzy obiekty kultury łużyckiej, wszystkie ulokowane 
w jego części północno-zachodniej. 

Jama nr l: wydłużona elipsa, o długości ok. l, 70 m, w kolorze pomarańczowym i sza
robrunatnym. W jej stropie znaleziono nieliczne ułamki ceramiki kultury łużyckiej. 

Jama nr 2: owalna, o średnicy ok. l m, również z przebarwieniem szarobrunatnym. 
W jej stropie natrafiono na nieliczne fragmenty cerarniki kultury łużyckiej. 

Jama nr 3: owalna, o wymiarach ok. l m x 0,60 m. Jama ta oprócz rozłożonych 
drobnych węgielków drzewnych nie zawierała materiału zabytkowego. 

Na stanowisku nr l w Barnówku uchwycono skraj osady kultury łużyckiej, udoku
mentowany reliktami warstwy kulturowej i jamami osadniczymi. Materiał zabytkowy 
znajduje się w Muzeum w Gorzowie Wlkp. 

Literatura: Małgorzata Pytlak, Badania archeologiczne na terenach budowy wiertni 
i sieci gazociągów w Gorzowie Wielkopolskim oraz w gminach: Klodawa, LubiszYn, Dębno, 
w: Archeologia Środkowego Nadodrza, t. II, s. 267-270, Zielona Góra, 2002 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu} 
osada późnośredniowieczna 

Badania na trasie budowy gazociągu w gminie Dębno, przeprowadzone przez mgr. 
Tadeusza Szczurka (Muzeum w Gorzowie Wlkp.}. Finansowane przez Przedsiębior
stwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 60 mZ. 

Badania wykopaliskowe na stanowisku nr 2 w Barnówku przeprowadzono na 
dwóch wykopach, założonych na linii przebiegu nitki gazociągu, o wymiarach lO m x 
3m każdy. 

Wykop nr l , pod humusem o miąższości ok. 0,35 m wystąpiła warstwa kulturowa 
grubości od 0,20 m do 0,30 m. Na jej treść zabytkową składały się ułamki ceramiki 



BARNÓWKO, st. 3, 
gm. Dębno, 
woj. gorzowskie, 
AZP 44-7/3 

BARNÓWKO, st. 7, 
gm. Dębno, 
woj. gorwwskie, 
AZP44-7/7 

późnośredniowiecznej oraz fragmenty kultury łużyckiej. Ceramika średniowieczna 
występowała intensywnie w partiach stropowych warstwy kulturowej, zaś ceramika 
kultury łużyckiej znajdowała się w jej spągu. 
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W wykopie tym odkryto cztery obiekty, trzy z nich było jamami osadniczymi, a czwarty 
paleniskiem. Palenisko to (obiekt nr 4) zasługuje na szczególna uwagę ze względu na 

< obfity materiał zabytkowy; głównie ułamki ceramiki (datowane na N N okres epoki z 
'N 

brązu, kultury łużyckiej), ale także odłupki krzemienne i wyroby z kości {igły). -0 
~ 

Wykop nr n, tu również pod humusem (0,30 m) wystąpiła warstwa kulturowa 
z mniej licznymi ułamkami ceramiki kultury łużyckiej i późnego średniowiecza. W wy
kopie zarejestrowano pięć jam osadniczych. Pewne wątpliwości, co do funkcji, sprawił 
obiekt nr l, który mógł być pozostałością paleniska, ale bez konstrukcji kamiennej. 
Obiekty te zawierały ułamki ceramiki kultury łużyckiej. 

Ogółem ze stanowiska nr 2 w Barnówku pozyskano ok. 4000 ułamków ceramiki 
naczyniowej kultury łużyckiej 

Bez wątpienia w trakcie prac badawczych odsłonięto skraj zarówno osady kultury 
łużyckiej, jak i pozostałości osady średniowiecznej, o której pierwsza informacja pisana 
pochodzi z 1338 roku. W roku 1364 Barnówko {niem. Berneuchen) zostało wymienione 
wśród miast Nowej Marchii. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum w Gorzowie Wlkp. 
Literatura: Małgorzata Pytlak, Badania archeologiczne na terenach budowy wiertni 

i sieci gazociągów w Gorzowie Wielkopolskim oraz w gminach: Kłodawa, LubiszYn, Dębno 
{w:) "Archeologia Środkowego Nadodrza", t. U, s. 267-270, Zielona Góra, 2002 

osada kultury łużyckiej {środkowa i późna epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Badania na trasie budowy gazociągu w gminie Dębno, przeprowadzone przez mgr. 
Tadeusza Szczurka (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsiębior
stwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 30m2• 

S.tanowisko nr 3 w Barnówku zostało odkryte w trakcie prospekcji terenowej, 
prowadzonej metodą AZP wiosną 1997 roku. 

Założono dwa wykopy, leżące na linii przebiegu gazociągu, o wymiarach 5 m x 3 m 
każdy. 

Wykop I, warstwa orna o grubości do 0,35 m. Na głębokości 0,55 m od poziomu 
gruntu odsłonięto obiekt nr l, kształtu owalnego, o wymiarach 0,70 m x 0,50 m. Jego 
głębokość w przekroju podłużnym wyniosła ok. l m. Najprawdopodobniej był to duży 
dołek posłupowy, w którym nie natrafiono na żaden ruchomy materiał zabytkowy. 

Wykop nr n, warstwa orna o grubości do 0,35 m. Pod nią wystąpiła warstwa kultu
rowa o miąższości Od O, 15 m do 0,20 m, na jej zawartość składała się treść przyrodnicza 
( ciemnobrunatna ziemia). Fragmenty kuchennej ceramiki naczyniowej kultury łużyckiej 
znajdowały się w warstwie ornej . 

Z obu wykopów pozyskano ułamki kułtury łużyckiej, dwa ułamki naczyń późno
średniowiecznych oraz ok. 20 fragmentów naczyń nowożytnych. 

Wykopy usytuowano na skraju stanowiska, stąd nieliczny material zabytkowy. 
Ponadto w wyniku eksploatacji terenu przez uprawę ziemi pozostałości osady uległy 
zatarciu. Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum w Gorzowie Wlkp. 

Literatura: Małgorzata Pytlak, Badania archeologiczne na terenach budowy wiertni 
i sieci gazociągów w Gorzowie Wielkopolskim oraz w gminach: Klodawa, LubiszYn, Dębno 
(w:) "Archeologia Środkowego Nadodrza", t. II, s. 267-270, Zielona Góra, 2002 

osada kultury łużyckiej {środkowa i późna epoka brązu-wczesna epoka żelaza) 
Badania na trasie budowy gazociągu w gminie Dębno, przeprowadzone przez mgr 

Małgorzatę Pytlak (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsiębior
stwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 33m2• 
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Bąkowo, st. l, 
gm. Wyrzysk, woj. pilskie 

BIAŁĘiYCE, st. l i 9, 
gm. Września, 
woj. pomańskie, 
AZP 55-33 

BOROWY Mł..YN, st. 5, 
gm. Pszczew, 
woj. gorzowskie, 
AZP 52-17/5 

BOROWY Mł..YN, st. 31, 
gm. Pszczew, 
woj. gorzowskie, 
AZP 52-17/114 

Stanowisko Barnówko nr 7 zostało zlokalizowane w trakcie nadzoru archeolo
gicznego podczas niwelowania przez spychacz warstwy ornej. Jest ono usytuowane na 
niedużym wyniesieniu opadającym w stronę rzeki Myśli. 

Założono dwa wykopy po linii przebiegu nitki gazociągu, o wymiarach 6 m x 3 m 
i5 mx3 m. 

W wykopie nr I pod ok. 0,35 m humusu, natrafiono na warstwę kulturową i dwie 
półziemianki wypełnione licznymi ułamkami ceramiki kultury łużyckiej. Ułamki te 
pochodziły głównie z dużych naczyń. Były toporne i grube, a ponadto w większości 
wtórnie przepalone. 

w wykopie nr n również pod warstwą humusu {0,30 m)) zarejestrowano warstwę 
kulturową, o miąższości ok. 0,20 m, z której pozyskano również liczne ułamki ceramiki, 
ale w mniejszej ilości. 

W sumie ze stanowiska nr 7 w Barnów ku zebrano ok. l 000 fragmentów ceramiki 
kultury łużyckiej . 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum w Gorzowie Wlkp. 
Literatura: Małgorzata Pytlak, Badania archeologiczne na terenach budowy wiertni 

i sieci gazociągów w Gorzowie Wielkopolskim oraz w gminach: Klodawa, LubiszYn, Dębno 
(w:) Archeologia Środkowego Nadodrza, t. II, s. 267-270, Zielona Góra, 2002 

osady wielokulturowe 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Ryszarda Kierkowskiego (In

stytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Poznań) . 

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej -weryfikacja negatywna 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia przez mgr. 

mgr. Sylwię Groblicę i Tadeusza Szczurka (Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie 
Wlkp.). Finansowane przez właściciela terenu, firmę WI-BA Pomań. Przebadano 
powierzchnię 91 mZ. 

Wykopaliska prowadzono w Borowym Młynie, na wzniesieniu morenowym, sta
nowiącym formę pomostu pomiędzy ciekami wodnymi związanymi z jeziorami Chłop, 
Trzy Tonie, Wędromierz i Stobno. 

Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej (znane z materiałów archi
walnych), nie zostało pozytywnie zweryfikowane w trakcie prac wykopaliskowych. 
Prawdopodobnie zostało ono zniszczone w czasie budowy drogi do Trzciela, na początku 
lat 50-tych XX w. 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania zostały zakończone. 

osada kultury łużyckiej (IV i V okres epoki brązu) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia przez mgr. 

mgr. Sylwię Groblicę i Tadeusza Szczurka (Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie 
Wlkp). Finansowane przez właściciela terenu, firmę Wl-BA Poznań. Przebadano 
powierzchnię 200 mZ. 

Wykopaliska prowadzono w Borowym Młynie, na wzniesieniu morenowym, sta
nowiącym formę pomostu pomiędzy ciekami wodnymi związanymi z jeziorami Chłop, 
Trzy Tonie, Wędromierz i Stobno. 

Odkryto obiekt mieszkalny o konstrukcji ścian sumikowo-łątkowej (?), z wejściem 
od strony północnej {wykop 6/31) oraz obiekt gospodarczy typu kral dla bydła{?). Uzy
skany materiał zabytkowy to fragmenty ceramiki oraz artefakty krzemienne w postaci 
odłupków i fragmentów wiórów krzemiennych. 



BOROWY Mł.YN, st. 32, 
gm. Pszczew, 
woj. gorzowskie, 
AZP 52-17/115 

Bruszczewo, st. 5, 
gm. Śmigieł, woj.leszczyńskie 

BUDY KRASZEWSKIE, 
st. l, gm. Raciąż, 
woj. ciechanowskie, 
AZP44-57/2 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania zostały zakończone. 
~ 
o 
a.. 
w osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 
<( 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia przez mgr. z 
'N 

mgr. Sylwię Groblicę i Tadeusza Szczurka (Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie -O 
a.. 

Wlkp). Finansowane przez właściciela terenu, firmę WI-BA Poznań. Przebadano 
powierzchnię 300m2• ~ 

Odsłonięto ślady zabudowy gospodarczej lub mieszkalnej (wykop l/32). Zarejestro- 9 
o 

wano tu obiekt nr 3, z wejściem od strony wschodniej, jamy gospodarcze oraz dołki ~ 
pasłupowe tworzące zarys konstrukcji nośnej chaty kultury łużyckiej (przynależność 'Vl 

kulturowa potwierdzona materiałem ceramicznym). Negatyw po dymarce (?) lub 
pozostałości pieca - dymarki (?) zostały odkryte w części północno-zachodniej sta
nowiska. 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania zostały zakończone. 

patrz: wczesna epoka brązu 

ślady osadnictwa ze schyłku neolitu lub początków epoki brązu 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (IV okres epoki brązu) 
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (wczesny okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania sondażowe, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Dłuba
kowskiego ("Ignis" Zakład Naukowo-Edytorski s. c.) . Finansował EuRoPol GAZ SA. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 780m2• 

Stanowisko odkryto w 1994 r. podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych 
na trasie projektowanego gazociągu tranzytowego Płw. Jamał- Europa Zachodnia. 

Stanowisko zlokalizowane jest ok. 750 m na północ od wsi na wyniesieniu tereno
wym, mającym postać wąskiego cypla rozciągającego się wzdłuż osi wschód-zachód. 
Badania wyprzedzające budowę gazociągu tranzytowego Płw. J amał- Europa Zachodnia 
przeprowadzono w maju 1997 r. W celu określenia zasięgu i funkcji stanowiska bada
niami objęto teren o szerokości 6,5 m i długości 120 m, na osi przyszłego gazociągu, 
w miejscu gdzie przebiegać ma głęboki wykop. 

Pod warstwą humusu miąższości 18- 25 cm zalega warstwa czystego, białego i żółtego 
piasku, który jedynie w dwóch strefach, na południowym skłonie wzniesienia, zawierał 
domieszki piasku brązowego i spalenizny. W tych dwóch strefach, w warstwie piasku, 
znaleziono 17 fragmentów ceramiki nowożytnej, 178 fragmentów ceramiki starożytnej, 
trójkątny grocik krzemienny i 7 krzemiennych odpadów produkcyjnych, a w humusie: 
18 fragmentów ceramiki nowożytnej, 56 fragmentów ceramiki starożytnej, l fragment 
przepalonej kości, 3 krzemienne odpady produkcyjne, fragment przedmiotu żelazne
go i fragment żelaznej łyżki. Ponadto w innych strefach wykopu znaleziono jeszcze 2 
fragmenty ceramiki starożytnej. 

W obydwu krańcach wykopu odkryto łącznie 9 obiektów w postaci jam zagłębio
nych w piaszczystym calcu. W obiektach nie znaleziono zabytków. Większość jam to 
zapewne wykroty powstałe w okresie nowożytnym. 

Spośród pozyskanych zabytków krzemiennych grocik trójkątny należy zapewne 
łączyć z osadnictwem neolitycznym, a pozostałe krzemienie i większość ceramiki 
z osadnictwem kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu. Niektóre fragmenty ceramiki 
łączyć można z kulturą przeworską z wczesnego okresu wpływów rzymskich. Pozostałe 
zabytki pochodzą z okresu nowożytnego. 

Po odhumusowaniu wykonanym dla potrzeb inwestycji nie stwierdzono w obrębie 
wykopu obecności zabytków archeologicznych. Właściwe stanowisko znajduje się 
zapewne na południe od badanego obszaru. 
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Bukówka-Zapniów, st. l, 
gm. Pawłów, woj. kieleckie 

Deszkowice, st. l, 
gm. Sułów, woj. zamojskie 

Dobrzejewice, st. 2, 
gm. Żukowice, woj.legnickie 

DRWALEW, st. 3, 
gm. Wartkowice, 
woj. sieradzkie, 
AZP 62-48/1 

GAJEWO, st. l, 
gm. Lubiszyn, 
woj. gorzowskie, 
AZP 43-09/1 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Ciechanowie. 
Wyniki badań opublikowane będą w serii publikacji EuRoPol Gaz SA. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: neolit 

cmentarzysko kultury łużyckiej (III i IV okres epoki brązu) 
cmentarzysko szkieletowe o nieokreślonej chronologii (średniowieczne?) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Jacka 
Błaszczyka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) . Finansowane przez Uni
wersytet Łódzki. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 140 m2. 

Odkryto jeden grób popielnicowy kultury łużyckiej (nr 31) oraz 6 grobów szkiele
towych (nr 32-37). W grobie kultury łużyckiej znajdowała się popielnica, wokół której 
występowały dość liczne kamienie {które nie tworzyły jednego zwartego bruku). Pochó
wek datować można na III okres epoki brązu. Wszystkie groby szkieletowe zorientowane 
były w kierunku zachód-wschód. Jamy grobowe miały bardzo regularne, prostokątne 
kształty. Szkielety były ułożone na wznak. W pięciu grobach głowy zwrócone były na 
wschód, a w jednym na zachód. Brak wyposażenia uniemożliwia dokładne datowanie 
pochówków. Jedynie bardzo regularny układ grobów stanowi pewną wskazówkę, na 
podstawie której można w przybliżeniu określić chronologię grobów na okres średnio
wieczny. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersy
tetu Łódzkiego. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Acta Universitatis Lodzien
sia. Folia Archaeologica". 

Badania będą kontynuowane. 

osada kułtury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury łużyckiej (IV i V okres epoki brązu) 
osada wczesnośredniowieczna 

Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. - Sulisław, przeprowadzone przez 
mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp) . Finansowane przez Przedsiębiorstwo 
Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Przebadano powierzchnię 90m2. 

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopalisko
wych na trasie przebiegu nitki gazociągu EC Gorzów Wlkp. - Sulisław. Stanowisko 
zostało rozpoznane podczas badań powierzchniowo-sondażowych poprzedzających 
inwestycję. Obszar objęty badaniami znajduje się na wysoczyźnie otoczonej od północy, 
wschodu i południa przez tereny podmokłe. 

Wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi objęto obszar stanowiska wchodzą
cy w bezpośrednią kolizję z budową gazociągu, prace wykopaliskowe prowadzono na 
odcinku 16 km 850m- 17 km 080 m długości nitki gazociągu. Założono dwanaście 
wykopów o łącznej wielkości 90m2• 

W wykopach nr 1/97, 2/97 i 3/97 w trakcie eksploracji humusu zarejestrowano 
materiał zabytkowy w postaci: 3 fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 
4 fragmentów cerarniki kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu, l fragment cera
miki wczesnośredniowiecznej, l fragment cerarniki nowożytnej, 2 fragmenty polepy. 
Nie zarejestrowano żadnych obiektów nieruchomych jak i pradziejowej bądź średnio
wiecznej warstwy kulturowej. 
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woj. gorzowskie, 
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gm.loco, woj. bydgoskie 
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Niewykluczone, iż w wykopach uchwycono południowy skraj wielokulturowej 
osady (kultury pucharów lejkowatych, kultury łużyckiej, wczesnośredniowiecznej), 
ewentualny centralny obszar osady znajdowałby się na północny-zachód od obszaru 
objętego badaniami wykopaliskowymi. Południowa część stanowiska została zniszczona 
przez budowę drogi dojazdowej do pobliskich posesji. 

<:{ 
Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta Z 

·N 
w Gorzowie Wlkp. D 

Q_ 

Badania nie będą kontynuowane. 

~ 
osada kultury łużyckiej (N-V okres epoki brązu) 9 

o 
Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. - Sulisław, przeprowadzone ~ 

przez mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp). Finansowane przez Przedsię- •V'l 

biorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 100m2. 

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopalisko
wych na trasie przebiegu nitki gazociągu: Gorzów Wlkp. - Sulisław. Stanowisko zostało 
rozpoznane podczas badań powierzchniowo-sondażowych poprzedzających inwestycję. 
Obszar objęty badaniami wykopaliskami zajmował skraj terasy nadzalewowej. Prace 
prowadzono na odcinku 13 km 820m- 13 km 920 m długości nitki gazociągu. Na 
tym odcinku założono pięć niewelkich wykopów (na obszarze stanowiska wchodzącego 
w bezpośrednią kolizję z budową gazociągu) . 

W wykopie nr 1/97 zrejestrowano układ 15 obiektów (dołków posłupowych), które 
nie zawierały żadnego materiału zabytkowego. W wykopie nr 2/97 wystąpiły 2 obiekty 
(również bez materiału zabytkowgo), w trakcie eksploracji warstwy kulturowej pozy
skano materiał ceramiczny w postaci 8 fragmentów ceramiki kultury łużyckiej z IV-V 
okresu epoki brązu . W wykopie nr 3/97 natrafiono na warstwę kulturową, w której 
zarejestrowano 4 fragmenty ceramiki kultury łużyckiej z N-V okresu epoki brązu oraz 
2 odłupki krzemienne. W wykopie 4/97 eksploracja warstwy kulturowej dostarczyła 
4 fragmenty ceramiki kultury łużyckiej (IV-V okresu epoki brązu). W wykopie 5/97 
w trakcie eksploracji warstwy zarejestrowano 6 fragmentów ceramiki kultury łużyckiej, 
datowanych również na N,V okres epoki brązu. 

Prawdopodobnie w wykopach uchwycono południowo-zachodni skraj osady kultury 
łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu, centrum obszaru osady znajduje się na północ od 
obszaru objętego badaniami wykopaliskowymi. 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 do 12 kwietnia 

przez dr. Dominika Abłamowicza, mgr Renatę Abłamowicz, mgr. Mariana Pawliń

skiego, mgr Dorotę Podymą i mgr Izabellę Wójcik (Katowicki Oddział Stowarzyszenia 
Naukowego Archeologów Polskich) . Finansowane przez GM "Opel" Sp. z o.o. w Gli
wicach. 

Głównym celem badań było stwierdzenie, czy odkryte na powierzchni zabytki związa
ne z kulturą łużycką z okresu późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza znajdują się 
in situ. Przystępując do prac sondażowych, wzięto pod uwagę sposób rozlokowania wy
kopów i przyjęto z pewnym prawdopodobieństwem, iż domniemane stanowisko zajmuje 
teren odizolowanego pagóra ostańcowego. Wyniesienie to jest otocione nieckami denu
dacyjnymi, rozcinającymi skłon wysoczyzny morenowej . Uwzględniając uwarunkowania 
geomorfologiczne, jak też zakres prac budowlanych, prospekcją objęto obszar około 200 
m2 w obrębie sześciu wykopów. W rezultacie zidentyfikowano 15 obiektów, których 
strop był uchwytny na poziomie około 0,5-0,6 m. Wypełniska obiektów sięgały maksy-
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Głogówek, st. 32, 
gm. loco, woj. opolskie 

GŁOGÓWEK, st. 46, 
gm. loco, woj. opolskie, 
AZP 96-36/71 

Gołańcz, st. 69, 
gm.loco, woj. pilskie 

GORASZOWICE, st. 12, 
gm. Otmuchów, 
woj. opolskie, 
AZP 92-30/12 

malnie do głębokości około 1-1,2 m poniżej poziomu gruntu. W większości obiektów 
wystąpił materiał zabytkowy głównie w postaci skorup naczyń glinianych, bardzo źle 
zachowanych, przeważnie garnków, a także placków z jedną powierzchnią wygładzoną 
drugą zaś schropowaconą. Ponadto odkryto karnienie noszące ślady przepalenia, jeden 
otoczak ze śladami gładzenia, polepę konstrukcyjną i węgle drzewne. 

Omówione obiekty można zaliczyć do kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu 
i wczesnej epoki żelaza. Wielkość i charakter poszczególnych obiektów oraz treść ich 
wypełniska wskazują na to, że w części są one pozostałością jam o charakterze gospo
darczym, w części zaś dołkami posłupowymi, które były związane z istnieniem jakiejś 
lekkiej konstrukcji naziemnej. Obiekty te stanowią pozostałość po osadzie ludności 
kultury łużyckiej (dokładniej podgrupy częstochowsko-gliwickiej grupy górnośląsko
małopolskiej), rozlokowanej niegdyś na partii szczytowej ostańcewego pagóra. Brak war
stwy kulturowej może sugerować, iż nie należała ona do użytkowanych intensywnie. 

osada kultury łużyckiej (III okres epoki brązu) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Krzysz

tofa Spychalę (PSOZ w Opolu). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 0,5 ara. 
Badania ratownicze miały na celu określenie stopnia zniszczenia stanowiska, jego 

zasięgu oraz uściślenie rodzaju zabytku i jego przynależności kulturowej. Stanowisko 
zlokalizowane jest na wysokim, łagodnym stoku wyniesienia i płaskiej, obszernej jego 
kulminacji. Wyniesienie to jest częścią wysokiej terasy Osobłogi. 

Trzy wykopy założono w centralnej części stanowiska: na kulminacji w miejscu naj
liczniejszego występowania ułamków naczyń glinianych oraz na stoku wyniesienia. 

Odkryto 4 obiekty kulturowe, które zalegały pod 30-70 cm warstwą orną (urodzajny 
less) . 

Miąższość warstwy kulturowej była trudna do określenia. Struktura humusu lesso
wego oraz kolorystyka warstwy od powierzchni do calca (głęb. ok. 100-110 cm) była 
bardzo podobna. Tylko na podstawie większej ilości ułamków naczyń można byłoby 
określić poziom warstwy kulturowej. Część stanowiska zalegającego pod warstwą orną 
o małej miąższości jest narażona na głęboką orkę. 

Odkryte obiekty pozwalają na stwierdzenie, że stanowisko jest osadą wielesezonową 
użytkowaną w III okresie epoki brązu przez ludność kultury łużyckiej. 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja przechowywane są w Muzeum Śląska 
Opolskiego. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Badaniach archeologicznych na Śląsku 
i ziemiach pogranicznych w 1997 roku". 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

pole(?) kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Mi
rosława Furmanka. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 175m2• 



Grodzisk Mazowiecki, 
st. 2, gm. loco, 
~oj. ~arsza~skie 

GRODZISKO DOLNE, 
st. 22, gm. loco, 
woj. rzeszo~skie, 
AZP 101-81/6 

Badania podjęto w ~yniku postępującego niszczenia stano~iska głęboką orką 
i procesami erozyjnymi. Celem ich było rozpoznanie stopnia zniszczenia obiektu, jego 
charakteru, rozplanowania i zasięgu. ;2 

o 
a.. 
w 

W obrębie stanowiska założono 10 wykopów. Stanowisko pokryte jest warstwą 
współczesnej gleby ornej, pod którą wystąpiła warstwa czarnej próchnicy powstałej 

<( 
w wyniku procesów soliflukcyjnych lub będącej pozostałością gleby kopalnej. Pod nią z 

'N 
odkryto 9 obiektów wziernnych lub ich fragmentów. Charakter i Melkość tych obiektów -() 

a.. 
każe uznać je za pozostałości po słupach konstrukcji naziemnej . Materiały ceramiczne, 
które datować można na okres funkcjonowania kultury pucharów lejkowatych i kul- ~ 
tury łużyckiej odkryto w obrębie warstwy czarnej próchnicy i współczesnej gleby ornej . 9 

o 
W warstMe ornej odkryto także ceramikę póznośrednioMeczną i nowożytną. o 

Charakter odkrytych zródeł nieruchomych, jak i analiza ruchomego materiału -B5 
zabytkowego (m. in. pod względem wpływu na nie procesów podepozycyjnych) zdaje 
się wskazywać, ze obszar badanego stanoMska stanoMł zaplecze gospodarcze znajdu
jącej się w pobliżu właściwej osady. Osiedle takie (Goraszowice, st. 11) położone jest 
w najbliższym sąsiedztwie badanego stanoMska, około50-100m na północny zachód. 
Z poMerzchni tego stanowiska pochodzą analogiczne pod względem chronologicznym 
znaleziska jak odkryte podczas niniejszych badań. O ile geneza znalezisk kultury pucha-
rów lejkowatych może Mązać się z działaniem procesów przyrodniczych (spływy) lub 
niezbyt intensywną działalnością gospodarczą (np. pole), o tyle w okresie funkcjono
wania społeczności kultury łużyckiej powstaje na badanym obszarze bliżej nieokreślona 
przestrzennie jak i funkcjonalnie konstrukcja (ogrodzenie?) . Znaleziska późnośrednio
wieczne i nowożytne wyznaczają zasięg dorywczej eksploatacji tego terenu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Nysie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicz

nych'', t. 41 oraz w "Badaniach archeologicznych na Górnym Śląsku w 1997 roku". 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka brązu 

obozowisko schyłkowopaleolityczne 
obozoMska mezolityczne 
cmentarzysko kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
osada grupy tamobrzeskiej kultury łużyckiej (środkowa i pózna epoka brązu 

- wczesna epoka żelaza) 
osada wczesnośredniowieczna (VI i V IN II w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 21 sierpnia przez dr. hab. 
Sylwestra Czopka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie) . Finansowane przez PSOZ i wójta 
gminy Grodzisko Dolne. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 330m2

• 

Podobnie jak w sezonie ubiegłorocznym, epoka kamienia reprezentowana była przez 
pojedyncze wytwory krzemienne. Nowym elementem były 3 groby kultury trzcinieckiej, 
wyposażone w naczynia. Kości nie zachowały się, z wyjątkiem kilku koron zębów. Z 30 
pozostałych obiektów większość należy łączyć z osadnictwem grupy tamobrzeskiej 
- były to głównie nieMelkie, owalne jamy z materiałem ceramicznym. W warstwie 
kulturowej znaleziono dwie bardzo dobrze zachowane brązowe zausznice gwozdzio
wate. Osadnictwo wczesnosłoMańskie reprezentowane było przez dMe chaty, bardzo 
zbliżone do tych z sezonu ubiegłorocznego . Odkryty w nich bogaty materiał ceramiczny 
wydatowano na VI, VINII Mek. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszo
wie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszow
skiego Ośrodka Archeologicznego". 

Badania będą kontynuowane. 
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Grojec, st. l, woj. bielskie 

gm. Siemiątkowo 
Koziebrodzkie, 
woj. ciechanowskie, 
AZP 44-57/1 

Hłomcza, st. l, gm. Sanok, 
woj. krośnieńskie 

Hrebenne, st. 10, 
gm. Horodło, woj. zamojskie 

Inowrocław, st. 100, 
gm. loco, woj. bydgoskie 

Kaczynos, st. l, gm.Stare 
Pole, woj. elbląskie 

Kałdus, st. l, 
gm. Chełmno, woj. toruńskie 

KASZEWY KOŚCIELNE, 
st. l, gm. Krzyżanów, 
woj. płockie, 
AZP57-51/4 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

osada kultury łużyckiej {środkowa i późna epoka brązu} 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr. Zbignie

wa Dłubakowskiego. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Przebadano powierzchnię 
9,5 ara. 

Osada położona jest na tarasie nadzalewowym przy północnej krawędzi doliny 
rzeczki Zadębie. Odsłonięto 28 obiektów o zróżnicowanej wielkości, w tym pozosta
łości budynku o konstrukcji słupowej. Materiał ruchomy stanowiły przede wszystkim 
fragmenty naczyń i narzędzia krzemienne. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie inwestora. 

patrz: paleolit 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

patrz: wczesne średniowiecze 

osada kultury łużyckiej (IV N okres epoki brązu) 
cmentarzysko kultury przeworskiej {młodszy okres przedrzymski-okres wpły

wów rzymskich) 
Badania przeprowadzone przez mgr. Jacka Moszczyńskiego {Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań obecnej 
ekipy. Przebadano około 600m2• 

Badania wykopaliskowe w Kaszewach Kościelnych, stan. l zaplanowano jako 
kontynuację badań E. Kaszewskiej , która w 1966 r. przeprowadziła tutaj badania ra
townicze, w trakcie których odkryto bruki kamienne oraz cztery groby popielnicowe 
i jeden jamowy. Wśród zabytków ruchomych znaleziono wówczas noże żelazne, brązowe 
okucie końca pasa, brązową zapinkę A 41 oraz z podwiniętą nóżką a także fragmenty 
naczyń terra sigillata. 

W czasie inspekcji terenowej stwierdzono, że stanowisko to jest niszczone przez 
głęboką orkę. Było to bezpośrednią przyczyną podjęcia tutaj ratowniczych badań 
wykopaliskowych, podczas których odkryto kilkadziesiąt obiektów nieruchomych. 
Natrafiono na jeden grób ciałopalny Uamowy) kultury przeworskiej. Pozostałe obiekty, 
w tym kilkanaście bruków kamiennych, należy przypisać kulturze łużyckiej i datować 
na IV N okres epoki brązu. 

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

patrz: wczesne średniowiecze 



KŁODA W A, st. 13, 
gm.loco, woj. gorzowskie, 
AZP 44-12/110 

Kl.ODA W A, st. 22, 
gm.loco, woj. gorzowskie, 

AZP 44-12/119 

gm.loco, woj . gorzowskie, 
AZP 44-12/132 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
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Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. - Sulisław, przeprowadzone 
przez mgr Małgorzatę Pytlak (Muzeum w Gorzowie Wlkp.) . Finansowane przez 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań . 
Przebadano powierzchnię 30m2• 

< Zarówno stanowisko nr 13, jak i nr 22 w Kłodawie są to stanowiska rozpoznane z 
'N 

w trakcie badań metodą AZP w 1984 roku, stąd decyzja konserwatorska o wyprzedza- ·O 
a.. 

jących badaniach wykopaliskowych. 

Na stanowisku nr 13 w Kłodawie założono dwa wykopy sondażowe, leżące na linii 
przebiegu nitki gazociągu, każdy o wymiarach 3 m x 5 m. W żadnym z wykopów nie 
zarejestrowano obiektów, ani ruchomych zabytków archeologicznych. Z powierzchni 
stanowiska zebrano 2 ułamki bliżej nieokreślonej ceramiki starożytnej. 

Wystąpienie materiału archeologicznego na powierzchni stanowiska, a jego brak 
w trakcie prac wykopaliskowych może być spowodowane jego zniszczeniem wielolet
nimi uprawami. Usytuowanie wykopów badawczych na linii przebiegu nitki gazociągu 
mocno zawęziło rozpoznanie archeologiczne stanowiska. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum w Gorzowie Wlkp. 
Literatura: Małgorzata Pytlak, Badania archeologiczne na terenach budowy wiertni 

i sieci gazociągów w Gorzowie Wielkopolskim oraz w gminach: Klodawa, Lubisz.yn, Dębno, 
w: Archeologia Środkowego Nadodrza, t. II, s. 267-270, Zielona Góra, 2002 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. - Sulisław, przeprowadzone 

przez mgr Małgorzatę Pytlak (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 30m2• 

Zarówno stanowisko nr 13, jak i nr 22 w Kłodawie są to stanowiska rozpoznane 
w trakcie badań metodą AZP w 1984 roku, stąd decyzja konserwatorska o wyprzedza
jących badaniach wykopaliskowych. 

Na stanowisku nr 22 w Kłodawie założono jeden wykop sondażowy o wymiarach 
10m x 3m. Z powierzchni wykopu zebrano 16 ułamków ceramiki starożytnej, w tym 

6 fragmentów naczyń kultury łużyckiej . Pod warstwą orną pojawił się żółty piasek 
-calec. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum w Gorzowie Wlkp. 
Literatura: Małgorzata Pytlak, Badania archeologiczne na terenach budowy wiertni 

i sieci gazociągów w Gorzowie Wielkopolskim oraz w gminach: Klodawa, Lubisz.yn, Dębno, 
w: Archeologia Środkowego Nadodrza, t. II, s. 267-270, Zielona Góra, 2002 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. - Sulisław, przeprowadzone 

przez mgr Małgorzatę Pytlak (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przed
siębiorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. 

N a stanowisku nr 31 w Kłodawie założono dwa wykopy sondażowe na linii przebiegu 
nitki gazociągu. 

Wykop nr I, po poszerzeniu osiągnął wymiary: 3m x 4, 10m x 6,40 m x 6,85 m. 
Pod warstwą orną (0,30 m) wystąpiła warstwa kulturowa, miąższości ok. 10 cm, z której 
wydobyto 58 ułamków ceramiki kultury łużyckiej . Na głębokości 0,55 m od poziomu 
gruntu odkryto dwa skupiska kamieni- paleniska. Były one ułożone równolegle wobec 
siebie i miały kształt elipsy. 

Palenisko nr l, wymiary: 2,10 mx 1,20 m, konstrukcja kamienna (kamienie mocno 
przepalone) . Pod warstwą kamieni znajdowała się przepalona, czarna ziemia. Z paleniska 
nr l wydobyto liczne ułamki ceramiki kultury łużyckiej. 

Palenisko nr 2, wymiary: 1,60 m x 1,10 m konstrukcja kamienna (kamienie znacznie 
mniej przepalone, niż w palenisku nr 1). Pod warstwa kamieni również znajdowała się 

przepalona, czarna ziemia. Pozyskano nieliczne ułamki ceramiki kultury łużyckiej. 
W wykopie calec - żółty piasek osiągnięto na głębokości 0,85 m. 
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KOCIN NOWY, st. l, 
gm. Mykanów, 
woj. częstochowskie, 

AZP 84-48/9 

Kocmyrzów, st. 17, 
gm. Kocmyrzów-Luborzyca, 
woj. krakowskie 

KOSZANOWO, st. 9 
(GAZ 100), gm. Pniewy, 
woj. poznańskie, 
AZP 50-22/9 

Kowalewko, st. 12, 
gm. Oborniki, 
woj. poznańskie 

KRAKÓW .. Bieianów, 
st. 30, 

AZP 103-57/41 

Wykop nr ll, wymiary 5 m x 3 m. W warstwie ornej o miąższości około 35 centy
metrów znaleziono 41 ułamków ceramiki kultury łużyckiej. Pod nią wystąpiła ok. 20 
cm warstwa kulturowa (brunatna ziemia), z której pozyskano ułamki ceramiki kultury 
łużyckiej oraz przęślik gliniany. 

Na głębokości O, 70 m od poziomu gruntu pojawiły się okrągłe ciemne plamy, o śred
nicy ok. 5 cm. Najprawdopodobniej były to dołki posłupowe, w liczbie 29. W dołkach 
nie natrafiono na materiał zabytkowy. 

Calec- żółty piasek- w wykopie nr II osiągnięto na głębokości 1,20 m. 
Na przebadanym fragmentarycznie stanowisku nr 31 w Kłodawie odkryto część 

osady kultury łużyckiej. 
Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum w Gorzowie Wlkp. 
Literatura: Małgorzata Pytlak, Badania archeologiczne na terenach budowy wiertni 

i sieci gazociągów w Gorzowie Wielkopolskim oraz w gminach: Klodawa, Lubisz:yn, Dębno, 
w: Archeologia Środkowego Nadodrza, t. II, s. 267-270, Zielona Góra, 2002 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
Sondażowe badania przedinwestycyjne, przeprowadzone w maju przez mgr Iwonę 

Młodkowską-Przepiórkowską (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie Częstochowa, 
ul. K. Michałowskiego 34 m. 39). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię około 15m2• 

Stanowisko poddano badaniom sondażowym w związku z jego niszczeniem w wyniku 
kopania piasku. W planowaniu prac korzystano z informacji, których dostarczyły bada
nia powierzchniowe W "dzikich" profilach zaobserwowano fragmenty dwóch obiektów 
archeologicznych. Profile z obiektami wyrównano i zadokumentowano a obiekty wy
eksplorowano do końca. Obiekt l to pozostałości ogniska obstawionego kamieniami. 
Obiekt 2 to prawdopodobnie ślady obiektu mieszkalnego. W profilu widoczny był zarys 
jamy a w niej warstwa spalenizny, zawierająca grube kawałki węgli drzewnych i po
kruszone, przepalone kamienie. Na dnie obiektu spoczywały duże otoczaki kamienne. 
W obrębie obiektów nie znaleziono datującego materiału zabytkowego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Częstochowie. 

patrz: neolit 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w ramach prac archeologicz

nych na gazociągu Rosja-Niemcy przez mgr. Daniela Żychlińskiego (Ośrodek Nauko
wo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o.). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. 
Przebadano powierzchnię 1200 m2. 

Otworzono wykop o wymiarach 120 x 13 m. Odkryto 9 obiektów: 7 palenisk 
z konstrukcją kamienną, jamę śmietniskową oraz 2 jamy o niesprecyzowanej funkcji. 
Pozyskano około 300 fragmentów ceramiki oraz kości zwierzęce. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są czasowo w Ośrodku Naukowo-Kon
serwatorskim PKZ sp. z o.o. w Poznaniu. 

Badania wykopaliskowe zakończono do czasu budowy drugiej nitki gazociągu. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (III-V okres epoki brązu- wczesna 
epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 czerwca do 
16lipca przez mgr. Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finan-



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

Kurów, st. l, gm. Wieluń, 
woj. sieradzkie 

Legionowo, st. VII, 
gm.loco, woj. warszawskie 

sowane przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Drugi sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 750m2• 
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Zarejestrowano następujący układ stratygraficzny: warstwa l -humus (grubość 10-
15 cm), warstwa 2 -podglebie (grubość 5 cm), warstwa 3 - piaszczysty calec. Odkryto 
16 grobów ciałopalnych Oamowe, popielnicowe lub bezpopielnicowe oraz symboliczne) 

<: 
zachowanych w postaci owalnych lub nieregularnych jam, dość płytko wkopanych z 

•N 
w piaszczysty calec. Przepalone kości ludzkie umieszczone były bądź w popielnicach, ·O 

0... 
bądź wrzucone bezpośrednio do grobu, gdzie tworzyły zwarte skupiska. Obok popielnicy 
w grobach znajdowano jedno lub dwa naczynia (przystawki) w postaci mis, czarek ~ 
i małych czerpaków uchatych. Groby zorientowane były przeważnie na linii północ- 9 

o 
południe i występowały na głębokości 20-66 cm. Poza naczyniami w ich wyposażeniu o 

0.:: 
znajdowano wyroby z brązu (zausznice, kawałki zwojów drutu, bransolety, ozdoby '(/') 
"kopertowa te", małe pierścienie, stopione grudki brązu) oraz paciorki szklane. Ponadto 
natrafiono na 8 skupisk skorup z przepalonymi kośćmi ludzkimi i węglami drzewnymi, 
które były zniszczonymi przez orkę grobami. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wie
liczka. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Studiach i Materiałach do Dziejów Żup 
Solnych w Polsce". 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa z epoki kamienia 
cmentarzysko kultury łużyckiej (późny okres epoki brązu) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 25 sierpnia do 6 września 
przez mgr. JerzegoLejawę i mgr Jolantę Gągorowską (PSOZ Kielce, Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. Przebadano 
powierzchnię ok. 2,5 ara. 

W bieżącym sezonie kontynuowano prace prowadzone w 1994 i 1995 r. na przyległej 
od południa posesji. Przebadano centralny fragment cmentarzyska, leżący w zachodniej 
partii działki. 

Zarejestrowano 46 grobów popielnicowych. W większości były to ich pozostałości 
(skupiska skorup i spalonych kości), ale też natrafiono na nieliczne groby dobrze zacho
wane (obiekty nr 2, 7, 9, 11, 16, 17) . Niektóre odsłonięto wręcz "na wtórnym złożu" 
(np. nr 19, 26), co ograniczało możliwość analizy rozplanowania grobów, niemniej 
zanotowano ewidentny grób podwójny (ob. nr 30). Brak było grobów z obstawą ka
mienną, tylko obok grobu nr 20 wystąpił fragment nieckowatego kamienia żarnowego. 
Brak też było śladów jam grobowych. Dobrze zachowane groby były nakryte misami 
o profilowanym przekroju. Wśród form dominowały naczynia wazowa te z chropowaceną 
dolną partią brzuśca oraz amfory. Spotykano zdobienie ukośnymi grupami kresek na 
maksymalnej wydętości brzuśca (grób nr 11). W roku bieżącym pojawił się typ wazy 
nawiązujący do dwustożkowatych naczyń, charakterystycznych dla IV okresu epoki 
brązu - sugerowałoby to, że mamy tu do czynienia ze starszą partią cmentarzyska. 
W przeciwieństwie do lat ubiegłych nie zanotowano przystawek, poza grobem nr 9, 
wyposażonym w kulistodenny kubek z uchem. Sporadycznie znajdowano kółeczka 
z brązu (np. groby nr 9, 24, 25, 30), natomiast brak było innych wyrobów metalowych. 
Podczas usuwania gleby i próby dolkowania znaleziono nieliczne wyroby z krzemienia 
bez wyraźnych cech kulturowych. Wydobyte w trakcie eksploracji niektórych grobów 
ułamki ceramiki nowożytnej wskazują na długi okres dewastacji cmentarzyska. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 
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Leonowicze, st. 4, 
gm. Michałowo, 
woj. białostockie 

LEPSZE, st. 25, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie, 

AZP46-44/-

ł..AZY, st. l, 
gm. Wińsko, 
woj. wrocławskie, 

AZP 71-24/99 

tĄG KOWNIA, st. 38, 
gm. Czersk, woj. bydgoskie, 
AZP 22-38/9 

patrz: okres nowożytny 

osada kultury łużyckiej 01 okres epoki brązu- wczesny okres lateński) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez mgr. 

Witolda Świętosławskiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Łodzi). 
Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 

13 arów. 
Odkryto 8 jam odpadkowych zawierających ułamki naczyń glinianych i kości 

zwierzęce. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 

P AN Oddział w Łodzi. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w zbiorczym opracowaniu wyników badań 

na gazociągu. 

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (późna epoka brązu-wczesna epoka 
żelaza) 

ślady osadnictwa pradziejowego 
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku ze zniszczeniami zespołów grobo

wych przez wkopy rabunkowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Maderę 
(AKME Zdzisław Wiśniewski). Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 

40m2. 

Kontynuacja prac zabezpieczających, wykonanych w 1995 r. Odsłonięto całość 
dużego obiektu sepulkralnego (obiekt 4/95) naruszonego przez wkopy rabunkowe 
i rozpoznanego częściowo w 1995 r. Qak się okazało w następnym sezonie- grobu ko
morowego z bogato wyposażonym, podwójnym pochówkiem ciałopalnym datowanym 
na okres halsztacki C) . Obiekt składał się z owalnej w zarysie jamy o wymiarach w partii 
stropowej 5,4 x 4,5 m, przykrytej konstrukcją kamienną złożoną z wielowarstwowe
go bruku w formie zbliżonej do regularnego sześciokąta i otaczającego go kolistego 
wieńca o średnicy 7 m, zbudowanego z większych głazów. Całość posiadała oś symetrii 
przebiegającą po linii północ-południe. W obrębie wykopu zlokalizowano również 11 
mniejszych jam grobowych, z których 4 zostały częściowo zniszczone przez obszerną 
jamę obiektu 4/95, natomiast wszystkie bruki związane z tymi grobami znajdowały 
się pod kamieniami wieńca, co jednoznacznie określiło relacje chronologiczne. Na 
poziomie bruków natrafiono na liczne skupienia ułamków jednego lub kilku naczyń 
będących pozostałością zabiegów kultowych. Eksploracji poddano 3 zespoły grobowe 
(2 groby popielnicowe i prawdopodobnie kenotaf). Pozostałe obiekty, w tym 4/95, 
zarejestrowano na poziomie stropów i zabezpieczono do przyszłego sezonu. Ponadto, 
w warstwie nad brukami, na ok. 60 % powierzchni wykopu odkryto i zadokumento
wano ślady orki poprzecznej, prowadzonej asymetrycznym narzędziem o szerokości 
kilkunastu centymetrów. Analiza stratygraficzna nie wykluczyła, że pochodzą one 
jeszcze z epoki pradziejowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym we 
Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

osada grupy kaszubskiej kultury łużyckiej 01 okres epoki brązu) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr Beatę Gór

ską-Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez 
PSOZ i Uniwersytet Łódzki. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 184m2• 

Stanowisko położone jest nad prawym dopływem rzeki Niechwaszczy, na niewielkim 
wyniesieniu otoczonym podmokłymi łąkami. 

Odsłonięto i wyeksplorowano 15 obiektów. Były to jamy gospodarcze o średnicy 
od około 80 cm do około 110 cm oraz palenisko o konstrukcji kamiennej. Z paleniska 
i jednej z jam pobrano próbki węgli w celu wykonania analizy 14C. Pozyskany materiał 



Mikorowo, st. 8, 
gm. Czarna Dąbrówka, 
woj. słupskie 

Mirocin Dolny, st. 78, 
gm. Kożuchów, 
woj. zielonogórskie 

MISTRZEWICE NOWE, 
st. 4, gm. Młodzieszyn, 
woj. skierniewickie, 
AZP 55-59/10 

MOGIELNICA, st. l, 
gm. Korczew, 
woj. siedleckie, 
AZP 53-81 

ceramiczny był silnie rozdrobniony. Oprócz fragmentów dużych naczyń zasobowych 
odkryto wiele ułamków charakterystycznych, również ornamentowanych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersy
tetu Łódzkiego 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesna epoka żelaza 

osada kultury łużyckiej? (środkowa i późna epoka brązu) 
cmentarzysko kultury przeworskiej? (młodszy okres przedrzymski - okres 

wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez mgr. J usty
na Skowrona (Przedsiębiorstwo Archeologiczno-Konserwatorskie "KAIROS-PLUS" 
w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
30m2• 

Odsłonięto obiekt nr l, określony wstępnie jako grób jamowy. W jamie znaleziono 
fragment ceramiki ręcznie lepionej, małe skupisko kości i bliżej nieokreślony przedmiot 
metalowy. Stanowisko jest zniszczone w około 90%. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Skierniewicach. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Pracach i Materiałach Muzeum Miasta 

Zgierza". 
Badania nie będą koordynowane. 

ślady osadnictwa neolitycznego 
osada kultury trzcinieckiej(?) (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
osada wczesnośredniowieczna (VIII-XIII w.) 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratowniczo-sondażowe badania, przeprowadzone we wrześniu przez mgr Agniesz
kę Niedźwiadek (ARCHEE Badania i Nadzory Archeologiczne). Finansowane przez 
PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 200m2• 

Na przebadanym obszarze wystąpiło 110 obiektów o zróżnicowanym zarysie po
ziomym i przekroju poprzecznym oraz miąższości i wypełnisku a także przynależności 
chronologiczno-kulturowej. Dość liczną grupę obiektów stanowią dołki posłupowe, 
których średnica wynosiła przeciętnie 20 cm, głębokość zaś w zależności od stop
nia zachowania wahała się od 10 do 80 cm. Kolejną, najliczniejszą, grupę stanowią 
pozostałości jam gospodarczych. W większości są to obiekty o średnich rozmiarach 
- około l m średnicy i przeciętnej głębokości wynoszącej 50 cm. Były jednakże i takie 
obiekty, których spąg wystąpił 100 -150 cm poniżej współczesnej powierzchni terenu. 
Wśród obiektów gospodarczych dominował owalny zarys stropu i nieckowaty, mniej 
lub bardziej regularny, przekrój poprzeczny. Wystąpiły również obiekty o przekroju 
zbliżonym do prostokątnego i gruszkowatego. Dwa obiekty (nr 3 i 5} miały długość 

5-7 m a szerokość stropu była większa niż szerokość wykopu (2 m). Ze względu na dość 
znaczne rozmiary i regularny czworokątny zarys a także obecność pieca zostały one 

zinterpretowane jako domostwa. 
W trakcie badań zidentyfikowano i zadokumentowano kilkadziesiąt warstw o różnym 

składzie i zawartości. Większość z nich stanowiła wypełniska obiektów, które zazwyczaj 
były niejednolite i niejednorodne a często warstwowane. W wielu wypadkach w spągu 
obiektu wystąpiły przemycia, które uniemożliwiały dokładne określenie granic. Bardzo 
często w stropowej części wypełniska obiektów zalegała spoista ciemnoszara lub szaro-
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Mściwojów, st. 14, 
gm. loco, woj. legnickie 

MYSTKI, st. l, 
gm. Lubiszyn, 
woj. gorzowskie, 
AZP 43-8/2 

NAMYSŁÓW, st. 27, 
gm. loco, woj. opolskie, 

AZP 81-35/8 

brunatna warstwa kulturowa. W wyniku obserwacji poczynionych podczas badań wyko
paliskowych stwierdzono, że na badanym obszarze warstwa kulturowa zalegała bardzo 
nierównomiemie. W południowej partii stanowiska wystąpiła śladowo lub w ogóle jej 
nie odnotowano, zaś w północnej części miała miąższość dochodzącą nawet do 40 cm. 
W eksplorowanych wypełniskach obiektów znajdowały się poza tym drobne grudki 
polepy, niewielkie kamienie oraz węgle drzewne i fragmenty zbutwiałego drewna. 

W trakcie badań pozyskano ponad 2000 zabytków ruchomych. Większą część 
z nich stanowią fragmenty naczyń glinianych, z których ponad połowa datowana 
jest na epokę brązu a w szczególności kulturę łużycką. Mniej liczna grupa to zabytki 
wczesnośredniowieczne. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w ARCHEE Badania i Nadzory Archeolo
giczne oraz w PSOZ w Siedlcach. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Folski Środkowowschodniej", 
t. III, 1998, s. 183-187. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kultury łużyckiej (IV-Y okres epoki brązu) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. - Sulisław, przeprowadzone 
przez mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsię
biorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 60m2. 

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopali
skowych na trasie przebiegu linii gazociągu EC Gorzów Wlkp. - Sulisław. Stanowisko 
zostało rozpoznane w trakcie prowadzonych badań powierzchniowo-sondażowych 
poprzedzających inwestycję . Badany obszar zajmował wyniesienie terasy nadzalewowej 
rzeki Myśli. Wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi objęto obszar stanowiska 
wchodzący w bezpośrednią kolizję z budową gazociągu, prace wykopaliskowe przepro
wadzono na odcinku 13 km 340m- 13 km 420 m długości nitki gazociągu. Założono 
trzy wykopy. 

W wykopie nr l/97 na poziomie 52,80 m n.p.m. uchwycono strop warstwy kultu
rowej, w której wystąpiło 5 fragmentów ceramiki kultury łużyckiej z IV-Y okresu epoki 
brązu i 2 fragmenty cerarniki wczesnośredniowiecznej. Poniżej warstwy zarejestrowano 
5 obiektów: palenisko i towarzyszące mu dołki pasłupowe oraz pozostałości jam gospo
darczych. Podczas eksploracji jednej z jam w jej wypełnisku znaleziono 5 fragmentów 
ceramiki kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu. 

W wykopie nr 2/97 zanotowano kontynuację warstwy kulturowej, w której wystąpiły 
2 fragmenty ceramiki pradziejowej (prawdopodobnie kultury łużyckiej); poniżej zareje
strowano 2 paleniska, które nie zawierały żadnego materiału ruchomego. W wykopie 
3/97 w warstwie kulturowej wystąpiły 2 fragmenty ceramiki kultury łużyckiej. 

Badania wykopaliskowe potwierdziły, iż na tym obszarze istniała osada ludności 
kultury łużyckiej, datowana na IV-Y okres epoki brązu. Z obserwacji planigrafu mate
riału ceramicznego na powierzchni stanowiska wydaje się, że centrum osady kultury 
łużyckiej znajduje się na północ od terenu inwestycji. 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania nie będą kontynuowane. 

cmentarzysko kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu - okres halsztacki) 
osada kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu -okres halsztacki) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju i we wrześniu przez 
mgr. Krzysztofa Spychalę (PSOZ w Opolu). Finansowane przez Urząd Miasta. Siódmy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię około l ,5 ara. 



NOWINY, gm. Knyszyn, 
woj. białostockie, 
AZP 34~86/~ 

Nowy Łowicz, st. 2, 
gm. Kalisz Pomorski, 
woj. koszalińskie 

PATKÓW, st. l, 
gm. Niemojki, 
woj. bialskopodlaskie, 
AZP 56~83/1 
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Stanowisko rozciąga się na lewobrzeżnej, południowej terasie rzeki Widawy. Znane ::::> 

jest od 2 połowy XIX wieku. Potwierdzone zostało w toku badań AZP prowadzonych ~ 
CD 

przez mgr. Karola Bykowskiego w 1990 roku. W związku z zamierzoną w 1990 roku :;:2 
inwestycją stanowisko objęto nadzorem i badaniami ratowniczymi. W latach 1990~ 1997 o 

a.. 
przebadano około lO arów na kilkunastu działkach budowlanych. LU 

-c{ 
W 1997 roku prace ratownicze przeprowadzono na kilku działkach. Jamy osad- z 

N 
nicze odkryto na działkach budowlanych: nr 20 - l jama; nr 22 - 11 jam; nr 25 - 2 ·O 
jamy; nr 54- l jama. Na działkach nr 68 i 69 odkryto i wyeksplorowano 37 grobów 
ciałopalnych. 

Jamy grobowe zostały odkryte na głębokości 25-30 cm. Na tle ciemnożółtego piasku 
caleowego widoczne były pojedyncze, różnej wielkości kamienie oraz zespoły bruków 
kamiennych i brunatne, owalne zarysy obiektów grobowych. 

Spośród odkrytych grobów dziewiętnaście to pochówki ciałopalne jamo~ 
we, a szesnaście to ciałopalne popielnicowe. Tak wśród jednych i drugich zarejestrowano 
groby z brukiem kamiennym, który przykrywał jamę grobową lub komorę kamienną. 
Jamy pochówków miały kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach lub 
owalny. Osiami dłuższymi orientowane były generalnie po linii północ-południe. 

Zarysy jam ukazywały się czytelnie na głębokości 25-40 cm. Na wyposażenie grobów 
składały się bardzo złe zachowane naczynia gliniane, czasem resztki naczyń. Były to 
czerpaki, kubki, misy, garnki chropowacone, wazy baniaste profilowane. 

Wśród pochówków odkryto grób dziecięcy, w którym znaleziono glinianą grzechot
kę. Ponadto odkryto obiekt o nieokreślonej funkcji - pryzmowe usypisko kamieni. 
Różnej wielkości otoczaki polne ułożone były ściśle w kilku warstwach. W rzucie miał 
on kształt kolisty, a w przekroju pionowym kształt stożka. W poprzednich sezonach 
badawczych odkryto już kilka podobnych obiektów. Nie znaleziono w nich zabytków, 
ani spalonych kości. 

Odkryte obiekty na działkach 68 i 69 to pochówki ciałopalne ludności kultury 
łużyckiej z przełomu epoki brązu i okresu halsztackiego. 

Materiały i dokumentację złożono w Muzeum w Namysłowie. 
Wyniki badań opublikowane zostaną w "Badaniach archeologicznych na Górnym 

Śląsku w 1997 roku". 
Badania będą kontynuowane w miarę prowadzenia inwestycji. 

kopalnie krzemienia (epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 
Badania geodezyjne i powierzchniowe, przeprowadzone w dniach od 9 czerwca do 15 

lipca przez mgr. Marka Zalewskiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). 
Finansowane przezPaństwowe MuzeumArcheologiczne w Warszawie. Siódmysezon badań. 
Pomiarami geodezyjnymi objęto powierzchnię l ha. 

Celem zasadniczym prac w 1997 r. było przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych na 
odkrytym w ubiegłym sezonie stanowisku kopalnianym (oddział 86leśnictwa Nowiny) 
w pobliżu wsi Nowiny Zdroje gm. Knyszyn. Wykonano je w siatce metrowej, co pozwoliło 
na dokładny wyrys geomorfologii stanowiska, na którym (tak jak i w wypadku obiektu 
Rybniki-"Krzemianka") zachowała się niekopalniana rzeźba terenu. 

Kontynuowano także badania powierzchniowe w lesie w obrębie leśnictw Krzemian~ 
ka i Nowiny. W ich efekcie odkryto w leśnictwie Krzemianka, w pobliżu wsi Kopisk, 
trzecie prahistoryczne pole eksploatacji krzemienia. Zebrany materiał sugeruje, że da
tować je można, podobnie jak poprzednie, na epokę brązu lub wczesną epokę żelaza. 

itlh?k:<.r-(,;;i..•!:'II~1 !m • .:-,.;i;.~··:· •• ~;r,(.:;r rr<; .::w<';~·.' 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich. 

osada grupy wschodniomazowiecko-podlaskiej kultury łużyckiej (III/IV okres 

epoki brązu - okres halsztacki) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - wczesny okres 

wpływów rzymskich) 

a.. 
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PAWEŁKI, st. 7, 
gm. Kochanowice, 
woj. częstochowskie, 
AZP 88-49/9 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Wła
dysławę Roszyk. Finansowane przez PSOZ w Białej Podlaskiej. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano łącznie powierzchnię 250m2• 

Stanowisko położone na Nizinie Południowopodlaskiej, nad lewym dopływem Bugu 
- rzeką Toczą. Leży na północno-wschodnim stoku wysoczyzny morenowej, łagodnie 
opadającej w kierunku rzeki. Od południowej strony stanowisko zostało zniszczone 
podczas budowy nasypu kolejowego linii Warszawa-Białystok. Cały obszar porośnięty 
jest lasem. Siedem wykopów wytyczono wzdłuż dwóch przeciwpożarowych przecinek, 
tak by ich szerokość pokrywała się lub była większa od szerokości niszczonego pasa. 

Warstwy osadnicze w obrębie wykopów uległy bardzo silnemu zniszczeniu w wyniku 
głębokiej orki - zachowały się jej niewielkie fragmenty i spągi obiektów. 

Odsłonięto 14 obiektów, w tym 7 grupy wschodniomazowiecko-podlaskiej kultury 

łużyckiej i 7 kultury przeworskiej. 
Obiekty nr 8-14 związane z grupą wschodniomazowiecko-podlaską kultury łużyckiej 

znajdowały się w dolnym odcinku stoku i w strefie zalewowej. Były to: 4 paleniska, 2 
jamy o nieokreślonym znaczeniu i jedna jama z gliną. Znaleziono w nich nieliczne frag
menty ceramiki, m. in. naczynia sitowatego, kości zwierzęcych. Do ciekawych obiektów 
należy palenisko nr 9 i znajdująca się obok niego jama nr 10. Falenisko było kształtu 
nieregularnego (0,38 x 0,35 m), w przekroju kształtu niecki. W warstwie czarnego, 
ciemnoszarego, drobno- i średnioziarnistego piasku z drobinami węgli drzewnych, znaj
dowały się trzy karnienie ze śladami długotrwałego przebywania w ogniu i 4 fragmenty 
ceramiki łużyckiej. Obok znajdowała się jama nr 10. W planie była kształtu nieregu
larnego (0,85 x 0,5 m.), w przekroju- nieregularnej niecki. Wypełniska jej tworzyła 
warstwa brązowej gliny. W obiekcie nie stwierdzono materiału zabytkowego. 

Powyżej obiektów kultury łużyckiej, w górnej partii stoku wysoczyzny, położone były 
obiekty związane z kulturą przeworską: 2 półziemianki, 3 paleniska, 2 jamy. Materiał 
zabytkowy stanowiły: fragmenty naczyń glinianych, fragment przęślika glinianego 
i nieliczne fragmenty kości. Do ciekawych w tej grupie obiektów należy pólziemianka 
nr 2 (?) . Zachował się tylko spąg. W rzucie poziomym była kształtu prostokąta (1,7 x 
2,5 m). W przekroju poprzecznym- kształtu niecki. W spągu jamy była siedrnio cen
tymetrowa warstwa brązowo-pomarańczowej gliny, nad nią warstwa przemieszanego 
ciemno-szarego, jasno-brązowego piasku z drobinami węgli drzewnych, z fragmentami 
ceramiki. 

Po wschodniej stronie półziemianki, w odległości około 2 m, znajdowala się jama nr 
3, kształtu owalnego (1,2 x 1,1 m), w przekroju kształtu niecki (22-36 cm). W warstwie 
jasnoszarego piasku z dość dużą ilością węgli drzewnych, znaleziono fragment wylewu 
prawdopodobnie naczynia jajowatego. 

Materiały i dokumentację złożono w PSOZ w Białej Podlaskiej. 
Badania powinny być kontynuowane. 

cmentarzysko grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej (schyłek epoki 
brązu - wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Iwonę 
Młodkowską-Przepiórkowską (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie). Finansowane 
przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 58m2• 

Odsłonięto 7 obiektów grobowych. Były to groby szkieletowe, w których nie zacho
wały się fragmenty kostne. Cztery obiekty posiadały wyposażenie. Jamy grobowe były 
dobrze czytelne, regularne i podłużne. Nie znaleziono śladów jakichkolwiek konstrukcji 
kamiennych ani śladów grobów ciałopalnych. Na wyposażenie grobowe {złożone w po
łudniowych częściach grobów) składały się jedynie garnki, misy i czerpaki. Badania 
tegoroczne nie przyniosły szczególnie interesujących odkryć, zabezpieczały jedynie 
najbardziej narażoną na zniszczenie część piaskowni. Na tym badania postanowiono 
przerwać. 

Odkryte naczynia ceramiczne to pospolite formy występujące pod koniec epoki 
brązu i w początkach wczesnej epoki żelaza, są one charakterystyczne dla ludności 
grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. 



PAWŁOWICE, st. l, 
gm. Michałów, 
woj. kieleckie, 
AZP 93-61/7 

POLETYł..Y, st. 11, 
gm. Brańsk, 
woj. białostockie, 
AZP 45-84/57 

W ciągu trzech sezonów badawczych przebadano najbardziej zagrożoną część 
piaskowni oraz na podstawie pozyskanych materiałów określono cmentarzysko chro
nologicznie i kulturowo. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Częstochowie . 

Wyniki badań zostaną opublikowane w Zeszytach Muzeum Częstochowskiego. 
Badania nie będą kontynuowane. 
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depozyt (skarb) przedmiotów brązowych ze schyłku epoki brązu 
cmentarzysko kultury łużyckiej (pózna faza wczesnej epoki żelaza) ~ 

Ratowniczo-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 19 9 
o 

do 30 sierpnia przez mgr. Andrzeja Matogę (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) . ~ 
Finansowane przez PSOZ i Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Szósty sezon badań. ·Vl 

Przebadano 83 m2 w rejonie "dzikich" wybierzysk piasku w północno-wschodniej części 
cmentarzyska. 

Grobów nie zarejestrowano, natrafiono natomiast na bogaty depozyt (skarb) przed
miotów brązowych o zapewne kultowym charakterze (obiekt nr 60). Składał się on 
z ułożonych bezpośrednio w piasku czterech naszyjników (leżały na sobie w układzie 
przypominającym rodzaj napierśnika) i spoczywającego tuż obok, dość dużego kubka 
glinianego, zawierającego : 3 bransolety, fragmenty celowo pogiętego naszyjnika, 16 
paciorków wykonanych ze zwiniętej w rurkę taśmy (zapewne tworzących pierwotnie 
kolię), 30 niewielkich guziczków, większy guz, 3 odlane kółka oraz haczyk do wędki. 
Depozyt pochodzi najpewniej ze schyłku epoki brązu i łączy się z bogatym w rejonie 
Pawłowie osadnictwem kieleckiej odmiany grupy górnośląsko-małopolskiej kultury 
łużyckiej. W tej sytuacji położenie owego depozytu w sąsiedztwie grobów późnołuży
ckich uznać można za przypadkowe. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko(?) i osada kultury łużyckiej (epoka brązu - wczesna epoka 
żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 17 do 29 września 
przez mgr. Jerzego Maciejczuka (Muzeum Okręgowe w Białymstoku). Finansowane 
przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 12 7 m2 

Przebadano w całości zagrożony fragment stanowiska, w większości porośniętego 
lasem. 

Na stanowisku nie zarejestrowano warstwy kulturowej, obiekty wystąpiły pod war
stwą darni lub zalegającej pod nią 10-15-centymetrową warstwą podglebia. Odkryto 
8 kolistych jam o średnicy od 0,9 do 1,8 m. Ich głębokość nie przekraczała 0,3 m. 
Większość obiektów to pozostałości palenisk (6 jam). Jeden obiekt był wkopem współ
czesnym, a jeden płytką jamą o charakterze gospodarczym, zawierającą kilkadziesiąt 
fragmentów ceramiki, z których częściowo zrekonstruowano 4 naczynia. Wyróżniono 
wśród nich: naczynie sitowate, naczynie jajowate z otworkami pod krawędzią o silnie 
schropowaconej powierzchni oraz naczynie chropowacone o esowato ukształtowanym 
wylewie. Faleniska wypełniały jedynie pojedyncze fragmenty ceramiki, węgielki drzewne 
i duża ilość przepalonych kamieni. Poza obiektami materiał ceramiczny wystąpił tylko 
w warstwie podglebia wykopu 4. 

Jedynym obiektem świadczącym o istnieniu w tym miejscu cmentarzyska była 
odkryta w trakcie inspekcji przed rozpoczęciem badań szczątkowo zachowana jama, 
o trudnym do ustalenia kształcie, wypełniona przepalonymi kośćmi ludzkimi. W grobie 
nie natrafiono na żaden materiał datujący. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 

Wyniki badań opracowano, opracowanie złożono w archiwum KZA w Białymstoku. 
Badania nie będą kontynuowane. 
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PRZYMił..OWICE, st. 9, 
gm. Olsztyn, 
woj. częstochowskie, 

AZP 88-50/33 

RYBNIKI-Krzemianka, 
st. l, 
gro. Wasilków, 
woj. białostockie, 

AZP 34-86/· 

RZESZOTARY, st. l, 
gm. Miłkowice, 
woj. legnickie, 
AZP 76-20/13 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka 
żelaza) 

Inwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez mgr 
Iwonę Młodkowską-Przepiórkowską (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie). Finan
sowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 33m2• 

Stanowisko odkryto w trakcie badań powierzchniowych AZP. Stwierdzono nisz
czenie stanowiska w wyniku kopania piasku. Na powierzchni wybierzysk i nieużytków 
zalegały pojedyncze ułamki ceramiki. Zaobserwowano także kilka skupisk kamieni 
wapiennych. Uwagę skupiły fragmenty ogniska obstawionego kamieniami, widocznego 
w profilu północnym dzikiego wybierzyska. Profil z obiektem wyrównano, oczyszczono, 

zadokumentowano i wyeksplorowano do calca na poziomie ok. 100 cm. Wokół obiektu 
założono 5 wykopów sondażowych, rozciągających się wzdłuż osi północ-południe na 
długości 20 m. Eksplorację prowadzono do głębokości 120-160 cm. Spenetrowano 

także teren "dzikiej", częściowo wybranej piaskowni. W wykopach sondażowych, 
poniżej powierzchni gruntu, nie znaleziono materiału zabytkowego, w profilach nie 

zaobserwowano śladów warstwy kulturowej. 
Badania nie będą kontynuowane. 

kopalnie krzemienia (epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 6 czerwca do 15 lipca przez 
mgr. Marka Zalewskiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finanso
wane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Siódmy sezon badań. 

Przebadano wykopaliskowo powierzchnię 6 m2 na stanowisku "Przy źródlisku" 
w Rybnikach-Krzemiance oraz kontynuowano badania powierzchniowe na terenie 
leśnictw Krzemianka i Nowiny. 

Na stanowisku "Przy źródlisku" uzyskano 9 fragmentów ceramiki z epoki brązu {lub 
wczesnej epoki żelaza) oraz 81 zabytków krzemiennych o charakterze domowym. 

W efekcie badań powierzchniowych w leśnictwie Krzemianka, w pobliżu wsi Ko

pisk, odkryto trzecie prahistoryczne pole eksploatacji krzemienia. Zebrany materiał 
sugeruje, ze datować je można, podobnie jak poprzednie, na epokę brązu lub wczesną 
epokę żelaza. 

Badania na stanowisku "Przy źródlisku" zakończono. 

obozowisko mezolityczne 
ślady osadnictwa neolitycznego 
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu - okres halsztacki) 
cmentarzysko szkieletowe wczesnośredniowieczne (XI-XII w.) 
osada wczesnośredniowieczna i średniowieczna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l l listopada 1996 r. do mar
ca 1997 r. przez mgr. Romualda Piwko {Pracownia Archeologiczno--Konserwatorska 
EKSPLORER, Radwanice, ul. Kościelna 3a). Finansowane przez PSOZ. Kolejny sezon 
badań. Przebadano powierzchnię około 120m2• 

Stanowisko, będące przedmiotem badań, położone jest na stoku niewielkiej terasy 
rzeki Czarna Woda, wypiętrzającej się niewiele ponad 2 m. powyżej dna doliny. Rzeka 
w tym rejonie płynie z północnego zachodu na południowy wschód. W trakcie badań 

AZP na obszarze nr 76-20, w granicach miejscowości otrzymało numer l, a w ramach 

obszaru numer 13. Stanowisko znajduje się po lewej stronie drogi prowadzącej od 

Rzeszotar do Grzymalina, około 500 m od skrzyżowania dróg: Rzeszotary - Grzymalin 
i Rzeszotary - Pątnówek. 

Wykop badawczy, wytyczony pod kątem inwestycji obejmował niewielką, zaledwie 

12-arową powierzchnię południowo-wschodniej części kilkuhektarowego stanowiska. 
Usytuowany był w linii północ-południe z nieznacznym odchyleniem na zachód. Wy

kop miał długość 93 m i szerokość nieprzekraczającą 12m. W partii północnej został 

poszerzony w kierunku zachodnim o 20m., przy zachowanej szerokości około 10m. 
Po zdjęciu humusu (25-30 cm) w piaszczystym calcu pojawiły się zarysy obiektów, 

które koncentrowały się w południowej i północno-zachodniej części wykopu. Aby 



Sanok, st. 54, 
gm.loco, woj. krośnieńskie 

Sękowice, st. 3, 

gm. Gubin, 
woj. zielonogórskie 

wyjaśnić zaistniałą sytuację, wykonano wzdłuż obu dłuższych boków wykopu rowy ::> 

sondażowe. ~ 
CD 

W rezultacie prac wykopaliskowych, na powierzchni nie większej niż 5 arów, od- ~ 
kryto i przebadano łącznie 76 obiektów osadniczych oraz XXIII groby szkieletowe. o 

a.. 
Zdecydowana większość (73 obiekty) związana jest z kulturą łużycką z V okresu epoki w 

<( 
brązu i okresu halsztackiego. Spośród wszystkich obiektów osadniczych związanych z 

N 
z tym przedziałem czasu na większą uwagę zasługują obiekty mieszkalne- półziemianki -0 

a.. 
(ob.7, 13, 14, 17), a także doły pasłupowe (ob. 64, 65, 66, 67, 68). Obiektom wziem-
nym zarówno półziemiankom jak i budowli o konstrukcji słupowej towarzyszy cały 
szereg jam, których charakteru nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić. Są one 
charakterystyczne dla osad otwartych i można je wiązać z szeroko pojętą działalnością 
gospodarczą grupy zamieszkującej ten teren. 

Na stanowisku odkryto zaledwie cztery obiekty związane z wczesnym średniowieczem 
(ob. 38, 41, 56, 63). Na uwagę zasługuje ten ostatni, w wypełnisku którego znaleziono 
silnie przepalone kamienie oraz znaczne ilości popiołu. Na tej podstawie można twier
dzić, iż jest to pozostałość paleniska i towarzyszącej mu jamy. Na podstawie niewielkiej 
ilości zabytków ruchomych można określić chronologię w przybliżeniu na XI-XII w. 

Odkryto w trakcie badań 24 groby szkieletowe, koncentrujące się w południowej 
części wykopu. Występują one w otoczeniu obiektów osadniczych i jedynie w siedmiu 
przypadkach nawarstwiają się na starsze jednostki. Groby oznaczono cyframi rzymskimi 
od I do XXV pomijając w numeracji grób V Jamy grobowe wkopane były w piaszczysty 
calec, w żadnej nie stwierdzono śladów trumny. Generalnie wszystkie groby dłuższą osią 
zorientowane były w linii wschód-zachód, niektóre odchylały się nieznacznie w kierunku 
północnym bądz południowym. Wzajemne usytuowanie jam grobowych pozwala na 
stwierdzenie, iż w obrębie nekropolii były one ustawione rzędowo (możemy wyróżnić 
5 rzędów) . Odległości pomiędzy grobami w rzędach wahają się od kilku centymetrów 
do ponad 3 m., natomiast odległości pomiędzy rzędami wynosiły nie więcej niż l m. 
Stan zachowania szczątków ludzkich jest słaby bądz bardzo słaby. Po krótkim czasie 
kości ulegały silnemu rozdrobnieniu, niekiedy aż do postaci prochu. Szkielety ułożone 
były na plecach w pozycji wyprostowanej, z głową skierowaną w kierunku zachodnim. 
Groby nie posiadały praktycznie wyposażenia, poza jednym wyjątkiem. W grobie nr 
XX, po obu stronach fragmentarycznie zachowanej czaszki odsłonięto duże kabłączki 
skroniowe. 

Forma i układ grobów oraz zachowane ozdoby pozwalają łączyć cmentarzysko 
z okresem wczesnego średniowiecza, najpewniej z wiekiem XI lub XII. Taką chronologię 
potwierdza też materiał ceramiczny znaleziony w 4 obiektach osadniczych. 

W trakcie powodzi w lipcu 1997 roku uległa zalaniu i zniszczeniu pracownia, utra
cono bezpowrotnie część zbiorów, m.in. kabłączki skroniowe z grobu nr XX. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miedzi w Legnicy. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 

patrz: wczesna epoka żelaza 
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Siedlec, st. 10, 
gm. Otmuchów, woj. OJX>lskie 

SŁUBICE, st. 3, gm.łoco, 
woj. płockie, AZP 53-56/5 

StUP, st. 2 (znane 
w literaturze jako 3), 
gm. Środa Śląska, 
woj. wrocławskie, 

AZP 77-25/11 

patrz: neolit 

patrz: neolit 

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
osada kultury grobów kloszowych (wczesna epoka żelaza) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Violettę Lis (Zakład Archeologii 
Mazowsza i Podlasia Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Warsza
wa) przy współpracy mgr Urszuli Dziub i mgr. Antoniego Podstolskiego. Finansowane 
przez PSOZ i Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię l ,5 ara. 

Dwa wykopy zlokalizowano na południe od wykopu sondażowego z 1996 r. Odkryto 
w nich sześć obiektów, z których jeden był skupiskiem dużych, silnie przepalonych 
fragmentów kilku naczyń, pozostałe natomiast miały charakter jam osadowych o zróż
nicowanych rozmiarach, kolistych lub podłużnych w planie i nieckowatych w profilu. 
Ich wypełniska były brunatnoczarnej lub szarej barwy i zawierały nieliczne ułamki 
ceramiki, drobne grudki polepy, a niekiedy węgle drzewne. Intensywna warstwa kul
turowa, osiągająca miąższość do 40 cm, także dostarczyła bardzo dużej ilości ceramiki; 
znaleziono w niej ponadto drapacz z krzemienia narzutowego. W trzech miejscach 
warstwa ta zniszczona była przez regularne soczewki gliny, koliste lub owalne w planie 
i cylindryczne w profilu. Soczewki te stanowią przypuszczalnie ślad bliżej nieokreślonej 
w czasie i charakterze działalności ludzkiej. Dwa dalsze wykopy usytuowano tak, aby 
połączyć się z północną częścią wykopu sondażowego i wyeksplorować pozostawione 
we wschodniej jego ścianie fragmenty trzech obiektów. Tu także natrafiono na rozległą 
warstwę kulturową z dużą ilością ceramiki. Odkryto dziewięć kolejnych obiektów. Trzy 
z nich były dołkami posłupowymi, dwa- skupiskami ceramiki, cztery dalsze- jamami 
osadowymi o podobnych cechach jak wyżej opisane. Na szczególną uwagę zasługuje 
obiekt 10, będący siedmiowarstwowym skupiskiem ułamków kilkunastu naczyń, 
z których jedno (miniaturkę) udało się całkowicie zrekonstruować. Wśród zabytków 
wydzielonych wymienić należy przęśliki, których kolekcja powiększyła się o cztery 
dalsze egzemplarze, w tym jeden tzw. rogaty, oraz znaleziony na powierzchni fragment 
kamiennej siekierki. 

W bieżącym sezonie udało się uchwycić sekwencję stratygraficzną osady. Najpłycej 
zalegały skupiska ceramiki, które należy łączyć z kulturą grobów kloszowych. Gros 
materiału pochodzącego z warstwy ciemnobrunatnoczarnego piasku wiąże się z kulturą 
łużycką, poniżej zaś, w warstwie brunatnego i brunatnoszarego piasku, natrafia się na 
mniej liczną ceramikę kultury trzcinieckiej z charakterystycznymi dla niej zdobieniami 
i skośnie ściętymi krawędziami naczyń. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (III okres epoki brązu- okres hal
sztacki D) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 sierpnia do 
11 października przez dr. Radosława Jarysza (Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej). 
Finansowane przez PSOZ. Kolejny sezon badań. Przebadano powierzchnię 100m2• 

Tegoroczne prace wykopaliskowe były kontynuacją badań prowadzonych od 1995 r. 

W obrębie wykopu odkryto 14 grobów kultury łużyckiej, datowanych od III okresu 
epoki brązu do okresu halsztackiego D. W jednym z grobów oprócz bogatego zestawu 
naczyń, m. in. malowanych, znajdował się żelazny nóż z nitami. Jamy grobowe sięgały 
do głębokości 135 cm. 

Materiał i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Środzie 
Śląskiej . 



Stankowo, st. 12, 
gm. Gostyń, woj.leszczyńskie 

SULIStA W, st. l, 
gm. Dębno Lubuskie, 
woj. gorzowskie, 
AZP 43-8/3 

gm. Blizanów, woj . kaliskie, 

AZP 65-38/40 

Wyniki badań zostaną opublikowane w artykule Ratownicze badania archeologiczne 
w Słupie, gm. Środa Ślqska, st. 3 w "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych", t . 
40, s. 227-238. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

osada kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu) 
Badania przeprowadzone na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp.- S ulisław przez 

mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsiębiorstwo 
Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. 

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopalisko
wych na trasie przebiegu nitki gazociągu EC Gorzów Wlkp. - Sulisław. Stanowisko 
zostało rozpoznane podczas badań powierzchniowo-sondażowych w 1997 roku. Obszar 
objęty wykopaliskami przylegał od południowego zachodu do bagna (dawne jezioro), 
również od północy graniczył z podmokłymi łąkami. Wyprzedzającymi badaniami ar
cheologicznymi objęto obszar stanowiska wchodzący w bezpośrednią kolizję z budową 
gazociągu, prace wykopaliskowe prowadzono na odcinku 8 km 979 m - 9 km 200 m 
długości nitki gazociągu oraz budowy stacji przesyłowo-rozdzielczej w Sulisławiu. 

W wykopie nr 1/97 zarejestrowano obiekt l -prawdopodobnie dołek posłupowy; 
w trakcie jego eksploracji nie natrafiono na materiał zabytkowy. 

W wykopie nr 2/97, w warstwie humusu wystąpiły fragmenty ceramiki nowożytnej 
datowanej na XVIII-XIX wiek. Na poziomie około 57,30 m n.p.m., wystąpiła warstwa 
węgli drzewnych. W trakcie eksploracji tej warstwy zarejestrowano: l fragment cera
miki kultury łużyckiej, datowany na IV-V okresu epoki brązu, 2 krzemienie ze śladami 
retuszu obustronnego. Poniżej niej zarejestrowano trzy obiekty kształtu owalnego, barwy 
brunatno-brązowej z dużą zawartością węgli drzewnych. Wokół wyróżnionych obiektów 
(prawdopodobnie palenisko i dołki posłupowe) wystąpiła warstwa rozlasowanych węgli 
drzewnych i przepalonej gliny. Eksploracja obiektów w wykopie 2/97 nie dostarcz)rła 
żadnego materiału zabytkowego. 

Prawdopodobnie w tych dwóch wykopach uchwycono południowy skraj osady 
kultury łużyckiej. 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania będą kontynuowane. 

obozowisko kultury świderskiej (schyłkowy paleolit) 
obozowisko kultury komomiehej i chojnicko-pieńkowskiej (mezolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
cmentarzysko kultury łużyckiej (późna epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 
osada z wczesnego średniowiecza (XI w.) 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w 1996 i 1997 r. przez mgr. 
Edwarda Pudełko, z udziałem antropologa- mgr Bożeny Pudełkowej . Finansowane 
przez PSOZ i Urząd Gminy Blizanów. 

Z uwagi na trudne warunki terenowe przebadano obszar niewiele przekraczający 
powierzchnię 2,3 ara, usytuowany na koronie nieczynnej już piaśnicy, położonej na 
cyplu terasy Prosny, w zachodniej części wsi. 

Odsłonięto 52 pochówki znanego wcześniej z luźnych znalezisk cmentarzyska 
ludności kultury łużyckiej . Badając zasięg południowo-zachodni nekropolii, odkryto 
pozostałości osadnictwa z epoki kamienia. Obozowisko schyłkowopaleolitycznej lud
ności kultury świderskiej reprezentowały wyroby krzemienne w postaci dwupiętowych 
rdzeni, odłupków, wiórów oraz liściaka. 

Z fazy osadnictwa mezolitycznego kultury komornichej pochodziły wyroby krze
mienne w postaci drapaczy odłupkowych, licznych wiórków oraz trapezu. W tym samym 
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TARGONIE, st. 5, 
gm. Regimin, 

woj. ciechanowskie, 

AZP 42-62-53 

miejscu, na przestrzeni około 25m2, na ledwie widocznej półce terasy nadzalewowej, 
uchwycono relikty osady kultury pucharów lejkowatych - były to dołki posłupowe, 
odciski konstrukcyjne na polepie i typowy dla tej fazy materiał krzemienny. O tym, że 

osiedle to zajmowało też teren wyżej położony świadcząjamy ze znamiennym materiałem 

ceramicznym i kostnym oraz destrukty dwóch siekierek. 
Jak wynika z dotychczas pozyskanych materiałów, cmentarzysko ludności kultury 

łużyckiej użytkowane było od schyłkowej fazy epoki brązu do okresu halsztackiego D. 
Wśród grobów, zawierających wyłącznie przepalone kości zmarłych, wyróżniono 28 

pochówków bezpopielnicowych i 24 popielnicowe, przy czym w dwóch znajdowały się 
po dwie popielnice, a w jednym aż pięć. Zdecydowana większość grobów {prócz tych, 

które nawarstwione były na najstarsze ślady osadnictwa) była głęboko posadowiona (do 
l m) i zaznaczona na ówczesnej powierzchni brukami kamiennymi. Często prócz bruków, 
przykrywających nieraz kilka grobów, miały one mniej lub bardziej regularne obstawy 
owalne (18) lub zbliżone do prostokąta (5), niekiedy pozbawione jednej "ściany" lub 

z pozostawionym otworem. Tego typu konstrukcje i obowiązujący rytuał najliczniej 
występowały wśród pochówków z przełomu V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego 
(5) oraz z okresu halsztackiego (11). Pomiędzy obstawami grobów 48 i 52 odsłonięto 
przykryty płaską płytą skrzynkowaty aneks, w którym umieszczone były trzy naczynia: 

czerpak, garnek i placek. Brak jakichkolwiek konstrukcji kamiennych wystąpił w czte

rech obiektach popielnicowych z przełomu V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego. 
Liczba naczyń w grobach dochodziła do dziewięciu (wspomniany mnogi grób pięciapo
pielnicowy nr 43) i zwiększyła się w najmłodszym okresie funkcjonowania cmentarzyska. 
Wtedy też prócz popularnych form ceramiki naczyniowej wystąpiły naczynia zdobione 

głęboko nacinanym ornamentem geometrycznym i naczynia cylindryczne wyposażone 
w uszka, dziurki i pokrywkę {grób 40). N a przemianległe dziurki pod krawędzią miał też 
garnek z grobu 51, a grzechotkę gruszkowatą odkryto w podobnie datowanym grobie 
popielnicowym 32 {lnfans II), w towarzystwie ośmiu innych przystawek. Funkcję 

popielnicy najczęściej pełniły wazy (21), amfory (7), garnki {3), a pojedynczo: kubek, 
czarka i czerpak. Ten ostatni był przykryty profilowaną misą uchatą. Wyposażenie me

talowe, wyłącznie złożone z ozdób, reprezentowane było w okresie epoki brązu przez 5 
szpil, w tym dwie z główkami poprzecznie żebrowanymi, 3 bransolety i skręty spiralne 
oraz jeden naszyjnik tordowany. Przedmioty brązowe w pochówkach datowanych na 
wczesny okres żelaza to: skręty {4, w tym salta Ieone), kółka (2), naszyjniki, w tym 

fragmentarycznie zachowany okręcony zwojami żelaznej taśmy (grób 17), a także 
igła {grób 28), szpila oraz rzadka w zwartych zespołach, dobrze zachowana harfowata 
zapinka typu panońskiego {grób 20). Wyroby wykonane z żelaza to prócz fragmentów 

noży {groby 36 i 52) elementy biżuterii- głównie szpile lub ich części (lO), wśród nich 
okazy z główką półkulistą {grób 40) i pastorałowatą (15), bransolety (5, w tym jedna 
podobna do miniaturowego naszyjnika tordowanego) i naramienniki (7). Egzemplarze 
z grobów 17 i 41 były puste w środku. Pochówki "najbogatsze" (17 i 20) zawierały m.in. 
pary bransolet i naramienników. Pojedynczo w formie darów w pochówku 17 wystąpiły 
szczypce i masywna, jednoczęściowa zapinka łukowata, do której, jak dotychczas, nie 
ma analogii. Znaleziono też 3 naszyjniki żelazne- wyróżniał się wśród nich podwójny, 
tordowany, z grobu 41, owinięty luźno na całym obwodzie brązową taśmą. 

Okres wczesnego średniowiecza (około XI w.) reprezentował nie do końca rozpo

znany, usytuowany na kulminacji zachowanej od strony południowej części wzgórza, 

obiekt z ceramiką zdobioną dookolnymi żłobkami. Czasy nowożytne dokumentował 

materiał pochodzący ze znacznej miąższości warstwy kulturowej związanej z funkcjo

nowaniem opodal budynku podworskiego (około XVIII-XX w.) -były to fragmenty 

ceramiki naczyniowej (w tym zrekonstruowana w całości trójnoga misa polewana), 
wyrobów szklanych (głównie butelek) i skorodowanych wyrobów żelaznych. 

osada kultury łużyckiej {V-VI okres epoki brązu) 

ślady osadnictwa kultury przeworskiej {młodszy okres przedrzymski, fazy A
1 

- Ą i wczesny okres wpływów rzymskich) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i nowożytnego 



Teptiuków, st. 6, 
gm. Hrubieszów, 
woj. zamojskie 

TOMICE, st. 6, 
gm. Głogówek, 
woj. opolskie, 

AZP 97-36/21 

Ratownicze badania wyprzedzające budowę gazociągu tranzytowego, przeprowadza- ::J 

ne przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego ("lgnis" Zakład Naukowo-Edytorski s. c.). ~ 
co 

Finansowane przez EuRoPol GAZ S. A. Przebadano powierzchnię 5510 m2• ~ 

Stanowisko odkryto w 1989 roku, podczas badań powierzchniowych prowadzonych O 
0.. 

w ramach AZP. W 1994 r. podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych na tra- w 
<( 

sie projektowanego gazociągu tranzytowego Płw. Jamał- Europa Zachodnia uściślono z 
·N 

granice stanowiska. W 1995 r. sporządzono dokumentację warstwy kulturowej i 5 jam ·O 
0.. 

uszkodzonych przez wykop wykonany w związku z budową wodociągu gminnego. 
Stanowisko zlokalizowane na południowym obrzeżu Targoni, rozdzielone jest na ~ 

dwie części przez brukowaną drogę biegnącą z południa na północ przez wieś. Wykopy 9 
o 

badawcze założono na osi mającego krzyżować się z tą drogą przyszłego gazociągu, na o 
zachód (wykop l) i wschód (w}rkop 2) od drogi, przy czym wykop 2 poszerzono o teren -e5 
wykupiony przez EuRoPol GAZ SA pod budowę zespołu zaworowo-upustowego. 

W wykopach o łącznej długości 340 m zarówno w spągu humusu jak i w zalegającej 
pod nim warstwie piasku znajdowano niezbyt liczne fragmenty ceramiki nowożytnej 
i wczesnośredniowiecznej oraz nieco liczniejsze fragmenty naczyń kultury łużyckiej. 
Szczególnie natomiast licznie ceramika kultury łużyckiej wystąpiła w strefach, gdzie 
warstwa piasku miała ciemne zabarwienie. Miąższość warstwy nasyconej zabytkami 
dochodziła w tych miejscach do ok. 20 cm, a w jej spągu wystąpiły stropy obiektów 
nieruchomych. W płacie warstwy kulturowej o czarnobrunatnym zabarwieniu, zlo
kalizowanej we wschodniej połowie wykopu l obok ceramiki kultury łużyckiej dość 
liczne wystąpiły fragmenty ceramiki kultury przeworskiej oraz skupisko polepy i żużla 
żelaznego- zapewne pozostałości pieca służącego do wytopu żelaza. Na zdecydowanie 
przeważającym obszarze obiektom nieruchomym, których łączną liczbę szacować należy 
na ponad 300, nie towarzyszyła warstwa kulturowa. 

Eksploracji poddano 41 obiektów (nr: 35-38, 40, 41a-b, 43-45, 46a-b, 4 7, 48, 50-
70, 83, 84, 88-91). 

Były to jamy o zarysach najczęściej nieregularnych zarówno w przekroju poziomym 
jak i pionowym, wymiarach od 24 x 30 cm do 194 x 274 cm, zagłębione w warstwę 
caleowego piasku na ok. lO do ok. 80 cm. 

W wypełniskach, które stanowił ciemno zabarwiony, lekko shumusowany piasek, 
czasem z warstwą spalenizny znajdowano od kilku do kilkudziesięciu fragmentów 
ceramiki kultury łużyckiej, nieliczne zabytki krzemienne, kości zwierzęce oraz (oh. 
56) muszle małży. 

W obiekcie 69b zlokalizowanym na zachodnim krańcu wykopu l znaleziono ok. 
200 fragmentów przepalonych kości (grób ciałopalny?) . 

Na podstawie ceramiki, osadę kultury łużyckiej datować można wstępnie na 
Y, a także VI okres epoki brązu, na co wskazują fragmenty naczyń o gładzonej szyjce 
oddzielonej od chropawaeonego brzuśca rzędem dołków palcowych, fragmenty czerpaka 
zob. 45 i pionowo przekłuty imacz znaleziony w ob. 50. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Ciechanowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w serii publikacji finansowanej przez EuRoPol 

GAZS. A. 
Badania będą wznowione. 

- \' r ~-~ _' ~l -. • c. •. 1 1 ~- 1 
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patrz: neolit 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 

Nadzór archeologiczny, przeprowadzony w dniach 23.04-3 .06.1997 roku przez Mu

zeum Śląska Opolskiego w Opolu. Finansowany przez Zakład Gazowniczy w Opolu. 
Archeologiczny nadzór prac ziemnych związanych z budową gazociągu wysokociśnie

niowego ON 250, o długości około 10 km, od Kórnicy do Szonowa. Zdjęcie 30 cm 

103 



~ o 
a.. 
UJ 

104 

TRUSKOLASY, st. 8, 
gm. Wręczyca Wielka, 
woj. częstochowskie, 
AZP 85-45/-

Tur Dolny~Busina, st. 3, 
gm. Michałów, 

woj. kieleckie 

warstwy humusu na całej trasie przebiegu gazociągu, w pasie o szerokości około 3 m, 
umożliwiło przeprowadzenie wstępnych badań w celu uchwycenia stropów ewentual
nych obiektów archeologicznych i zlokalizowanie zabytków ruchomych. W ich wyni
ku jedynie na wysokości stanowiska 6 w Tomkach, gm. Głogówek znaleziono kilka 
fragmentów naczyń glinianych. Po wykonaniu wykopów stwierdzono przecięcie sześciu 
obiektów archeologicznych kultury łużyckiej. Stanowisko 6 w Tomieach zostało odkryte 
w 1991 roku podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych w ramach AZP. 
Na powierzchni około 0,5 ha, w odległości około300m na północny zachód od szosy 
Głogówek-Głubczyce, na południowym stoku wzniesienia opadającego w kierunku stru
mienia znaleziono wówczas fragmenty naczyń kultury pucharów lejkowatych, fragment 
naczynia kultury przeworskiej i kilkanaście fragmentów naczyń pradziejowych. 

Odsłonięte na ścianach wykopu obiekty wystąpiły poza zasięgiem stanowiska 
określonym na podstawie badań powierzchniowych. Stropy obiektów uchwycono na -
głębokości 55-60 cm od współczesnego poziomu użytkowego, dlatego były nieuchwytne 
po zdjęciu jedynie 30 cm górnej warstwy humusu. Z przyczyn technicznych niemożliwa 
była eksploracja całych obiektów; oczyszczono i udokumentowano tylko ich przekroje 
oraz dokładnie zebrano materiał wyrzucony na hałdy. 

Wśród zinwentaryzowanych obiektów wydzielono: półziemiankę, 2 jamy zasobowe 
i 3 jamy gospodarcze. Z zabytków ruchomych wystąpiły fragmenty garnków, czarek, 
czerpaków i placków oraz duże ilości grud polepy. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku", s. 83-86. 

cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej (N-V okres epoki brązu) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Renatę 

Abłamowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego) . Finansowane przez 
PSOZ w Częstochowie. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 140m2. 

W bieżącym sezonie odkryto 23 obiekty archeologiczne (nr 17 -38), w tym: 18 gro
bów, l palenisko i 4 obiekty nieokreślone. Wśród grobów zarejestrowano obecność: 8 
pochówków szkieletowych, 4 popielnicowych, 4 bezpopielnicowych, l "popielnicowo
bezpopielnicowy" i l ciałopalny zniszczony. 

Większość obiektów zaopatrzona była w konstrukcje kamienne a jeden grób szkie
letowy posiadał także ślady konstrukcji drewnianych. Między kamieniami bruków 
często odkrywano fragmenty ceramiki. Jamy grobów szkieletowych usytuowane były 
w przybliżeniu wzdłuż linii północ - południe, a przystawki najczęściej znajdowały się 
w części południowej, tj . przy głowach zmarłych. Funkcję popielnic pełniły najczęściej 
naczynia wazowate. Tylko w jednym przypadku był to garnek nakryty misą. Groby 
ciałopalne, poza dwoma wyjątkami, nie zawierały przystawek. W grobach nr 27 i 29a 
odkryto po jednym naczyniu. Groby szkieletowe zawierały zazwyczaj większą ich ilość 
(od 3 do 7). Były to garnki, misy, czerpaki, kubki i czarki. W obiekcie nr 22 odkryto 
grzechotkę o kształcie zbliżonym do walca. Groby były ubogo wyposażone w przedmioty 
metalowe; jedyne odkryte przedmioty to zawieszki i guziki brązowe. Licznie natomiast 
wystąpiły wyroby krzemienne. Na uwagę zasługuje tu odłupek w oprawie skórzanej 
odkryty w grobie nr 35. 

Wśród znalezisk luźnych najciekawsze przedmioty to: rożek i grzechotka baniasta 
z uchwytem, zdobiona ornamentem plastycznym na największej wydętości. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ oraz w Muzeum Okręgowym 
w Częstochowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicz
nych". 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka brązu 



WEŁTYŃ, st. 53, 
gm. Gryfino, woj. szczecińskie 

WIELKA WIEŚ, st. 16, 
gm. Wojnicz, 
woj. tarnowskie, 

AZP 105,65!59 

Wien:chuca Nagóma, st. 3, 
gm. Drohiczyn, 

woj. białostockie 

WO]NICZ, st. 3, 
gm. loco, woj. tarnowskie, 
AZP 105,65/20 

ZAGÓRZYCE, st. 4, 
gm. Kazimierza Wielka, 
woj. kieleckie, 
AZP 98,62/, 

patrz: wczesna epoka żelaza 

;2 
osada otwarta z epoki brązu O 

a.. 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. mgr. w 

<( 
Pawła Valde,Nowaka i Pawła Madeja (Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział z 

'N 
w Krakowie). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię -0 

a.. 
100m2• 

Stosunkowo liczny materiał ceramiczny i krzemieniarski został odkryty w 5 obiek, 

tach i warstwie ziemi ornej. W zdobieniu ceramiki przeważają układy żłobków, nacięć 
~ 
9 
o 

i guzów. ~ 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej Instytutu '(/) 
Archeologii i Etnologii PAN Oddział Kraków,Igołomia. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie "Acta Archaeologica Carpat, 
hica". 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

osada z epoki brązu 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich) 

osada wczesno, i późnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 17 września do 
lO października przez mgr. Andrzeja Ceterę (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej 
w Wojniczu). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko położone na wyodrębnionej formie terenowej, na lewej terasie Dunajca, 
około 250 m na zachód od wałów grodziska, jest w znacznym stopniu zniszczone i za, 
grożone rozwijającą się zabudową. Założono 4 wykopy: nr I, III we wschodniej, stokowej 
części stanowiska, IV na kulminacji cypla. Łącznie przebadano powierzchnię l ara. 

W wykopach nr I,III uchwycono 3 poziomy akumulacji warstwy kulturowej: śred, 

niowieczną, wczesnośredniowieczną i kultury przeworskiej. W wykopie I odsłonięto 
i wyeksplorowano obiekt nr l o charakterze bruku, datowany na XIII,poł. XIV w., oraz 
jamę (2/97) wypełnioną materiałem kułtury przeworskiej z wczesnego okresu wpływów 
rzymskich. W wykopie IV wystąpiło 8 obiektów - ich stropy odsłonięto na głębokości 

40 cm, natomiast maksymalne zagłębienie sięgało 200 cm. Stanowisko ma charakter 
wielowarstwowy, co wymuszało stosowanie stratygraficznej metody eksploracji obiek, 

tów. Obiekty nr 7, 7 A, 8, 12, datowane na schyłek wczesnego średniowiecza, wkopane 
były w obiekty kultury łużyckiej o charakterze jam. Obiekt nr 11 był półziemianką 
mieszkalną z dwoma poziomami użytkowymi, do której prowadziło wejście w formie 
"korytarzyka" i drążonych w lessie stopni. Obiekt ten datowany jest na wczesną epokę 
brązu, prawdopodobnie wiązać go można z kulturą mierzanowicką. Obiekty ze schyłku 
wczesnego średniowiecza tworzyły wyraźne skupisko, może rodzaj zagrody. W obiektach 
nr 7 i 7 A, pod ich poziomami użytkowymi, znajdowały się charakterystyczne jamy 
piwniczne, w przekroju gruszkowate, z wypalonymi ściankami. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi 

Wojnickiej w Wojniczu. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Zeszytach Wojnickich", nr l , 1998 r. 
Badania będą kontynuowane. 

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury mierzanowickiej, faza wczesna (wczesna epoka brązu) 

osada kułtury trzcinieckiej, faza klasyczna (starsza epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu -okres halsztacki, faza D) 

105 



;2 
o 
a.. 
UJ 

106 

ZAKRZÓWEK 
SZLACHECKI, st. 5, 
gm. Ładzice, 
woj. piotrkowskie, 
AZP 81-49/35 

ZAKRZÓWEK 
SZLACHECKI, st. 6, 
gm. Ładzice, 
woj. piotrkowskie, 
AZP 81-49/36 

Załuskie Kościelne, st. l, 
gm. Brańsk, 
woj. białostockie 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październiku 
przez mgr. Jacka Górskiego (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) . Finansowane przez 
PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 625m2. 

Badania objęły teren częściowo wyeksplatowanej "dzikiej" piaskowni. Ponieważ 
warstwa piasku nie była zbyt miąższa, na dość równym dnie wybierzyska (na głębokości 
od 50 do 80 cm) zauważono ciemne plamy ziemi. Po oczyszczeniu terenu wyróżniono 
9 obiektów archeologicznych. Ponieważ zachowały się tylko części przydenne trudno 
jest określić ich pierwotny kształt. Udało się ustalić przynależność kulturową 8 jam (3 
przynależą do kultury pucharów lejkowatych, l do kultury trzcinieckiej, 4 do kultury 
łużyckiej). Z powierzchni stanowiska i kilku niewielkich piaskowni zebrano bardzo liczne 
zabytki wymienionych kultur oraz ceramikę typową dla kultury mierzanowickiej. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, dokumen
tacja w PSOZ w Kielcach. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Sprawozdaniach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane w miarę potrzeb. 

cmentarzysko kultury łużyckiej 01 okres epoki brązu - okres halsztacki) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprawadrone przez mgr. mgr. Jerzego Ma

tysiaka i Tomasza Prokopa (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Drugi 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 880m2• 

W nawiązaniu do wykopów ubiegłorocznych wytyczono i przebadano 12 kolejnych 
wykopów. Odkryto 89 grobów ciałopalnych i l obiekt. Groby zalegały płytko, przeważnie 
na głębokości 30-40 cm od powierzchni (na granicy warstwy ornej i żółtego piasku), 
o czym świadczy poziom zalegania bruków, które wystąpiły w 48 przypadkach. Jamy 
grobowe widoczne były w 25 grobach. Siedemdziesiąt grobów było jamowych (w tym 

66 pojedynczych, 2 podwójne i 2 symboliczne), 17 popielnicowych (w tym l podwójny) 
i 2 podwójne popielnicowo-jamowe. Popielnice miały formę dużych naczyń wazowatych 
z cylindryczną, lekko zwężającą się szyjką i mocno zaokrąglonym brzuścem, obmazywa
nym poniżej załomu, lub formę chropowaconych garnków (2 groby). Oprócz fragmentów 
ceramiki gładkiej i chropowaconej wystąpiły przystawki w postaci małych lub średniej 
wielkości naczyń: głównie gładkich czarek łukowatych lub profilowanych i amfor oraz 
sporadycznie kubków (odkryto również miniatury tych form) . W 25 grobach odkryto 
ozdoby wykonane z drutu brąwwego (z wyjątkiem obrączki z grobu 87 i zawieszek z grobu 
64 i 90). Były to głównie kółka-zawieszki i obrączki, ale również 2 spiralne paciorki i 9 
szpil, najczęściej o lekko podwiniętej, rozklepanej główce. Do najciekawszych zabytków 
zaliczyć należy 2 gliniane wisiorki (prawdopodobnie do kolczyków) w kształcie krzyżyków. 

Badania będą kontynuowane. 

domniemana osada kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i epoki żelaza, 
towarzysząca cmentarzysku, st. 5 -wynik negatywny 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 28 lipca do 9 
sierpnia przez mgr. mgr. Jerzego Matysiaka i Tomasza Prokopa {Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 477m2. 

Wytyczono 7 wykopów: II, III, IV na osi wschód-zachód, l, V, VI i VII na osi pól
noc-południe, w układzie zbliżonym do szachownicy. 

Jedynie w części wschodniej wykopu II odkryto w warstwie ornej oraz na granicy tej 
warstwy i żółtego piasku nieliczne fragmenty ceramiki kultury łużyckiej, którą należy 
wiązać z cmentarzyskiem (przesunięcia warstw w wyniku prac rolnych), podobnie jak 
materiał z wykopu I z 1996 r. (numeracja w obrębie st. 5). 

Analizując wyniki badań należy stwierdzić, iż dalsze badania wykopaliskowe na 
tym terenie są zbędne. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 



ZAł..USKIE 

KOŚCIELNE, st. 11, 
gm. Brańsk, 
woj. białostockie, 

AZP 45-84/40 

ZBRO]EWSKO, st. 3, 
gm. Lipie, 
woj. częstochowskie 

ślady osadnictwa z epoki kamienia 
ślady osadnictwa z epoki brązu 
osada(?) kultury wieibarskiej z późnego okresu wpływów rzymskich 
ślady osadnictwa średniowiecznego 

~ 
o 
0.... 
w ślady osadnictwa nowożytnego 
-<( 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 13 września z 
'N 

przez mgr Małgorzatę Karczewską (Pracownia Dokumentacji i Konserwacji Zabytków). -() 
0.... 

Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 102,75 m2• 

W wykopach 1-III i w rowie sondażowym, bezpośrednio pod warstwą orną, zalegał ~ 
strop warstwy calca archeologicznego. W wykopie I i w obrębie rowu sondażowego na 9 

o 
materiał zabytkowy natrafiono jedynie w warstwie ornej. W wykopie IY, na wschod- o 

0.:: 
nim profilu południowej części piaskowni, odsłonięto resztki obiektu l, odkrytego '(/') 
i wyeksplorowanego w 1996 r. Zachowane w około 1/3 wypełniska jamy miało kształt 
głębokiej niecki o prostej ścianie północnej i skośnej ścianie południowej oraz nierów
nym dnie. Zasypiska stanowił czarno-żółto-brązowy, drobno- i średnioziarnisty piasek 
z ostrokrawędzistymi, spękanymi termicznie kamieniami. Poza węglami drzewnymi 
odkrytymi w stropie wypełniska nie natrafiono na inny materiał zabytkowy. Z obiektu 
2, którego pozostałość odsłonięto na wschodnim profilu piaskowni w wykopie IV, 
zachował się jedynie fragment stropu wypełniska -warstewka szaroczarnego, drobno-
i średnioziarnistego piasku. Materiał zabytkowy odkryty w warstwie ornej obejmował: 
9 zabytków krzemiennych (łuszczeń i 7 łuszczek oraz okruch krzemienny), 18 fragmen-
tów ceramiki (7 datowanych na epokę brązu, 4 o chronologii pradziejowej, l z okresu 
wpływów rzymskich, l średniowieczny i 5 o chronologii nowożytnej) oraz pojedyncze 
węgle drzewne. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Dziale Archeologii Państwowego 
Muzeum w Białymstoku . 

Badania nie będą kontynuowane. 

cmentarzysko birytualne grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej 

fazy klasycznej (schyłek epoki brązu) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Instytut Archeologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie w północno-zachodniej części wielkiego cmentarzyska 
z epoki brązu w miejscowości Zbrojewsko, gmina Lipie, województwo częstochowskie . 

Przebadano powierzchnię 550 m2 

Odkryto 54 obiekty (nr 1249-1303). Wśród zbadanych obiektów najliczniejsze (21) 
byłygrobyszkieletowe (nr 1249,1250,1255,1257,1260,1264,1270,1275,1277,1281, 
1284-1286, 1289, 1291-1293, 1296, 1297, 1299, 1301), na ogół nakryte podłużnymi 
brukami kamiennymi, zorientowanymi w przybliżeniu wzdłuż osi północ-południe. 
Bruki te niekiedy ułożone były nawet z czterech (groby 1281 i 1292) warstw kamieni. 
Porniędzy kamieniami w brukach natrafiano na rozrzucone ułamki naczyń glinianych. 
Pod brukiem znajdowała się podłużna jama grobowa, analogicznie zorientowana jak 
bruk, przeważnie obstawiona kamieniami. Obstawy były albo pełne, bardzo regularne, 
albo tylko częściowe. W tych przypadkach kamienie grupowały się przy południowym 
i pólnocnym końcu jamy grobowej. W jarnie grobowej pierwotnie złożone były zwłoki 
zmarłego, skierowane głową na południe. Szczątki kostne uległy w większości całko
witemu rozkładowi w piasku. O pierwotnym układzie zwłok świadczą między innymi 
szczątki szkliwa zębów, które udało się zaobserwować w grobach 1249, 1255 i 1281. 
W grobie 1257 dzięki obecności diademu wykonanego z blaszek brązowych zachowały 
się resztki kości czaszki. W grobie 1296, w którym nie było konstrukcji kamiennych, 
zachował się fragment kości ręki zmarłego tkwiący w bransolecie brązowej. W gro
bach szkieletowych natrafiano też niekiedy na kółka z drutu brązowego (groby 1264, 
1281), które zdobiły przybranie głowy zmarłego. Groby szkieletowe wyposażone były 
w naczynia gliniane, przeważnie ustawione w nogach zmarłego , w północnym końcu 
jamy grobowej. Niekiedy pojedyncze naczynia ustawiano także przy głowie zmarłego 
w południowym końcu grobu. Wśród naczyń w grobach szkieletowych niemal z reguły 
znajdowała się misa z czerpakiem wewnątrz. Towarzyszył jej garnek lub naczynie wa-
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ŻUKÓWKA, st. l, 
gm. Sochaczew, 
woj. skierniewickie, 

AZP 55-59/11 

zowate średniej wielkości. Zestaw ten był niekiedy uzupełniany przez inne naczynia. 
W grobach szkieletowych 1284, 1286 i 1289 znaleziono gliniane grzechotki. 

Do grobów szkieletowych wyglądem zewnętrznym upodabniało się 9 dalszych grobów 
(nr 1251, 1254,1256,1268,1271, 1273, 1280, 1287, 1294). Były one nakryte brukami 
kamiennymi zorientowanymi wzdłuż osi północ-południe, niekiedy złożonymi z kilku 

warstw kamieni. W grobie 1280 wyróżniono cztery warstwy kamieni tworzące bruk. 

Pomiędzy kamieniami bruków, podobnie jak w grobach szkieletowych natrafiano na 
rozproszone ułamki naczyń glinianych. Pod brukiem znajdowała się podłużna jama 
grobowa, na ogół obstawiona kamieniami. W jamie tej rozrzucone były przepalone kości 

oraz naczynia gliniane ustawione analogicznie jak w grobach szkieletowych. W grobie 
1280 stwierdzono, że przepalone kości czaszki znajdowały się w południowym końcu 

jamy grobowej. Układ ten nawiązuje wyraźnie do zwyczaju układania niespalonych ciał 
zmarłych w grobach głową na południe . Także w omawianych grobach ciałopalnych 
z konstrukcjami kamiennymi znajdowały się niekiedy kółka brązowe (groby 1251, 1268, 
1287). W grobie 1287 znaleziono jeszcze dwie gliniane grzechotki oraz dwa gliniane 

kółka ze szprychami, zapewne stanowiące część modelu wózka. 
W grobie 1300 przepalone kości znaleziono w małej jamie grobowej bez obstawy 

kamiennej, ale nakrytej dwiema warstwami bruku. W siedmiu dalszych grobach (nr 
1252, 1265, 1269, 1278,1283, 1288, 1290) przepalone kości złożono do malej jamy 

grobowej lub rozsypano w piasku, bez jakichkolwiek konstrukcji kamiennych. W grobie 

1288 przepalone kości czaszki zostały złożone w górnej części skupienia kości. W grobie 
1269 na małym kolistym zgrupowaniu przepalonych kości ułożony został naszyjnik brą
zowy. Natomiast w grobie 1278 przy skupieniu przepalonych kości leżała na boku waza 

gliniana, która mogłaby pełnić funkcję popielnicy. W grobie 1290 oprócz złożonych 

wprost do ziemi, znaleziono także nieco spalonych kości w jednym z naczyń glinianych 
ustawionych w obrębie grobu. Także w małych grobach ciałopalnych jamowych znaj
dowano drobne wyroby brązowe, czy też grzechotkę glinianą (grób 1290). 

W dziesięciu dalszych grobach (nr 1258, 1262A, 1262B, 1263, 1266, 1267, 1274. 

1276, 1282, 1298) przepalone kości złożono do wnętrza glinianej popielnicy. Popielnice, 
którymi były na ogół naczynia wazowate, ustawiano w małych jamach wykopanych 

w piasku, bez konstrukcji kamiennych. Jedna z popielnic (grób 1298) nakryta była 
misą. W grobie 12 7 4 popielnicy towarzyszyły dalsze naczynia gliniane. Także w grobach 

popielnicowych znajdowano kółka brązowe (groby 1262B, 1266, 1282) i grzechotkę 
glinianą. Trzy dalsze obiekty (nr 1259, 1272, 1279) to groby bardzo zniszczone, których 
pierwotny wygląd trudno ustalić. Zbadano też dwa paleniska (nr 1253 i 1261) oraz jamę 
(nr 1303) o bliżej nieokreślonej chronologii i przynależności kulturowej. 

Groby odkryte w 1997 roku w ogromnej większości należy datować na schyłek epoki 
brązu i zaliczyć do klasycznej fazy grupy górnośląsko-małopolskiej . Jedynie grób 1278 
można datować na w przybliżeniu na schyłek III lub IV okres epoki brązu. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku", s. 59-67 . 

' _, 

domniemana osada kultury łużyckiej - wynik negatywny 
domniemana osada wczesnośredniowieczna- wynik negatywny 

. "'1}.•' .ł 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu i lipcu przez 

mgr. Justyna Skowrona (Przedsiębiorstwo Archeologiczno-Konserwatorskie "KAI
ROS-PLUS" w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 

powierzchnię 50m2• 

Wynik negatywny. Nie stwierdzono warstw kulturowych i obiektów osadniczych. 

Brak materiału ruchomego. Stanowisko prawdopodobnie nie istnieje. 

Badania nie będą kontynuowane. 



BIAł.KA, st. 20, 
gm. Szczawin Kościelny, 

woj. płockie, 

AlJ> 54-52/101 

BOROWSKI LAS, st. 3, 
gro. Sorkwity, 
woj. olsztyńskie 

• 

EPOKA ZELAZA 
Wczesna epoka żelaza 

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 21 kwietnia 
do 12 czerwca przez mgr. mgr. Andrzeja Gołembnika i Macieja Trzecieckiego (Zespół 

Archeologiczno-Konserwatorski). Finansowała Dyrekcja Inwestycji w Kutnie oraz 
PSOZ. Przebadano powierzchnię 475m2• 

Stanowisko odkryte w trakcie badań powierzchniowych AZP w roku 1996 i potwier
dzone w czasie penetracji trasy gazociągu Gostynin- Gąbin- Pacyna. Położone jest na 

południowo-zachodnim (lewym) brzegu niewielkiego cieku - bezimiennego dopływu 
rzeki Przysowy. Zajmuje ono obszar o powierzchni ok. 50 arów na terasie zalewowej 
i nadzalewowej doliny w/w cieku. Ogółem przebadano 19 odcinków o wymiarach 5 x 

5 m każdy. Wyróżniono 22 warstwy, wyeksplorowano 7 obiektów osadniczych, z których 

6 wiązać można z osadą kultury pomorskiej. Pozyskano znaczną ilość materiału zabyt
kowego: 10 283 fragmentów ceramiki, z czego 10 271 sklasyfikowano jako fragmenty 
naczyń kultury pomorskiej, 8 kultury trzcinieckiej , 4 kultury przeworskiej; ponadto 
pozyskano 160 grudek polepy, 10 krzemieni, 3 kamienne rozcieracze i l przęślik gli
niany. Wyróżniono osiem faz użytkowania przebadanego stanowiska. Przeprowadzono 

analizę technologiczno-typologiczną ceramiki kultury pomorskiej, okteślono poziom 
zaawansowania warsztatu gamcarskiego oraz zdefiniowano zestaw naczyń używanych 

przez mieszkańców osady, zarówno pod względem formy jak i funkcji. 
Materiały znajdują się w Muzeum w Łęczycy. 
Badania zakończono. 

domniemany kurhan z wczesnej epoki żelaza -wynik negatywny 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 7 do 18lipca przez dr. Mi

rosława J. Hoffmana (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie). Finansowane przez 

Akademickie Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie oraz Muzeum 
Warmii i Mazur w O lsztynie. Przebadano powierzchnię 44,5 m2• 

Prace poprzedziło wykonanie planu warstwicowego w skali 1:200. Obiekt rysował 
się w terenie jako lekko owalne w planie (średnica wschód-zachód: 8 m, północ-po
łudnie: 7 m) wyniesienie o maksymalnej wysokości 0,8 m, w którego centralnej części 
znajdował się wkop o głębokości dochodzącej do 0,9 m. Eksploracją objęto dwie ćwiartki 
oraz część przestrzeni "przykurhanowej". Do badań wytypowano północno-zachodnią 
część obiektu (oznaczoną jako ćw. A lub wykop I) oraz część południowo-wschodnią, 
którą sygnowano jako ćw. D, względnie wykop II. W ramach rozpoznania przestrzeni 
"przykurhanowej" przebadano teren przylegający do północno-wschodniej części 
obiektu, gdzie stwierdzono wyrazną koncentrację kamieni. W miejscu tym założono 
wykop III (5 x 3,5 m), wydłużony po linii wschód-zachód. 

Ustalono ponad wszelką wątpliwość, że badany obiekt nie jest kurhanem, a także nie 

ma metryki pradziejowej. Uchwycone podczas sondowania szpilą kamienie występują 

prawie wyłącznie w warstwie leśnej próchnicy lub we wkopie, natomiast wypukła forma 

obiektu jest głównie wynikiem wybrania ziemi z centralnej części "kurhanu", którą 

złożono w bezpośrednim sąsiedztwie wkopu. Również koncentracja kamieni w wykopie 
III (a więc już poza obiektem) wstąpiła wyłącznie w warstwie humusu. Zabytki rucho

me, które odkryto wyłącznie we wkopie oraz w warstwie próchnicy (m.in. fragmenty 

szklanych butelek do esencji octowej, naczynia porcelanowego, płyt posadzkowych 
z piaskowca, cegieł , naczynia glinianego oraz dachówek) pozwalają datować obiekt 
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BRODZISZEW O, st. 37, 
gm. Szamotuły, 
woj. poznańskie 

BUCZ, st. 2, gm. Przemęt, 
woj. leszczyńskie, 
AZP 61-22/24 

na pierwsze dekady XX wieku oraz traktować go jako miejsce odpadkowe związane 
z wybudowanymi w 1926 r. w pobliżu budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. 

Badania nie będą kontynuowane, obiekt zrekonstruowano. 

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Agnieszkę Łaszkie

wicz, mgr. Tadeusza Łaszkiewicza i mgr. Zenona Seroczyńskiego (Pracownie Konserwacji 
Zabytków, Sp. z o.o., Poznań). Badania na trasie rurociągu jamajskiego (st. nr 149). 

ślady osadnictwa neolitycznego 
osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 
osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
osada z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego 
cmentarz z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. mgr. 
K. Starzyńskiego, P. Świąd era, i M. Wróbla (Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony 
Środowiska Kulturowego Oddział w Trzebinach). Finansowane przez PSOZ. Drugi 
sezon badań. Łącznie przebadano 490m2• 

Ratowniczy tryb postępowania delimitował procedurę poznawczą do działań kon
serwatorskich. Założono 2 wykopy. Eksplorację (w wykopie l pełną, w wykopie 2 tylko 
do I poziomu obiektów) prowadzono warstwami naturalnymi, poczynając od uporząd
kowania nawarstwień wtórnych. Luźny materiał neolityczny - fragment naczynia i 5 
odpadów krzemiennych (wióry i odłupki) -zarejestrowano na pograniczu podglebia 
i calca, około 70 cm poniżej stropu humusu. Osadnictwo kultury łużyckiej i kułtury 
pomorskiej reprezentowały: palenisko, 2 jamy o niesprecyzowanej funkcji i 209 fragmen
tów ceramiki z elementami charakterystycznymi dla okresu halsztackiego D i okresu 
lateńskiego C. Większość z 22 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych odkryto 
w wykopie 2. Pobieżna ocena cech mikromorfologicznych pozwala sprecyzować ich 
chronologię na młodsze fazy tego okresu. Zapewne można z nim też łączyć część jam 
o nieokreślonej chronologii. Zabytki z późnego średniowiecza - okresu nowożytnego 
wiążemy z funkcjonującym w tym okresie cmentarzem oraz pobliską wsią. Materiały 
z osady (fragmenty naczyń, żużel, polepa) odkryto w większości na złożu wtórnym. 
Możliwe, że część naczyń mogła mieć związek z ówczesnym rytuałem pogrzebowym 
(niewielkie, cienkościenne, uchate kubki). Znaleziska rejestrowano w warstwie pod
glebia, w wypełniskach jam grobowych z I i II poziomu oraz w wypełnisku ogrodzenia. 
Na cmentarzysku szkieletowym odkryto 88 grobów. Zmarłych chowano w drewnianych 
trumnach. Jamy grobowe były orientowane według dwóch kierunków: wschód-zachód 
i południe-północ. Wydzielono co najmniej N fazy cmentarzyska w wykopie l oraz 
II fazy w wykopie 2. Do najstarszej fazy zaliczono 34 groby. W jej obrębie wydzielono 
14 pochówków i ossuarium, będące najprawdopodobniej najstarszymi grobami w tej 
części nekropolii (kości z ossuarium były nadpalone i rozkawałkowane). Zmarli z najw
cześniejszej fazy pochowani byli głową w kierunku północnym lub południowym. Dwa 
groby dziecięce zorientowane były zgodnie z osią wschód-zachód i zlokalizowane zo
stały poza ogrodzeniem cmentarza, możliwe że po likwidacji parafii i kościoła w Grabi 
(Dębinie). Generalnie cechą pochówków był brak wyposażenia, jedynie w jednym 
grobie, na wysokości kręgów piersiowych, odkryto żelazną, owalną płytkę/szkaplerz. 
Interesujące są elementy konstrukcyjne trumien: wykonano je z drewnianych szczap, 
mocowanych żelaznymi gwoździami. W dwóch przypadkach wieka trumien były za
opatrzone w szklane "okienka". Jeden z grobów był pochówkiem zbiorowym, a przy 
szkielecie, prawdopodobnie mężczyzny, na wysokości kości dłoni odkryto krzemienne 
krzesiwo/skałkę. W innym z grobów szkielet był ułożony na boku. II poziom grobów to 
11 pochówków: starsze zorientowane były według osi wschód-zachód, młodsze (prze
cinające starsze pochówki) miały układ poludnie północ. III poziom to 6 pochówków: 
5 miało orientację wschód-zachód, a jeden południe-północ. Kości szkieletów są źle 
zachowane (kruche i zerodowane). Zmarli układani byli głowami w kierunku zachod-



CHARtUPIA MAtA, 
OSMOLIN, st. 5, 
gm.loco, woj. sieradzkie 

Chełmża, st. 21, 
gm.loco, woj. toruńskie 

Czamówko, st.5, 
gm. Nowa Wieś Lęborska, 
woj. słupskie 

CZOSNOWO, st. 35, 
gm. Przechlewo, 
woj. słupskie, 
AZP 23-32/35 

nim, twarzami ku wschodowi. W obrębie N poziomu zarejestrowano 6 pochówków. ~ 

W ramach wykopu 2 zainwentaryzowano 41 grobów: 27 o orientacji wschód-zachód .:5 
UJ 

{groby starsze), 14 o orientacji południe-północ {młodsze) . W trakcie oczyszczania N 

stropu grobów odkryto brązowy medalik oraz żelazny skobel. Na podstawie analizy g 
źródeł, odkrytych w większości na złożu wtórnym, badaną partię cmentarzyska datu- :t 
jemy na XV-XVII w. 

Materiały przechowywane są w Wielkopolskim Ośrodku Studiów i Ochrony Śro
dowiska Kulturowego Oddział w Trzebinach. 

Badania powinny być kontynuowane w zachodniej partii stanowiska. 

cmentarzysko ciałopalne grupy wschodniowielkopolskiej kultury łużyckiej 
{okres halsztacki) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Piotra Kurowicza 
{Muzeum Okręgowe w Sieradzu). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań . 

Przebadano powierzchnię 156,5 m2• 

Badania skoncentrowano na obszarze niszczonym przez wkopy rabunkowe. Odkryto 
36 grobów kultury łużyckiej: 19 popielnicowych, 16 jamowych oraz jeden uznany za 
zniszczony. Groby jamowe wyposażone były we fragmenty mocno rozdrobnionej cera
miki, pochodzącej z kilkunastu naczyń. W grobie 38 oprócz ułamków ceramiki odkryto 
żelazny naszyjnik zdobiony tordowaniem oraz 2 bransolety wykonane z żelaznego 
pręta. W większości grobów popielnicowych przepalone kości składano w naczyniach 
jajowatych oraz w amforach i wazach. Naczynia te, a także czerpaki, kubki, amfory 
i naczynia miniaturowe zdobione były głębokim rytem, charakterystycznym dla grupy 
wschodniowielkopolskiej. W grobie 22 odkryto 2 miniaturowe amforki, naszyjnik 
oraz 2 kółeczka z brązu. W grobie 2 7 na przepalonych kościach znaleziono czerpak, 
miniaturową amforkę, grzechotkę glinianą oraz ozdoby z brązu: szpilę z łabędzią szyjką, 
bransoletę i fragment naszyjnika. W grobie 53 w jajowatym naczyniu odkryto tabakier
kę . W jednym przypadku (grób 49) w popielnicy nie odkryto kości tylko miniaturowe 
naczynie. W wielu grobach znaleziono fragmenty ozdób z brązu, paciorek szklany oraz 
licznie występujące drobne narzędzia i okrzeski krzemienne. Cmentarzysko można 
datować na okres halsztacki. 

Badania powinny być kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 
osada produkcyjna kultury pomorskiej {wczesna epoka żelaza) 
cmentarzysko kultury pomorskiej z grobami skrzynkowymi (okres halsztacki D 

- środkowy okres lateński) 
ślady osadnictwa kultury oksywskiej {młodszy okres przedrzymski) 
ślady osadnictwa średniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Lucynę Leśniak 
{Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu) . Finansowane przez PSOZ. 

Stanowisko badane rowami sondażowymi w 1913 r. przez Kutschkowskiego z Muze
um Prowincjonalnego w Gdańsku. Przebadano łącznie powierzchnię 10 arów uzyskując 
materiał zabytkowy {ceramika, kości, polepa, zabytki kamienne, brązowe), wydzielono 
130 obiektów, m.in. groby skrzynkowe kultury pomorskiej oraz groby jamowe, w tym 

pomorskie. Na stanowisku stwierdzono obecność osadnictwa pomorskiego leśnego, 
oksywskiego i średniowiecznego. Łącznie zarejestrowano 7500 fragmentów ceramiki 
oraz naczynia z obiektów grobowych, z których pochodzą brązowe ozdoby. Wśród 
zarejestrowanych obiektów wyróżniono: paleniska, ogniska, jamy gospodarcze, groby 
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Deszkowice, st. l, 
gm. Sułów, woj. zamojskie 

Dobryszyce, st. 19, 
gm.loco, 
woj. piotrkowskie 

DOBRYSZYCE, st. 20, 
gm.loco, 
woj. piotrkowskie, 

AZP 79-51/34 

Dzierżnica, stan. 35, 
pow. Września, 
woj. poznańskie 

DZIWISZOWA, st. 8, 
gm. Żagań, 
woj. zielonogórskie, 

AZP 68-12/8 

Gliwice, st. 6, 
gm. loco, woj. katowickie 

Gołańcz, st. 69, 
gm. loco, woj. pilskie 

GRODNO, st. 6, 

gm. Chełmża, woj. toruńskie, 

AZP 37-44/15 

jamowe, groby skrzynkowe, dołki posłupowe, obiekty o innym charakterze. Materiał 
osteologiczny poddany został analizie antropologicznej i archeozoologicznej. 

Teren obecnie odlesiony, zagrożony procesami erozyjnymi. Zachodzi konieczność 
prowadzenia dalszych badań ze względu na stan zniszczenia stanowiska oraz ze względów 
merytorycznych- osada produkcyjna kultury pomorskiej nastawiona na wytwarzanie 

węgli drzewnych. Istotne jest również długie użytkowanie cmentarzyska od okresu 

halsztackiego po środkowy okres lateński. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
osada z wczesnego średniowiecza (XIII w.?) 

Badania ratownicze w ramach nadzoru archeologicznego na budowie rurociągu 
z rzeki Warty do Elektrowni Bełchatów, przeprowadzone przez mgr. mgr. Mirosława 

Szukałę i Jacka Ziętka. Finansowane przez Przedsiębiorstwo Elektrownia Bełchatów. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 400 m 2• 

Odkryto 21 dobrze zachowanych obiektów osadniczych o chronologii pradziejowej 

i średniowiecznej. Funkcję obiektów można określić jako jamy gospodarcze o nieokre
ślonym przeznaczeniu, ślady ognisk i palenisk oraz dołki posłupowe. Pozyskane mate
riały ruchome to: ceramika, polepa, nieliczne kości zwierzęce, pojedyncze bryłki żużla 
żelaznego i małe konkrecje rudy żelaza. Zabytki datowano na podstawie ceramiki. 

Materiały zostały przekazane do Muzeum w Radomsku. 
Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 
Badania ratownicze w związku z pracami ziemnymi, przeprowadzone w dniach od l O 

do 11 marca przez dr. Jarosława Lewczuka oraz mgr. mgr. Piotra Dziedzica, Sławomira 
Kałagate i Krzysztofa Garbacza. 

Wyeksplorowano 7 jam, datowanych na podstawie materiałów ceramicznych 
znalezionych w pięciu z nich prawdopodobnie na młodsze fazy kultury łużyckiej. Jamy 
miały zarys nieregularny lub zbliżony do owalnego, przekrój nieregularny bądź niecko
waty (lub do niego zbliżony}. Ich wymiary wahały się od 0,45 x 0,75 m do l x 2,1 m. 
Zachowały się tylko dolne partie obiektów, o miąższości od około lO do około 20 cm. 
Stan zachowania nielicznych materiałów ceramicznych wyeksplorowanych w obiektach 
był również zły. Biorąc pod uwagę niewielkie wymiary jam oraz ich zawartość (ułamki 

ceramiki, ślady polepy i węgla drzewnego), można przypuszczać, ze są to pozostałości 

obiektów o przeznaczeniu gospodarczym. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: neolit 

osada obronna grupy chełmińskiej kultury łużyckiej (okres halsztacki C) 

osada otwarta z wczesnego średniowiecza (X/XI w.) 

osada późnośredniowieczna 



Grodzisk Mazowiecki, 
st. 2, gm. loco, 
vvoj. vvarszavvskie 

Grodzisko Dolne, st. 22, 
gm. loco, vvoj. rzeszowskie 

GRÓDEK, st. 31, 
gm. Hrubieszóvv, 
vvoj. zamojskie, 
AZP 87,94/69 

Badania vvykopaliskovve, przeprovvadzone vv dniach od 4 do 23 sierpnia przez mgr. ~ 

Jacka Gackovvskiego (Instytut Archeologii i Etnologii Univversytetu Mikołaja Kopernika ~ 
vv Toruniu) . Finansovvane przez Instytut Archeologii i Etnologii Univversytetu Mikołaja -N 

Kopernika vv Toruniu. Drugi sezon badań. Przebadano 60m2• g 
Stanovvisko położone na półvvyspie przy zachodnim brzegu Jeziora Grodzieńskiego, fu 

odkryte przez Z. Bagnievvskiego podczas prospekcji powierzchniovvej okolic Chelmży 
vv 1977 r., było badane sondażovvo przez W. Chudziaka i J. Gackovvskiego vv 1988 r. 
W sezonie 1997 provvadzono prace na stoku półvvyspu oraz vvykonano vvstępne penetra, 
cje podvvodne vv strefie jeziora przylegającej do stanowiska od północnego vvschodu. 

W partiach wierzchnich odsłoniętego obszaru stwierdzono vvymieszane chrono, 
logicznie navvarstwienia osadnicze z czasóvv pradziejovvych, średniovviecza i póznego 
średniowiecza. W navvarstwieniach zdeponovvanych niżej ujawniono vvyłącznie ślady 
osiedla obronnego kultury łużyckiej. Relikty urządzeń obronnych to dvvufazovve na, 
sypy ziemne z wyraźnymi śladami spalonych konstrukcji palisadovvych, ustawionych 
piervvotnie na kulminacji obvvałovvań. Odsłonięty fragment czoła nasypóvv ziemnych 
był vvyłożony kamieniami, zaś u jego podnóża znajdovvała się konstrukcja z naprze, 
mianległych drągowin, głóvvnie dębovvych. Poniżej spągu nasypóvv ziemnych ujawniono 
konstrukcję palisadovvą, tkwiącą vv pokładzie torfu. Na dnie tego organicznego pokładu 
znajdovvały się zvvarte pokłady belek. Poniżej nich nie stvvierdzono już depozytóvv kul, 
turovvych. Na podstawie dotychczasovvych badań możemy przypuszczać, iż "łużycki" 
etap zasiedlenia półvvyspu (być może vvóvvczas vvyspy) składał się z trzech faz. Piervvszą 
stanovviła osada otoczona vvyłącznie palisadą. Kolejne dvva stadia to osiedla umocnio, 
ne dookolnymi obvvałovvaniami ziemnymi, zaopatrzonymi vv bliżej obecnie nieznane 
zvvieńczenia drevvniane. 

Wśród pozyskanych przedmiotóvv zabytkovvych uvvagę zvvracają pozostałości 
vvarsztatu brązovvniczego vv postaci ułamkóvv form odlewniczych oraz kamiennego 
młoteczka (cyzelerskiego?), które odkryto vv sąsiedztwie dvvóch palenisk. Wydobyto 
także wyroby kościane (przekłuvvacze), krążki kamienne (podkładki), wyroby gliniane 
(maleńka niecka z uszkami, przęśliki) oraz liczne zvvierzęce szczątki kostne o charak, 
terze pokonsumpcyjnym. Pozostałości naczyń (baniastych, gamkovvatych, czerpakóvv 
i kubkóvv) i innych wyrobóvv ceramicznych ("talerzy" krążkovvatych) pod vvzględem 
stylistyki są wyrobami typovvymi dla grupy chełmińskiej kultury łużyckiej z początku 
epoki żelaza (okres halsztacki C). 

Równolegle z pracami lądovvymi provvadzono vvstępne penetracje podvvodne, re, 
alizovvane vv strefie Jeziora Grodzieńskiego, przylegającej od północnego wschodu do 
stanovviska. Przy okazji provvadzonych róvvnolegle penetracji podvvodnych vv Jeziorze 
Grodzieńskim, mających na celu rozpoznanie namuliska dennego pod vvzględem 
zavvartości kulturovvej oraz ocenienie go pod kątem możlivvości przeprovvadzenia 
podvvodnych prac vvykopaliskovvych, vvydobyto fragmenty ceramiki średniowiecznej 
i novvożytnej. 

Badania będą kontynuovvane. 

patrz: vvczesna epoka brązu 

patrz: środkovva i pózna epoka brązu 

cmentarzysko kultury pomorskiej (okres halsztacki, ok.SS0,400 p.n.e.) 

Ratownicze badania vvykopaliskovve, przeprovvadzone vv dniach od 3 do 4 kwietnia 
przez mgr. Józefa Niedzvviedzia (Regionalny Ośrodek Studióvv i Ochrony Środovviska 
Kulturovvego vv Lublinie, Muzeum im. Stanisłavva Staszica vv Hrubieszowie). Drugi 

sezon badań. Przebadano povvierzchnię 2,5 m 2
• 

Na cmentarzysku provvadzono badania już vv roku 1993 (W Panasiewicz), odkryto 
vvóvvczas 6 pochóvvkóvv ciałopalnych, popielnicovvych. W sezonie 1997 założono vvy, 
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GRUDZIĄDZ~ Wielkie 
Tarpno, st. 3, 
gm.loco, 
woj. toruńskie, 
AZP 30-45/6 

Grudziądz~ Wielkie 
Tarpno, st. 4, 
gm.loco, woj. toruńskie 

kop o wymiarach 1,85 x 1,4 m, usytuowany dłuższą osią w kierunku wschód-zachód, 
z niewielkim odchyleniem na południe. Tuż pod warstwą orną odsłonięto uszkodzone 
duże naczynie (klosz). Grób oznaczono numerem 7. Wewnątrz klosza zarejestrowano 
następujący układ: górna część klosza (która zapewne dawno zapadła się) i jego dno, 
które normalnie uległoby zniszczeniu przez głęboką orkę, spoczywające na przykrywce 
popielnicy, obok popielnicy, tuż przy dnie, fragmenty dwu mis, fragment garnka jajowa
tego oraz niezdobiony, gliniany czerpak. Popielnica, którą było naczynie dwustożkowate 
z cylindrycmą szyjką i wylewem lekko wywiniętym na zewnątrz, barwy czarnej, zawierało 
średnio przepalone kości ludzkie, ułożone prawdopodobnie w porządku anatomicz
nym, gdyż u góry znajdowały się fragmenty czaszki, na dnie natomiast resztki kości 
nóg. Popielnica była przykryta pokrywką. Zarówno formy naczyń (klosz typ. lA wg 
S. Czopka, popielnica- typ. ZA wg S. Czopka), jak i rodzaj pochówku (podkloszowy) 
sugerują wczesną chronologię, czyli zapewne II fazę rozwojową kultury pomorskiej 
-około 550-400 r. p.n.e. 

Badania nie będą kontynuowane. 

osada wielokulturowa (okres halsztacki, okres lateński, młodszy okres prze
drzymski, okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze) 

Ratownicze badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone przez mgr M. Ku
rzyńską (Muzeum w Grudziądzu). W badaniach uczestniczyli mgr W Pacuszka (UMK) 
oraz studenci. Badania finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 41m2. 

Głównym celem tegorocznych badań było określenie stanu zachowania nawar
stwień osadniczych (warstwy kulturowej, obiektów), uściślenie chronologii i funkcji 
stanowiska. Sondaże o wymiarach lO x l m (sondaże 1-3) oraz 5 x l m (sondaże 4-5) 
założono w centralnej partii stanowiska. 

We wszystkich wykopach zaobserwowano silne zakłócenia stropowych i spągowych 
partii warstw naturalnych, co uniemożliwiło wyznaczenie ich naturalnych granic. 
W związku z tym zastosowano metodę eksploracji warstwami mechanicznymi, w za
leżności od potrzeb od 5 do lO cm. Zarejestrowano 3 domniemane obiekty. 

W trakcie tegoracmych badań (sondaże 1,2,5) pozyskano 355 fragmentów ceramiki. 
Wydzielono 3 fazy osadnictwa: 

l. okres halsztacki - okres lateński, reprezentowany przez materiał ceramiczny 
pozyskany z warstw III i IIIb; 

2. młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich, reprezentowany przez 
materiał zarejestrowany w warstwie II i II b; 

3. okres wczesnego średniowiecza, reprezentowany przez znikomy materiał 
z warstwy L 

Materiał ceramiczny pozyskany z warstw charakteryzował się silnym rozdrobnie
niem i zniszczeniem. Nie posiadał wyraźnych cech (ornament, wylewy) pozwalających 
precyzyjnie określić jego chronologię i przynależność kulturową. 

Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że badany obszar wykorzystywany był 
intensywnie rolniczo (żyzne mady) od momentu pojawienia się pierwszych grup ludzkich 
w okresie halsztackim przez wczesne średniowiecze aż po czasy współczesne. Świadczą 
o tym silne zakłócenia warstw, brak wyraźnych elementów osadniczych (obiektów), 
a także niezbyt intensywne wypełnienie warstw materiałem kulturowym (ceramika 
i inne) . Duża ilość materiału ceramicznego wczesnośredniowiecmego i kamieni na 
powierzchni, a także materiału lateńsko-rzymskiego w I warstwie (ornej) świadczy o tym, 
że osadnictwo to zostało zniszczone przez intensywne współczesne prace agrarne. 

Badania nie będą kontynuowane. 
Dokumentacja i materiały przechowywane są w Muzeum w Grudziądzu. 

patrz: neolit 



GRZYBOWO, st. l, 
gm. Raciąż, 
woj. ciechanowskie, 
AZP44~59/1 

Gulin Młyn, st. l, 
gm. Zakrzew, woj. radomskie 

gm. Siemiątkowo, 
woj. ciechanowskie, 
AZP 44~57/llub 44~58/6 

osada kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu/początek wczesnej epoki żelaza) ~ 

Ratownicze badania wykopaliskowe, wyprzedzające budowę gazociągu tranzytowego ~ 
Piw. Jama!- Europa Zachodnia, przeprowadzone w czerwcu przez mgr Agatę Byszewską~ -N 

Levau ("Ignis" Zakład Naukowo~ Edytorski s. c.). Finansowane przez EuRoPol GAZ S. g 
A. Przebadano powierzchnię 1638 m2. ft 

Stanowisko odkryto w 1994 r., podczas badań powierzchniowych. Zlokalizowane 
jest ono ok.750 m na wschód od wsi, na garbie terenowym wcinającym się w obszar 
podmokły, pocięty ciekami wodnymi. Pod warstwą humusu, w stropie warstwy piasku 
caleowego odkryto 10 obiektów w postaci jam o nieregularnych zarysach, wymiarach 
od 100 cm średnicy do 140 x 280 cm i głębokości 10-40 cm. 

Wypełniska jam stanowił piasek w różnych odcieniach koloru brunatnego lub 
brązowy, często ze śladami spalenizny. W większości wypełnisk znajdowano również 
kamienie. Nie tworzyły one jednak żadnych określonych konstrukcji. W 9 obiektach 
znaleziono ceramikę starożytną w liczbie od l do 15 fragmentów, z wyjątkiem obiektu 
2, z którego pozyskano ok. 130 fragmentów ceramiki starożytnej. Łącznie z warstwy 
humusu oraz z wypełnisk obiektów uzyskano 264 fragmenty ceramiki starożytnej, 
4 fragmenty ceramiki średniowiecznej, l zabytek krzemienny i l fragment kości 
zwierzęcej. 

Wszystkie fragmenty starożytnych naczyń glinianych przypisać należy kulturze lu~ 
życkiej i datować na schyłek epoki brązu lub początek epoki żelaza. Zaznaczyć jednak 
należy, że datowanie, z braku wystarczająco charakterystycmych fragmentów, oparto 
na cechach technologicznych i ogólnym podobieństwie do materiałów z Gutkowa, 
stan. 3. 

Wyniki badań na stanowisku l w Grzybewie wskazują na funkcjonowanie w tym 

miejscu w przeszłości osady kultury łużyckiej. 
Stan zachowania stanowiska jest dobry, ale nikła ilość materiału zabytkowego i silne 

jego rozdrobnienie powoduje, że rangę obiektu umać należy za niską. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Ciechanowie 
Wyniki badań publikowane w serii publikacji finansowanej przez EuRoPol GAZ 

S. A. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu - wczesna epoka żelaza) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr. 

Zbigniewa Dłubakowskiego ("lgnis" Zakład Naukowo~Edytorski s. c.) . Finansowane 
przez EuRoPol GAZ S. A. Przebadano powierzchnię 910m2. 

Stanowisko odkryto w 1994r., podczas badań powierzchniowych prowadzonych na 
terasie projektowanego gazociągu tranzytowego Płw. Jamał- Europa Zachodnia. 

Stanowisko znajduje się około 600 m na południe od wsi, na dość wyraźnie wyeks~ 
ponowanym tarasie nadzalewowym, przy płn . krawędzi doliny potoku Zadębie. Bada~ 

nia wyprzedzające budowę gazociągu tranzytowego Płw. Jamał - Europa Zachodnia 
przeprowadzono w lipcu i sierpniu 1997 r. Wykop o wymiarach 13 x 70 m, oznaczony 
nr l, założony na osi przyszłego gazociągu obejmował pełną szerokość pasa terenu 
przeznaczonego do odhumusowania na potrzeby inwestycji. 

Pod warstwą humusu o miąższości ok. 28 cm, w którym znajdowała się ceramika 
nowożytna zalegała warstwa jasnobrązowo~ i brązowoszarego piasku o miąższości 10 
-30 cm, w której dość licznie występowały fragmenty ceramiki starożytnej oraz nieliczne 
fragmenty ceramiki nowożytnej i zabytki krzemienne. W warstwie tej odsłonięto stropy 
6 jam (obiekty nr nr 1,1 a, 2~5, 8). Pozostałe jamy odkryte podczas badań (obiekty nr: 
6 a~g, 7 a~g, 9, 9 a, 10-15) znajdowały się w stropie zalegającego pod warstwą wyżej 
opisaną piasku calcowego. Wymiary jam wahały się od 14 x 16 cm do 80 x 130 cm. 
Głębokość wahała się od 4 do 38 cm. Zarysy jam w przekroju poziomym i pionowym 
były najczęściej nieregulame. Wypełniska jam stanowił piasek o ciemnym zabarwie~ 
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Hrebenne, st. 10, 
gm. Horodło, woj. zamojskie 

Inowrocław, st. 100, 
gm.loco, woj. bydgoskie 

Janki Dolne, st. 11, 
gm. Horodło, woj. zamojskie 

gm. Horodło, woj. zamojskie, 

AZP 85-96/59 

JAWTY WIELKIE, st. 2, 
gm. Susz, woj. elbląskie, 
AZP 25-49/7 

ni u. Zabytki w postaci silnie rozdrobnionych i mało charakterystycznych fragmentów 
ceramiki starożytnej znaleziono jedynie w obiektach nr 4 i 8. 

Na szczególną uwagę zasługują obiekty 6 a-e, które bez wątpienia były jamami 
po słupach obwarowanych kamieniami. Obiekty te wraz z obiektami 6 d-g (jamy po 
słupach?) formują czworobok. Być może są to pozostałości budynku podobnie jak 
sąsiadujący z obiektami 6 a-g kompleksu obiektów 7 a-g. 

Łącznie podczas badań znaleziono ponad 600 fragmentów ceramiki nowożytnej, 
ponad 3500 fragmentów ceramiki kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i początków 
okresu epoki żelaza i 22 zabytki krzemienne. 

Ponieważ ceramika starożytna szczególnie Licznie występowała w zachodnim krańcu 
wykopu konieczne jest rozszerzenie zasięgu badań w tym kierunku. Właściciel sąsied
niego pola nie wyraził jednak zgody na prowadzenie badań. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Ciechanowie. 
Wyniki badań opublikowane będą w serii publikacji EuRoPol GAZ S. A. 
Badania będą kontynuowane po odhumusowaniu terenu w związku z planowaną 

inwestycją. 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: wczesna epoka brązu 

osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza- okres halsztacki) 
Badania wykopaliskowe kierowane przez mgr. mgr. Józefa Niedźwiedzia i Wiesława 

Komana (Usługi Archeologiczne i Geodezyjne "Profil"). Finansowane przez PSOZ. 
Przebadano 0,5 ara. 

Stanowisko znane było z badań powierzchniowych, przeprowadzonych przez 1983 
roku. 

W trakcie tegorocznych badań odkryto 2 obiekty ziemne o charakterze gospodar
czych jam osadowych, które na podstawie fragmentów naczyń w nich znalezionych 
można zaliczyć do kultury łużyckiej i datować na wczesny okres epoki żelaza (okres 
halsztacki). Na stanowisku tym odkryto także okop z II wojny światowej . 

Materiały zdeponowano w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. 
Dokumentacja znajduje się w PSOZ w Zamościu. 

osada otwarta kultury pomorskiej (okres halsztacki) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez mgr. 

Zbigniewa Sawiekiego (Muzeum Zamkowe w Malborku). Finansowane przez PSOZ. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 67m2• 

Stanowisko zlokalizowane jest na wschodnim skraju lasu, 60 m na wschód od 
małego cieku wodnego wpadającego do Jeziora Grażymowskiego, na stoku doliny, 
w terenie silnie pofałdowanym. Jest bardzo zniszczone wieloletnim wydobywaniem 
piasku (wtórnie traktowane jako śmietnisko). Ślady osadnictwa zostały odkryte tu 
w trakcie badań AZP w 1983 r. W 1997 r. przebadano najbardziej zagrożony obszar, 
przylegający bezpośrednio do krawędzi dzikiego wybierzyska. Założono dwa wykopy 
(52 i 15m2). Wykop I o powierzchni52m2 zlokalizowano w części płn., najbardziej 
zniszczonej z czytelną warstwą kulturową, z obiektami i materiałem zabytkowym na 
powierzchni. Odkryto 5 obiektów. Wyróżniono wśród nich l obiekt o charakterze 
mieszkalnym (ziemianka?), 2 jamy zasobowe, 2 paleniska {jedno w stanie poważnej 



destrukcji). Ponadto wytyczono niewielki wykop o powierzchni 15 m2 w odległości ~ 

około30m na północny-zachód od wykopu. Odsłonięte nawarstwienia miały cha- ~ w 
rakter naturalny. Materiał pozyskany w tym sezonie pochodzi z wczesnej epoki żelaza. -N 

Ogółem pozyskano 289 ułamków ceramiki, w tym: 258 fragmentów brzuśców, 25 g 
wylewów, 4 dna i fragment ucha, a ponadto 6 artefaktów krzemiennych, 28 grudek frj 

żużla, 16 bryłek polepy. 
Stanowisko należy poddawać okresowej inspekcji archeologicznej. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zamkowym w Malborku. 
Badania nie będą kontynuowane. 
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Jeriernik, st. 4, 
gm. Ostaszewo, 
woj. elbląskie 

Kaczynos, st. l, gm. Stare 
Pole, woj. elbląskie 

Kałdus, st. l, 
gm. Chełmno, 
woj. toruńskie 

Kanie, st. II, gm. Brwinów, 
woj. warszawskie 

KOLECZKOWO, st. 27, 
gm.Szemud, 
woj. gdańskie, 
AZP 9-40/-

Kończewice, st. l, 
gm. Miłoradz, 
woj. elbląskie 

KRAJNIK GÓRNY, st. 30, 
gm. Chojna, 
woj. szczecińskie, 
AZP 39-03/48 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

cmentarzysko kultury pomorskiej (okres halsztacki D) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Mirosława Fu

dzińskiego (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 350m2• 

Odsłonięto groby skrzynkowe (częściowo zniszczone) i paleniska. Znalezione 
materiały to: popielnice (w tym twarzowe), ozdoby z brązu, żelaza, bursztynu i szkła, 
przepalone kości ludzkie, fragmenty ceramiki. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku . 

Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie "Pomorania Antiqua" 
t. XVII. 

ślady osadnictwa neolitycznego 
osada ludności grupy górzyckiej kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 
osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich(?) 
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (VI- l pol. VII w.) 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Badania przeprowadzone przez mgr. Przemysława Krajewskiego (Muzeum Narodowe 
w Szczecinie) z udziałem studentów archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Uni
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Finansowane przez Muzeum Narodowe 
w Szczecinie. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 126m2• 

Stanowisko zostało zarejestrowane w wyniku badań powierzchniowych w 1993 r. 
Położone jest na styku dwóch mezoregionów geograficznych: Doliny Dolnej Odry 
i Pojezierza Myśliborskiego . Geomorfologicznie stanowisko leży na północnych stokach 
wzgórz czołowomorenowych fazy Chojeńskiej zlodowacenia bałtyckiego (Vistulian), 
w odległości ok. 300 m od górnej krawędzi doliny Odry. Obszar ten budują gliny zwa
łowe, miejscami piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz - w najwyższych, południowo
wschodnich partiach terenu- piaski, żwiry i głazy moren czołowych. 

11 7 
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Kraków,Bieżanów, st. 30 

KURÓW, st. l, 
gm. Wieluń, woj. sieradzkie, 
AZP 77-42/1 

Legionowo, st. VII, 
gm. loco, woj. warszawskie 

Badania podjęte na stanowisku były elementem realizacji programu badań nad 
okresem przedrzymskim i rzymskim w strefie doliny Odry. Celem programu jest me
todyczne pozyskanie nowych, zwartych zespołów źródeł do studiów nad osadnictwem 
tych okresów. 

W roku bieżącym przeprowadzono badania sondażowe w części SW stanowiska. 
Otworzono 3 wykopy. Zarejestrowano 24 obiekty archeologiczne będące pozostałoś
ciami dwóch faz użytkowania stanowiska. Z fazą starszą, związaną z osadą ludności 
grupy górzyckiej kultury łużyckiej, związany jest szereg jam o nieustalonej funkcji. 
Z fazą młodszą, datowaną na okres przedrzymski, związane są pozostałości budynku 
drewnianego wzniesionego w konstrukcji mieszanej (m.in. pseudosumikowo-łątkowej). 
Z tymi okresami użytkowania stanowiska związana jest zasadnicza część zbioru źródeł 
ruchomych; część pozostała odnosi się do neolitu i wczesnego średniowiecza. 

W efekcie dwóch sezonów badań sondażowych obejmujących całe stanowisko 
stwierdzono wysoki stopień jego zniszczenia w rezultacie erozji i współczesnych zabie
gów agrotechnicznych. Dalsze prace na stanowisku nie rokują więc większych szans 
na uzyskanie rezultatów odpowiadających celom sformułowanym w programie badań 
nad okresem przedrzymskim i rzymskim. Jego realizacja będzie kontynuowana poprzez 
badania na kolejnych stanowiskach w rejonie Krajnika Górnego. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej, podgrupy kępińskiej grupy górnośląsko
małopolskiej z V okresu epoki brązu 

grodzisko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego (wczesna epoka żelaza) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Radosława Baniaka. Finansowa
ne przez Uniwersytet Łódzki. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 74m2• 

Stanowisko położne jest około 4 km na północny zachód od wsi. Znajduje się 
na piaszczystym wyniesieniu o powierzchni 28 ha. Wyodrębnia je od północy dolina 
zmeliorowanej obecnie rzeki Pysznej, z pozostałych stron otacza je, niegdyś zabagnio
ne, obniżenie terenu. Grodzisko ma zarys w przybliżeniu nieforemnego prostokąta 
z zaokrąglonymi narożnikami. W bieżącym roku kontynuowano badania południowej 
części umocnień, gdzie wał obronny zachował się najlepiej, a jego wysokość względna 
w tym miejscu wynosi około l m. Wykop o wymiarach 3 7 x 2 m usytuowano w ten 
sposób, aby rozpoznać wały obronne oraz przylegający do niego fragment przedpola 
i majdanu. Ustalono, iż wał drewniano-ziemny wzniesiono w konstrukcji parkanowej, 
której ściany wykonano z poziomo ułożonych belek, zabezpieczonych przed rozsuwaniem 
się pionowymi palarni. Przestrzeń między licami wału wypełniona została piaskiem. Na 
przedpolu odkryto liczne ślady dołków pasłupowych o średnicy 6-8 cm. Układały się 
one w linie lub rozmieszczone zostały na planie czworoboku i stanowiły pozostałość 
zasieków. Na majdanie, w odległości 6 m od wewnętrznego lica wału, odkryto ślady 
warstwy kulturowej w postaci jasnoszarych zaciemnień oraz ślady dołków pasłupowych 
o średnicy około 6-8 cm. Na podstawie tych danych wnosić można o istnieniu miesz
kalnych naziemnych budynków, wzniesionych w lekkiej konstrukcji. W nasypie wału 
odkryto fragmenty naczyń kultury łużyckiej, datowane na V okres epoki brązu i okres 
halsztacki C. Prawdopodobnie pochodzą one z osady z późnej epoki brązu, istniejącej tu 

przed powstaniem grodu. W warstwie próchnicy kopalnej, zalegającej pod warstwami 
konstrukcyjnymi i ich destruktami, odkryto fragmenty ceramiki datowanej na okres 
halsztacki C/D. W trakcie badań prowadzonych w 1996 r. na majdanie grodziska 
odkryto ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego . Na tej podstawie stwierdzono, 
że osadnictwo z IX-XII w. lokowało się w części północnej oraz północno-wschodniej 
stanowiska. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 



Leonowicze, st. 4, 
gm. Michałowo, 
woj. białostockie 

Lepsze, st. 25, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie 

Lubieszewo, st. 2, 
gm. Nowy Dwór Gdański, 
woj. elbląskie 

ł..ęczyn, st. 13, 
gm. Dobiegniew, 
woj. gorzowskie 

ł..ęczyn, st. 23, 
gm. Dobiegniew, 
woj. gorzowskie 

ł.ęczyn, st. 25, 
gm. Dobiegniew, 
woj. gorzowskie 

Łowicz, st. 34, gm.loco, 
woj. skiertriewickie 

Marki, st. XXVI, 
gm.loco, woj. warszawskie 

MICHALICE, st. 15, 
gm. Namysłów, 
woj. opolskie, 

AZP 80-35/42 

Miechowice, st. 4a, 
gm. Brześć Kujawski, 
woj. włocławskie 

Mikorowo, st. 8, 
gm. Czarna Dąbrówka, 
woj. słupskie 

MIROCIN DOLNY, st. 78, 
gm. Kożuchów, 
woj. zielonogórskie, 
AZP 65-14/123 

patrz: okres nowożytny 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: mezolit 

patrz: mezolit 

patrz: mezolit 

patrz: okres nowożytny 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada kultury pomorskiej lub łużyckiej (okres halsztacki- wczesny lub środ
kowy okres lateński) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Grze
gorza Molendę (PSOZ w Opolu). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 0,5 ara. 
Stanowisko odkryto w 1992 roku. Prace były kontynuacją badań z 1992 i 1996 r. 

Badania tegoroczne prowadzono we wschodniej części stanowiska. Teren zagrożony 
jest rekultywacją i niwelacją. Teren użytkowany jest jako wysypisko śmieci. W wykopie 
nie zarejestrowano żadnych obiektów ani zabytków ruchomych. Stwierdzono brak 
warstwy kulturowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Opolu. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

patrz: wczesne średniowiecze 

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (III okres epoki brązu - okres hal

sztacki D) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 8 do 29 października przez 

mgr. Krzysztofa Garbacza i mgr Julię Orlicką {Muzeum Archeologiczne Środkowego 
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Mściwojów, st. 13, 
gm. loco, woj. legnickie 

Mściwojów, st. 14, 
gm.loco, woj. legnickie 

Namysłów, st. 27, 
gm.loco, woj. opolskie 

Opalenie, st. 3, 
gm. Gniew, woj. gdańskie 

OSIEK, st. 68, 
gm. Wyrzysk, woj. pilskie, 
AZP 37-31/127 

Paprotki Kolonia, st. 41, 
gm. Miłki, woj. suwalskie 

Nadodrza w Zielonej Górze). Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. Przeba
dano powierzchnię ponad 2,5 ara (łącznie w czasie czterech sezonów 14,5 ara). 

Odkryto 30 grobów: 10 popielnicowych należy do najstarszej fazy użytkowania 
cmentarzyska, tj. do III okresu epoki brązu, 19 popielnicowych do fazy najmłodszej, 
tj. okresu halsztackiego D, natomiast l jamowy związany był prawdopodobnie z miej
scem kremacji z III okresu epoki brązu. Ponadto odsłonięto bruk kamienny, oznaczony 
wstępnie jako grób, oraz 6 jam (ogółem po czterech sezonach odkryto 168 grobów) . 
W badanej części stanowiska nie natrafiono na wcześniej spotykane obiekty datowane 
na V okres epoki brązu oraz charakterystyczne dla przełomu okresu halsztackiego i la
teńskiego. Groby najstarsze skupione były wokół bruku kamiennego w zachodniej części 
cmentarzyska. Ich wyposażenie stanowiła najczęściej guzowa waza nakryta dużą misą 
o lejkowatym wylewie. Ewentualne przystawki znajdowano bezpośrednio przy umie, 
ustawione do góry dnem lub leżące na boku. Wyjątkiem był grób, w którym popielnica 
wraz z misą nakryta była dużym, jajowatym garnkiem. Pod popielnicą tkwiła pionowo 
wbita, długa, dobrze zachowana szpila brązowa z kulistą, lekko spłaszczoną główką. Z tą 
samą fazą użytkowania cmentarzyska związana była jama - prawdopodobne miejsca 
kremacji. Podobny wzajemny układ obiektów z III okresu epoki brązu {bruk, groby, 
miejsca kremacji) obserwowano już w trakcie wcześniejszych badań. 

Groby halsztackie wystąpiły we wschodniej części badanego obszaru. Były wśród 
nich bogato wyposażone, w których obok popielnicy znajdowało się od 12 do 16 mi
niaturowych naczyń przystawnych. Nowością jest występowanie grobów pozbawionych 
popielnicy. Wyjątkowo ubogo w porównaniu z grobami halsztackimi z ubiegłych sezo
nów wyglądało wyposażenie pochówków w przedmioty metalowe. W jednym z nich 
znaleziono niewielką szpilę brązową, ułożoną poziomo pod misą nakrywającą, w innym 
-fragment naszyjnika. 

W tym sezonie określono zachodni zasięg cmentarzyska. Natomiast fakt znalezie
nia w założonym w północnej części stanowiska wykopie sondażowym trzech grobów 
halsztackich pozostawia otwartą kwestię północnego zasięgu cmentarzyska. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze. 

Na tym etapie prace na stanowisku zakończono. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: wczesne średniowiecze 

ślady osadnictwa kultury pomorskiej (okres lateński) 
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Rolę 

(Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile). Finansowane przez Komitet Badań 
Naukowych. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 6m2• 

Zarejestrowano fragment polepy (większa jej cześć znajduje się na terenie jeszcze nie 
badanym) z materiałem ceramicznym kultury pomorskiej okresu lateńskiego. Pobrano 
próbkę węgli drzewnych do analizy radiowęglowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 



Patków, st. l, 
gm. Niemojki, 
woj. bialskopodła skie 

Pawełki, st. 7, 
gm. Kochanowic 
woj. częstochows 

e, 

Pawlowice, st. l 
gm. Michałów, 
woj. kieleckie 

ki e 

' 

Petrykozy, st. 6, 
gm. Białaczów, 
woj. piotrkowski e 

PISZKOWICE, 
gm. Kłodzko, 
woj. wałbrzyskie, 
AZP 93-24/22 

st. 3, 

POLANOWICE, st. l, 
gm. Gubin, 
woj. zielonogórskie, 
AZP 62-06/10 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

'. .. .. Y ,, 

patrz: wczesne średniowiecze 

::: ' .. ' .·: :; Y/!._</• l 
osada neolityczna 
ślady osadnictwa z okresu halsztackiego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Pawła Valde-Nowaka 
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie) we współpracy z mgr. Jarosławem 

' ' Bronowtckim. Fmansowane przez Fundaqę Współpracy Polsko-NtermecbeJ. Przeba
dano powierzchnię 2 arów. 

Badania ratownicze osady z okresu neolitu niszczonej procesami stokowymi oraz 
orką. 

Prace prowadzono w ramach programu "Rekonstrukcja najstarszego osadnictwa 
w Sudetach". Wyeksplorowano jeden obiekt halsztacki oraz zebrano materiały z war
stwy ornej. 

Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii PAN we Wrocławiu. 
Badania zakończono. 

grodzisko kultury łużyckiej (okres halsztacki C i D) 
grodzisko wczesnośredniowieczne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 września do 13 listopada 
przez dr. Jarosława Lewczuka, przy współpracy prof. dr. hab. Grzegorza Domańskiego 
(Instytut Archeologii i Etnologii P AN we Wrocławiu), z udziałem mgr. Piotra Dziedzica. 
Finansowane przez PSOZ i Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy 
k. Zielonej Góry. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 20m2• 

Założono wykop o wymiarach lO x 2m, głębokości 2m w partii zachodniej i około 
5 m w partii wschodniej, sąsiadującej z istniejącą częścią grodziska, który był przedłu
żeniem wykopu z 1996 r. Warstwa kulturowa, związana z późnymi i wczesnymi fazami 
okresu wczesnego średniowiecza oraz okresem halsztackim C i D kultury łużyckiej 
grupy białowickiej, sięgała do blisko 5 m. W warstwie i poniżej odkryto 21 obiektów 
- wczesnośredniowiecznych oraz kułtury łużyckiej - z czego trzy to kolejne ołtarze. 
Odsłonięto je we wschodniej części wykopu, w prostokącie o wymiarach 4,5 x 2m, 
w odległości około 16m na wschód od pierwszego ołtarza odkrytego w 1996 r. Przy
krywała je warstwa kulturowa o miąższości około 4 m. Każdy z ołtarzy wykonany był 
z gliny wymodelowanej w formie płyty o grubości 15-20 cm, średnicy około 90 cm, 
z plastycznie wyodrębnionymi krawędziami. Rdzenie ich stanowiły kamienie, ułamki 
ceramiki i pojedyncze patyki. Górne powierzchnie ołtarzy nosiły ślady działania wyso
kiej temperatury. Trzynaście obiektów to różnego rodzaju jamy i jamki, które możemy 
datować na okres halsztacki kułtury łużyckiej. Następnych 5 było związanych z różny
mi fazami wczesnego średniowiecza. Były to pozostałości paleniska, rozwalisko wału 
z późnych faz wczesnego średniowiecza, rozwalisko wału z wczesnych faz tego okresu 
oraz pozostałości dwu chat. W trakcie badań znaleziono około 31 800 fragmentów 
ceramiki, z czego na okres późnego średniowiecza datowanych jest kilkanaście frag
mentów pochodzących z humusu i górnego poziomu grodziska, na wczesne fazy tego 
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okresu - 7150 ułamków, zaś ceramika kułtury łużyckiej okresu halsztackiego to aż 
24 600 fragmentów. Ceramika kułtury łużyckiej pochodząca z warstw niezaburzonych 
dzieli się na dwie wyraźne grupy typologiczno~chronologiczne, które na tym etapie 
badań możemy wiązać z fazami C i D okresu halsztackiego (datowania metodą 14C 
wykonane dla obu poziomów potwierdzają tę hipotezę). Dla warstw głębszych mamy 
datowanie cal. 754 BC, dla płytszych natomiast- cal. 429 BC. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środ
kowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry. 

~ • l - • - • • • 

Poletyły, st. 11, 
gm. Brańsk, 
woj. białostockie 

Pruszcz Gdański, st. 7, 
gm. loco, woj. gdańskie 

RĄB,st.3, 

gm. Przodkowo, 
woj. gdańskie, 
AZP 10~40/~ 

RĄTY,st.3, 

gm. Przodkowo, 
woj. gdańskie, 
AZP 10~40n3 

.~ . ' . . , ,. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

cmentarzysko kułtury pomorskiej (okres halsztacki D/okres lateński A) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Mirosława Fudziń~ 

skiego (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Przebadano 
powierzchnię około 40 arów. 

Odkryto groby skrzynkowe, paleniska, jamy, miejsca ciałopalenia. W obiektach 
znaleziono popielnice (liczne twarzowe) kryte pokrywami czapkowatymi i misami, 
ozdoby z brązu i żelaza oraz przepalone kości ludzkie. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w monografii Cmentarzysko ludności kultury 
pomorskiej w Rąbie, gm. Przodkowo. 

cmentarzysko grobów skrzynkowych kultury pomorskiej (okres halsztacki 
D/wczesny okres lateński) 

Badania przeprowadzone przez mgr. Mirosława Fudzińskiego (Muzeum Archeo
logiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 4000 m2. 

Stanowisko położone jest na południe od drogi z Pomieczyna do Ręba, na rozle~ 
głym wyniesieniu opadającym w kierunku południowym w stronę niewielkiego (dziś) 
jeziora. Od strony jeziora zbocze to jest podkopane i kończy się znacznych rozmiarów 
skarpą. Znajdują się tam zabudowania gospodarcze i dalej dom mieszkalny właściciela 
pola. Ponadto przez środek stanowiska biegnie przekopany wąwóz, w którym znajduje 
się droga dojazdowa do zabudowań. Miejsce to znane było z przypadkowych odkryć 
grobów dokonywanych tu już przed pierwszą wojną światową. Znajdowano w nich urny 
gliniane oraz " ... korale i kosztowności...". Odkryte groby mial rozkopywać miejscowy 
nauczyciel. W 1976 rokuJ. T. Podgórski z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku prze
prowadził w tym miejscu badania powierzchniowe. Znaleziono tylko nieliczne fragmenty 
ceramiki. Następne zarejestrowane odkrycie miało tam miejsce w sierpniu 1989 roku, 
kiedy to właściciel pola Z. Pranczke zgłosił odkrycie dwóch grobów skrzynkowych. 
Badania ratownicze przeprowadzili mgr. mgr. D. Rudnicka i M. Kwapffiski z Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku. Wyeksplorowano dwa groby skrzynkowe, które zawierały 
sześć i dziesięć popielnic. Podobna sytuacja powtórzyła się jesienią 1991 roku. Odkryto 
i zbadano wówczas (wrzesień 1991 r.) również dwa groby skrzynkowe zawierające trzy 

i cztery popielnice oraz jedno palenisko. 
Rozrzut na dużej przestrzeni wszystkich odkrytych obiektów dał postawę do przy

puszczeń, że mamy tu do czynienia z dużym powierzchniowo obiektem sepulkralnym 
z licznymi i w miarę dobrze zachowanymi grobami i obiektami towarzyszącymi. 

Właściwe badania wykopaliskowe, finansowane z funduszu Generalnego Kon
serwatora Zabytków w Warszawie, pod kierunkiem mgr. M. Fudzińskiego z Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku rozpoczęły się w sierpniu 1997 roku. W pracach tych 



Robertowo, st. 17, 
gm. Brudzeń Duży, 
woj. płockie 

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

uczestniczyła grupa młodzieży z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego ;5 
w Gdyni. 5 

w 
Odkryto i wyeksplorowano trzydzieści sześć obiektów (nr 5 - 40), z czego piętna- N 

ście to groby skrzynkowe (o różnym stanie zachowania- część znacznie zniszczona), g 
dwadzieścia palenisk i jedno skupisko kamieni. Groby zawierały różną ilość popielnic: fri 
od obiektów wielepopielnicowych (9, 8lub 7 naczyń), do pochówków jednostkowych. ~ 
Jeden z grobów był obiektem pustym tzw. symbolicznym. Łącznie wyeksplorowano ~ 

N 
pięćdziesiąt siedem popielnic w tym liczne popielnicowe twarzowe, bogato zdobione. ~ 

Posiadały one ozdoby z brązu, żelaza, bursztynu i szkła. Wśród palenisk, jedno dużych 
rozmiarów i wielokrotnie używane, z dużą ilością węgli drzewnych bez wątpienia było 
miejscem ciałopalenia. Nieliczne paleniska zawierały pojedyncze fragmenty ceramiki 
i węgiel drzewny. 

Cmentarzysko można datować na przełom okresu halsztackiego D i wczesnego 
okresu lateńskiego. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

--- .-----~----~~----~------------------~~----------~--··------~ 
Rusiec, st. 2, 
gm. Nadarzyn, 
woj. warszawskie 

Rzeszotary, st. l, 
gm. Miłkowice, 
woj. legnickie 

Sanok, st. 54, 

'!.;.' '' 

gm. loco, woj. krośnieńskie 

Sędzin, st. 86 i 87, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie 

SJ;KOWICE, st. 3, 
gm. Gubin, 
woj. zielonogórskie, 
AZP 62-06/4 

, 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

.l 
patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: późne średniowiecze 

osada grupy nadodrzańskiej kultury ceramiki sznurowej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 
osada grupy gubińskiej kultury jastorfskiej (okres lateński CJC2-D1) 

Przedinwestycyjne, ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w kwietniu 
przez dr. Jarosława Lewczuka, przy współpracy mgr. Piotra Dziedzica (Muzeum Arche
ologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy) . Finanso
wane przez Wojewódzką Dyrekcję Dróg Publicznych w Zielonej Górze i Wojewódzką 
Dyrekcję Inwestycji w Zielonej Górze. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 
około 70 arów. 

Kontynuowano prace rozpoczęte w 1996 r. W sezonie 1997 przebadano około 70 
arów, od rowu melioracyjnego na południu do drogi Sękowice-Pleśno na północy. 

Łącznie w latach 1996-1997 zbadano powierzchnię l, 7 ha. 
Z humusu (który zdejmowano za pomocą spychaczy typu DT 75, doczyszczając 

odsłoniętą powierzchnię ręcznie) zebrano 54 fragmenty ceramiki, a z dwóch odkrytych 
obiektów blisko 240 ułamków ceramiki, przepalone kości, bryłki polepy, żużle żelazne. 
Świadczy to o silnym rozproszeniu obiektów w tej części stanowiska. Nie zanotowano 
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Słubice, st. 3, 
gm.loco, woj. płockie 

SMOLNIKI, st. 14, 
gm. Szubin, woj. bydgoskie, 

AZP 40-35/65 

Słup, st. 2 (znane 
w literaturze jako 3), 
gm. Środa Śląska, 
woj. wrocławskie 

STANKOWO, st. 12, 
gm. Gostyń, 
woj. leszczyńskie, 

AZP 63-27 !59 

śladów warstwy kulturowej, co może być spowodowane głęboką orką lub krótkotrwałym 
zasiedleniem tej części stanowiska. Obiekt nr l, uchwycony w warstwie spągowej, to 
naczynie charakterystyczne dla początków kultury łużyckiej, nadające się wyłącznie do 
rekonstrukcji rysunkowej. Obiekt nr 2 był jamą o wymiarach 360 x 320 cm i głęboko
ści maksymalnej 140 cm. Wypełniska składało się z przemieszanych ze sobą ułamków 
ceramiki, kamieni, polepy, węgli drzewnych, resztek drewna, spalenizny i przepalonego 
piasku. Odkryto również 8 żużli żelamych o wadze około 3 kg. Obiekt ten, będący 
prawdopodobnie pozostałością budynku o konstrukcji zrębowej, może być datowany 
na okres od II w. p.n.e. aż po połowę I w. p.n.e. i wiązany z grupą gubińską kultury 
jastorfskiej. Jest to trzecie stanowisko tej grupy kulturowej (po Jazowie i Sękawicach 
nr 8), gdzie uchwycono archeologicznie ślady wytopu żelaza w okresie lateńskim na 
tym terenie. W sumie na stanowisku odkryto lO obiektów. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nad
odrza w Świdnicy. 

Badania zakończono. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

cmentarzysko kultury grobów kloszowych (wczesny okres lateński) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez dr. Jacka 

Woźnego (Zakład Archeologii Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Byd
goszczy). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
6,5 ara. 

Stanowisko, znane już w okresie międzywojennym, zajmuje obszar około l ha na 
piaszczystym wyniesieniu, eksponowanym 4 m ponad podmokłą dolinę rzeki Gąsawki. 

Zasadniczym celem prac było zabezpieczenie okolic piaśnicy. Odsłonięto i w pełni 
zadokumentowano 6 grobów ciałopalnych popielnicowych, 7 jam o zróżnicowanym 
wypełnisku i 2 skupienia kamieni. Wśród grobów wystąpiło 5 podkloszowych oraz 
jeden popielnicowy na bruku kamiennym. Za wyjątkiem grobu kloszowego (obiekt nr 
l O), który zachowany był całkowicie, pozostałe pochówki zniszczone były w partiach 
stropowych przez głęboką orkę. Wszystkie formy grobów wskazują na zwarte cmenta
rzysko pomorsko-kloszowe z wczesnego okresu lateńskiego. Także w obrębie grobu na 
bruku kamiennym wystąpiły ułamki typowo "pomorskiej" pokrywy popielnicy. Odkryte 
pochówki koncentrowały się wokół piaśnicy, podobnie jak skupienia dużych kamieni 
i większość jam. Sondażowe przedłużenie głównego wykopu w kierunku wschodnim 
wykazało obecność grobów po przerwie jałowego odcinka, w odległości 25-30 m. Stano
wią one świadectwo większego aniżeli przypuszczano rozprzestrzenia pochówków, przy 
stosunkowo znacznych odległościach między nimi (2-3 m), typowych też dla innych 
cmentarzysk podkloszowych. 

Materiały przechowywane są w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Bydgoszczy. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada kultury amfor kulistych (neolit) 
osada kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu - okres halsztacki) 
osada wczesnośredniowieczna, fazy D, E 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w Lipcu przez mgr Elżbietę 
Wyrwińską (P.U. "Archeolog", Leszno, ul. Francuska 79). Finansowane przez Woje
wódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie. Przebadano powierzchnię 
23,25 ara. 



STODZEW, st. 3, 
gm. Parysów, 
woj. siedleckie, 
AZP 61-72/44 

Stanowisko zlokalizowane w obrębie doliny Kościańskiego Kanału Obry, po polu- i::5 
dniowej stronie jej obecnego koryta. Badania miały charakter ratowniczy. Koniecz- ~ 
ność przeprowadzenia prac na stanowisku wynikała z faktu, iż teren, na którym było -N 

zlokalizowane miał ulec w większej części zniszczeniu przy budowie jazu w Stankowie. g 
Stanowisku zagrażała przede wszystkim budowa kanału obiegowego, który miał prze- fu 
biegać przez centrum stanowiska. 

W wyniku przeprowadzonych badań zarejestrowano 172 obiekty (część obiektów 
to obiekty dwufazowe - młodsze obiekty "wkopane" w starsze). 

Zarejestrowano trzy fazy zasiedlenia: faza I obejmuje osadnictwo neolityczne zwią
zane z kulturą amfor kulistych, do której przypisano 2 obiekty. Kolejna faza zasiedlenia 
związana jest z osadnictwem kultury łużyckiej, do której to fazy na podstawie zawartości 
kulturowej zaliczono 7 5 obiektów. Z tą fazą osadnictwa sądząc na podstawie stratygrafii 
oraz wypełniska obiektów, powiązać można 43 obiekty, w którychjednak nie zarejestro
wano żadnych materiałów zabytkowych. Na podstawie materiałów zabytkowych można 
powiedzieć, że osadnictwo kultury łużyckiej przypada na schyłek epoki brązu oraz okres 
halsztacki. Najmłodsza faza osadnicza na stanowisku przypada na okres wczesnego 
średniowiecza na jego fazy D, E. Z tym poziomem chronologicznym związanych jest 59 
obiektów; z liczby tej 14 obiektów powiązano z osadnictwem wczesnośredniowiecznym 
jedynie na podstawie stratygrafii oraz wypełniska obiektów. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Lesznie. 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu) 
cmentarzysko kultury grobów kloszowych (wczesna epoka żelaza) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 

rzymskich, fazy A
3
-B

2
) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Mirosławę An
drzejowską (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez 
PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 230m2• 

Stanowisko po raz pierwszy odnotowane zostało jako "pole pod gruszą" w 1954 r. 
w katalogu cmentarzysk kultury grobów kloszowych opublikowanym przez M. Gądzikie
wicz w XX tornie ,~iadomości Archeologicznych". Badania ratownicze na stanowisku 
podjęto na skutek zgłoszenia w 1995 r. do PSOZ w Siedlcach kolejnego odkrycia grobu, 
którego inwentarz (w tym unikatową zawieszkę grzebieniowatą z kości) odzyskany został 
w wyniku interwencji konserwatorskiej . W sezonie 1997 eksploracją objęto kulminację 
wyniesienia na obszarze 190m2, przekopano również około40m2 wybierzysk piasku, 
wskazanych jako miejsca wtórnego zakopywania grobów. . 

W wykopach usytuowanych w zachodniej części badanego terenu odkryto na 
głębokości kilkudziesięciu cm od powierzchni pozostałości osady kultury przeworskiej 
w postaci brunatnej warstwy kulturowej z licznymi ułamkami ceramiki oraz dziesięciu 
obiektów jamowych o charakterze gospodarczym, z silnie nawęglonymi, nieckowatymi 
wypełniskami, zawierającymi fragmenty naczyń, polepę i niewielkie ilości kości zwie
rzęcych. Materiały ceramiczne związane z warstwą kulturową i jamami wstępnie datują 
osadę od fazy A

3 
do fazy B2 wczesnego okresu wpływów rzymskich. Kilkanaście cm 

poniżej występowania warstw użytkowych osady, na głębokości około 120-150 cm od 
powierzchni, w warstwie żółtego piasku wystąpiły 2 dobrze zachowane groby kloszo
we. W jamie jednego z grobów, nakrytego dwoma kloszami, znajdowało się skupisko 
przepalonych kości z ułamkarni cerarniki-zapewne odrębny pochówek. Na jeden 
znacznie uszkodzony grób natrafiono w strefie występowania głębokich, nowożyt
nych wkopów, obejmujących najwyższą partię wydmy wokół wybierzysk, w znacznym 
stopniu naruszających strukturę warstw i obiektów starożytnych . Formy grobów 
i charakter wyposażenia wskazują na ich przynależność do starszej (okres halsztacki 
D?) fazy występowania cmentarzysk kloszowych w rejonie Mazowsza i Podlasia. Układ 
warstw na stanowisku oraz miejsce koncentracji obiektów wskazują na kontynuację 
osady kultury przeworskiej w kierunku zachodnim i północno-zachodnim. Zasięg 

cmentarzyska kultury grobów kloszowych jest trudny do określenia ze względu na 
małą liczbę i znaczny rozrzut przestrzenny grobów. W wykopie usytuowanym w części 
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wschodniej, pozbawionej śladów osady przeworskiej, zarejestrowano jeden obiekt 
jamowy, zawierający kilka ułamków ceramiki, wstępnie określonych jako materiały 
kultury łużyckiej z epoki brązu. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w ,,Wiadomościach Archeologicznych". 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeolo

gicznym w Warszawie. 
' -. - ,- - -; • ' ,- • • ; - .... l. ' •• ,·_ 

Szadek, st. 3, 
gm. Blizanów, woj. kaliskie 

SZCZUKOCICE, st. 4, 5, 7, 
gm. Gorzkowice, 
woj. piotrkowskie, 
AZP 78-53/71, 72, 74 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada kultury łużyckiej (okres halsztacki/wczesny okres lateński) 
cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesny okres lateński) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Iwonę Młodkowską
Przepiórkowską pod kierunkiem mgr. Pawła Zawilskiego. Finansowane przez PSOZ. 
Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko 4. Obszar stanowiska nosi ślady licznych nowożytnych wkopów. 
Do niedawna znajdowała się tutaj piaśnica użytkowana przez okoliczną ludność. 
Obecnie wyeksploatowane wybierzyska są miejscem porzucania śmieci. W wykopach 
natrafiono na materiał zabytkowy kultury łużyckiej z przełomu schyłkowego okresu 
halsztackiego i wczesnego okresu lateńskiego. Część zarejestrowanych jam osadniczych 
była w znacznym stopniu zniszczona, toteż nie jesteśmy w stanie określić ich funkcji. 
Materiał zabytkowy to głównie ceramika, w której przeważały fragmenty całkowicie 
chropowaconych, baniastych naczyń zasobowych o lekko wychylonej krawędzi. Wśród 
pozostałych form naczyń licznie reprezentowane były talerze zdobione ornamentarni 
kłutymi, plecionkowatymi oraz paznokciowymi. Ponadto znaleziono destrukty kości 
zwierzęcych, bryłki polepy oraz zabytki krzemienne. 

Stanowisko 5. Znaleziska pochodzące z badań AZP określono jako pochodzące 
z cmentarzyska kultury łużyckiej z przełomu okresu halsztackiego i lateńskiego. Po 
zakończeniu pierwszego sezonu badań, które miały na celu jedynie zabezpieczenie 
najbardziej zagrożonych partii stanowiska, nie można określić jego zasięgu. Zarysowała 
się w nim jednak strefowaść-centralną część związaną z cmentarzyskiem, od wschodu 
i zachodu okalały elementy osadnicze. Obszar nekropolii nosił ślady współczesnych 
zmian antropogenicznych, w związku z czym wszystkie odkryte pochówki kultury 
pomorskiej (cztery) były uszkodzone. Oznaczony jako obiekt nr 3 grób popielnicowy 
wydaje się szczególnie interesujący. Jama grobowa liczyła około 5 m długości, jednakże 
pochówek ograniczony był jedynie do części, którą przykrywał jednowarstwowy bruk 
kamienny. Tuż pod nim znajdowała się popielnica nakryta misą. Urna była caŁkowi
cie zgnieciona, w wyniku czego kości ludzkie w większości znajdowały się poza nią. 
Interesujący jest fakt, iż znalazły się one nie tylko na poziomie popielnicy, lecz także 
wyścielały dno jamy do głębokości około 50 cm poniżej niej. Wyposażenie stanowił 
gliniany dzbanek, którego fragmenty rozrzucone były wewnątrz jamy grobowej, oraz 
przedmioty żelazne, silnie skorodowane. Mimo to udało się zidentyfikować wśród 
nich fragmenty wędzidła. W większości przypadków z racji częściowego zniszczenia 
nie można było określić ich funkcji. Zarejestrowano między innymi skupisko palenisk 
na peryferii osady. Materiały zabytkowe pochodzące z obiektów osadniczych związane 
były z kulturą łużycką z przełomu okresu halsztackiego i lateńskiego. Stanowiła je 
przede wszystkim ceramika, wśród której dorninowały ułamki naczyń workowatych 
o całkowicie chropowaconych powierzchniach zewnętrznych. 

Stanowisko 7. Odsłonięto częściowo zniszczone obiekty osadnicze związane 
z kulturą łużycką przełomu okresu halsztackiego i wczesnego okresu lateńskiego. 
Zarejestrowano między innymi relikty budowli półziemiankowej z częściowo zachowa
nym układem towarzyszących jej dołków posłupowych. Materiał zabytkowy- przede 
wszystkim ułamki ceramiki - pochodził z analogicznych form naczyń, jakie odkryto 
na st. 4 i 5. Ślady osadnictwa tworzyły zgrupowanie ciągnące się na przestrzeni około 
500 m. Koncentrowały się one na piaszczystych kępach położonych wzdłuż zanikłego, 
niewielkiego cieku wodnego i obszaru podmokłych łąk. W materiale zabytkowym po-



"Ptasia Wyspa", 
gm. Mrągowo, 
woj. olsztyńskie, 
AZP 21,69/, 

Szestno, st. III, 
gm. Mfągowo, 

woj. olsztyńskie 

ŚWIERKOCIN, st. l, 
gm. Olsztynek, 
woj. olsztyńskie, 
AZP28,60/1 

Tur Dolnv-Busina, st. 3, 
gm. Michałów, 

woj. kieleckie 

WĄSOSZ, st. 9, 
gm. Zlotów, 

woj. pilskie, 
AZP 33,29/9 

chodzącym z cmentarzyska kultury pomorskiej widoczne były ślady kultury łużyckiej, 
datować je zatem należy na wczesny okres lateński. 

osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich {wczesna epoka żelaza) 
ślady sezonowego osadnictwa kultury bogaczewskiej {okres wpływów rzym, 

s kich) 

ślady sezonowego osadnictwa od neolitu po wczesne średniowiecze i nowo, 
żytuość 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Magdalenę Fedorczyk {Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) . Finansowane przez Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Czwarty sezon badań. 

Kontynuacja badań wyjątkowego stanowiska na wyspie jeziora Salęt. Teren stanowi, 
ska nigdy nie był użytkowany rolniczo i ma niezniszczoną warstwę kulturową z wczesnej 
epoki żelaza, chronioną przez grubą warstwę humusu pochodzenia organicznego; wyspa 
jest nieformalnym rezerwatem ptactwa wodnego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Światowicie", roczniku Instytutu Arche
ologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

cmentarzysko i założenie kultowe kultury kurhanów zachodniobałtyjskich 
{wczesna epoka żelaza) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez prof dr. hab. Ryszarda 
Mazurowskiego {Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) . Finansowane 

przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz PSOZ w Olsztynie. 
Pierwszy sezon badań. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w" Światowicie". 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka brązu 

ślady osadnictwa mezolitycznego 
ślady osadnictwa z epoki brązu {?) 
ślady osadnictwa z młodszego okresu przedrzymskiego - okresu wpływów 

rzymskich 
osada kultury pomorskiej {wczesna epoka żelaza) 
cmentarzysko kultury pomorskiej {wczesna epoka żelaza) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Krystynę Hahułę (Muzeum 
Okręgowe w Koszalinie) na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile. 

Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 96m2• 

Celem tegorocznych badań było zbadanie wschodniej części obiektu kultury po

morskiej, odkrytego w 1996 r., rozpoznanie jego najbliższego otoczenia oraz pozyskanie 

materiałów dla uściślenia datowania i określenia charakteru śladów osadnictwa z innych 

okresów pradziejów. Po zbadaniu całości ziemianki kultury pomorskiej {obiekt 2) usta, 

!ono, że było to założenie na planie prostokąta lub owalu o średnicy maksymalnej około 

3m na dnie, zagłębionego na około 2,5 m od powierzchni obecnej. W dno wbite były 
słupy wzmacniające ściany (m.in. wkopane ukośnie) i zapewne podtrzymujące zadasze-
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WEŁTYŃ, st. 53, 
gm. Gryfino, 
woj. szczecińskie, 
AZP 33-06/176 

nie obiektu -ślady ich w postaci resztek drewna zachowały się w piasku calcowym. Ze 
względu na niewielką powierzchnię użytkową należałoby raczej wykluczyć mieszkalny 
charakter ziemianki, bardziej prawdopodobna jest jej funkcja jako spichlerza (obecność 
kości zwierzęcych). Naziemna konstrukcja ziemianki przypuszczalnie zawaliła się nagle, 
być może jeszcze w trakcie jej użytkowania, bowiem niemal we wszystkich warstwach 
w części południowo-wschodniej obiektu odkryto ułamki tego samego baniastego 
naczynia o chropowaconym brzuścu, zdobionego listwą plastyczną i imitacją uszek. 
W sąsiedztwie ziemianki odkryto pozostałości jam, palenisko i dołki pasłupowe z tego 
samego horyzontu chronologicznego, a także grób skrzynkowy kultury pomorskiej. 
Płytko zalegająca skrzynia pozbawiona już była płyty wierzchniej, ale ocalała jej zawar
tość w postaci spękanej popielnicy nakrytej misą. W naczyniu obok kości znaleziono 
przepalone ułamki przedmiotów z brązu i żelaza, m.in. kółek- kolczyków z nanizanymi 
paciorkami szklanymi. Na obecnym etapie badań nad chronologią kultury pomorskiej 
w tej części Pomorza zarówno ziemiankę, jak i grób skrzynkowy, możemy jedynie ogólnie 
datować na starszy okres przedrzymski, niemniej fakt wkopania grobu skrzynkowego 
w obiekt łączony z osadą jest niezwykle ważny dla badań nad chronologią względną 
ceramiki kultury pomorskiej . W niewielkiej odległości od grobu skrzynkowego odkryto 
kolejny, bardzo zniszczony na skutek orki pochówek ciałopalny, z zachowaną sprę
żynką z brązu i owalną, jednodzielną sprzączką żelazną. Nie jest wykluczone, że część 
materiałów reprezentuje kolejny, słabo dotychczas czytelny horyzont chronologiczny 
- okres wpływów rzymskich. 

Mimo poważnego zniszczenia stanowiska na skutek głębokiej orki, uzyskane dane 
są niezwykle interesujące dla badań nad stosunkami kulturowymi na Pojezierzu Kra
jeńskim u schyłku starożytności. 

osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu -okres halsztacki) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Antoniego Po

rzezińskiego w dniach od 28 lipca do 30 sierpnia. Finansowane przez Urząd Miasta 
i Gminy w Gryfinie. Przebadano powierzchnię 4,5 ara. 

Wykopaliska stanowiły kontynuację prac badawczych z 1996 roku, mających na 
celu zapobieżenie całkowitemu zniszczeniu poprzez intensywną eksploatację piasku 
istniejącej tu rozległej osady ludności kultury łużyckiej, datowanej wstępnie na V okres 
epoki brązu -okres halsztacki l 800- 400 lat p. n. e. 

Pracami badawczymi objęto powierzchnię 3,5 ara po wschodniej stronie wy
bierzyska /pas długości 70 i szerokości 5 m/ oraz powierzchnię ara po jego stronie 
zachodniej /pas długości 90 i szerokości 5 m/ dokumentując i eksplorując zawartość 
wszystkich obiektów osadniczych zalegających w pasie skraju skarp starego i nowego 
wybierzyska piaśnicy. Po całościowym zdjęciu warstwy humusu współczesnego /ziemi 
ornej porośniętej gęstą darnią/, powierzchnię wykopów oczyszczono z resztek ziemi 
luźnej odsłaniając I poziom użytkowy zabudowy przestrzennej osady w postaci kilku 
wyrazistych skupisk obiektów nieruchomych liczących od kilku do kilkunastu sztuk, 
rysujących się na powierzchni drobnoziarnistego, piaszczystego calca jako jasnoczarne 
-szare- szarosiwe i ciemnożółte wypełniska stropów owalno-okrągłych jam, palenisk 
oraz pieców, zalegających około 30-35 cm poniżej powierzchni współczesnej. Starszy 

III/ poziom użytkowy osady odsłonięto podczas pogłębiania wykopów. Reprezentowany 
był przez obiekty osadnicze w postaci jam zalegających średnio 25 - 30 cm poniżej 
poziomu l. Niektóre z nich przecięte były przez wypełniska młodszych chronologicznie 
obiektów /dotyczy to zwłaszcza obiektów nr: 127A- 127B- 127C, 133A- 133B, 

162A- 162B/. W części wschodniej osady odsłonięto i zadokumentowano 34 nowe 
obiekty osadnicze tworzące dwa wyraźne skupiska przedzielone niewielką przestrzenią 
o bardzo rzadkim ich występowaniu. Południowo-wschodni skraj skupiska obiektów 
dochodzi do krawędzi niewielkiego stoku usytuowanego w odległości 25m od nie
wielkiego oczka zastoiskowego /wodnego/ posadowionego w niecce terenowej. Po 
zachodniej stronie wybierzyska /część osady l odsłonięto i udokumentowane 4 7 nowych 
obiektów osadniczych tworzących 3 odrębne skupiska oddzielone od siebie wolną 
przestrzenią rzędu 10- 15 m. Po dokładnym oczyszczeniu stropów poszczególnych 



WICINA, st. l, 

gm. Jasień. 
woj. zielonogórskie, 
AZP 65-10/1 

obiektów wykonano dokumentację ich rzutu poziomego w obrębie ćwiartek arowych ;:S 
/dokumentacja rysunkowa w skali 1:20, kolorowa dokumentacja fotograficzna oraz ~ 
pomiary wysokościowe - niwelacja/. Wyznaczono linie profilowe poszczególnych N 

obiektów /na najdłuższej osi wypełniski z naniesieniem ich na wykonaną, dokumen- g 
tację rysunkową rzutu poziomego i przystąpiono do eksploracji pierwszej połowy ich [b 

wypełnisk . Uzyskane przekroje /profile/ dokumentowano wykonując rysunki, zdjęcia, ~ 
pomiary i opisy uzyskanej zawartości. Materiały zabytkowe z wypełniska obiektów :D 

N 
metryczkowano, dbając maksymalnie o wydzielenie z ich całości materiału odno- U 

~ 
szącego się do poszczególnych nawarstwień wypełniska obiektu /warstw/, mających 
priorytetowe znaczenie dla opracowania wyników analizy stratygraficzno-chronolo
gicznej /ustalenia czasu funkcjonowania poszczególnych obiektów/. Pełną eksplorację 
wypełniska obiektów starano się prowadzić w obrębie wydzielonych warstw. Dokoń
czono również eksplorację wypełnisk 2 połowy 8 obiektów wyróżnionych i częściowo 
wyeksplorowanych w 1996 roku. Nadmienić należy, iż wypełniska wielowarstwowe 
wystąpiły w 23 różnego typu obiektach. Generalnie obiekty nieruchome osady na 
stanowisku nr 53 w Wełtyniu należą do pozostałości po osadnictwie ludności kultury 
łużyckiej bytującej tu w okresie: 800 - 400 r. p.n.e. i wyróżnić pośród nich można 
sporą grupę obiektów pełniących ustaloną funkcję, np. obiekt nr 118- piec gliniany, 
obiekty nr 126 i 133B- jamy wędzarnicze, obiekty nr 131 i 162- paleniska otwarte, 
obiekt nr 145 -jama/spichlerz z zawartością 4 naczyń całych i 3 zgniecionych. Inne 
obiekty pełnić mogły z uwagi na rodzaj ich wypełniska funkcję jam zasobowo-magazy
nowych, odpadkowych i nieustalonej funkcji. Pozyskano bogaty i liczny /kilka tysięcy 
sztuk/ zbiór zródeł ruchomych w postaci naczyń glinianych, fragmentów ceramiki, 
artefaktów i narzędzi krzemiennych, narzędzi wykonanych z kamienia i resztek ma
teriału osteologicznego /szczątków kostnych/ - inwentaryzując go na 215 pozycjach 
inwentarza polowego. Spośród uzyskanych zródeł zwraca uwagę dość spora kolekcja 
zabytków krzemiennych z okresu mezolitu, reprezentowanych przez rdzenie, wióry 
i zbrojniki. Nie zachowały się natomiast ślady wypełniska obiektów mieszkalnych, 
które występować mogą w innej części osady. Łącznie podczas dwóch sezonów badań 
(1996-1997) udokumentowano i wyeksplorowano 200 obiektów osadniczych. Jest to 
pierwsza od wielu lat badana sukcesywnie (metodycznie i szerokopłaszczyznqwo) osada 
ludności kultury łużyckiej o bardzo dużej ilości dobrze zachowanych i udokumento
wanych zródeł. Celem rozpoznania zasięgu przestrzennego osady wykonano sondaż na 
przedłużeniu osi zachodniej, otwierając powierzchnię 100m2 i wykop o długości 50 
i szerokości 5 m (dalsze 2,5 ara powierzchni). Zdjęto warstwę humusu współczesnego 
i oczyszczono powierzchnię calca, na tle którego wystąpiły zarysy wypełniska stropów 
4 7 obiektów w postaci jam i palenisk. Wykonano wstępną planigrafię ich zalegania 
/rzutu poziomego/ w obrębie ćwiartek arowych. Powierzchnię wykopów zabezpieczono 
do kontynuacji prac badawczych w następnym sezonie w 1998 roku. Sondaż ten po
zwolił na określenie maksymalnego zasięgu osady w kierunku zachodnim. Analogiczne 
rozpoznanie konieczne jest do przeprowadzenia we wschodniej części osady. Uzyskane 
dotychczas dane zasięgu występowania obiektów osadniczych pozwalają przypuszczać, 
że powierzchnia badanej osady wynosi ponad l ha. Dalsza kontynuacja badań pozwoli 
na określenie nie tylko całości jej zasięgu, lecz przede wszystkim na określenie jej 
chronologii i cech charakterystycznych zabudowy przestrzennej wraz z dużą ilością 
danych źródłowych (materiału zabytkowego) pozwalających na precyzyjne określenie 
zajęć gospodarczych ludności. 

osada obronna kultury łużyckiej (okres halsztacki) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 7 lipca do 6 września przez 

dr. Adama Kołodziejskiego (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej 
Górze z siedzibą w Świdnicy) . Finansowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. Trzydziesty pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 3 arów. 

Badaniami objęto fragment wału, szukając miejsca przebudowy. Prace koncentro
wały się w północno-zachodniej części grodziska. 
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WIERZBOWA, st. l, 
gm. Wartkowice, 

woj. sieradzkie, 

AZP62A8/4 

W latach ubiegłych stwierdzono, że istnieje odcinek zniszczonego, przypuszczalnie 
rozebranego wału oraz w dalszych partiach wał o innej konstrukcji i rozmiarach. Na 
tej podstawie można przypuszczać, że badane do tej pory w różnych miejscach odcinki 
wału były związane z przebudowaną już częścią umocnień obronnych. W północ

no-zachodniej części grodziska zachował się odcinek starszego wału i miejsce jego 
przebudowy, przeprowadzonej po zniszczeniu osady obronnej. Po zewnętrznej stronie 

starszego wału odkryta została w 1996 r. droga zbudowana z grubych bali, umocniona 
z obu stron palisadą z dużych bali - istnieje możliwość, że jest to początek zabudowy 
bramnej w starszej fazie istnienia grodu. Badania podjęte w sezonie 1997 wskazują na 

słuszność sformułowanych wcześniej hipotez zarówno co do przebudowy wału, jak 
i istnienia w jego części bramy do grodu- kwestie te znajdą swe ostateczne rozwiązanie 
po uzupełniających badaniach w 1998 roku. Oprócz wału i drogi przebadano część maj
danu przy wale, gdzie w latach 1994-1996 występowały wyraźne ślady produkcji brązu . 

Badania w 1997 r. dostarczyły dalszych dowodów tej produkcji- znaleziono między 

innymi około 300 ułamków form odlewniczych do odlewania drutu i kilka przedmiotów 
służących zapewne do odkuwania wyrobów, a także wiele kamieni ze śladami gładzenia . 

Określony został zasięg przestrzenny miejsca produkcyjnego. Dokładna analiza znalezisk 

wzbogaci informacje o rozmiarach i znaczeniu produkcji brązu w Wicinie. 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury trzcinieckiej (II okres epoki brązu) 

cmentarzysko kułtury łużyckiej (okres halsztacki C-D) 
osada kultury pomorskiej (wczesny okres lateński) 

cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesny okres lateński) 
osada kułtury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 
osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Jacka Błasz
czyka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet 
Łódzki. Dziewiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 375m2• 

Odkryto 31 grobów kułtury łużyckiej (nr 132-162) , chałupę kultury pomorskiej 
(nr 1), 12 jam osadniczych (nr 34-45) i palenisko kultury przeworskiej . Wśród grobów 

wystąpiły dwie formy pochówków: popielnicowe (29) i jamowe (2) . Większość nie 
miała bruków kamiennych- występujące przy brukach kamienie nie tworzyły zwartych 
bruków, niekiedy na popielnicach znajdowały się pojedyncze kamienie. W kilku przy
padkach popielnice ustawione były w jamach wypełnionych węglami drzewnymi, czasem 
nieopodal popielnic znajdowały się niewielkie owalne jamy, w przekroju nieckowate, 
wypełnione piaskiem z dużą ilością węgla drzewnego. Popielnice były w większości na
czyniami o baniastych brzuścach, z wysokimi, stożkowatymi lub cylindrycznymi szyjkami, 
albo naczyniami jajowatymi. Brzuśce popielnic, przeważnie silnie chropowacone, po
zbawione były ornamentów, jedynie kilka naczyń zdobionych było omamentern rytym, 
umieszczonym na styku brzuśca i szyjki. Niektóre naczynia zdobione były guzami. Wśród 
przystawek dominowały czerpaki i misy. Natrafiano również na naczynia miniaturowe 
(niektóre zdobione głęboko rytymi omamentarni geometrycznymi). Wszystkie odkryte 
groby datować można na okres halsztacki C-D. 

Chałupa kultury pomorskiej miała kształt prostokąta o zaokrąglonych narożnikach, 

a w przekroju niecki zagłębionej w calec na około 70 cm. W narożnikach chałupy 

znajdowały się słupy. Wewnątrz znaleziono fragment łyżki glinianej, fragment paciorka 

szklanego, kości zwierzęce oraz kilkaset ułamków ceramiki, w większości fragmentów 

brzuśców naczyń o powierzchni chropowaconej. Zrekonstruowano jedno naczynie 

o baniastym brzuścu, chropowatej powierzchni, z wysoką stożkowatą szyjką, oddzieloną 

od brzuśca rzędem okrągłych dołków. Na podstawie materiału ceramicznego obiekt 
ten można datować na wczesny okres lateński. 

Ja my zaliczone do kultury przeworskiej miały owalne kształty i wymiary od 60 do 120 
cm. Wypełniska ich stanowił piasek o ciemnoszarej lub brunatnej barwie. Wewnątrz 

jam znajdowano liczne ułamki ceramiki oraz fragmenty kości zwierzęcych . Obiekty 
datować można na późny okres lateński i okres wpływów rzymskich. 



WYSKOĆ, st. 2, 
gm. Kościan, 
vvoj. leszczy11skie, 
AZP 60-26/52 

Materiały i dokumentacja przechovvywane są vv Instytucie Archeologii Uniwersy- ~ 

tetu Łódzkiego ~ 
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Acta Universitatis Lodziensis -N 

Folia Archaeologica". g 
Badania będą kontynuowane. S::i 

ślady osadnictvva kultury pucharów lejkowatych {neolit) 
cmentarzysko kultury pomorskiej (okres halsztackiD-okres lateński C) 
osada (?) z wczesnego średniovviecza (faza C-D) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzona jesienią przez mgr. mgr. 
K. Starzyńskiego, P. Śvviądra, i M. Wróbla (P.U. "Ferrum" Leszno-Trzebiny"). Finanso
wane przez PSOZ. Piervvszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 9 arów. 

Przebadano zagrożony obszar stanowiska, sprawdzono skarpy wybierzyska oraz wy
konano sondaże w części wschodniej (w części północnej znajduje się pole uprawne, 
część zachodnia jest zalesiona) . 

Obiekty odkryto jedynie w południowej partii stanovviska, u podstawy stoku doliny 
Rowu. W vviększości były one źle zachowane, uszkodzone w wyniku procesów erozyjnych 
oraz prac rolnych. Odsłonięto 24 obiekty: 15 ludności kultury pomorskiej, 2 wczes
nośredniovvieczne, 7 o nieokreślonej funkcji. Fragmenty 21 naczy11 kultury pucharów 
lejkowatych odkryto na złożu wtórnym, w vviększości w obiekcie 12 Gama wczesnośred
niovvieczna) . Materiał neolityczny (4 artefakty krzemienne) znaleziono ponadto w war
stwie ornej i podglebiu. Z kulturą pomorską zvviązanych było 14 grobów oraz palenisko. 
Groby stanovvią południowo-wschodnią peryferię rozległego cmentarzyska, zniszczonego 
w partii środkowej (povvierzchnia stanovviska wynosi około 3,5 ha}. Odkryte pochówki to 
pochówki jamowe, ciałopalne, popielnicowe. Trzy z nich miały skrzyniową konstrukcję 
jamy, która pokryta była kamiennym "płaszczem". Pozostałe to pochówki jamowe, po
pielnicowe, z brukiem kamiennym nad jamą, która niekiedy miała lico obłożone kamie
niami (quasi-komorę} . Groby były głównie jednopochówkowe, tylko sporadycznie dwu-, 
trzypochówkowe. Oprócz szczątków ludzkich rejestrowano fragmenty kości zwierzęcych. 
Standardem było skromne wyposażenie zmarłych w przedmioty z materiałów nieorga
nicznych, zachowane najczęściej w zdeformowanej postaci. Były to fragmenty brązowych 
spiralek (w trzech grobach), fragment brązowej bransolety z graniastego drutu, kabłąk 
żelaznej zapinki/szpili z łabędzią szyjką (?}, fragment żelaznej szpili, stopione paciorki 
z niebieskiego szkła, kamienny rozcieracz. W obiekcie 19 w konstrukcji skrzyni użyte 
zostały trzy żarna nieckowate Gedno na pokrywę, dwa na podstawę komory}. Elementy 
wyposażenia odkryto w ośmiu grobach, w trzech odkryto więcej niż jeden element. Na 
podstavvie analizy form naczynia możemy zaliczyć do grupy A wg Krzyżaniaka (naczynia 
gruszkovvate, naczynia z wysoką szyjką}. Jedną z trzech popielnic z obiektu 20 zaliczono 
do popielnic tvvarzowych. Chronologicznie groby ludności kultury pomorskiej możemy 
datować na okres halsztackiD-okres lateński C (około 500-350 p.n.e.). 

Wyróżniono dwa obiekty wczesnośredniowieczne (12 i 13), które piervvotnie tvvo
rzyły jeden zespół funkcjonalny: część mieszkalną - szałas, część gospodarczą - jama 
z paleniskiem. Na podstawie analizy formalno-stylistycznej cerarniki naczyniowej 
wydatowano je na fazę C-D wczesnego średniowiecza w Wielkopolsce. 

W efekcie tegorocznych badań zażegnano niebezpieczeństvvo zniszczenia zagrożonej 
partii stanowiska. Doraźnej kontroli należy poddawać pozostałe jego partie, tym bar
dziej, że figuruje ono w rejestrze dóbr kultury (nr 1573 dla woj.leszczyńskiego). Nadal 
zagrożone są: część północna i wschodnia, leżące na gruntach rolnych, w mniejszym 
stopniu część zachodnia, obecnie zalesiona. W przypadku podjęcia próby zmiany 
sposobu użytkowania gruntów (obecnie rolnych}, na których znajdują się pozostałe 
obiekty, należy zakazać stvvorzenia w tym miejscu żvvirowni. Jedyną słuszną decyzją 

byłoby zalesienie tego obszaru. 
Materiały przechovvywane są w Trzebmach koło Leszna. Elementy konstrukcyjne 

skrzyni z oh. 19 i 20 zostały przewiezione także do Trzebin, w celu ich zrekonstruowania 

w przypałacowym parku. 
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WYSZEMBORK, st. II, 
gm. Mrągowo, 
woj. olsztyńskie, 
AZP 21-69/18 

WYSZEMBORK, st. V, 
gm. Mrągowo, 
woj. olsztyńskie, 
AZP 21-69 

osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich {wczesna epoka żelaza) 
miejsce kultu kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 30 lipca do 23 
sierpnia przez dr. Adama Walusia i mgr. Marcina Gładkiego (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Kolejny sezon badań. Przebadano 7 arów. 
Kontynuowano badania w południowej i południowo-wschodniej części stano

wiska. 
Odsłonięto pozostałości ośmiu obiektów archeologicznych, z których 5 pochodzi 

z wczesnej epoki żelaza, pozostałe wiązać należy z okresem wpływów rzymskich oraz 
okresem wędrówek ludów. Spośród obiektów z wczesnej epoki żelaza wyróżnić można 
pojedyncze, owalne palenisko o wymiarach 2 x 3 m i miąższości 0,5 m. W obiekcie 
tkwiło 10 dobrze zachowanych naczyń oraz bardzo liczne kości zwierzęce, a także poje
dynczy paciorek szklany. Pozostałe obiekty stanowią pozostałości bliżej nieokreślonych 
zabudowań. Do najciekawszych należy nieregularny w planie obiekt o wymiarach 4 x 

3,5 m i miąższości do 1,1 m, zawierający w części przyspągowej pozostałości około 40 
naczyń. Z wypełniska obiektu pozyskano paciorek szklany oraz przęślik. Z pozostałych 
obiektów oraz warstwy wyeksplorowano ponadto 2 przęśliki oraz liczne przedmioty 
żelazne. W południowej części stanowiska kontynuowano badania otaczającego 
osadę rowu i uchwycono jego granice. Obiekt odsłonięto na odcinku 25 m. W części 
wschodniej natrafiono na uchwyconą już w poprzednim sezonie warstwę zapływisko
wą, zawierającą przemieszany pod względem kulturowym i chronologicznym materiał. 
W części południowej uchwycono skraj warstwy kulturowej o miąższości do 0,3 m, 
związanej z osadnictwem wczesnośredniowiecznym. W wyniku przeprowadzonych ba
dań ostatecznie rozpoznano układ przestrzenny obiektów. Stwierdzono, iż koncentrują 
się one w regularnych odstępach wzdłuż otaczającego osadę rowu. Pozyskano dużą 
ilość charakterystycznego materiału ceramicznego, pozwalającego zawęzić datowanie 
stanowiska do pierwszej połowy III fazy rozwojowej kultury kurhanów zachodniobał
tyjskich. Odkrycie kolejnych nietypowych obiektów zdaje się ostatecznie potwierdzać, 
że odbywały się tu praktyki kultowe. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Światowicie", roczniku Instytutu Arche

ologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Badania będą kontynuowane. 

osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza) 
osada kultury bogaczewskiej {okres wpływów rzymskich) 
osada grupy olsztyńskiej {okres wędrówek ludów) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Szymańskiego (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) . Finansowane przez Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejny sezon badań. 

Stanowisko V w Wyszemborku zostało odkryte w latach siedemdziesiątych, 
a zlokalizowane dokładniej w latach 1993-94 w trakcie poszukiwań powierzchniowych 
prowadzonych podczas badań na cmentarzysku. 

Wyniki badań wskazują, że półwysep był użytkowany we wczesnej epoce żelaza przez 
ludność kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, w okresie rzymskim przez ludność 
kultury bogaczewskiej, a w okresie wędrówek ludów przez ludność grupy olsztyńskiej. 

Każda z tych trzech faz oddzielona była od kolejnej okresem "pustki osadniczej". 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Światowicie", roczniku Instytutu Arche

ologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Badania będą kontynuowane. 



Zagórzyce, st. 4, 
gm. Kazimierza Wielka, 
woj . kieleckie 

Zakrzówek Szlachecki, 
st. 5, gm. Ładzice, 
woj. piotrkowskie 

ZĄBIE, st. 10, 
gm. Olsztynek, 

woj. olsztyńskie, 

AZP 28-16/15 

ANTONIEW, st. l, 

gm. Nowa Sucha, 
woj. skierniewickie, 
AZP 57-58/9 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (neolit) 
osada z wczesnej epoki brązu 

osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa nowożytnego 
Badania sondażowe, przeprowadzone przez dr. Adama Walusia i mgr. Dańusza 

Manasterskiego. Finansowane ze środków Instytutu Archeologii Uniwersytetu War
szawskiego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 15 arów. 

Stanowisko znajduje się około 12 km na wschód od O lsztynka na niewielkim cyplu 
Jez. Łańskiego. Prace prowadzone w 1997 roku miały charakter sondażowy. W trakcie 

badań odkryto warstwę kulturową oraz obiekty o charakterze sepulkralnym i osadniczym 
ze schyłku neolitu, wczesnego brązu, wczesnego żelaza oraz nowożytności. Pozyskano 

bardzo liczne ułamki ceramiki naczyniowej oraz liczne artefakty krzemienne, kamienne, 
kościane, rogowe i bursztynowe. 

Nie stwierdzono śladów orki, co w znacznym stopniu przyczyniło się do stosunko
wo dobrego zachowania warstw obiektów wczesnożelaznych i nie pogłębiło procesu 
destrukcji tych starszych. 

Prace na stanowisku będą kontynuowane. 

Młodszy okres przedrzymski 
okres wpływów rzymskich 

osada kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski, faza A

1
- starszy okres 

wpływów rzymskich, faza B1) 

Ratowniczo-weryfikacyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu 
i na początku września przez mgr. Justyna Skowrona. Konsultacja prof. dr hab. Teresa 
Dąbrowska. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano 200m2• 

W oparciu o siatkę arową wytyczono wykop o wymiarach 5 x 20 m, który posze
rzono następnie do rozmiarów l O x 20 m, w celu prześledzenia sytuacji stratygraficznej 
poziomej w południowej części stanowiska. 

Zarejestrowano 7 obiektów, w tym 5 jam gospodarczych, palenisko i obiekt okre

ślony jako "chata", która miała wymiary 505 x 335 cm i wypełniona była przepalonymi 
kamieniami polnymi. Zaobserwowano w niej 6 dołków posłupowych, a w mateńale ce

ramicznym wyróżniono zachowaną prawie w całości czarkę. Na podstawie znalezionych 

mateńałów obiekt datowano na fazę B1 starszego okresu wpływów rzymskich. W jamie 

gospodarczej (obiekt 3) natrafiono na naczynie jajowate, które wraz z pozostałym 
mateńałem datowano na IV N okres epoki brązu. Oprócz ceramiki znaleziono w niej 
fragment przedmiotu, który może być częścią miecza typu "Sosnowa Maza". W świet

le tych i pozostałych znalezisk należy stwierdzić, że stanowisko nr l jest dwufazowe. 
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BABI J:>Ót..BORCZ, st. 2, 
gm. Somonino, 
woj. gdańskie, 

AZP 13-40/51 

Bocheń, st. 16, 
gm. Zduny, 
woj. skierniewickie 

Bruszczewo, st. 5, 
gm. Śmigieł, 
woj. leszczyńskie 

BUDY KRASZEWSKIE, 
st. l, gm. Raciąż, 

woj. ciechanowskie, 

AZP 44-57/2 

Szczególnie ciekawie rysuje się faza II, zwłaszcza, że w ceramice kultury przeworskiej 
można wyróżnić materiały nawiązujące do inwentarza kultur z kręgu nadłabskiego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Skierniewicach. 
Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko kultury wieibarskiej (wczesny okres wpływów rzymskich, faza 

Bzb) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez prof. dr hab. 

Magdalenę Mączyńską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane 
przez Uniwersytet Łódzki i KZA Gdańsk. Szesnasty sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 3,6 ara. 

Kontynuowano badania na tzw. powierzchniach płaskich, na których w poprzednich 
sezonach występowały groby szkieletowe i w mniejszej liczbie ciałopalne. Przekopywane 
odcinki miały głębokość 1-1,2 m, a eksplorację zakończono z chwilą dojścia do calca, 
który na stanowisku znajduje się zwykle na tym poziomie. 

Odkryto cztery paleniska, z których dwa miały rozmiary około 1,3 x 0,9 m i cha
rakteryzowały się intensywnie czarnym wypełniskiem z dużą ilością węgla drzewnego. 
Na ich obrzeżach znajdowały się dość duże kamienie, po części przepalone. Ziemia na 
brzegach palenisk miała zabarwienie pomarańczowe, co wskazuje na oddziaływanie 
silnego ognia. Pozostałe dwa paleniska były dużo mniejsze i płytsze, bez kamieni. 
W wypełniskach znaleziono fragmenty ceramiki kultury wielbarskiej, poświadczające 
związek tych palenisk z cmentarzyskiem. Ponadto odkryto obiekt o nieokreślonym 
charakterze, o głębokiej jarnie (do 1,7 m) i średnicy około 1,2 m, w którym znaleziono 
tylko skorupki orzechów laskowych na głębokości 1,3-1,6 m. Nie jest pewne, z jaką 
epoką obiekt ten można wiązać. Paleniska usytuowane bywają na cmentarzyskach 
kultury wieibarskiej albo na obrzeżach nekropoli (Krosno, woj. elbląskie), albo w jej 
centrum (Kamienica Szlachecka, woj. gdańskie). Ze względu na duże odległości między 
poszczególnymi obiektami na cmentarzysku w Babim Dole (do 15 i 20m) nie są znane 
jeszcze granice stanowiska, trudno więc osądzić, gdzie mogła znajdować się owa strefa 
palenisk. Przebadany teren był kopany "w szachownicę" ze względu na usytuowanie 
hałd ziemi. Podobnie jak w poprzednich sezonach, pomiędzy poszczególnymi pasami 
odcinków znajdują się jeszcze nieprzebadane strefy szerokości 5 m, których eksplora
cja w przyszłym sezonie może wyjaśnić lokalizację palenisk w stosunku do obiektów 
grobowych. 

patrz: wczesne średniowiecze 

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 

rzymskich) 

Przedinwestycyjne, ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju 
i czerwcu przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego . Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. 
Przebadano powierzchnię 8 arów. 

Odkryto 9 obiektów archeologicznych oraz liczny luźny materiał ceramiczny. Na 
uwagę zasługuje grocik krzemienny trójkątnego kształtu. 

Badania będą opublikowane w wydawnictwie inwestora. 



Bukówka~Zapniów, st. l, 
gm. Pawłów, 
woj. kieleckie 

CZARNÓWKO, st. 5, 
gm. Nowa Wieś Lęborska, 
woj. słupskie, 
AZP 07-35/97 

patrz: neolit 

cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
cmentarzysko kultury oksywskiej (młodszy okres przedrzymski) 
cmentarzysko kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z pracami inwestycyjnymi, prze
prowadzone przez. mgr Dorotę Rudnicką (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). 
Finansowane przez PSOZ. Siedemnasty sezon badań. 

Stanowisko zostało odkryte w 1972 roku, badania sondażowe przeprowadzono 
w 1973 roku. 

Cmentarzysko położone jest na południowej krawędzi Wysoczyzny Lęborskiej, na 
terenie łagodnie opadającym ku Pradolinie Rzeki Łeby. 

Na istnienie tej nekropolii natrafiono na początku lat siedemdziesiątych, kiedy 
profil wykopu budowlanego odsłonił dwa groby popielnicowe. 

To przypadkowe odkrycie stało się bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia tu regu
larnych prac wykopaliskowych. już pierwszy sezon badań potwierdził, że mamy tu do 
czynienia z cmentarzyskiem kultury oksywskiej i birytualnym cmentarzyskiem kultury 
wieibarskiej. 

Późniejsze badania, z lat osiemdziesiątych przyniosły odkrycia grobów skrzynkowych 
kultury wschodniopomorskiej, przesuwając dolną granicę użytkowania tej nekropolii 
na VI w. p.n.e. 

Na stanowisku odkryto blisko sto pochówków ciałopalnych kultury oksywskiej, 
prawie wszystkie groby popielnicowe były bardzo zniszczone. 

Przebadane do tej pory szkieletowe groby wieibarskie nie posiadały bogatego wy
posażenia, w znacznej części pochówków zmarli składani byli do grobu w trumnach 
kłodowych. 

Zdecydowana ich większość została wyrabowana już w starożytności, poświadczają 
to bardzo wyraźnie czytelne wkopy rabunkowe, zwykle w północnej i środkowej partii 
jamy. 

Celem badań w 1997 roku było uchwycenie zachodniej i południowej granicy 
stanowiska oraz przebadanie części terenu przylegającego od południa do pawilonu 
handlowego. 

W dwóch wykopach odkryto i przebadano 16 grobów szkieletowych i 4 groby cia
łopalne (trzy popielnicowe i l jamowy). 

Groby szkieletowe orientowane były północ - południe. Prawie wszystkie nosiły 
ślady wkopów rabunkowych i trumien kłodowych na głębokości zalegania pochów
ków (145 cm do 225 cm). Na wyposażenie natrafiono w 14 grobach. W trzech z nich 
były to fragmenty naczyń glinianych. W pozostałych grobach w skład wyposażenia 
wchodziły: zapinki wykonane ze srebra A VIII s. l, A VI 162 (167), zapinki brązowe 
A V 94 i 128, A VI s. 2, A VII s. l, złoty wisiorek gruszkowaty, klamerki esowate (ze 
srebra i brązu), srebrny naszyjnik drutowaty z pętlicowym zapięciem, wykonane z brą
zu części pasa (sprzączki i okucia końców pasa), także igły brązowe, przęśliki gliniane 
i fragmenty naczyń. 

Znaleziskiem wyjątkowym jest przęślica bursztynowa, która wystąpiła w zespole 
między innymi z dwiema zapinkami srebrnymi A V 94 i A VII 211, paciorkami szkla
nymi, sprzączką i okuciem końca pasa, wykonane z brązu . Groby można datować na 

fazy B/C, - C,b okresu wpływów rzymskich. 
Badania w latach 1996-1997 prowadzone były w południowo-zachodniej części 

cmentarzyska. 
Uchwycona została południowa granica występowania grobów. Przebadana została 

część stanowiska, zagrożona zniszczeniem z powodu użytkowania terenu przez miejscową 
ludność jako boisko i parking. 

Badania będą kontynuowane. 
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DANKÓW, st. 5, 
gm. Lipie, 
woj. częstochowskie, 
AZP 83-45/2 

DĄBEK, st. 3, 
gm. Stupsk, 
woj. ciechanowskie, 
AZP 40-60/5 

DĄBEK, st. 6, 
gm. Stupsk, 
woj. ciechanowskie, 
AZP 40-60/29 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
W 1997 roku na skutek dzikiej eksploatacji piasku zniszczono dalszy fragment osady 

z okresu wpływów rzymskich na stanowisku 5 w Dankowie, gmina Lipie, wojewódz
two częstochowskie. Podjęte przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie doraźne ratownicze badania wykopaliskowe {dwukrotnie przerywane przez 
powódź) zaowocowały przebadaniem czterech palenisk (nr 22-25), tworzących zwarty 
zespół. W paleniskach prócz przepalonych kamieni i dużej ilości węgla drzewnego znale
ziono nieliczne ułamki ceramiki z okresu wpływów rzymskich. Fotwierdza to dotychczas 
ustaloną chronologię osady, którą wiązać należy z kulturą przeworską. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku", s. 98. 

cmentarzysko ciałopalne i szkieletowe kultury przeworskiej i wieibarskiej 
(młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich, fazy A 2-B 1 i C2) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 20 sierpnia do 
2 września przez mgr. mgr. Andrzeja Grzymkowskiego i Marka Piotrowskiego {Muze
um Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie) . Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 3,5 ara. 

Odkryto ogółem 16 obiektów, z których 7 zasługuje na uwagę, pozostałe bowiem 
zostały zniszczone przez orkę . Obiekt 16175 to grób szkieletowy, usytuowany na linii 
wschód-zachód. Zmarły miał głowę skierowaną na wschód. Jama grobowa, w której 
spoczywał źle zachowany szkielet, obudowana była dużymi kamieniami. Brak wypo
sażenia nie pozwala na jednoznacznie wydatowanie tego obiektu, choć zapewne jest 
on związany z kulturą wielbarską. Najlepiej wyposażony był grób 8/67, ciałopalny, 
popielnicowy. W popielnicy znaleziono gliniany przęślik i żelazny klucz. Nad tą popiel
nicą spoczywały resztki innego naczynia, wśród których znaleziono: przęślik gliniany, 
żelazną szpilę haczykowatą, igłę żelazną, okucie szkatułki, fragmenty stopionego brązu 
i dwóch przepalonych szklanych paciorków (faza B2. ) . W innych grobach znaleziono 
kilka fragmentów zapinek brązowych i żelaznych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
w Mławie. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Mławskiej Kronice Archeologicz
no-Numizmatycznej". 

Badania powinny być kontynuowane. 

cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej (wczesny okres wpływów rzym
skich, fazy B/B2 i B2) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 31 lipca do 18 
sierpnia przez mgr. mgr. Andrzeja Grzymkowskiego i Marka Piotrowskiego {Muzeum 
Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Prze
badano powierzchnię 3,5 ara. 

Odkryto ogółem 13 obiektów, w tym groby jamowe i popielnicowe, w większości 
obsypane stosem. Do najciekawszych zaliczyć należy obiekty 20, 23, 26- popielnicowe, 
obsypane stosem (w grobie 23 ślady stosu od góry). W grobie 20 znaleziono osiem na

czyń glinianych, z których jedno, wazowate z dwoma uchami, pełniło rolę popielnicy. 
Znaleziono tu dwie części brązowej zapinki esowatej V grupy. Grób 23 zawierał praw
dopodobnie trzy popielnice. Na jego wyposażenie złożyły się dwie małe, miseczkowate 
czarki, dwa przęśliki gliniane, żelazna sprzączka, żelazne okucie szlufkowe i stopiony 
brąz. W grobie 26 znaleziono popielnicę, a w niej brązowe okucie i brązową igłę. Te trzy 
groby należy datować na fazę B2 wczesnego okresu wpływów rzymskich. W pozostałych 
grobach oprócz fragmentów naczyń znaleziono dwie sprzączki żelazne, żelazną zapinkę 
esowatą V grupy i żelazną obrączkę. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
w Mławie. 
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Wyniki badań zostaną opublikowane w .,Mławskiej Kronice Archeologiczno-Nu-
mizmatycznej". 

Badania powinny być kontynuowane. 
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~ 
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) ~ 
osada ludności kultury łużyckiej (V okres epoki brązu/wczesna epoka żelaza) ~ 

osada ludności kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski, faza AJ) ~ 

osada ludności kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich) 3.: 
V') 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Daniela Żychlińskiego (Ośro- ~ 
~ 

dek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. w Poznaniu) przy współpracy mgr Justyny o 
Żychlińskiej oraz studentów archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po
znaniu. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. 

Badania w 1997 roku podjęto w związku z planowaną budową autostrady A2, której 
przebieg kolidował z obszarem stanowiska. Przebadano powierzchnię 10 500m2• 

Stanowisko zlokalizowane jest 1,5 km na południe od wsi Dzierżnica, na łagodnym 
stoku małej doliny, której dno pierwotnie stanowił zbiornik wodny. 

Odsłonięto 400 obiektów nieruchomych. W głównej mierze były to jamy, ale także 
zagłębione w grunt budynki mieszkalne, paleniska, dołki pasłupowe oraz dwa piece. 
Na stanowisku zdecydowanie dominowały pozostałości osadnictwa ludności kultury 
przeworskiej , zwłaszcza z młodszego okresu przedrzymskiego. Zbadano część gospo
darczą osady tej ludności, na którą składał się zespół palenisk, dwa piece wapienniki, 
o konstrukcji kamiennej oraz jamy śmietniskowe zawierające sporą ilość zabytków 
oraz spalenizny. Drugą wyraźnie uchwytną fazą zasiedlenia stanowiska jest osada 
ludności kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich. Z tego czasu 
pochodzą półziemianki mieszkalne oraz związane z nimi paleniska oraz jamy o bliżej 
niesprecyzowanej funkcji. N aj mniej liczną grupę znalezisk stanowią relikty osadnictwa 
ludności kultury łużyckiej, którą tworzą niewielkich rozmiarów ziemianki z paleniskiem 
przed wejściem lub wewnątrz. Śladowo zarejestrowano osadnictwo ludności kultury 
pucharów lejkowatych. 

Ogółem pozyskano 4100 fragmentów ceramiki, innych zabytków nie odkryto. Na 
podstawie ceramiki określono chronologię poszczególnych horyzontów osadniczych. 
Śladowy materiał kultury pucharów lejkowatych ogólniewydatowano na okres neolitu 
środkowego. Powstałości osadnictwa łużyckiego związane są z przełomem okresu hal
sztackiego i starszego okresu przedrzymskiego. Bujne osadnictwo ludności przeworskiej 
objęło podfazę AJ młodszego okresu przedrzymskiego. Drugi etap zasiedlenia przewer
skiego przypadł na rozwinięte fazy młodszego okresu wpływów rzymskich. 

Badania zakończono . 

ślady osadnictwa neolitycznego 
ślady osadnictwa wczesnobrązowego 
osada cyklu pomorsko-kloszowego (wczesna epoka żelaza) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 
osada wczesnośredniowieczna 
ślady osadnictwa nowożytego 

l 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez mgr. mgr. 
Aleksandra Andrzejewskiego, Arkadiusza Horonziaka i Marcina Lewandowskiego 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich Oddział w Łodzi, PSOZ). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Przebadano 
około 2400 m2• 

Założono wykop o wymiarach 39 x 60 m, zlokalizowany w ramach jednej siatki 
arowej założonej dla stanowisk Kucerz nr 12 Oamał 34) i Gąbinek nr l Oamał 35) 
przy skarpie terasy zalewowej nad dnem doliny Wisły. Od strony północnej wykop 
graniczył z wykopem Jamał 34, zaś od południa z wykopem Jama! 35. Powierzchnię 
badań odhumusowano mechanicznie, zasypując najpierw wspomniane wyżej wykopy 
i odkładając humus na strony południową i północną. 
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GĄBINEK, st. 6, 
gm. Lubanie, 

woj. włocławskie 

Gąsawa, st. 6, 
gm.loco, 
woj. bydgoskie 

GLEDZIANÓWEK, st. l, 
gm. Witonia, 

woj. łódzkie, 
AZP 58,50/5 

Bezpośrednio pod warstwą orną odkryto zarysy 38 obiektów kulturowych, zalega
jących w piaszczystym podłożu calcowym. Były to chałupy, paleniska, jamy zasobowe 
i śmietniskowe. Wszystkie obiekty zostały częściowo zniszczone w trakcie prac rolnych, 
tak więc w wykopie zarejestrowano tylko ich dolne partie. Znaleziono łącznie 5662 
egzemplarze ruchomego materiału zabytkowego (fragmenty naczyń glinianych, przęśliki 

gliniane, kości zwierzęce, silnie zniszczone przedmioty żelazne), którym nadano 270 

numerów inwentarzowych. Zarejestrowane ślady to pozostałości osadnictwa kultury 
przeworskiej, datowanej na wczesne fazy późnego okresu lateńskiego, a ponadto nie
liczne relikty wczesnośredniowieczne oraz nowożytne. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersy

tetu Łódzkiego. 

Badania nie będą kontynuowane. 

osada produkcyjna kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 

osada nowożytna 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez mgr. mgr. Alek

sandra Andrzejewskiego, Arkadiusza Horonziaka i Marcina Lewandowskiego (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich 

Oddział w Łodzi, PSOZ). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. 

Przebadano 8400 m2• 

Założono wykop o wymiarach 120 x 60 m. Powierzchnię odhumusowano mechanicz, 

nie odkładając hałdę dookoła wykopu. Po zdjęciu warstwy ornej stwierdzono, że wykop 
zalegała warstwa jałowego, żółtego piasku, w którym wyraźnie odcinało się 120 obiektów 
archeologicznych, mocno już zniszczonych pracami rolniczymi. Znaleziono łącznie 

1126 egzemplarzy ruchomego materiału zabytkowego, którym nadano 125 numerów 

inwentarzowych. Zarejestrowane ślady pozwalają sądzić, że rozpoznane stanowisko to 
pozostałość osady produkcyjnej związanej z produkcją żelaza. Specjalistyczne badania 
geologiczne potwierdziły występowanie w przebadanych paleniskach rudy darniowej, 
którą na tym obszarze wyprażono, przygotowując do wytopu. Nie stwierdzono wystę

powania obiektów o charakterze osadniczym. Relatywnie nieliczne zabytki pozwalają 
wiązać omawiany obiekt z osadnictwem przeworskim, rozwijającym się na tej terasie 
Wisły w młodszym okresie przedrzymskim. Wydaje się, że zaplecze osadnicze stanowiła 
osada badana na stanowisku l w Gąbinku. Na stanowisku 6 znaleziono także ruchomy 

materiał zabytkowy z okresu nowożytnego. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersy, 

tetu Łódzkiego. 
Badania nie będą kontynuowane. 

cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez dr. Jacka 

Moszczyńskiego (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane 

przez Fundację im. prof. K. Jażdżewskiego w Łodzi. Pierwszy sezon badań po wojnie. 
Przebadano powierzchnię 32m2• 

Powodem interwencji konserwatorskiej było znalezienie dwóch grobów popielnico
wych (nr l i la) w trakcie wybierania żwiru. Z przeprowadzonej kwerendy archiwalnej 

oraz z rozmów z mieszkańcami wynika, że jest to dalszy ciąg cmentarzyska kultury 

przeworskiej badanego przed wojną w latach 1934 i 1935 przez W. Kamieniecką 

i M. Drewko. Odkryto wówczas 117 grobów ciałopalnych. 

W wyniku przeprowadzonych badań na powierzchni odkryto sześć grobów ciałopal
nych (nr 2-7). Przesiewając ziemię, która osunęła się ze ścian żwirowni, na wysokości 



woj. bydgoskie 

GŁOSKA, st. l, 
gm. Miękinia, 
woj. wrocławskie, 
AZP 77-25/18 

GROCHY STARE, st. l, 
gm. Poświętne, 
woj. białostockie, 

AZP 41-84/20 

grobu 3 znaleziono fibulę brązową i przepalone kości. Ponieważ nie ma pewności czy 0 
zabytki te pochodzą z grobu nr 3, oznaczono je jako pochodzące ze zniszczonego grobu :;z 

(./) 

nr 3a. W surnie wystąpiło tutaj dziewięć grobów ciałopalnych (siedem popielnicowych, ~ 
jeden jamowy i jeden nieokreślony), bruk kamienny (obiekt nr 8) oraz sześć jam. ~ 

Obok grobów ubogo wyposażonych (nr la, 3a, 4) odkryto groby zamożniejsze (nr 3, 3 -o 
5-7). Na ich wyposażenie (oprócz fragmentów ceramiki) składały się zapinki żelazne ~ 

i brązowe (groby nr l, 2, 3, 3a, 5, 6) , groty żelazne (groby nr 2, 3, 7), umba (groby nr 2, ~ 

5), imacze (groby nr 5, 7), sprzączki (groby nr 3, 5), elementy skrzyneczek (groby nr l, 3 
(./) 

6), fragmenty grzebieni (groby nr 4, 7), nity żelazne (groby nr 6, 7), przęśliki (groby ~ 
::.::: 

nr l, 6), nożyce (grób nr 7), osełki (grób nr 3) . O 
Odkryte w tym roku groby uzupełniają bogaty inwentarz zabytków z tego stanowiska. 

Wskazują jednocześnie, że cmentarzysko to nie zostało przebadane do końca i należy 
się liczyć z kolejnymi odkryciami. Dotychczasowe badania potwierdzają dużą wartość 
poznawczą stan. l w Gledzianówku. Fakt zagrożenia stanowiska przez działalność go
spodarczą nakazuje podjęcie natychmiastowych badań ratowniczych na większą, niż 
w roku bieżącym, skalę. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Et
nograficznym w Łodzi. 

Badania będą kontynuowane. 

osada z późnego okresu rzymskiego 
Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego, przepro

wadzone przez dr. Józefa Bednarczyka i mgr Lucynę Leśniak (Instytut Prahistorii 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

obozowisko mezolityczne 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza) 
cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-okres wpły-

wów rzymskich) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 

rzymskich) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez dr. Ra

dosława Jarasza (Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej) . Finansowane przez PSOZ. 
Przebadano powierzchnię 120m2• 

Prace związane były z planowaną rozbudową cmentarza. Wytyczono 4 wykopy. 
W ich obrębie odsłonięto 20 obiektów. Były wśród nich budynki mieszkalne, jamy 
słupowe, paleniska, jamy gospodarcze (m.in. z muszlami małż) i krzemienica mezoli
tyczna. Pozyskano z nich materiał ceramiczny kultury łużyckiej, przeworskiej i z póź
nego średniowiecza. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Regionalnym w Środzie Ślą
skiej. 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko kurhanów typu rostokkiego kultury wieibarskiej (okres wpływów 
rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l lipca do 19 
sierpnia przez mgr Katarzynę Rusin (Państwowe Muzeum w Białymstoku). Finansowane 
przez PSOZ. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 470m2• 

Badany w tym sezonie kurhan nr 3 położony był w południowo-zachodniej części 
cmentarzyska. Nasyp kurhanu zachował się w postaci szczątkowej. Jego średnicę (około 
32m) wyznaczał zachowany na obrzeżach płaszcz kamienny. Centralnie usytuowaną 
jamę grobową przykrywał kolisty, szczątkowo zachowany rdzeń z dużych kamieni. Wkop 
jamy grobowej rysował się jako prostokąt z zaokrąglonymi narożami, zorientowany 
osią dłuższą na linii północ-południe. Wymiary jamy w spągu wynosiły 4,9 x 2,8 m. 
Przekrój jej był trapezowaty, miąższość 2, l m. Pierwotne wypełniska - plamisty, jas-
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Grudziądz~ Wielkie 
Tarpno, st. 3, 
gm.loco, 
woj. toruńskie 

Grudziądz~ Wielkie 
Tarpno, st. 4, 
gm.loco, 
woj. toruńskie 

GRZYBOWO, st. l, 
gm. Raciąż, 
woj. ciechanowskie, 
AZP44-59/1 

GULIN~MŁYN, st. l, 
gm. Zakrzew, 
woj. radomskie, 
AZP 72-66/26 

nożółty piasek - zachowało się tylko na obrzeżach, centralną część zniszczyły wkopy 
(rabunkowe?). Na dnie jamy grobowej odsłonięto zarys trumny kłodowej o wymiarach 
3,4 x 0,86 m, ustawionej na dużych kamieniach (0,3 x 0,5 m). Przy dłuższych bokach 
kłody leżały gałęzie, stanowiące być może zabezpieczenie przed podsiąkaniem wód 
gruntowych. W północno-zachodniej części jamy grobowej odsłonięto słabo czytelny 
zarys drewnianej niecki(?) o wymiarach 0,75 x 0,33 m. W trumnie znaleziono trzy 
szklane krążki do gry barwy białej, fragment czarnego krążka do gry, fragmenty wtór
nie przetopionego szkła, ułamki ceramiki, przepalone kości ludzkie (prawdopodobnie 
kobiety w wieku adultus) z dość liczną domieszką przepalonych kości zwierzęcych. Na 
poziomie humusu pierwotnego odsłonięto jamy i paleniska koncentrujące się wokół 
jamy grobowej. Na poziomie próchnicy pierwotnej, w części poludniowo-wschodniej 
kurhanu, wyeksplorowano dwa skupiska kości ludzkich. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum w Białym

stoku. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Biuletynie Konserwatorskim" 
Badania będą kontynuowane. 
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patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: neolit 
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osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 

rzymskich) 
Przedinwestycyjne, ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu 

przez mgr Agatę Byszewską-Levau. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Przebadano 
powierzchnię 16,5 ara. 

Osada, położona na stoku niewielkiego wzniesienia, w bezpośrednim sąsiedztwie 
rozległej depresji, jest bardzo zdewastowana przez orkę. Odkryto lO obiektów o zróż
nicowanej głębokości i powierzchni, oraz fragmenty naczyń ceramicznych. 

Wyniki badań będą opublikowane w wydawnictwie inwestora. 

cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski-okres wpły

wów rzymskich, fazy A/A2 - B2) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Małgorzatę Cieślak-Kopyt 
(Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu). Finansowane przez Urząd Wojewódzki 
w Radomiu. Drugi sezon badań. 

Badania były kontynuacją wcześniejszych prac prowadzonych przez Iwonę Micke 
(Muzeum Okręgowego w Radomiu). W latach 1996 i 1997 zbadano wschodnią część 
nekropolii. Wykopy miały w większości charakter sondażowy, gdyż większa część 
cmentarzyska znajduje się pod lasem. 

Odkryto 40 obiektów: 6 grobów kultury pomorskiej, 32 groby kultury przeworskiej 
oraz 2 paleniska. Większość grobów kultury przeworskiej to groby jamowe, niewielkich 
rozmiarów, o wypelniskach zawierających węgla drzewne, z ubogim wyposażeniem 
pozaceramicznym. Odkryto zaledwie l grób popielnicowy (popielnicą była waza ostro
profilowana o czarnych, wyświecanych powierzchniach) oraz l grób jamowy oznaczony 
kamienną stelą. Z badań wcześniejszych (I. Micke 1988) pochodzą jedyne importy(?) 
-2 zapinki brązowe: A 67, A 236. Materiały kultury przeworskiej datowane są na fazy 
A/A2 młodszego okresu przedrzymskiego- B2 okresu wpływów rzymskich. 



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

JAKUSZOWICE, st. 2, 
gm. Kazimierza Wielka, 
woj. kieleckie, AZP 98-62/-

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
(dawniej Muzeum Okręgowym) w Radomiu. 
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ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) ~ 
osada kultury łużyckiej 0/ okres epoki brązu - okres halsztacki C) ,~ 
osada z warzelnią soli i sanktuarium kultury przeworskiej (okres wpływów ~ 

rzymskich) ~ 

ślady osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Józefa Bednarczyka (Instytut 
Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) . Finansowane przez PSOZ. 
Trzynasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 28,5 ara. 

Prace ukierunkowane były głównie na rozpoznanie strefy osady związanej z produk
cją soli. Wydzielono 247 obiektów kultury łużyckiej i kultury przeworskiej; ponadto 
w warstwie wystąpiły nieliczne materiały ceramiczne kultury ceramiki wstęgowej rytej, 
z okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz z okresu nowożytnego. 

Osadnictwo kultury łużyckiej reprezentowane było przez 55 obiektów: 35 jam, 18 
dołków posłupowych, rów o nieustalonym przeznaczeniu, oraz naczynie wolno stojące. 
Niemal wszystkie obiekty koncentrowały się na niewielkiej przestrzeni o wymiarach 
około 17 x 15 m. Wydzielić wśród nich można dwa wyraźne układy przestrzenne 
- każdy z wieloczłonowym kompleksem jam w centrum - będące prawdopodobnie 
reliktami oddzielnych zespołów zagrodowych. Niewielka ilość związanych z nimi źródeł 
ruchomych (wyłącznie ceramicznych) wydaje się wskazywać, iż odkryte pozostałości 
wyznaczają krótkotrwały epizod w dziejach stanowiska, umieszczany w ramach V okresu 
epoki brązu - okresu halsztackiego C. 

Powstałości osadnictwa kultury przeworskiej reprezentowane były przez l 77 
obiektów, w tym: 5 rowów solankowych, rów o nieustalonej funkcji, 43 paleniska, 22 
jamy, l 02 dołki posłupowe, dom mieszkalny, 2 szkielety zwierzęce oraz obiekt rowkowy. 
Wszystkie rowy oraz większość palenisk związane były z produkcją solowarską. Rowy, 
rejestrowane fragmentarycznie w poprzednich latach, po połączeniu wcześniejszych 
i tegorocznych wykopów utworzyły dwa rozbudowane systemy, niemieszczące się 
niestety w granicach badanej powierzchni. Ich zadokumentowane odcinki liczyły 
odpowiednio 121 i 136 m długości , przy przeciętnej szerokości 50-80 cm, wzrastającej 
do 170-250 cm w miejscach, w których rozwidlały się na dwa lub trzy ramiona. Prze
biegały zygzakowato, odwzorowując ukształtowanie terenu na styku suchego stoku 
doliny i podmokłego jej dna. Zawartość rowów składała się z namułowo-próchniczej 
ziemi z przewarstwieniami piasku, w układzie wskazującym na formowanie wypełniska 
przy udziale wody. Paleniska miały niemal identyczną formę - płytkiego zagłębienia 

(10-30 cm) o czworobocznym zarysie i przeciętnych wymiarach 120-180 cm, z dnem 
wyłożonym brukiem kamiennym. Łącznie z odkrytymi w łatach poprzednich tworzą 
one zwarte przestrzennie zgrupowanie, liczące 190 obiektów, ograniczone z jednej 
strony przez strefę gospodarczą i mieszkalną, z drugiej zaś przez podmokłe dno doliny. 
Jedyne odkryte domostwo należy do typu płytko zagłębionych w podłoże. Wyznacza 
ono ostatecznie zasięg rozległego założenia owalnicowego, składającego się z kilkuna
stu domów. Oba szkielety zwierzęce, zalegające w płytkich jamach, niekompłetne, ale 
w porządku anatomicznym, należą niewątpliwie do psów. Obiekt rowkowy, założony 
na planie wieloboku z silnie zaokrąglonymi narożnikami o wymiarach 9,6 x 9,6 m, wy
znacza- podobnie jak trzy inne wcześniej zbadane- ostatnią, schyłkoworzymską fazę 

użytkowania stanowiska, kiedy to po opuszczeniu przez ludność osady funkcjonowało 
tu sanktuarium. 

Badania będą kontynuowane. 

osada kułtury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 
osada kułtury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich) 

3: 
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Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l sierpnia do l września przez 
dr. hab. Piotra Kaczanowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), 
z udziałem mgr Judyty Rodzińskiej-Nowak oraz mgr. Jacka Górskiego. Finansowane 
przez Komitet Badań Naukowych. Trzynasty sezon badań. Przebadano 25m2• 

Sezon 1997 r. był trzecim i ostatnim rokiem realizacji programu badawczego nr 
1H01601908) . Wykopaliska stanowiły kontynuację badań z lat 1995-1996 a także 
nawiązywały do prac z lat 1982-1991. 

Eksploracją objęto ostatnią z wytypowanych stref (nr 2), wysuniętą około100m na 
wschód w stosunku do przebadanej w latach 1982-1991 zachodniej partii stanowiska. 
Założono wykop (odcinek LXIV) w południowej części ara 1189 i północnej części 
ara 1190. 

Układ nawarstwień nawiązywał do sekwencji stratygraficznej w zachodniej części 
osady, jednak największe podobieństwo wykazywał do zaobserwowanego w strefie 3, 
sąsiadującej ze strefą 2. Pod warstwą humusu, w którym licznie występowała ceramika 
z późnego okresu wpływów rzymskich, polepa oraz kości zwierzęce, zalegała warstwa 
ciemno zabarwionej, szarobrunatnej ziemi o miąższości około 80-90 cm, poprzetykana 
wtrętami lessowymi, drobinami polepy i węglem drzewnym, zawierająca bogate ma
teriały z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich. W warstwę tę zagłębione 
były liczne, wzajemnie się przecinające obiekty. Pod wspomnianą warstwą, tam gdzie 
późniejsze wkopy nie zakłóciły pierwotnej sekwencji stratygraficznej, leżała warstwa 
prawie czarnej ziemi o miąższości około 60 cm, zawierająca stosunkowo nieliczne 
materiały związane z kulturą trzciniecką, którą można identyfikować z tzw. warstwą 
II, rozpoznaną w zachodniej partii stanowiska. Niewyraźne zarysy obiektów pojawiły 
się na głębokości 50 cm poniżej dzisiejszej powierzchni gruntu, przy czym na uwagę 
zasługiwało przede wszystkim owalne skupienie brył polepy (oś dłuższa około 80 cm), 
ujawnione w pólnocno-zachodnim narożniku wykopu, otoczone plamą żółtego, 
prawie czystego lessu (oh. 1109). W obrębie oh. 1109 oprócz fragmentów ceramiki 
późnorzymskiej znaleziono liczne kawałki żużla . Na głębokości 70 cm prawie całą 
powierzchnię odcinka zajmowały cztery zarysy dużych obiektów, zlokalizowanych 
w czterech narożnikach wykopu, oddzielonych od siebie tylko wąską "ścieżką" warstwy 
kulturowej o szerokości około 40 cm (oh. 1109, 1110, 1111 i 1112), choć nie można 
wykluczyć ewentualności, że także w tym przypadku chodzi o pozostałość obiektu 
(rowek fundamentowy?). Wypełniska wszystkich czterech obiektów zawierały znaczną 
ilość wtrętów lessowych, a wśród materiałów z nich pozyskanych zdecydowanie prze
ważała późnorzymska ceramika wykonana na kole. Po zdjęciu kolejnej warstewki, na 
głębokości 80 cm, sytuacja uległa radykalnej zmianie. Na tle ciemnoszarej warstwy 
kulturowej rysowały się wzajemnie się przecinające zarysy wielu obiektów (oh. 1112, 
1113A, 1113B, 1113C, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 i 1119). Nadal we wszystkich 
wypełniskach występował wyłącznie materiał późnorzymski, choć w warstwie zdarzały 
się pojedyncze skorupy średniowieczne i nowożytne. Na głębokości 90 cm w południo
wo-zachodnim narożniku odcinka pojawił się półokrągły wał polepy, związany zapewne 
z widocznym dopiero na głębokości l m obiektem nr 1123, natomiast we wschodniej 
partii odcinka narożnik czworokątnego obiektu (długość widocznego w całości boku 
około 240 cm), z okrągłym paleniskiem wyłożonym kamieniami w południowo-za
chodnim narożniku (oh. 1120 i 1121). N a obwodzie obiektu 1121 (palenisko) od 
strony północno-zachodniej widoczny był warkocz polepy i spalenizny, którego układ 
sugerował, że był on reliktem przepalonej plecionki, stanowiącej pierwotnie ściankę 
obiektu. Na głębokości 140 cm od poziomu gruntu, pod obiektem 1120 ukazał się 
obiekt 1131, o nieregularnym zarysie, wchodzący pod profil wschodni odcinka. Dzie
sięć centymetrów niżej, pod wschodnią ścianą wykopu pojawił się rząd co najmniej 
trzech dołków posłupowych, między którymi spoczywał ciężarek tkacki i zapewne 
relikt drugiego takiego ciężarka, natomiast bardziej na zachód, w odległości około 
45-50 cm od wspomnianych wyżej, rysował się kolejny dołek posłupowy. Założenie to 
można z pewną dozą ostrożności identyfikować z pozostałościami pionowego warszta
tu tkackiego. Piaszczysty calec zaczął pojawiać się na głębokości 140 cm, na jego tle 
widoczne były jeszcze dna późnorzymskich obiektów (do głębokości 170 cm), okrągła 



Janki Dolne, st. 11, 
gm. Horodło, woj. zamojskie 

JEZIERNIK, st. 4, 
gm. Ostaszewo, 
woj. elbląskie, 
AZP 15-47/9 

jama kultury łużyckiej {ob. 1127) i kilka obiektów małych rozmiarów, przeważnie 0 
dołków posłupowych, których atrybucja kulturowa i chronologiczna nie jest jasna. Na ~ 

uwagę zasługuje fakt uchwycenia w trzech różnych miejscach w obrębie odcinka LXIV ~ 

poziomów zadeptania, a więc pierwotnych poziomów podłogowych, charakteryzują- ~ 
cych się znaczną spoistością i twardością. Poziomy takie wyeksplorowano plastycznie ~ 
w obiektach 1112, 1113C i 1123. Wśród pozyskanych zabytków ruchomych wymienić ~ 

należy znaleziony w wypełnisku obiektu 1123 duży fragment unikatowego w skali ~ 

całego środkowoeuropejskiego Barbaricum, zoomorficznego naczynia robionego na 3: 
(/) 

kole. Jest to wylew dzbana wymodelowany w glinie w kształcie głowy koguta w taki ~ 
~ 

sposób, że płyn wylewał się przez dziób ptaka. Na podstawie fragmentów ceramiki, o 
które mu towarzyszyły, można go datować na fazę c2 okresu wpływów rzymskich. 
Ponadto należy odnotować: jedną monetę rzymską, zapewne denar subaeratus, 
kilka fragmentów naczyń szklanych importowanych z terenu Imperium, dwie fibule 
(A 158 oraz zapinka żelazna pochodna od fibul VI grupy, z rombowatą nóżką i dolną 
cięciwą), trzy sprzączki o owalnej ramie, żelazną ostrogę asymetryczną (VII grupy wg 
K. Godłowskiego, o odmiennie ukształtowanych zaczepach), prawie kompletny grze
bień kościany trójwarstwowy, z półokrągłym uchwytem (typu I wg Thomas), okruchy 
bursztynu, trzy przęśliki gliniane oraz liczne, drobne fragmenty przedmiotów żelaznych, 
brązowych, rogowych i kamiennych. Należy stwierdzić, że prace terenowe w roku 1997 
przyniosły bardzo istotne rezultaty. Zaobserwowano, że strefa nr 2 wykazuje najwięcej 
podobieństw z zachodnią partią stanowiska. Podobieństwa te przejawiają się w występo
waniu w tym rejonie rniąższej warstwy kulturowej, w której występują prawie wyłącznie 
materiały późnorzymskie (około 90 cm), poza tym w znacznym zagęszczeniu obiektów 
na niewielkiej powierzchni oraz występowaniu obiektów o charakterze produkcyjnym 
{struktury z przepalonej gliny, liczne fragmenty żużli i tygli, świadczące o działalności 
metalurgicznej, relikt warsztatu tkackiego). Wyraźną różnicę w stosunku do zachodniej 
partii osady stanowi brak większej ilości materiałów związanych z kulturą trzciniecką 
w utworze określanym mianem warstwy II oraz prawie zupełny brak obiektów, które 
można łączyć z tą jednostką kulturową. Istotne jest uchwycenie kolejnej jamy kultury 
łużyckiej. W ostatnich latach znajdowano więcej materiałów tej kultury, uprzednio 
nielicznych. Uderzająca jest także dominacja materiałów późnorzymskich na odcin-
ku LXIV. Z okresem tym należy wiązać zdecydowaną większość odkrytych obiektów 
i zabytków ruchomych, przy prawie zupełnym braku materiałów wczesnorzymskich 
i pochodzących z młodszego okresu przedrzymskiego. Owalne sprzączki oraz fibula 
żelazna z dolną cięciwą i rombowatą nóżką mogą świadczyć o zamieszkiwaniu tej 
strefy osady w fazach C

3
-D. Skomplikowana stratygrafia obiektów późnorzymskich 

nie pozwala na określenie ich względnej chronologii. Kwestia ta zostanie wyjaśniona 
dopiero po przestudiowaniu wszystkich wydobytych materiałów i przeprowadzeniu 
analizy stratygraficznej na podstawie tzw. macierzy Harrisa. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Recherches Archeologiques" i "Sprawo
zdaniach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka brązu 

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza, IV- II w. p.n.e.) 
osada kultury oksywskiej (młodszy okres przedrzymski, fazy A2-A) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Miro
sława Jonakowskiego (PSOZ w Elblągu). Finansowane przez PSOZ w Elblągu. Drugi 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 85,5 m2• 

Stanowisko położone jest na Żuławach, w odległości około 500 m na wschód od 
wsi, około 800 m na północny wschód od drogi Osraszewo - Nowy Dwór Gdański. 
Pierwotnie niewielkie wyniesienie, zostało obecnie w znacznej części zniwelowane 
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Kac:zynos, st. l, gro. Stare 
Pole, woj. elbląskie 

Kamieńskie, st. l, 
gro. Orzysz, woj. suwalskie 

KANIE, st. II, 
gro. Brwinów, 
woj. warszawskie, 

AZP 59-64/13 

KARCZYN, 
gro. Kruszwica, 
woj. bydgoskie 

w wyniku długoletniej eksploracji piasku. Stanowisko zlokalizowane jest na zachodniej 
krawędzi piaśnicy. 

Prace ratownicze, stanowiące kontynuację badań z 1996 r., miały na celu przebada
nie i zabezpieczenie dalszej części zachodniej krawędzi piaśnicy oraz rozpoznanie stopnia 
zniszczenia pozostałej partii osady, poza bezpośrednim zasięgiem piaśnicy. Założono dwa 
wykopy badawcze: wykop V, usytuowany na krawędzi piaśnicy oraz wykop VI, usytu
owany w nieznacznej odległości od krawędzi. W wykopie VI odsłonięto dwa poziomy 
osadnicze, oddzielone cienką (10-15 cm) warstwą akumulacyjną żółtego piasku. 

Zlokalizowano łącznie 5 obiektów osadniczych: niewielkie palenisko z pierwszej 
fazy osady oraz wapiennik (ob. 2/97), częściowo zniszczony przez obryw piaśnicy, duży 
obiekt śmietuiskowy z licznym materiałem ceramicznym i dwa mniejsze, mało cha
rakterystyczne, z drugiej fazy osady. Z ciekawych znalezisk należy wymienić jedynie 
rozcieracz kamienny znaleziony w obiekcie kultury oksywskiej. 

Osada w Jeziemiku, st. 4, pomimo zniszczenia przeważającej jej części przez wielo
letnie wybieranie piasku, w dalszym ciągu posiada duże walory poznawcze dla rejonu 
Delty Wisły, szczególnie w powiązaniu ze zlokalizowanymi w niewielkiej odległości 
(około 4 km) dwoma cmentarzyskami oksywsko-wieibarskimi w Lubieszewie, gm. 

Nowy Dwór Gdański, st. l i 2. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Elblągu . 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

patrz: wczesna epoka brązu 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (okres halsztacki) 
osada hutnicza kułtury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski/okres wpły

wów rzymskich, fazy A/ B) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski/okres wpływów rzym

skich, fazy Ą/B) 
ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza (XII/XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 26 do 2 7 kwiet
nia przez mgr. Marka Czarneckiego (Archeology and Art Warszawa), na zlecenie 
PSOZ. Finansowane przez inwestora prywatnego. Drugi sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 0,35 ara. 

Badania prowadzono na zachodniej krawędzi stanowiska (w pasie drogowym ul. 
Bajkowej, po jej zachodniej stronie). Wykop był rowem pod przyłącze gazu, szerokości 
0,5 m i długości 70 m. Zaobserwowano następujące warstwy: l - piaszczysty humus 
(27 cm), 2- piaszczysta, brązowoszara warstwa kulturowa z drobinami polepy i rozkru
szonymi, przepalonymi kamieniami (grubość 1-15 cm; występuje tylko w północnym 
odcinku, a jej miąższość narasta w kierunku północnym), 3 - piaszczysty calec. Odkryto 
5 obiektów starożytnych: jedno palenisko z jednowarstwowym brukiem kamiennym, 
dwie jamy posłupowe, z których jedna wzmocniona była kamieniami, oraz dwie jamy 

nieokreślone. Pozyskane materiały zabytkowe to kilkanaście fragmentów ceramiki kul
tury przeworskiej, polepa i odłupek krzemienny. Nie odkryto żużla soplowego, zatem ten 
fragment stanowiska pełnił prawdopodobnie wyłącznie funkcje osady mieszkalnej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie. 

Badania będą kontynuowane. 

zespół konstrukcji i zabytków drewnianych z okresu wpływów rzymskich 
Kontynuacja badań ratowniczych na trasie gazociągu tranzytowego. Prace prowadzili 

dr Józef Bednarczyk i mgr Jolanta Czulak (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) . 



Kaszewy Kościelne, st. l, 
gm. Krzyżanów, 
woj. łódzkie 

KIEŁCZEWO, st. 45, 
gm. Kościan, 
woj. leszczytiskie 

KOBIELICE, st. 19 
(GAZ 120), gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie, 
AZP46-43 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

obozowisko mezolityczne 
osada neolityczna 
osada kultury przeworskiej 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Alinę Jaszewską 
i mgr. Tadeusza Łaszkiewicza (Pracownie Konserwacji Zabytków, Sp. z o.o., Poznań). 
Szósty sezon badań. 

osada grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielsko-polgarskiej (neolit) 
osada kultury amfor kulistych (neolit) 
osada kultury przeworskiej (schyłek młodszego okresu przedrzymskiego i okres 

wpływów rzymskich) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Oddział Stowarzyszenia 

Naukowego Archeologów Polskich w Łodzi na trasie przebiegu gazociągu Płw. Jamal
Europa Zachodnia w dniach od 4 do 14 listopada. Prace podjęto w oparciu o decyzję 
wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku. Finansowane 
przez EuRoPol Gaz S. A. 

Według danych z badań powierzchniowych, zawartych w opracowaniu wykonanym 
dla potrzeb inwestycji, wyprzedzających główne działania, miało to być stanowisko 
związane z okresem późnośredniowiecznym. Stwierdzono jednak daleko bardziej 
złożoną sytuację kulturową jak i stratygraficzną. Pierwotnie zakładano, że stanowisko 
zostanie poddane jedynie nadzorom archeologicznym, podjęto jednak badania wyko
paliskowe. 

Badane stanowisko znajduje się na zachodnim krańcu wsi Kobielice, na wysokości 
drogi kierującej się na północ w kierunku miejscowości Michałowo. W odległości około 
900 m. na wchód od niego znajduje się stanowisko wielokulturowe badane również 
w ramach prac jamalskich, w 1996 roku przez autora tych słów; oznaczone mylnie przez 
autorów badań powierzchniowych na przebiegu gazociągu, jako st. Kobielice l (nr na 
gazociągu 119), gdy w istocie leży całkowicie na obszarze miejscowości Sędzin. 

Ostatecznie odcinek kolizji stanowiska z gazociągiem, wyznaczony w wyniku 
przeprowadzonych prac wyniósł 80 metrów. Daje to przy 13 m. szerokości wykopy 
o powierzchni 1040 m2, czyli 10,4 ara. Przed przystąpieniem do prac archeologicznych 
cały ciąg wykopu pod gazociąg został odhumusowany sprzętem zmechanizowanym na 
głębokość 50-60 cm. 

Ogółem na obszarze stanowiska leżącego w rejonie doliny Kanału Bachorzy wy
dzielono i eksplorowano 34 obiekty (m.in. dołki pasłupowe i glinianki). W trakcie 
prac wydobyto z obiektów i warstw: 371 fragmentów ceramiki, 615 fragmentów kości 
i rogu, 2 krzemienie oraz 28 innych wyrobów w postaci rozcieraczy, brył żużla. Ma
teriał neolityczny reprezentowany jest przez pojedyncze fragmenty ceramiki, mogące 
przynależeć do grupy brzesko-kujawskiej oraz do kultury amfor kulistych. Najliczniej 
na stanowisku występują zabytki pochodzące z przełomu młodszego okresu przedrzym
skiego i okresu wczesnorzymskigo. Wydobyto fragmenty naczyti starannie wykonanych 
o powierzchniach czernionych, brunatnych jak też ceglastych. Niektóre fragmenty 
posiadały iksowate ucha, ornament w postaci wąskich nacinanych pasm, w układzie 
dookolnym, jak i meandra. Interpretacja obiektów nie jest prosta. Obiekt oznaczony 
jako nr 5, tworzący pierwotnie jeden duży płat czarnoziemu, rozpadł się ostatecznie 
na 5 oddzielnych obiektów. Można je określić jako zespół glinianek. W obiekcie SA 
wystąpiła duża ilość materiału ceramicznego, kości oraz rozcieracze. W wypełnisku 
tej glinianki wystąpiło okrągłe skupisko drobnych kamieni, pomiędzy którymi były 
pojedyncze fragmenty kości jak i rogi bydła, przy jednoczesnym braku śladów węgli 
drzewnych, czy też popiołu. To ostatnie stwierdzenie zdaje się wykluczać interpretację 
tego obiektu jako palenisko. W centrum tego skupiska znajduje się jeden większy 
kamień ustawiony pionowo. 
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Kończewice, st. l, 
gm. Miłoradz, woj. elbląskie 

KOWALEWKO, st. 12, 
gm. Oborniki, 
woj. poznańskie, 

AZP 49-26/46 

KOZIA WOLA, st. 5, 
gm. Zakrzew, 
woj. radomskie, 

AZP 72-66/28 

Szereg obiektów zinterpretowanych jako glinianki mogło pełnić inne funkcje. 
Obiekty l i 13 ukazują, że w owych gliniankach (?) usytuowano studnie lub też zbiorniki 
na podsiąkającą wodę. Takie studnie odsłonięto również w obiekcie 4A i 14B. W tym 

ostatnim wystąpiły nawet resztki drewnianej konstrukcji w postaci dranic (poddano je 
analizie). Obiekt 14B to znaczne zagłębienie odsłonięte jedynie fragmentarycznie. Obok 
studni zawierało w swoim obrysie szereg dołków posłupowych, z wypełniska wydobyto 
m.in. dużą bryłę żużla, drobne żużle wydobyto również z sąsiedniego obiektu nr 14A. 

W trakcie prac wykopaliskowych natrafiono na skraj (?)osady kultury przeworskiej, 
być może jej część przemysłowo-gospodarczą, gdzie odsłonięte 4 studnie oraz zespół 
glinianek. 

Nieliczne zabytki z okresu rzymskiego reprezentują fragmenty ceramiki siwej a także 
fragmenty zdobione ornamentem, w postaci okrągłych stempelków. Materiały rzym
skie były ostatnimi chronologicznie, jakie wystąpiły na badanym odcinku stanowiska. 
Odnotowano również relikt rowu pod dreny nowożytne . 

Badania na tym stanowisku zakończono. 

patrz: neolit 

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 
osada z wczesnej epoki brązu 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
cmentarzyskobirytualne kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2 czerwca do 
11 lipca i od 8 października do 28 października przez mgr. Tomasza Skorupkę (Muze
um Archeologiczne w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie, 
PSOZ i Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne. Trzeci sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 14 arów. 

Celem badań było uchwycenie południowego zasięgu cmentarzyska. Prace miały 
także dostarczyć materiału do filmu o badaniach wykopaliskowych prowadzonych na 
trasie gazociągu Rosja-Niemcy. Odkryto i wyeksplorowano 100 grobów kultury wiei
barskiej, wśród których dominowały pochówki szkieletowe. Z grobów tych pozyskano 
bardzo liczny materiał archeologiczny: unikatowy dzban brązowy z wyobrażeniami 
nawiązującymi do misteriów dionizyjskich, pucharek szklany, zapinki brązowe i srebrne, 
naszyjnik, elementy pasa, paciorki, ostrogi, grzebienie, szpile itp. Ponadto odkryto ślady 
osad: kultury ceramiki wstęgowej rytej (3 obiekty, pozyskano m.in. fragment toporka 
kamiennego), horyzontu wczesnobrązowego (13 obiektów) oraz kultury łużyckiej 
(6 obiektów). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Po
znaniu. 

Wyniki badań będą opublikowane w monografii stanowiska. 
Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kultury świderskiej (paleolit schyłkowy) 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski/okres wpływów rzym-
s kich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Małgorzatę Cie
ślak-Kopyt (Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu). Finansowane przez Urząd 
Wojewódzki w Radomiu. Drugi sezon badań. 

Kontynuacja badań z 1996 r. Ratownicze badania na stanowisku niszczonym przez 
wybierania piasku. W ścianie piaskowni zarejestrowano 3 obiekty kultury przeworskiej: 
ziemiankę mieszkalną, jamę gospodarczą oraz fragment kolejnej ziemianki. 

W obiektach odkryto zestaw 2 żaren: żarno rotacyjne oraz kamień żarnowy żarna 
nieckowatego, kilka zabytków metalowych oraz gliniany przęślik. Ceramika naczy
niowa datuje osadę na przełom młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów 
rzymskich. 



Krajnik Górny, st. 30, 
gm. Chojna, 
woj. szczecunskie 

KRAŚNICZA WOLA, 
gm. Grodzisk Mazovviecki, 
woj. warszawskie, 

AZP 59-62/20 

KRAŚNIK, st. 2, 
gm. loco, woj. lubelskie, 

AZP 84-78/2 

KUTNO, st. 6, 
gm.loco, woj. łódzkie, 

AZP 57-50/5 

Mateńały i dokumentacja przechovvyvvane są w Muzeum im. J. Malczewskiego 
w Radomiu. 

Badania na osadzie powinny być kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

ślady osadnictwa od epoki brązu po wczesne średniowiecze 
ślady działalności kowalskiej z okresu wpływów rzymskich 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Stefana Woydę (Mu
zeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkovvie). Drugi sezon badań. 

Badania prowadzone są od 1996 roku na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w związku z planowaną w tym miejscu budową składowiska odpadów. Jeszcze 
przed rozpoczęciem systematycznych prac wykopaliskowych sygnalizowano istnienie 
w rejonie przyszłej inwestycji bogatych śladów osadnictwa pradziejowego. Badania 
archeologiczne w pełni potwierdziły te wcześniejsze spostrzeżenia poczynione w toku 
obserwacji povvierzchniowych. Ostatecznie eksploracja archeologiczna doprowadziła do 
zadokumentowania kilku tysięcy obiektów archeologicznych, pochodzących z różnych 
okresów chronologicznych - od epoki brązu po wczesne średniovviecze. Do ciekawszych 
należą paleniska kamienne związane, jak się wydaje, z działalnością kowalską, datowane 
wstępnie na okres wpływów rzymskich. 

cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, fazy 

Bz-CI.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 sierpnia do 7 

października przez mgr. Zbigniewa Wichrawskiego (Muzeum Regionalne w Kraśniku). 
Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano povvierzchnię 2,8 ara. 

Wyeksplorowano 28 grobów ciałopalnych, w tym jeden popielnicowy pochówek 
kobiecy (grób 15), zawierający m.in.: dvvie zapinki brązowe A 129, cztery przęśliki, 
zatyczkę do przędzy, fragment siatki kolorowej . Wśród grobów jamowych na uwagę 
zasługuje grób 11 - bogato wyposażony pochówek wojownika, z którego pozyskano 
m.in. miecz typu VII 4 wg M. Biborskiego, żelazny trzevvik pochwy, umbo J 7a-2 od
miana T. Liany, dwa groty, okucie końca pasa, nożyce, noże, nożyk sierpikowaty, dvvie 
osełki z piaskowca i fragmenty stopionych naczyń szklanych. Grób kobiecy 9, w formie 
skupiska zbitych kości nakrytych miseczką glinianą, wyposażony był m.in. w dwie 
zapinki A 43, zapinkę zoomorficzną w kształcie byka, nóż i wisiorek wiaderkowaty. 
Większość grobów jamowych posiadała znacznie uboższe wyposażenie . Jamy grobowe 
o wymiarach od 20 do 110 cm i nieckowatych, płytkich przekrojach, miąższości od 
20 do 50 cm, miały wypełniska w różnym stopniu przesycone resztkarni stosu. Stropy 
przeważnie zniszczone były przez orkę (większość obiektów rysowała się już na głębo
kości 20-30 cm) . Grób 4 jako jedyny miał niewątplivvie obstawę z drobnych kamieni. 
Część cmentarzyska została zniszczona wcześniej. 

Mateńały i dokumentacja przechovvyvvane są w Muzeum Regionalnym w Kraśniku. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", 

t. III, 

cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - wczesny 

okres wpływów rzymskich) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 14 sierpnia do 

15 września przez mgr. Jacka Moszczyńskiego (Muzeum Archeologiczne i Etnograficz
ne w Łodzi). Finansowane przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Szósty sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 140 m2 

W wyniku intensywnego użytkowania gospodarczego teren cmentarzyska jest 
systematycznie niszczony. Odkryto 12 grobów ciałopalnych jamowych. Zdecydowana 
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gm. loco, woj. warszawskie, 
AZP 53-66/107 

LUBIESZEWO, st. 2, 
gm. Nowy Dwór Gdański, 
woj. elbląskie, 
AZP 15-47/14 

większość grobów pochodzi z młodszego okresu przedrzymskiego (groby nr 102, 104, 
104A, 105-108), pozostałe należy zaliczyć do wczesnego okresu wpływów rzymskich 
(groby nr 101, 103, 103A, 109, 110) . 

Obok grobów ubogo wyposażonych, w których znaleziono nieliczne fragmenty cera
miki (groby nr 101, 102, 104, 104A, 107 -110), odkryto groby zamożniejsze (nr 103, 105, 
106, 109). Na ich wyposażenie (oprócz fragmentów ceramiki) składały się : sprzączka 

żelazna, fragm. zapinki brązowej, okucie skrzyneczki, nożyk żelazny (grób nr 103), nity 
i okucie żelazne (grób nr 105). 

Odkryte groby mieszczą się w ramach chronologicznych cmentarzyska wyznaczonych 
w trakcie dotychczasowych badań. 

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

ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit) 
osada kultury trzcinieckiej (II okres epoki brązu) 
osada kultury łużyckiej (epoka brązu-wczesna epoka żelaza) 
osada kultury wieibarskiej (późny okres wpływów rzymskich, faza C) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2 do 14 czerwca 
i od 12 września do 7 października przez mgr. Marka Czarneckiego (Archeology and 
Art Warszawa, na zlecenie PSOZ). Finansowane przez inwestora prywatnego i budżet 
państwa. Drugi sezon badań. Łącznie przebadano powierzchnię 14 arów. 

Badania prowadzono w centralno-południowej i północno-wschodniej części sta
nowiska (w granicach działek nr ew. 8/8, 8/9, 8/12, 9/7 i 9/8 w rejonie ul. Grudzie). 
Wytyczono 21 wykopów, które od północnego wschodu miały charakter pełno
płaszczyznowych, a od południa sondażowych. Zarejestrowano następujące warstwy 
kulturowe, .zalegające pod piaszczystym od północnego wschodu i piaszczysto-glinia
stym od południa humusem (około 26/32 cm): l- brązowoszarą, z przebarwieniami 
brunatnoszarymi wokół skupisk obiektów, piaszczystą (w części północno-wschodniej 
około 10-25 cm, w części południowej tylko wokół obiektów około 3-7 cm); 2 - brą

zowożółtą, piaszczystą (tylko w części północno-wschodniej około 5-15 cm); 3- calec, 
piaszczysty od północnego wschodu i gliniasty od południa. Odsłonięto 119 obiektów: 
trzy chaty o planie nieregularnym; 21 jam zasobowych, w tym lO cylindrycznych o za
rysach kolistych lub owalnych, średnicy około 90-110 cm, o profilach prostokątnych 
lub zbliżonych do prostokąta, dnach płaskich na głębokości od 0,9 do 1,40 m; jamę 
pasłupową z ofiarą zakładzinową; dwa paleniska z brukiem kamiennym; jamy pasłu
powe i jamy nieokreślone. W centralno-południowej części stanowiska odsłonięto 
wyłącznie obiekty kultury wielbarskiej, w części północno-wschodniej głównie obiekty 
kultury łużyckiej oraz kultury trzcinieckiej. Na wydobyte materiały zabytkowe złożyło 
się około 800 fragmentów ceramiki, polepa, narzędzia i półprodukty krzemienne, kości 
zwierzęce, pierścieniowaty ciężarek ceramiczny o średnicy l O cm (kultury wielbarskiej), 
4 fragmenty przedmiotów żelaznych, gładziki i rozcieracze kamienne. 

Badania będą kontynuowane. 

osada późnoneolityczna 
osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza, IV-II w. p.n.e.) 
cmentarzysko kultury oksywskiej i wieibarskiej (młodszy okres przedrzymski 

-okres wpływów rzymskich; od fazy Ą po fazę C2) 

osada wczesnośredniowieczna i późnośredniowieczna (XII-XIV w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 7 sierpnia do 

l września przez mgr. Mirosława Jonakowskiego (PSOZ w Elblągu). Finansowane przez 
PSOZ. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię około l ara. 

Badania w sezonie 1997 stanowiły kontynuację prac prowadzonych w latach 
1992 i 1995-1996. Objęły północny fragment stanowiska (wykopy XVII i XVIII) oraz 
nowy rejon na południe od nowego cmentarza (wykop XIX). Oznaczono tymczasowo 
czterdzieści sześć obiektów, z których kilka nie potwierdziło swej funkcji w trakcie ich 
eksploracji. Najciekawsze obiekty to: 



MARKI, st. XXVI, 
gm.loco, woj. warszawskie, 

AZP 54-67/6 

l. dwa groby ludności kultury wielbarskiej: I 
u 

- grób szkieletowy z wyposażeniem w postaci brązowej zapinki kuszowatej (zbliżonej ~ 

do typu A 163) oraz kolii złożonej z 45 paciorków (bursztynowe paciorki ósemkowate ~ 

i w kształcie pestki oraz szklane dwustożkowate i duże, zdobione inkrustacją z kolo- ~ 
rowego drutu) 3: -o 

- grób ciałopalny, zawierający dwie zapinki kuszowate: srebrną (zbliżoną do typu ~ 

A 167) i brązową (zbliżoną do A 162/168), pojedynczy paciorek ósemkowaty oraz it' 
fragment igły brązowej 3: 

(/) 

2. pozostałości stosów ciałopalnych- owalne lub koliste zaciemnienia o różnej ~ 
~ 

średnicy (40-95 cm), niewielkiej miąższości (do 15 cm), praktycznie nie zawierające o 
kości (w kilku przypadkach jedynie pojedyncze spalone kości ludzkie) oraz nieliczny 
materiał ceramiczny. 

3. duży obiekt osadowy, uchwycony jedynie w części wschodniej, z czytelnym 
paleniskiem; wśród materiału wystąpiły nieliczne kości zwierzęce, ości i łuski rybie oraz 
liczny i dosyć jednolity materiał ceramiczny w postaci częściowo obtaczanej ceramiki 
datowanej na koniec XI w. i początek XII w. 

W trakcie prac terenowych zaobserwowano po raz kolejny ślady rabowania grobów 
już w okresie pradziejowym. 

Stanowisko nr 2 w Lubieszewie, pomimo znacznego zniszczenia przez wieloletnie 
wybieranie pasku, posiada nadal duże walory poznawcze dla Delty Wisły. Ze względu 
na stałe niszczenie głęboką orką południowej części stanowiska, gdzie zlokalizowana 
została dalsza część cmentarzyska wieibarskiego oraz osady wczesnośredniowiecznej, 
prace wykopaliskowe należy kontynuować do całkowitego rozpoznania jego niszczonej 
części. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Elblągu. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

osada kultury trzcinieckiej (II okres epoki brązu) 
osada kultury łużyckiej (okres halsztacki) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski/okres wpływów rzym

skich, faza A/ B1) 

osada kultury wieibarskiej (późny okres wpływów rzymskich, faza C) 
osada wczesnośredniowieczna (XII/XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 lipca do 5 
września przez mgr. Marka Czarneckiego (Archeology and Art Warszawa) na zlecenie 
PSOZ. Finansowane przez inwestora prywatnego i budżet państwa. Trzeci sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 14 arów. 
Badania prowadzono w centralnej oraz południowo-wschodniej części stanowiska 

(w granicach działek nr ew. 81/2, 81/5 i 81/6 w rejonie ulic Środkowej i Chopina). 
Założono 33 wykopy. Warstwy kulturowe, zalegające pod piaszczystym humusem (około 
30 cm) , były zróżnicowane : l -w części zachodniej badanego terenu zalegała warstwa 
brązowoszara i brązowożółta, piaszczysta (około 10-25 cm); 2- w części wschodniej 
warstwa szara i żółtoszara, piaszczysto-ilasta, zwarta (około 10-20 cm); 3- w części 
południowej słabo wykształcona warstwa brązowożółta (około 3-10 cm) . Calec był piasz
czysty i piaszczysto-ilasty. Materiały kultury przeworskiej, kultury wieibarskiej i kultury 
łużyckiej odsłaniano we wszystkich warstwach, natomiast zabytki kultury trzcinieckiej 
głównie w warstwie 2 i 3. Pojedyncze fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej zna
leziono tylko w humusie. Odsłonięto 34 2 obiekty: trzy owalne, głębokie jamy z obstawą 
kamienną (wapienniki?), jedno głębokie palenisko z rusztem drewnianym na dnie, 
dwa płytkie, prostokątne paleniska z brukiem kamiennym, kilka rozległych, płytkich 
obiektów interpretowanych jako chaty, trzy glinianki wypełnione sezonowaną gliną, 
dwa duże skupiska jam pasłupowych oraz liczne jamy zasobowe i nieokreślone . Zespół 

masowych materiałów zabytkowych składał się z około 2100 fragmentów ceramiki, oko-
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gm. Hrubieszów, 
woj. zamojskie, 

AZP 88-94/80 

lo 110 kg polepy, narzędzi i półproduktów kamiennych oraz kości zwierzęcych. Zabytki 
wydzielone to: grot żelazny (długości 13,5 cm), brązowy kabłąk z końcówką zwiniętą 
w uszko z jednej strony i zakończony szpilą z drugiej (długości 13 cm), 7 fragmentów 
przedmiotów żelaznych oraz płaskokulisty przęślik ceramiczny. 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko birytualne grupy masłomęckiej kultury widbarskiej (okres 
wpływów rzymskich) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. Andrzeja Kokowskiego (In
stytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) . Osiemnasty 
sezon badań. Finansowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozpozna
no 3,75 ara powierzchni stanowiska, z czego 1,5 ara przypadło na dokończenie prac 
ubiegłorocznych. 

Badania miały charakter systematycznych prac badawczych. 

Prace eksploracyjne prowadzono w obrębie 24 grobów. Odnotowano obecność 
jedynie ludzkich pochówków, jamowych bezpośrednich i trumiennych, jedno- i wie
loosobniczych, w których znajdowały się szczątki kobiece i dziecięce, generalnie 
bardzo bogato wyposażone w dary grobowe (m.in.: naczynia gliniane, grzebienie, 
amulety, zapinki, szpile, sprzączki, igły, paciorki szklane i bursztynowe). W sumie 
na stanowisku zadokumentowano dotychczas 4 72 groby. Najciekawszym odkryciem 
wydaje się być grób nr 427. W stropie jama grobowa posiadała zarys prostokąta i wy
miary 4,5m x 1,8m, a jej spąg odnotowano na głębokości 2,4 m gdzie znajdowała się 
trumna wykonana z kłody. Zmarłą ułożono na wznak ze skrzyżowanymi w kostkach 
nogami (jakby spętanymi). Za głową znajdowała się wielka misa wykonana na kole 
garncarskim i ręcznie lepione naczynie. Z boku położono zabitego ptaka i drewnianą 
kasetę okuwaną aplikacjami z brązu i żelaza. Ponadto przy zmarłej znaleziono srebrną 
zapinkę, naszyjnik z paciorków szklanych i bursztynowych, kilka przęślików, grzebień 
z poroża i igielnik z ptasiej kości. Na wieku trumny ustawiono najprawdopodobniej 
2 lub 3 naczynia drewniane, łączone żelaznymi nitami. W zasypisku jamy grobowej 
odnotowano obecność drewnianych i kamiennych elementów konstrukcyjnych, 
które prawdopodobnie tworzyły otwarty szyb nad grobem. Po pewnym czasie w tym 

szybie pochowano mężczyznę. Godnym szczególnej uwagi jest także pochówek i jego 
wyposażenie znalezione w grobie nr 460. Odkryto tu jedynie czaszkę dziecka ze sto
jącymi przy niej dwoma naczyniami (dzbanek i waza) oraz naszyjnikiem złożonym 
z ornamentowanych paciorków szklanych i bursztynowego wisiorka. Pod czaszką 
odsłonięto fibulę miedzianą w kształcie ptaka. Jeszcze kilka innych grobów zawie
rało ciekawe inwentarze; pochówek kobiecy z grobu nr 461 posiadał dwie srebrne 
fibule typu ZG 149 i A 241 z podwójną sprężyną oraz esowatą klamerkę ze srebra, 
dwa paciorki zwijane ze srebrnego drutu i kościany grzebień, a w grobie nr 465 obok 
naszyjnika ze szklanych paciorków odkryto fibulę typu A 127 z wysoką pochewką, 
wykonaną ze srebra. 

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się PSOZ w Zamościu, a materiały 
zabytkowe zdeponowano w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum w Za
mościu. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Folski Środkowowschodniej", 
t . III, 1998 r. 

Badania będą kontynuowane. 



Mistrzewice Nowe, st. 4, 
gm. Młodzieszyn, 
woj. skierniewickie 

MOKRA, st. 8, 
gm. Miedzno, 
woj. częstochowskie, 
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MŚCIWOJÓW, st. 14, 
gm.loco, woj. legnickie, 

AZP 81-21/64 

MUNTOWO, st. XIX, 
gm. Mrągowo, 
woj. olsztyńskie, 
AZP 22-70 

patrz: środkowa i późna epoka brązu I u 
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cmentarzysko kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich i wczesna faza 3:: -o 
okresu wędrówek ludów) ~ 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez dr. Marcina ~ 

Biborskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez 3:: 
C/) 

PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 405m2• ~ 
:><:: 

Wyeksplorowano łącznie 69 grobów ciałopalnych, popielnicowych i jamowych, o 
w tym 19 zniszczonych częściowo przez orkę leśną a częściowo przez wkopy rabunkowe. 
Zinwentaryzowano 259 zabytków wydzielonych, 124 pozycje inwentarzowe ceramiki 
i 79 pozycji materiałów kostnych. Chronologicznie większość zabytków związana jest 
z młodszą i końcową fazą późnego okresu rzymskiego, ale także z początkami okresu 
wędrówek ludów. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicz-
nych". 

Badania będą kontynuowane. 

osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu - okres halsztacki) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 

rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna (VIII-IX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od kwietnia do września przez 
dr. Jerzego Romanowa. Finansowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych oraz Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych w Legnicy. Przebadano po· 
wierzchnię około 1,8 ara. 

Badania związane były z budową Zbiornika Wodnego "Mściwojów". Rozpoznano 
ziemianki i półziemianki, budynki o konstrukcji słupowej, różnego rodzaju obiekty 
gospodarcze i produkcyjne. Do najciekawszych należą: piec do wypału wapna datowany 
na okres przedrzymski i studnia z zachowanymi resztkami drewnianej cembrowiny, da
towana na IV w n.e. Odsłonięto dwa groby ciałopalne z tego samego okresu. Ponadto 
odkryto kilkanaście kotlinek -dymarek do produkcji żelaza, datowanych głównie na 
okres rzymski i wczesne średniowiecze . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Miedzi w Legnicy. 
Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury bogaczewskiej z fazy B/C1 i późnego okresu wpływów rzymskich 
osada wczesnośredniowieczna z IX-XII wieku 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Szymańskie
go (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko zostało odkryte podczas poszukiwań powierzchniowych prowadzonych 
w połowie lat siedemdziesiątych. Podczas powierzchniowych badań weryfikacyjnych 
wiosną 1996 roku natrafiono na naruszone przez orkę obiekty z ceramiką kultury 
bogaczewskiej, co zadecydowało o podjęciu badań wykopaliskowych. 

Materiał pozyskany w trakcie prac pozwala przyjąć, że osiedle w Muntowie było 
zamieszkane u schyłku wczesnego okresu rzymskiego i w późnym okresie rzymskim. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwach Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badania będą kontynuowane. 
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NIESZA W A, st. 5, 
gm. Józefów, woj. lubelskie, 
AZP 82-74/9 

NOWY ŁOWICZ, st. 2, 
gm. Kalisz Pomorski, 
woj. koszalińskie, 
AZP 31-16/1 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, fazy BzfCI' C 1) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Walerię Misiewicz (Muzeum 
Lubelskie w Lublinie). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 271m2• 

W celu rozpoznania pólnocnego i wschodniego zasięgu osady obok dwu szeroko
płaszczyznowych wykopów 2 i 3, wytyczono dwa rowy kontrolne. We wschodniej części 
pola, około 8 m od krawędzi wykopów l i 2, nie stwierdzono warstwy kulturowej. Nie 
udało się ustalić pólnocnej granicy osady - odkrycie obiektu mieszkalnego na stoku 
wzniesienia, 24m od obiektu 15 z 1996 r., pozostawia ten problem otwarty. W tym 

sezonie nie była możliwa dalsza penetracja tej części stanowiska. 
Odsłonięto 14 obiektów. Szczególnie interesująco przedstawiał się obiekt 23 z wy

kopu 3, interpretowany jako mieszkalny. Miał on na poziomie odkrycia zarys kolisty, 
w profilu ściany były łukowate, dno zaś szerokie i płaskie. W jego południowej części 
znajdowało się nieregularne palenisko wyłożone kamieniami i dużymi bryłami polepy. 
Pod dnem natrafiono na ślady dziesięciu słupów z obiektu. Uzyskano bogaty i zróż
nicowany materiał ceramiczny, natomiast brak było zabytków z innych surowców. 
W wykopie 2 natrafiono na dwa paleniska: jedno małe, wyłożone drobnymi kamieniami 
i przepaloną polepą, drugie duże, o średnicy około 1,5 m, z którego pozostała tylko 
dolna warstwa kamieni, leżąca bezpośrednio na szarej, spopielałej ziemi o miąższości 
8-10 cm. Z obu palenisk uzyskano po jednym przęśliku. Stanowisko dostarczyło bardzo 
bogatego inwentarza zabytkowego. Najliczniej reprezentowana była ceramika naczy
niowa. Uzyskano też dwa przęśliki spoza obiektów, kamień szlifierski, fragment szpili 
brązowej, cztery bardzo mocno skorodowane przedmioty żelazne i fragmenty dwóch 
grzebieni kościanych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Lubelskim w Lublinie. 
Badania będą kontynuowane. 

s kich) 

ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 
cmentarzysko i osada kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu) 
cmentarzysko kurhanowe i płaskie kultury wieibarskiej (okres wpływów rzym-

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 30 czerwca do 
3 sierpnia przez mgr Krystynę Hahułę (Muzeum w Koszalinie). Finansowane przez 
PSOZ. Dziesiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię około450m2 oraz kurhany 
nr 20 i 35. 

Badania na stanowisku 2 w Nowym Łowiczu prowadzone są od roku 1988. Sta
nowisko znajduje się w centrum Poligonu Drawskiego. Z tego względu badania mają 
charakter ratowniczy. Do roku 1996 udało się przebadać 35 spośród 68 kurhanów oraz 
znajdującą się w ich sąsiedztwie przestrzeń międzykurhanową. 

W sezonie 1997 badania koncentrowały się na i w okolicach kurhanów 20 i 35. 
Kurhan 20: 
Obiekt zlokalizowany był w centralnej części stanowiska, w jego partii południowej. 

Przez środek kurhanu od wielu lat prowadziła droga leśna a nasyp był zniekształcony 
przed przystąpieniem do badań. Kurhan przebadano w bieżącym sezonie ze względu na 
nowopowstałe zagrożenie ze strony ćwiczących na poligonie wojsk NATO. 

W trakcie prac stwierdzono, że już wcześniej nasyp był naruszony wkopami rabun
kowymi, które ominęły jamę grobową w odległości zaledwie O, 15 m. Odkryty w części 
wschodniej podstawy nasypu kurhanu grób ciałopalny okazał się wyjątkowo głęboki 
(0,60 m) . W jego wypelnisku odkryto liczne kości ciałopalne oraz fragment szpili kościa
nej i 2 naczynia misowate o identycznym ornamencie (meander, swastyki), zbliżonych 
pod względem formy i proporcji. Grób można wstępnie datować na fazę B/C

1
• 

Kurhan po przebadaniu nie był rekonstruowany, jedynie zniwelowano powierzchnię 
umożliwiając przejazd przez drogę leśną. 

Kurhan 35: 
W części północnozachodniej obiekt był naruszony wkopem rabunkowym. Po 

zdjęciu nasypu, w pobliżu centrum odkryto niewielki, lecz stosunkowo głęboki grób 



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

Olsztyn,Brzeziny, st. 4 

Opalenie, st. 3, 
gm. Gniew, woj. gdańskie 

PAPROTKI KOLONIA, 
st. l, gm. Miłki, 
woj. suwalskie, 

AZP 21-73/2 

ciałopalny jamowy z przepalonymi naczyniami, ułamkami stopionych brązów oraz 
częścią grzebienia rogowego, jednoczęściowego. N a pólnoc i północny zachód od grobu 
zalegał naruszony wkopem rabunkowym stos ciałopalny, zorientowany na osi północny 
wschód- południowy zachód. Pod nasypem kurhanu odkryto ponadto 3 obiekty kułtury 
łużyckiej , były to jamy z licznymi ułamkami naczyń. 

Groby szkieletowe: 
Włączając grób nr 69 pozostałe 4 przebadane pochówki szkieletowe - ze względu na 

wielkość jamy - można łączyć z pochówkami dzieci. Najbogatszy grób 68, zawierający 
pochówek najpewniej dziewczynki w wieku 5-7 lat, wyposażony był w: 3 zapinki, kolię 
paciorków, igłę, szydełko, przęślik i 3 naczynia. Pierwotnie zaznaczony był kamieniem, 
który zsunął ze stropu jamy grobowej rozsypujący się nasyp kurhanu 35. Najpewniej 
bogaty był również grób 69 zlokalizowany obok kurhanu 33. Niestety został on wyra
bowany już w starożytności i znaleziono jedynie: igłę, szydełko w oprawce drewnianej, 
stłuczone naczynie oraz sprzączkę z brązu i nieliczne paciorki. 

Groby ciałopalne: 
Odkryte w przestrzeni międzykurhanowej groby ciałopalne były pochówkami: popiel

nicowym (gr. 65), najprawdopodobniej jamowym (gr. 66). Z grobu 66 pochodzi m. in. 
ułamek stopionej, srebrnej klamerki esowatej oraz zapinka z brązu A II 41. Natomiast 
z popielnicy znalezionej w grobie 65 zdobiony grzebień rogowy oraz przęślik. 

Materiały z badań wraz z dokumentacją terenową przechowywane są w Dziale 
Archeologii Muzeum w Koszalinie. 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko płaskie i kurhanowe z kręgami kamiennymi kułtury wieibarskiej 

(okres wpływów rzymskich, fazy B/C!'C1.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Tadeusza Grabarczyka. Fi
nansowane przez Uniwersytet Łódzki. Dwudziesty ósmy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 58m2• 

Kontynuowano poszukiwania w północno-wschodniej części cmentarzyska, na 
odcinku, który bezpośrednio sąsiadował od zachodu z wykopem z 1996 r. Odsłonięto 
ogółem 9 pochówków (nr 568-576) szkieletowych, popielnicowych i jamowych. Groby 
szkieletowe były wypełnione dużymi eratykami. Interesującego odkrycia dokonano 
podczas eksploracji grobu popielnicowego (nr 570) - wewnątrz naczynia znaleziono 
śladowe ilości spalonych kości, a poniżej kilka brakujących przykrawędnych fragmentów 
popielnicy. Może to oznaczać, że górne partie naczynia zostały uszkodzone już w mo
mencie składania do jamy. Skąpe wyposażenie pochówków, głównie w postaci zapinek 
l serii VII grupy, pozwala datować to skupisko na schyłek fazy B/C1-C1 • • 

Materiały przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 
dokumentacja tamże oraz w PSOZ w Bydgoszczy. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

płaskie cmentarzysko ciałopalne kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej 
(młodsza faza późnego okresu przedrzYm.skiego - rozwinięta faza okresu wędrówek 
ludów, A

3
-E) . 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27lipca do 14 
sierpnia przez mgr. mgr. Małgorzatę Karczewską i Macieja Karczewskiego (Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach). Finansowane przez PSOZ i Urząd Gminy Miłki. Szósty sezon 

badań. Przebadano powierzchnię 127,5 m2• 

Prace wykopaliskowe prowadzono w części zachodniej oraz na północno-zachodnim 
i południowym skraju cmentarzyska. Odkryto 17 nowych grobów (nr 184-200), z któ
rych zbadano 16, w tym 13 popielnicowych (groby 184, 186, 188-197, 199) i 3 jamowe, 
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z fragmentami przepalonych kości ludzkich, rozproszonymi w jamie grobowej (groby 
185, 187, 198). Eksploracją nie objęto grobu 200- popielnicowego, zlokalizowanego 
na północno-zachodnim skraju cmentarzyska, gdyż wymagało to naruszenia drogi 
gruntowej. Znaczna część pochówków była mocno zniszczona przez orkę, a dwa (nr 191 
i 197) również przez okopy wojskowe z czasów I wojny światowej. W większości grobów 
popielnicowych zachowały się jedynie dolne partie jam z przydennymi częściami popiel
nic. Duże, owalne kamienie granitowe, oznaczające lokalizację pochówków, odkryto 
w grobach 184, 186, 191 i 197. W grobie 196 zachowała się misa przykrywająca popiel
nicę, a w grobie 188 pod dnem popielnicy natrafiono na fragmenty małego, glinianego 
naczynia-przystawki. Wszystkie groby, poza nr 200, odsłonięte zostały w zachodniej 
części cmentarzyska. Na precyzyjne datowanie pochówku na młodszą fazę wczesnego 
okresu wpływów rzymskich pozwala wyposażenie grobu 189, w którym odkryto m.in. 
dwie częściowo stopione zapinki oczkowate A 57-61 i żelazną sprzączkę AC 13 wg 
R. Madydy-Legutko. W warstwie ornej tej części cmentarzyska natrafiono natomiast 
na brązową zapinkę A 167, fragment brązowej bransolety mankietowej i języczkowate 
okucie końca pasa. 

Wykopy założone w północno-zachodniej i południowej części cmentarzyska umożli
wiły wyznaczenie jego skrajów i odsłonięcie wypełnisk nowożytnych jam gospodarczych, 
położonych na południe od strefy występowania pozostałości stosów pogrzebowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Dziale Archeologii Muzeum Okrę
gowego w Suwałkach. 

Wyniki badań opublikowane będą w monografii stanowiska po zakończeniu prac. 
l Badania będą kontynuowane. 
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PAPROTKI KOLONIA, oasda kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza) 
st. 41, gm. Miłki, osada kultury bogaczewskiej {wczesny/późny okres wpływów rzymskich 
woj. suwalskie, -wczesna faza okresu wędrówek ludów; B/ CtD) 
AZP 21-73/73 osada grupy olsztyńskiej {rozwinięta faza okresu wędrówek ludów, E) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 6 czerwca do 
24 lipca przez mgr. mgr. Małgorzatę Karczewską i Macieja Karczewskiego {Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach), przy współpracy Instytutu Historii Filii Uniwersytetu War
szawskiego w Białymstoku i Urzędu Gminy Miłki. Finansowane przez PSOZ i Urząd 
Gminy Miłki. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 133,55 m2• 

Prace wykopaliskowe prowadzono w wykopach VII i VIII, wytyczonych w 1996 r., 
oraz w wykopie X, będącym przedłużeniem w kierunku północnym wykopów IV i IX 
z 1995 i 1996 r. Łącznie w sezonie 1997 odsłonięto powierzchnię 233,55 m2, z czego 
w całości przebadano 133,55 m2• W wykopie VII odkryto 17 nowych obiektów (nr 
42-52 i 75-80). W całości zbadane zostały wypełniska jam: 18-20, 22-24, 27-31, 33, 
36, 38, 40, 42-50 i 52. Obiekt 75 wyeksplorowano w części, do wschodniego profilu 
wykopu. Były to, poza obiektami 24 i 36, relikty jam gospodarczych o różnorakim 
przeznaczeniu, datowanych na późny okres wpływów rzymskich {obiekty 19, 20, 22, 
23, 27, 29, 30, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 75), okres wędrówek ludów 
(obiekty 18, 43, 49, 52) lub późny okres wpływów rzymskich- okres wędrówek ludów 
(obiekt 28). W wypełniskach wszystkich obiektów natrafiono na fragmenty naczyń. 
Większość z nich zawierała również bryłki polepy, fragmenty kości zwierzęcych, ości 
rybich i węgli drzewnych. Ponadto w obiekcie 20 odnaleziono wisiorek z paliczka 
owcy, w obiekcie 29 - narzędzie kościane w formie szydła z nacięciem wzdłuż ostrza, 
w obiekcie 30 - dwa fragmenty kamieni żarnowych z żaren nieckowatych, w obiekcie 
31 -szpilę kościaną z łopatkowatą główką i otworem w dolnej części główki, w obiekcie 
45- dwa fragmenty oprawy wykonane ze zwierzęcej kości długiej, w obiekcie 46- dużą 
igłę kościaną, a w obiekcie 52 - dwa przęśliki gliniane. Obiekt 24 był naturalną war
stwą jasnobrunatnorudej gliny, natomiast obiekt 36 stanowił pozostałość po eksplozji 
pocisku moździerzowego z czasów I lub II wojny światowej. Eksploracja w wykopie 
VII ograniczona została do zdjęcia pozostałej części warstwy ornej i wykonania doku
mentacji stropów wypełnisk dwudziestu dwu obiektów (53-74), najprawdopodobniej 
jam gospodarczych. W spągu warstwy ornej poza fragmentami ceramiki i polepy od-



Patków, st. l, 
gro. Niemojki, 
woj. bialskopodlaskie 

PIKULE, st. 2, 
gro. Janów Lubelski, 
woj. tarnobrzeskie, 
AZP 89-79/2 

gro. Łaszczów, woj. zamojskie 

naleziony został fragment brązowej sprężyny i igły zapinki kuszowatej . W wykopie X O 
odsłonięto warstwę kulturową, której maksymalna miąższość wynosiła do 60 cm, a wraz 5;2 

V) 

z warstwą orną do 93 cm. Warstwę tę tworzył brunatnoszary piasek. Znaczna jej część, ~ 

do głębokości około 70-80 cm od stropu warstwy ornej, zalegała na złożu wtórnym. ~ 

Uformowanie się tej części warstwy miało miejsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 3: -o 
lat, na co wskazywało wypełniska okopu wojskowego z czasów I lub II wojny światowej, ~ 
przykryte niezaburzoną warstwą kulturową. W górnej części tej warstwy odnaleziona ~ 
została mała, żelazna, mocno skorodowana sprzączka o jednodzielnej, kwadratowej 3: 

V) 

ramie. Na poziomie spągu części warstwy kulturowej zalegającej na złożu wtórnym ~ 
:..:: 

odsłonięto nieregularny zarys północnej partii stropu obiektu 5 oraz trzeciej, związanej o 
z nim jamy posłupowej. W zasypisku obiektu poza fragmentarni naczyń z wczesnej 
epoki żelaza odnaleziono fragment glinianej formy do odlewania okrągłego w przekroju 
poprzecznym pręta. Kształt wypełniska obiektu i znajdująca się na północnym skraju 
jama potwierdziły wcześniejszą interpretację jego funkcji. Stanowi on najprawdopo
dobniej pozostałość płytkiej półziemianki z wejściem od strony południowej, której dno 
wylepione zostało gliną przemieszaną z węglami drzewnymi. Mogła ona być przykryta 
jednospadowym dachem, opartym od wschodu na trzech słupach, a od zachodu bez
pośrednio na powierzchni gruntu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Dziale Archeologii Muzeum Okrę
gowego w Suwałkach. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w monografii stanowiska po zakończeniu 
badań. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i pózna epoka brązu 

cmentarzysko ciałopalne (młodszy okres przedrzymski, faza Ą) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 14 lipca do 19 

sierpnia przez mgr. Zbigniewa Wichrawskiego (Muzeum Regionalne w Kraśniku). 
Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 145 m2 wy
kopami sondażowymi. 

Uściślono zasięg stanowiska od strony zachodniej i południowej -jego powierzchnia 
wynosi około 15 ha. Rozpoznano 14 nowych obiektów grobowych o różnej formie . 
Prawie wszystkie noszą ślady wkopów rabunkowych, co uniemożliwia ich całkowitą 
rekonstrukcję . Większość obiektów rysuje się bardzo słabo w postaci brunatnych 
lub jasnoszarych płytkich zaciemnień. Stropy występowały już na głębokości 15-20 
cm. Część przedmiotów metalowych i ceramika znajdowała się w czystym piasku. 
W sześciu obiektach znaleziono spalone kości ludzkie oraz wyposażenie metalowe 
o charakterze militarnym (grot oszczepu, ostrogę, nity do umba, klamrę do pochwy 
miecza, drobne fragmenty stopionych ozdób z brązu i dwie ozdoby ze srebra, narzędzia, 
noże, półkoski). Trzy obiekty zawierały zniszczone naczynia gliniane oraz przedmioty 
metalowe: w jednym znaleziono sprzączkę oraz okucia pochwy, dwa pozostałe zostały 
wyrabowane (prawdopodobnie były w nich półkos ki). Ceramika i formy półkosków 
ze stanowiska mają bardzo bliskie analogie na terenie Jutlandii i w kręgu kultury Po
iene§ti-Lukasevka. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Kra
śniku. 

·=~~----~--~~--~----------------------~~~--~~---~~--~ 

PRUSZCZ GDAŃSKI, 
st. 7, gro. loco, 
woj. gdańskie, AZP 14-44/11 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza 
cmentarzysko płaskie kultury oksywskiej i wieibarskiej (pózny okres przedrzym

ski - okres wpływów rzymskich) 
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PRUSZKÓW, st. VI, 
gm.loco, woj. warszawskie, 
AZP 58-64/10 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z parcelacją terenu stanowiska na 
działki budowlane, przeprowadzone przez mgr. mgr. Małgorzatę Tuszyńską i Mirosława 
Pietrzaka. Finansowane przez PSOZ i Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim. Piąty sezon 
badań. 

Przebadano powierzchnię około 19,5 ara. 
Kontynuowano badania z lat 1984-1985 i 1989-1990. W sezonie 1997 prace kon

centrowały się na północnym i zachodnim skraju cmentarzyska. Odkryto 15 obiektów, 
w tym 4 groby szkieletowe, lO ciałopalnych (3 jamowe, 5 popielnicowych i 2 ciałopalne 
zniszczone) oraz jedną jamę osadniczą z wczesnej epoki żelaza. 

W pięciu grobach kultury oksywskiej (wszystkie uszkodzone) znaleziono m.in. 
klamrę żelazną, jednoczęściową, zapinkę żelazną zbliżoną do odmiany L wg J. Kostrzew
skiego, fragment szczypiec żelaznych, ułamki umba żelaznego oraz fragmenty popielnic 
glinianych. Dwa groby jamowe z fazy B1c okresu wpływów rzymskich wyposażone 
były w zapinki brązowe (A V 128 i A V seria 10), wisiorek brązowy kapsułkowaty, 
sprzaczkę brązową o jednodzielnej ramie (grupa D, typ l wg R. Madydy-Legutko) 
i naczynko gliniane, kuliste, wąskootworowe (grupa XII, typ B wg R. Wołągiewicza). 
Grob 379- szkieletowy w trumnie kłodowej, z fazy B2b, zawierał dwie zapinki brązowe 
A II 38, dwie zapinki brązowe grupy III o cechach typu 52 (ukształtowanie główki) 
i typu 58 (trzy pary oczek na nóżce), dwie bransolety brązowe sztabkowate, zdobione, 
igłę brązową i paciorek szklany z oczkami warstwowymi (grupa XXI, typ 218c wg 
M. Tempelmann-Mączyńskiej). Grób 384- szkieletowy, z fazy B2c, również ze śladami 
po trumnie kłodowej, został wyrabowany w starożytności. Z jego wyposażenia zacho
wały się: złoty wisiorek kulisty zdobiony filigranem i granulacją, brązowa zapinka A V 
126, fragment kolii- 5 dużych bursztynowych paciorków toczonych, krążkowatych 
(grupa CLVI wg M. Tempelmann-Mączyńskiej) i 4 paciorki szklane, jednobarwne, 
beczułkowate, duże (grupa I, typ 13-14 wg M. Tempelmann-Mączyńskiej), przęślik 
gliniany, fragment szpili kościanej i fragment przydenny pucharka glinianego (grupa 
VIII, typ C wg R. Wołągiewicza). Cmentarzysko zostało przebadane prawie w całości. 
Do sprawdzenia pozostały niewielkie wycinki terenu na skraju południowym, zachodnim 
i północno-zachodnim cmentarzyska, obecnie niedostępne. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Wyniki badań będą opublikowane. 

osada hutnicza kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski /okres wpły
wów rzymskich, fazy A/B) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 10 do 20 maja 
i od 15 do 26 października przez mgr. Marka Czarneckiego (Archeology and Art 
Warszawa), na zlecenie PSOZ w Warszawie. Finansowane przez PSOZ i inwestora 
prywatnego. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 4 arów. 

Badania prowadzono na zachodnim skraju stanowiska (w graniach działki nr ew. 
80 przy uL Wiśniowej). Założono sześć wykopów. Odsłonięto jednolity układ warstw: 
l -piaszczysto-gliniasty, zwarty humus do głębokości 0,35-0,4 m, 2 - piaszczysto-gli
niasta warstwa kulturowa, ciemnoszara, z wkładkami szarej i brązowoszarej, nasycona 
polepą, kamieniami i żużlem soplowym, silnie pozagłębiana do poziomu 0,75-1,15 m, 
3- calec piaszczysto-gliniasty z dużą zawartością rudy darniowej . W zachodniej części 
badanego obszaru odkryto sześć obiektów: owalną jamę prażalniczą ze zwaliskiem rudy 
na dnie (długość 260 cm, szerokość 180 cm, dno na głębokości 0,86 m), dwie jamy 
pasłupowe wzmocnione kamieniami i gliną na krawędziach oraz trzy nieregularne jamy 
śmietniskowe. Zespół materiałów zabytkowych zawiera 560 fragmentów ceramiki, 5 
rozcieraczy kamiennych oraz duże ilości polepy i ułamków żużla soplowego. Na bada
nym fragmencie stanowiska odsłonięto skrajne, zachodnie obiekty osady oraz rozległy 
obszar starożytnych wyrobisk, z których wydobywano rudę darniową. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie. 

Badania będą kontynuowane. 



Pruszków, st. 9, 
gm. loco, woj. warszawskie 

PRZYLESIE DOLNE, st. 9, 
gm. Grodków, 
woj. opolskie, 
AZP 88,32/1 

gm. Jemielno, 
woj. leszczyńskie, 
AZP 70,24/49 

patrz: wczesna epoka brązu I 
u 
Q 
V) 

~ 
pracownia metalurgiczna kultury przeworskiej (okres wędrówek ludów, faza D) ~ 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez dr. Artura 3:: -o 
Błażejewskiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane ~ 

przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,66 ara. ~ 

Stanowisko odkryte zostało w 1991 r, podczas badań AZP, przez mgr. Piotra Kubo, 3:: 
V) 

wa. Położone jest na wyraźnym wyniesieniu, na łagodnym stoku opadającym do małej ::l2 
doliny drobnego cieku, około 1000 m na południowy zachód od wsi Przylesie Dolne. o 
Na powierzchni stanowisko występowały liczne żużle, dlatego zostało ono określone 
jako pracownia metalurgiczna. Występowanie żużla wyznaczyło granice stanowiska. 

Wykop został założony w miejscu dużego zagęszczenia występowania żużli. Warstwa 
humusu zalegała do 0,3 m. W zachodniej części wykopu na tej głębokości odkryto dwa 
skupiska żużla żelaznego i kamieni. Poniżej tych skupisk odkryto dwa obiekty. Obiekt 
drugi okazał się współczesnym wkopem. Obiekt pierwszy pełnił zapewne funkcję jamy, 
w której składano węgiel drzewny stosowany w produkcji żelaza. 

Stanowisko zostało w znacznym stopniu zniszczone głęboką orką. Pewną rolę 
w niszczeniu pierwotnego układu stanowiska odegrały procesy stokowe. 

Podczas badań pozyskano liczne grudki żużla i rudy żelaznej różnej wielkości. Część 
z nich wytypowano do analiz specjalistycznych jako materiał porównawczy. Odkryto 
też fragmenty ceramiki. 

Potwierdzono, że stanowisko jest pracownią kultury przeworskiej, użytkowaną we 
wczesnej fazie okresu wędrówek ludów. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicz, 

nych", t. 40. 
Badania będą kontynuowane w miarę potrzeb. 

cmentarzysko kurhanowe kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez prof. dr. Tadeusza Ma, 

kiewicza i mgr. Andrzeja Michałowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez PSOZ. Kontynuacja badań. Przebadano 
powierzchnię około 2 arów. 

Prace były kontynuacją badań prowadzonych w latach 1989,1996, w trakcie których 
zbadano całkowicie trzy kurhany (nry 2 - 4) i rozpoczęto rozkopywanie ostatniego 
kurhanu- nr l, położonego skrajnie w kierunku wschodnim. 

Celem prac w obecnym roku było wykonanie całościowego planu nasypu kamien, 
nego kurhanu oraz eksploracja grobu. 

Prace rozpoczęto od oczyszczenia nasypu kamiennego a następnie wykonano jego 
plan w skali 1:20. Nasyp kamienny miał kształt analogiczny, jak w wypadku sąsied, 
niego kurhanu nr 2, tzn. w postaci dookolnego wału kamiennego z pustą przestrzenią 
w środku. Różnica polegała na tym, że w wypadku kurhanu nr 2 pusta przestrzeń 
w środku miała kształt kolisty, zaś w wypadku kurhanu nr l miała ona kształt zbliżony 
bardziej do kwadratu. 

Sam nasyp kurhanu miał kształt od strony zewnętrznej dość nieregularny, zbliżony 
do kwadratu o wymiarach 12 x 12m, a pusta przestrzeń we wnętrzu, również kształtu 
zbliżonego do kwadratu miała wym. około 4 x 4 m. Wymiary te są analogiczne do 
wymiarów w kurhanie nr 2, który miał średnicę 12 m, a przestrzeń w środku średnicę 
4 m. Tak więc szerokość wału u podstawy wynosiła tyle, ile szerokość wewnętrznej, 
pustej przestrzeni. 

Po wykonaniu planu nasypu kamiennego zdjęto nasyp w ćwiartce południowo 
wschodniej obiektu, wykonując plany przekrojów pionowych wału w tej części. Na, 
syp kamienny kurhanu miał wysokość około lm. Był on bardziej zwarty od strony 
wewnętrznej, natomiast mniej zwarty od zewnątrz. Jest to wynik zniszczeń. U dołu 
nasypu występowały wyraznie większe kamienie. 
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RÓWNINA DOLNA, 
st. III, gm. Korsze, 
woj. olsztyńskie, 
AZP 15-68/6 

gm. Nadarzyn, 
woj. warszawskie, 

AZP 60-64/34 

Po zdjęciu nasypu kamiennego w ćwiartce południowo-wschodniej oraz bruku 
kamiennego w środku kurhanu, odczyszczono powierzchnię na poziomie calca, który 
tworzyła glina. Rysowały się tutaj 2 niewielkie jamy. W trakcie eksploracji okazało się 
jednak, że były to wyłącznie przebarwienia powierzchniowe, nie zaś celowe obiekty. 
W centralnej części nie było grobu. Natomiast w warstwie pod kamieniami występo
wały ślady spalenizny oraz liczne ułamki ceramiki. Charakter tej warstwy oraz kwestię 
obecności ewentualnego grobu wyjaśnić mogą tylko przyszłe badania przy odsłonięciu 
pełnej powierzchni pod kurhanem. Na tym zakończono prace w 1997 r. W trakcie ba
dań znajdywano liczne ułamki cerarniki kultury przeworskiej oraz mniej liczne z okresu 
nowożytnego. Nie znaleziono innych zabytków. 

Równocześnie prowadzono prace rekonstrukcyjne kurhanu nr 2 w celu odtwo
rzenia go w pierwotnym kształcie, tzn. sprzed zniszczeń. Usypano nasyp kamienny na 
całej powierzchni na wysokości około 50 cm. Naszym zdaniem uzasadniona jest pełna 
rekonstrukcja najlepiej zachowanych kurhanów nr l i 2 oraz kurhanu nr 3, który jako 
jedyny posiadał zachowany wieniec kamienny. 

Mateńały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu. 
Wyniki badań zostaną opublikowane. 
Prace zakończono. 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza 
cmentarzysko z późnego okresu wpływów rzymskich (III-V w.) 
osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Mańę Wielgus
Wysocką i Jacka Wysockiego. Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Łącznie 
przebadano powierzchnię 5 arów. 

Prace skoncentrowano w obrębie terenu najbliższego wybierzyska piaśnicy. Prowa
dzono jednocześnie eksplorację na cmentarzysku (wykopy 17, 19, 21, 22) i w części 
osadniczej (wykop 16- niezakończona eksploracja w roku 1996, wykopy 18, 20). 
W obrębie osadniczej części stanowiska eksplorowane były obiekty osady wczesno
średniowiecznej - paleniska i jamy, w wypełniskach, których znajdował się mateńał 
ceramiczny oraz kostny. W obrębie wykopu 20, pod około BO-centymetrową warstwą 
piasku pochodzenia eolicznego, stwierdzono występowanie osadniczej warstwy z wczes
nej epoki żelaza. Na badanej części cmentarzyska odsłonięto kolejną partię grobów 
jamowych (30 obiektów) i popielnicowych (4 obiekty) oraz pochówki szkieletowe 
końskie (5 obiektów). Zarówno groby popielnicowe, jak i jamowe, wyposażone były 
w dużą ilość przedmiotów (osełki, przęśliki ceramiczne i bursztynowe, noże i nożyce 
żelazne, sprzączki, nity, okucia), ozdób brązowych i żelaznych (fibule kuszowa te) 
oraz paciorków szklanych i bursztynowych. Groby popielnicowe zawierały znacznych 
rozmiarów popielnice obsypane szczątkami stosu. W grobach jamowych kości (nie
jednokrotnie przemyte) występowały często w zwartej konkrecji, sugerującej umiesz
czenie ich w chwili pochówku w organicznym pojemniku. Zarówno groby jamowe, 
jak i popielnicowe, wyposażone były w przystawki. Zwraca uwagę duża ilość naczyń 
miniaturowych. Odkryte na cmentarzysku konie, o układzie szkieletu wskazującym na 
pochowanie żywego zwierzęcia, posiadały w wyposażeniu elementy rzędu (sprzączki, 
nity, rozdzielacze, aplikacje) oraz żelazne wędzidła. 

Mateńały i dokumentacja z badań znajdują się w PSOZ w Olsztynie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane. 
Z uwagi na stałe zagrożenie stanowiska badania na cmentarzysku będą kontynu-

ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit) 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (okres halsztacki) 
osada hutnicza kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
ślady zabudowań dworskich z XVI w. 



RYBClYZNA, st. 6, 
gm. Rajgród, 
woj. łomżyńskie, 
AZP 25-82/43 

Przedinwestycyjne, ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie O 
od maja do września z przerwą w sierpniu przez dr. Adama Walusia przy współudziale Q 

(/) 

mgr. Dariusza Manasterskiego. Finansowane przez Pangamo, Sp. z o.o. z siedzibą :E 
w Grodzisku Mazowieckim. Pierwszy sezon badań. Przebadano 12,116 m2• ~ 

Stanowisko zlokalizowane jest na stoku i krawędzi terasy rzeczki Zimna Woda, 3: -o 
w zachodniej części wsi Rusiec. Powierzchnia jego wynosi ponad 5 ha. Odkryto i wy- ~ 

eksplorowano w całości 270 obiektów: 244 piece hutnicze, kamienno-drewnianą ~ 

studnię, 5 obiektów mieszkalnych w typie półziemianek oraz 19 jam o charakterze 3: 
(/) 

gospodarczym. Najliczniej reprezentowane piece hutnicze, o średnicach od 60 do blisko ~ 
::.<: 

100 cm, z zachowanymi niekiedy resztkami glinianych szybów, tworzyły dwa skupi- o 
ska: pierwsze, złożone z 214 dymarek, znajdowało się w północnej partii stanowiska, 
drugie, obejmujące 25 pieców, w części południowej. Pomiędzy skupiskami znajdował 
się pusty pas szerokości 75 m. Kamienno-drewniana studnia, związana bez wątpienia 
z produkcją hutniczą, usytuowana była na północnym krańcu skupiska pierwszego. 
Wszystkie obiekty określone jako mieszkalne zlokalizowane były w zachodniej partii 
stanowiska i wyznaczały od tej strony jego skraj. W wypełniskach tych obiektów znale
ziono ułamki ceramiki z wczesnego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz gliniany 
przęślik . Z okresu wpływów rzymskich pochodziła też zdecydowana większość obiektów 
określonych jako jamy. Tylko trzy z nich zawierały ceramikę kultury łużyckiej, a jedna 
ułamki naczynia z XII-XIII wieku. W południowo-wschodniej partii badanej części 
stanowiska natrafiono na liczne materiały z XVI w.: ułamki ceramiki, kafle z polewą, 
fragmenty cegieł (tzw. palcówki) oraz srebrną monetę pruską z 1542 roku. Ze względu 
na charakter materiału późnośredniowiecznego, dopuścić należy możliwość istnienia 
w tym miejscu zabudowań dworskich. O istnieniu w Ruścu tego typu obiektu wraz 
z murowaną kaplicą informują źródła historyczne. 

Badania będą kontynuowane. 

obozowisko kultury janisławickiej (mezolit) 
obozowisko kultury niemeńskiej (eneolit) 
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 
osada z późnego okresu wpływów rzymskich 
osada z fazy prudziskiej (okres wędrówek ludów, fazy D i E) 
osada wczesnośredniowieczna 
osada póznonośredniowieczna 
osada nowożytna- "Dworczysko" 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 6 do 23 paź
dziernika przez mgr. Jerzego Marka Łapo. Finansowane przez PSOZ. Przebadano 
powierzchnię 409m2• 

Badania miały charakter intrerwencyjny w związku z konsekwentnym niszczeniem 
stanowiska poprzez budowę domków letniskowych oraz rozjeżdżanie przez samochody 
szczytowych partii piaszczystego pagórka. 

Stanowisko położone jest na piaszczystym cyplu, na zachodnim brzegu jeziora 
Dręstwo, 1000 m na południowy wschód od wpływu rzeki Jegrzni. Zostało odkryte 
w 1989 roku podczas badań powierzchniowych. Stwierdzono wówczas m.in. obozowiska 
kultur janisławickiej i niemeńskiej, obozowisko z mezolitu- epoki brązu, osady z póź
nego okresu wpływów rzymskich- okresu wędrówek ludów, wczesnego średniowiecza 
i okresu nowożytnego. 

Badaniami objęto przestrzeń 409,5 m2 stanowiska w obrębie sektora B, wydzielo
nego w 1989 roku przez J. Brzozowskiego i]. Siemaszkę. Założono 2 wykopy: I (11 x 
18m) i II (8 x 25 m).Eksplorację prowadzono warstwami naturalnymi, ewentualnie 
warstwami mechanicznymi, ale w obrębie warstw naturalnych. W ramach wykopu nr 
l, pod warstwą humusu, odsłonięto warstwę brązowego piasku, w której znajdowały 
się zabytki ceramiczne z wczesnego średniowiecza oraz okresu nowożytnego. Pod nią, 
w północnej części wykopu znajdowała się ciemnoczarna warstwa kulturowa z dużą 
ilością fragmentów naczyń ceramicznych, obtaczanych, które na podstawie morfologii 
można datować na koniec wczesnego średniowiecza, ewentualnie na początek późnego. 
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SANOK, st. 54, 
gm.loco, 
woj. krośnieńskie, 
AZP 113-78/96 

We wschodniej części wykopu odnotowano warstwę kulturową o konsystencji zbliżonej 
do torfu, w której oprócz cerarniki {analogicznej do tej z poprzedniej warstwy), tkwiło 
wiele węgli drzewnych, kawałków drewna a zwłaszcza kawalków kory oraz trzy drew
niane belki. W warstwie tej odkryto również fragment pływaka do sieci wykonanego 
z kory oraz zwój kory brzozowej {podpałka). W środkowej i wschodniej części wykopu 
pod warstwami średniowiecznymi znajdowała się warstwa szarego piasku, w której 
znajdowały się fragmenty naczyń ręcznie lepionych, które wydatowano na późny okres 
wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów. W wykopie nr l zarejestrowano również 
zabytki krzemienne {warstwa 6), które należy wiązać z najstarszymi fazami osadnictwa 
na stanowisku. Odkryty obiekt l wydatowano na wczesne średniowiecze. Pełnił on 
być może rolę półziemianki. Z obiektem tym sąsiadował bezpośrednio obiekt lO Gama 
o ciemnoszarym wypełnisku). Pozbawiony był on jednak materiału zabytkowego, co 
uniemożliwia określenie jego związku z półziemianką. 

W wykopie nr 2, pod cienką warstwą humusu odsłonięto zarysy 20 jam, {z czego 
trzy tworzyły pary) oraz ślady po palu i słupie{?). Obiekty były zniszczone przez orkę. 
Materiał zabytkowy to przeważnie fragmenty naczyń ceramicznych ręcznie lepionych. 
Jedynym zabytkiem wydzielonym był paciorek wykonany z białego materiału (szkło?), 
który został odkryty w obiekcie 12 a. Wszystkie jamy wydatowano na okres wpływów 
rzymskich i okres wędrówek ludów. W południowej części wykopu odnotowano war
stwę, w której znajdowały się zabytki z epoki kamienia. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż w badanej części stanowiska odkryto ciekawe 
i bogate ślady osadnictwa zachodniobałtyjskiego z I tysiąclecia n.e. 

Znalezione naczynia z odciskami palcowo- paznokciowymi pod krawędzią wylewu, 
oraz inne, o powierzchniach brzuśców pokrytych pasmami odcisków paznokciowych 
znajdują swoje liczne analogie na terenie Polski północno - wschodniej i można je 
wydatować na fazy D i E okresu wędrówek ludów i przyporządkować tzw. fazie pru
dziskiej. 

Z kolei końcowa fazę funkcjonowania wczesnośredniowiecznej Jaćwieży reprezentuje 
zwłaszcza obiekt l, w którym obok ceramiki obtaczanej odkryto też fragmenty siwaków 
z wyświecanymi powierzchniami. Ich obecność może przemawiać za datowaniem tej 
fazy osadniczej na czasy już po podboju krzyżackim przy zachowaniu silnych tradycji 
pogańskich. 

Zabytki znajdują się w zbiorach Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. 
Badania ratownicze powinny być kontynuowane. 

• • - " \ - \ l ( ~ l 

osada z wczesnej epoki brązu 
osada z epoki brązu - okresu halsztackiego 
ślady osadnictwa z okresu lateńskiego{?) 
osada z okresu wpływów rzymskich 
osada z wczesnego i późnego średniowiecza 
osada z okresu nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 22 sierpnia do 
8 września przez mgr Annę Muzyczuk {Muzeum Okręgowe w Krośnie). Finansowane 
przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 192 m2• 

Prace koncentrowały się we wschodniej części stanowiska. Stratygrafia pionowa 
przedstawiała się następująco: pod humusem zalegającym do głębokości 20-30 cm 
wystąpiło podglebie, miejscami o charakterze warstwy kulturowej, niżej żółta glina 
calcowa. Badania utrudniały płytko zalegające {szczególnie w części północnej i pół
nocno-wschodniej) wody gruntowe. W warstwie podglebia odsłonięto zarysy dwóch 
jam osadowych, a w calcu 21 śladów po słupach. Jamy wyeksplorowano częściowo, 
ich zasięg bowiem wykraczał poza granice wykopu fundamentowego. Na uwagę za
sługuje obiekt 2- pozostałości domostwa o uchwyconych wymiarach 3,2 x 2,2 m, 
z płaskim dnem na głębokości 0,9 m i śladami 13 dołków pasłupowych na obrzeżach 
wypełniska. W obiekcie wystąpiło prawie 600 fragmentów naczyń z okresu wpływów 
rzymskich, fragmenty szpili żelaznej, fragmenty kamieni żarnowych, kości zwierzęce, 
gładziki. Z pozostałych obiektów, humusu i podglebia pochodzi ponad 200 fragmentów 



Sędzin Drugi, st. 53, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie 

SIEDLEC, st. 17, 
gm. Bochnia, 
woj. tarnowskie, 

AZP 104-60/123 

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

naczyń, 8 wyrobów z krzemienia z radiolarytu, 14 fragmentów silnie skorodowanych 
przedmiotów żelaznych, ułamki kości i zębów zwierzęcych, żużel, polepa, węgle drzew
ne. Wydobyto również fragment naczynia grafitowego, który należy łączyć z kulturą 
lateńską. 

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

patrz: neolit 

cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 8 do 30 września 

przez mgr. Jerzego Okońskiego (Muzeum im. St. Fischera w Bochni). Finansowane 
przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 512m2• 

Wyeksplorowano 7 zespołów grobowych (nr 16-22/97) oraz uzyskano serię 21 zabyt
ków żelaznych z warstwy humusu. Stanowisko było bardzo zniszczone; w czasie badań 
powierzchniowych AZP, późniejszych weryfikacyjnych oraz wykopalisk sezonu 1996 
stwierdzono obecność na powierzchni skupisk materiału, kości i zabytków żelaznych 
z rozorywanych grobów. Spośród pochówków wyeksplorowanych w 1997 r. jedynie 
3 zespoły (18, 20 i 22/97) były lepiej zachowane: miąższość wypelnisk jam grobowych 
wynosiła do 25 cm. Pozostałe obejmowały denne części jam lub nawet tylko wmywy 

wypełnisk grobów w calec (przebarwienia z nielicznymi komponentami kulturowymi) . 
Pochówki były grobami ciałopalnymi bezpopielnicowymi. Ich wyposażenie cechowało 
ubóstwo inwentarza, choć obraz jest zdeformowany stanem zachowania. Poza zespołem 
wyłącznie przepalonej ceramiki z jam grobowych pochodzi m.in. późnolateński szeroki 
grot, fragment zapinki, przebijak, kółko żelazne i przęślik. Konserwacji poddano 32 
przedmioty żelazne oraz zrekonstruowano 12 naczyń. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. St. Fischera w Bochni. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w pracy: Jerzy Okoński, Paulina Poleska Cmen

tarzysko kultury przeworskiej z mlodszego okresu przedrzymskiego na stan. 17 w Siedlcu, 
gm. Bochnia, "Rocznik Bocheński", t. V 

Badania zakończono. 

osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Marię Jażdżewską 

(Muzeum Miasta Pabianic). Finansowane przez PSOZ i Muzeum Miasta Pabianic. 
Dwudziesty drugi sezon badań. Przebadano 499,5 m2• 

W nawiązaniu do wykopów ubiegłorocznych w części południowo-wschodniej 
stanowiska (zagrożonej głęboką orką pod sadzonki) założono kolejne odcinki, o łącznej 
powierzchni niemal 500 m2 w tym 14 m2 odcinków sondażowych l x l m. Odkryto 
dwa kolejne obiekty mieszkalne (XLITI i XLN) -półziemianki o konstrukcji słupowej, 
zbudowane na planie prostokąta, ponadto pięć wielkich palenisk luźnych (71-7 5), 
osiem jam gospodarczych i liczne zaciemnienia, zawierające bryłki polepy. Chata XLIII 
o wymiarach 4,1 x 2,6 m, odkryta została na głębokości 40 cm (dno na głębokości 70-
75 cm). Na głębokości 25 cm od powierzchni ziemi, w obrębie chaty znaleziono ostrogę 
żelazną, asymetryczną, ze stożkowatym kolcem i bocznym haczykiem. Znaczną część 
chaty zajmowało ogromne palenisko z drobnych, przepalonych kamieni, a w centralnej 
części znajdowało się "klepisko" z czerwonawej, surowej gliny. Pod krótszymi ścianami 
(północną i południową) odsłonięto ślady dwóch słupów. Inwentarz chaty to: ceramika 
ręcznie lepiona, toczona na kole, kości zwierzęce, bryłki polepy. Chata XLN o wymia
rach 5 x 3,4 m, na głębokości 40 cm kształtu regularnego prostokąta, odkryta została na 
głębokości 30 cm. Stwierdzono w niej dwa paleniska: l - na głębokości 40 cm, 2- na 

głębokości 105 cm od powierzchni ziemi. Dno drugiego paleniska sięgało 165 cm od 
powierzchni ziemi. W przekroju podłużnym chaty (wschód-zachód) widoczne były 
ślady dwóch dużych slupów. Po wyeksplorowaniu wypełniska chaty, na głębokości 
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SKRZESZEW, st. XI, 
gm. Wieliszew, 
woj. warszawskie, 
AZP 52-65/48 

Sł.UPICE, st. 7, 
gm. Pakosławice, 
woj. opolskie, 
AZP 92-30/127 

105 cm odkryto ślady jeszcze pięciu innych słupów. Inwentarz, taki sam jak w chacie 
XLIII, uzupełniały ciężarek gliniany i osełka kamienna. Paleniska luźne, o przeciętnych 
wymiarach 120 x 150 cm, miały wypełniska intensywnie czarne, z dużymi kamieniami. 
Znajdowano w nich ceramikę ręcznie lepioną, toczoną na kole, fragmenty przedmiotów 
żelaznych, kości zwierzęce i polepę. Podobnie w jamach- inwentarz ruchomy to głównie 
ceramika ręcznie lepiona i toczona na kole (tzw. siemiechowska), charakterystyczna 
dla kultury przeworskiej w późnym okresie wpływów rzymskich, a nawet sięgająca 
V w. n.e., mająca odpowiedniki na stanowiskach w Walkowie i Kurnicy (badania mgr. 
B. Abramka), fragmenty przedmiotów żelaznych, osełki kamienne, przęśliki gliniane, 
części kamieni żarnowych. 

W rezultacie tegorocznych badań stwierdzono, że obiekty osadnicze odkryte w latach 
1995 i 1996, położone w znacznej odległości (80 cm) od wcześniejszych wykopów, są 
częścią tej samej osady, a nie osadą drugą. Widoczne w profilach ostatnio badanych 
odcinków zaciemnienia, zawierające materiały zabytkowe, wskazują na istnienie dal
szego ciągu osady, zajmującej teren zalesiony. 

Ze względu na niezwykle interesującą problematykę ciągłości osadnictwa w rejonie 
górnej Warty, badania powinny być kontynuowane. 

ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski /okres wpływów 

rzymskich, fazy A/B) 
osada kultury wieibarskiej (późny okres wpływów rzymskich, faza C) 
osada wczesnośredniowieczna (XII/XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 12 do 13 lipca 
przez mgr. Marka Czarneckiego (Archaeology and Art Warszawa) na zlecenie PSOZ. 
Finansowane przez inwestora prywatnego. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię l ,4 ara. 

Badania prowadzono w południowej części stanowiska w trzech wykopach pełno
płaszczyznowych i jednym sondażowym. 

Zaobserwowano następujące warstwy: 1-piaszczysto-gliniasty humus (26-30 cm), 
2- calec piaszczysto-gliniasty i gliniasty. Stwierdzono brak warstwy kulturowej, jedynie 
w stropie calca odkryto pojedyncze "wdeptane" skorupy. Odsłonięto 3 obiekty starożyt
ne: obiekt l -jamę zasobową ( 112 x 119 cm, dno na głębokości 0,56 m) o wypełnisku 
brunatno-szarym, zawierającą dużą ilość kości zwierzęcych, ceramiki i polepy (kultura 
wielbarska) i obiekt 2 -ziemiankę (250 x 160, dno na głębokości 0,80 m), o wypełnisku 
warstwowanym, górą czerwony, przepalony piach i fragmenty zwęglonej konstrukcji 
(kultura przeworska) i obiekt 3 - jamę zasobową. Pozyskane materiały zabytkowe to: 
około 180 fragmentów ceramiki, głównie z obiektów kultury przeworskiej i kultury 
wieibarskiej oraz pojedyncze przykłady kultury trzcinieckiej i wczesnośredniowieczne, 
polepa, kości zwierzęce i kości przepalone (około 40 fragmentów), rozcieracz kamien
ny. Stanowisko zlokalizowane jest na wyodrębnionym cyplu terenowym, otoczonym 
starorzeczarni-w terenie atrakcyjnym do zamieszkania w starożytności, istnieje zatem 
duże prawdopodobieństwo dokonania interesujących odkryć, tym bardziej, że gliniaste 
podłoże doskonale zakonserwowało obiekty, nie dopuszczając do zniszczenia ich przez 
głęboką orkę. 

Badania będą kontynuowane. 

osada hutnicza kultury przeworskiej (fazy C
3
-D) 

Sondażowe badania, przeprowadzone w dniach od 18 do 30 sierpnia przez mgr 
Ewę Matuszczyk. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 107 m2. 

Przeprowadzone badania wykopaliskowe miały na celu weryfikację lokalizacji i za
sięgu stanowiska oraz określenie stopnia zagrożenia głęboką orką. 

W wykopach 1/97 i VII/97, który stanowił niejako przedłużenie wykopu I w kie
runku południowym, poniżej warstwy ornej o grubości około 35 cm wystąpiła warstwa 
kulturowa o miąższości około 40 cm zawierająca liczne kawałki żużla dymarkowego, 



STARY DYBÓW, st. XIII, 
gm. Radzymin, 
woj. warszawskie, 
AZP 52~68/125 

• l".> ~.-'\ • • • l ,-· ;- . 

STARY DYBÓW, st. XN, 
gm. Radzymin, 
woj. warszawskie, 
AZP 52~68/126 

fragmenty naczyń i kawałki polepy; niewątpliwie rodzaj hałdy, która powstała w wyniku O 
prowadzonej w tym miejscu intensywnej produkcji hutniczej. Q 

V') 

W wykopie Il/97, usytuowanym w odległości 34 m na południe od wykopu I/97, =E 
pod warstwą ziemi ornej , wystąpiła duża jama gospodarcza, która zagłębiała się w calec ~ 
do głębokości 1,12 m. W wykopie V/97 usytuowanym w odległości około20m na 3: 
południe od wykopu II wystąpiły trzy niewielkie, płytkie jamy (ślady po słupach?). -~ 
W pozostałych wykopach: III, IV i VI/97, bezpośrednio pod warstwą orną o grubości ~ 
35-40 cm wystąpiła żółtobrunatna glina calcowa. 3: 

V') 

W wyniku badań uzyskano dużą ilość żużla dymarkowego, fragmenty naczyń kultury ~ 
przeworskiej z późnego okresu rzymskiego, kawałki polepy i kości zwierzęce . B 

Ustalono, że stanowisko w niewielkim stopniu jest niszczone podczas orki, która 
prowadzona jest do głębokości nieprzekraczającej 30 cm. Z całą pewnością, część osady, 
w której koncentrowała się wytwórczość hutnicza, znajdowała się bliżej kulminacji 
wzniesienia, tj . w pobliżu miejsca występowania warstwy kulturowej, którą częściowo 
uchwycono w wykopach I i VII/97. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 r." 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich) 

osada późnośredniowieczna 
osada nowożytna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 31 październi, 
ka do 16 listopada przez mgr. Sławomira Żółkowskiego (P.H.U. ANWIT Warszawa) . 
Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Warszawie. 

Stanowisko Stary Dybów st. XIII położone jest na krawędzi doliny rzeki Rządzy (na 
południe od stanowisk Stary Dybów st. XI i st. XII). W trakcie badań AZP w 1993 
roku nie uchwycono zasięgu tego stanowiska w kierunku zachodnim i południowo, 
zachodnim ze względu na utrudnioną obserwację powierzchniową. Aktualne badania 
na lewym oraz prawym pasie budowanej obwodnicy pozwoliły na uchwycenie tego 
zasięgu . Na prawym pasie projektowanej obwodnicy, na odcinku240m założono 12 
arowych wykopów. W wykopach usytuowanych w południowej części badanego pasa 
odkryto 10 obiektów osadniczych z ceramiką kultury przeworskiej (młodszy okres 
przedrzymski - okres wpływów rzymskich). W bardziej na północ usytuowanych 
wykopach stwierdzono luźne fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej. 
Natomiast w najbardziej skrajnie na północ wysuniętych wykopach nie stwierdzono 
żadnych znalezisk, występowała tam warstwa zbitej gliny. 

osada z okresu wpływów rzymskich 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 31 pazdzierni, 

ka do 16 listopada przez mgr. Sławomira Żółkowskiego (P.H.U. ANWIT Warszawa) . 
Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Warszawie. 

Stanowisko Stary Dybów st. XIV położone jest stycznie do budowanej obwodnicy. 
W tej strefie budowana była droga równoległa do pasa budowy obwodnicy (lewa jezd, 
nia, na odcinku Dybów- Dybów Folwark). Wytyczono tutaj 20,metrowej długości pas 
sondażowy, uzyskując profil tej partii terenu. Nie stwierdzono tu żadnych obiektów ani 
też warstw kulturowych poza kilkoma fragmentami ceramiki starożytnej w humusie 
oraz śladami gleby kopalnej. Wydaje się, iż stanowisko Stary Dybów st. XIV nie sięga 
strefy drogi równoległej do obwodnicy, leżąc poza nią. Natomiast odkryte wiosną 
1997 roku obiekty w obrębie lewego pasa tego odcinka obwodnicy prawdopodobnie 
wyznaczają zachodni skraj stanowiska Stary Dybów st. XIII, którego ślady od):cryto na 
prawym pasie obwodnicy. 
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Stodzew, st. 3, 
gm. Parysów, woj. siedleckie 

STRZELCE MAŁE, st. 13, 
gm. Szczurowa, 
woj. tarnowskie, 

AZP 101-62/42 

Targonie, st. 5, 
gm. Regimin, 
woj. ciechanowskie 

TARNOWIEC, st. l, 
gm. Tarnów, 
woj. tarnowskie, 
AZP l 04-66/14 

TARNOWO 
PAł..UCKIE, st. 13, 
gm. Wągrowiec, woj. pilskie, 

AZP 43-31/108 

patrz: wczesna epoka żelaza 

--------~----------------------------------------~~~ 
osada z młodszego okresu rzymskiego, zespoły typu Strzelce Małe, fazy C2-D 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 maja do 12 czerwca przez 
mgr. Jerzego Okońskiego (Muzeum im. St. Fischera w Bochni). Finansowane przez 
Komitet BadańNaukowych (projekt l HO l G 021 09). Drugi sezon badań. Przebadano 

powierzchnię 52,6 m2• 

Prace prowadzono w ramach projektu badawczego "Mikroregion osadniczy kultury 
przeworskiej na prawobrzeżu dolnego biegu Raby". Badania koncentrowały się w części 
produkcyjnej osady- pracowni garncarskiej. 

Bezpośrednio pod warstwą humusu (20 cm) wyróżniono m.in. obiekt 4/97, którym 

był kolejny na stanowisku piec garncarski. Miał on rzut nieregularny (m.in. czworokątny 
w części północnej). Kanał dzielący komorę paleniskową i narożnik północno-zachodni 
pieca wyszalowane były drewnem. Na południe od łukowatej ściany pieca znajdowała 

się podkowiasta w rzucie, wylepiona z gliny konstrukcja podstawy miecha, łączącego 
się otworami z wnętrzem komory paleniskowej. Na południe od tej konstrukcji, w osi 

całego założenia znajdowała się owalna jama o wymiarach l, 70 x 1,66 m, łagodnie nie
ckowatym przekroju i miąższości do 25 cm. Powstała ona niewątpliwie podczas obsługi 
miecha. Ku północny znajdowała się wyeksplorowana w części jama przypiecowa. Kanał 

wlotowy dzieliła wylepiona z gliny przegroda w formie rury. Otwory komory pieca były 
wymodelowane w postaci sfazowanych prostokątów. Piec 3/97 był bardzo interesującym 
założeniem, bez analogii na terenie Barbaricum. Zbudowano go na miejscu starszego 

pieca, który został poziomo "ścięty" i dokładnie wyczyszczony oraz wypełniony caleową 
gliną. Piec 4/97 był zorientowany prostopadle względem młodszego, wzdłuż kierunku 
wschód-zachód. Miał rzut owalu o wymiarach maksymalnych 2,3 x 1,22 m. Przegroda 
komory paleniskowej w postaci litej ścianki przechodziła do kanału wlotowego pieca. 
Jama przypiecowa tego pieca miała rzut zbliżony do trójkąta z nieregularną ścianą 
wschodnią (od strony pieca) i wymiary 4 na maksymalnie 4,1 m. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. St. Fischera w Bochni. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w pracy J. Kordecki, J. Okoński, Piece gamcar

skie z osady na stanowisku 13 w Strzelcach Małych, gm. Szczurowa, "Rocznik Bocheński", 
t. V 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 17 lipca do 8 

sierpnia przez mgr. mgr. Andrzeja Szpunara i Jerzego Okońskiego (Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie). Finansowane przez Komitet BadańNaukowych (projekt l HO l 007713) . 
Drugi sezon badań. 

Przebadano powierzchnię l ara. 

Osada o powierzchni ponad 3 ha, przebadana została prawie w całości w 1995 roku. 
Badania w 1997 r. dotyczyły jednego obiektu (zasypanego w 1995 r.). 

Obiekt nr 309 - pozostałość po "wędzarni" z wannowatą konstrukcją kamienną 
- został odsłonięty ponownie i wyeksplorowany w całości. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich, poł. II w.-1 poł. III w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Mirosła
wę Dernogę (PSOZ Piła). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 400m2• 



Trzcinica, st. 25, 
gm. Jasło, woj. krośnieńskie 

WALKÓW,KURNICA, 
st. l, 
gm. Osjaków i Konopnica, 
woj. sieradzkie, 
AZP 75-45/- i 76-45/-

Wąsosz, st. 9, 
gm. Zlotów, woj. pilskie 

WEKLICE, st. 7, 
gm. Elbląg, woj. elbląskie, 

AZP 17-53/1 

Odsłonięto dom posłupowy o powierzchni 28m2, którego konstrukcja wspierała się O 
na ośmiu słupach. Wewnątrz znajdowały się trzy paleniska i dwie jamy. Na zbadanym 5Z 

V) 

obszarze zarejestrowano także 12 palenisk zlokalizowanych w pobliżu budynku, 4 jamy :E 
oraz piec gospodarczy. Wśród form naczyń wyróżniono garnki, naczynia misowate, ~ 
misy i naczynia donicowate. Na podstawie analizy ceramiki osadę datuje się na prze- 3: -o 
łom wczesnego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz początek późnego okresu ~ 
wpływów rzymskich. 1r 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Pile. 3: 
V) 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Studiach i Materiałach do Dziejów Pa- ~ 
łuk" . (5 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka brązu 

osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich, fazy Ct'D) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Bogu

sława Abramka (Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu). Finansowane przez PSOZ. 
Drugi sezon badań. Zbadano północną i północno-zachodnią część osady, łącznie 
sondażowo 4900 m2 powierzchni, w tym 430 m2 szczegółowo. 

Odkryto 59 obiektów, w tym: 3 chaty i 2 obiekty gospodarcze (powierzchnie od 8,5 
m2 do 17 m2), 14 palenisk, 28 jam (w tym jedna przypuszczalnie o charakterze kulto
wym?), 11 dołków i skupisko przepalonych kamieni. W kilku wykopach natrafiono 
na resztki warstwy kulturowej. Materiał zabytkowy obejmuje: 3923 ułamki ceramiki 
ręcznie lepionej (w tym fragmenty kilku naczyń zasobowych), 189 ułamków cienkoś
ciennej ceramiki toczonej, 22 zabytki metalowe (nożyki, fragmenty sierpa, zniszczoną 
fibulę żelazną, kawałki okuć i inne bliżej nieokreślone), przęśliki, polepę, obfity mate-
riał kostny oraz fragmenty kamieni żarnowych. Na wyróżnienie zasługują fragmenty 
naczynia wiązanego z kultem płodności (dookolny pierścień z trzema miniaturowymi 
naczynkami), znalezione razem z zestawem małych czarek. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Sieradzkim Roczniku Muzealnym". 
Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Jerzego Okulicza

Kozaryna (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) z udziałem prof. 
Łucji Okulicz-Kozaryn (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) oraz dr. Przemysława 
Wielewiejskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). W badaniach 
wzięło udział 12 studentów archeologii UW oraz ochotniczo mgr Marek Jagodziński 
i mgr Grzegorz Stasiełowicz z Muzeum w Elblągu. Finansowane przez Komitet Badań 
Naukowych oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejny sezon 
wieloletnich badań. Przebadano powierzchnię l ,8 ara. 

Celem wykopalisk w sezonie 1997 było przebadanie nieeksplorowanej luki w za
chodniej części stanowiska a także uchwycenie wschodniej granicy cmentarzyska. 
W związku z tym w tych partiach otworzono dwa wykopy. Wykop I w zachodniej części 
obejmował Ar 17-16 działka B/D; Ar 17-17 działka B; wykop II we wschodniej partii 
zlokalizowany był na arach 20-16 działka D oraz 21-16 działka C/D. N a obu wykopach 
uwzględniono także pas około l metra z sąsiednich zbadanych działek dla pewności 
uchwycenia wszystkich zarysów grobów. W trakcie badań odkryto 24 groby ciałopalne 
oraz 41 szkieletowych - numery od 351 do 404 (kilka numerów oznacza podwójne 
groby). Na wykopie I zlokalizowano 19 grobów szkieletowych i 7 ciałopalnych popiel
nicowych, z których większość była zniszczona i uszkodzona, natomiast na wykopie 
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WĘSIORY, st. l, 
gm. Sulęczyno, 
woj. gdańskie 

Wieliczka, st. 98, 
gm. loco, woj. krakowskie 

Wierzbowa, st. l, 
gm. Wartkowice, 
woj. sieradzkie 

WIERZCHU CA 
NAGÓRNA, st. 3, 

gm. Drohiczyn, woj. 
białostockie, AZP 51-81/4 

II odkryto 17 grobów ciałopalnych (także zniszczonych) i 22 szkieletowe. Wystąpiły 
one w dużym zagęszczeniu na działkach zachodnich wykopu (20 -16D i 21-16C) na
tomiast na wschodniej działce (21-16D) odkryto tylko dwa groby szkieletowe i jeden 
ciałopalny, co świadczy o uchwyceniu w tym miejscu krańca cmentarzyska. Odkryte 
pochówki kultury wieibarskiej reprezentują wszystkie fazy chronologiczne użytkowania 
cmentarzyska począwszy od B2• do Cz- Najpóźniejszym zabytkiem jest pochodząca ze 
zniszczonego grobu ciałopalnego nr 359 przepalona zapinka brązowa typu Raupenfibeln 
datowana na fazy C/D1• Do najciekawszych pod względem obrządku pogrzebowego 
należą groby 360, 382, w których zmarłych złożono do trumny, na którą wykorzystano 
łódź dłubankę o sztucznie poszerzanych burtach. Zarysy łodzi pomimo silnie rozłożo
nego drewna były bardzo dobrze czytelne. W grobie 360 odkryto 3 brązowe zapinki 
oraz kulisty złoty wisiorek. Ponadto w S części grobu ustawiona była stela kamienna. 
Natomiast w grobie 382 bez wyposażenia spoczywał szkielet chłopca w wieku około 18 
lat. Tego rodzaju zwyczaj chowania jest zapewne zapożyczeniem obrządku pogrzebo
wego z Bornholmu i świadczy o szerokich kontaktach ze Skandynawią mieszkającej tu 
ludności. W wyniku badań stwierdzono wschodnią granicę cmentarzyska. Natomiast 
nadal nierozpoznane są części północna i północno-wschodnia gdyż porasta je gęsty 
zagajnik sosnowy. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w monografii stanowiska. 
W przyszłości badania powinny być kontynuowane. 

cmentarzysko płaskie i kurhanowe z kręgami kamiennymi kultury wieibarskiej 
(okres wpływów rzymskich) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Tadeusza Grabarczyka (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku i Uniwersytet Łódzki. Dziewiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 41 m2• 

Prace wykopaliskowe wznowiono po wcześniejszej eksploracji cmentarzyska przez 
J. Krniecińskiego, prowadzonej w latach 1955-1961 i 1963. Przeprowadzona analiza 
pianigraficzna jednoznacznie wykazała, że obiekt nie został całkowicie przebadany. 
W sezonie 1997 wytyczono 3 wykopy w południowej i północno-wschodniej części 
cmentarzyska; najciekawszych odkryć dokonano w wykopie południowym, który 
znajdował się w odległości 25 m na północ od środka kurhanu nr 20 (patrz plan w: 
J. Krnieciński, M. Blombergowa, K. Walenta, Cmentarzysko kurhanowe ze starszego 
okresu rzymskiego w Węsiorach w pow. kartuskim (w:) "Prace i Materiały Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna" nr 12, 1996) . 
W południowo-wschodnim narożniku odkryto pracownię obróbki stel kamiennych, 
które następnie były transportowane i ustawiane na kręgach, kurhanach oraz jako ozna
czenia tzw. pochówków płaskich. Podobną pracownię znamy z badań M. Mączyńskiej 
na cmentarzysku w Babim Dole-Borczu, gm. Somonino, woj. gdańskie. W obrębie tego 
sarnego wykopu odkryto pochówek popielnicowy zawierający wyłącznie spalone kości, 
oznaczony kolejnym numerem 111. Popielnica była mocno spękana i w znacznym stop
niu zniszczona. Reprezentuje ona situlę ornamentowaną wielowątkowo grupy VI. 

Badania powinny być kontynuowane ze względu na systematyczne niszczenie 
obiektu. 

patrz: neolit 

ślady osadnictwa mezolitycznego 
ślady osadnictwa z epoki brązu 
osada (i cmentarzysko?) kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski 

- okres wpływów rzymskich) 



Wojnicz, st. 3, 
gm. loco, woj. tarnowskie 

WÓLKA GRODZISKA, 
gm. Grodzisk Mazowiecki, 
woj. warszawskie, 
AZP 59-62/10 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Urszulę Perlikowską-Puszkarską O 
(Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez PSOZ. Drugi Q 

U) 

sezon badań. Przebadano powierzchnię 225m2• ~ 

Badania w 1997 r. koncentrowały się w zachodniej części stanowiska. Wytyczono ~ 

dziewięć wykopów. Wyeksplorowano trzydzieści obiektów, które można podzielić na: 3: -o 
półziemianki, paleniska, ślady po słupach (?) i obiekty o nieokreślonej funkcji. Te- ~ 

garoczne badania dostarczyły dużej ilości materiału zabytkowego o dużej rozpiętości ~ 

chronologicznej - od mezolitu, poprzez epokę brązu, do okresu wpływów rzymskich. 3: 
U) 

Pozyskano fragmenty ceramiki, kości zwierzęce, polepę, węgle drzewne, żużle i materiały ~ 
~ 

krzemienne. Zabytki wydzielone reprezentowane są przez: żelazną zapinkę kuszowatą o 
z podwiniętą nóżką, zbliżoną do typu A 162, datowaną na fazę C 1. , przedmioty rogowe 
i przęśliki gliniane. W warstwie kulturowej występowały pojedyncze przepalone kości 
ludzkie, które sygnalizują funkcjonowanie tu cmentarzyska. Stanowisko jest bardzo 
zniszczone przez głęboką orkę. Osadę w Wierzchucy Nagómej można wstępnie da
tować na okres wpływów rzymskich, materiał ceramiczny jest charakterystyczny dla 
kultury przeworskiej . Można wydzielić stosunkowo dużą ilość form typowych dla póź
nego okresu lateńskiego, pojawiają się jednak formy późniejsze. Na tym etapie badań 
trudno jednoznacznie stwierdzić, czy są to dwie fazy użytkowania osady, czy też mamy 
do czynienia z trwaniem form późnolateńskich jednocześnie z formami późniejszymi, 
związanymi z wpływami kultury wielbarskiej . 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie, a po opracowaniu zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Bia
łymstoku. 

Wyniki badań będą opublikowane. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Antoniego Smo
lińskiego (P.H.U. ANWIT Warszawa). Finansowane przez inwestora- firmę E. Wedel 
S. A. Warszawa, ul. Zamoyskiego 28/30. 

Pracami archeologicznymi objęto cały obszar wskazany decyzją WKZ (w granicach 
działek nr ew. 55/3 i 61/3- teren zakładu Oddziału "FRITO-LAY") tj. południowo
wschodni skraj stanowiska Obszar ten obejmuje północno-zachodni narożnik (trójkąt 
o wymiarach 20 x 30 x 35 m) projektowanego placu postojowo-manewrowego. Wytyczono 
trójkątny wykop o wymiarach20m (E-W) x 30m (N-S) x 35m (przeciwprostokątna). 

Stanowisko (osada kultury przeworskiej z I w. p.n.e. - III w. n.e., związana m.in. 
z produkcją żelaza) zajmuje rozlegle, piaszczyste wyniesienie, usytuowane 1-1,50 m 
ponad otaczającymi je od zachodu i północy łąkami. Na powierzchni stanowiska 
występują liczne fragmenty starożytnych naczyń glinianych. Badany obszar obejmuje 
południowo-wschodnią peryferię stanowiska- z jego powierzchni, przed rozpoczęciem 
prac wykopaliskowych zebrano 2 fragmenty cerarniki starożytnej (kultury przeworskiej) 
i kUka fragmentów ceramiki nowożytnej. 

W trakcie badań odkryto następujący układ nawarstwień: 
warstwa nr l: 
ziemia zepchnięta spychaczem w trakcie niwelacji terenu przeprowadzonej kilka lat 

temu, w trakcie budowy zakładu; warstwa o grubości 0,40-0,60 m zalegająca na całej 

powierzchni wykopu; niejednolita, barwy czamobrunatnej, z narzuconymi śmieciami 
(m.in. śladami wcześniejszej, współczesnej zabudowy tego miejsca) 

warstwa nr 2: 

zhumsowana, czarnobrunatna warstwa bagienna, zalegająca na całej powierzchni 
wykopu, o miąższości 0,40/0,50 m /w niektórych partiach silnie zniszczona przy niwelacji 
terenu - do kilku cm gruboścV 
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warstwa nr 3: 
glina caleowa zalegająca pod warstwą nr 2, z wodą podchodzącą już na głębokości 

1,40 m pod współczesną powierzchnią; barwy żółtej i żółtobrązowej; występująca O, 70-
1,00 m poniżej aktualnej powierzchni ziemi. 

Wszystkie badane warstwy były silnie nasiąknięte wodą. Nie stwierdzono (poza 
materiałami powierzchniowymi) żadnych zabytków, obiektów ani warstw archeolo

gicznych. 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że na badanym 

obszarze uchwycono południowo-wschodni skraj stanowiska archeologicznego, to jest 
brzeg obniżenia zapewne zabagnionego i wypełnionego wodą, do którego osada kultury 

przeworskiej zapewne dochodziła od północnego zachodu (jedynym tego śladem może 
być fragment grubościennego naczynia glinianego tej kultury znaleziony na powierzchni 

warstwy nr 1). 
Ustalono, że teren przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się w strefie 

poza badanym stanowiskiem, zajmując dawne zabagnione obniżenie terenu, gdzie nie 

wkraczało ówczesne osadnictwo. 
Badania zakończono. 

--~~ --------------------~--------------~--~--~--~~~--, l 
Wyszemhork, st. V, 
gm. Mrągowo, 

woj. olsztyńskie 

WYTYCZNO, st. 5, 
gm. Urszulin, 

woj. chełmskie, 

AZP 73-88/3 

ZAŁUSKIE 

KOŚCIELNE, st. l, 

uroczysko Maczugi, 

gm. Brańsk, 

woj. białostockie, 

AZP 45-84/13 

l 

! 

~--~~-~ 

patrz: wczesna epoka żelaza 

ski) 

obozowisko mezolityczne 
osada kultury amfor kulistych (neolit) 

osada kultury trzcinieckiej (?) {wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu-okres halsztacki) 

osada kultury pomorskiej(?) (wczesna epoka żelaza) 
materiały typu Werbkowice, grupa czerniczyńska (młodszy okres przedrzym-

materiały typu Dorohusk (okres wpływów rzymskich) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. mgr. Teresę 

i Wojciecha Mazurków (Muzeum Okręgowe w Chełmie). Finansowane przez PSOZ. 
Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 600m2• 

Odnotowano warstwę kulturową o miąższości do 20 cm, materiał ceramiczny, głów

nie z młodszego okresu przedrzymskiego; odsłonięto 29 obiektów z młodszego okresu 
przedrzymskiego. Ślady kultury przeworskiej datować można na fazy A(Az młodszego 
okresu przedrzymskiego. Natrafiono także na w całości zachowany kubek z obiektu 
222 o cechach kultury zarubinieckiej. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Chełmskim w Chełmie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", 
t. III, s. 93-97. 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa pradziejowego 

ślady osadnictwa z późnej epoki brązu 

cmentarzysko kurhanowe kultury wieibarskiej (późny okres wpływów rzym-
s kich) 

płaskie cmentarzysko szkieletowe (późne średniowiecze lub okres nowożytny) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 14 do 20 września 

przez mgr. mgr. Małgorzatę Karczewską i Macieja Karczewskiego (Pracownia Doku
mentacji i Konserwacji Zabytków). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 26m2• 

Wykonano dokumentację północnego profilu piaskowni, oraz wyeksplorowano 
wykop l, zlokalizowany na południowym skraju kurhanu. Cmentarzysko tworzy 14 

kurhanów. Eksploracją objęto południową, zniszczoną przez piaskownię część kurhanu 

12. Wymiary zachowanej części kurhanu: średnica północ-południe 29 m, wschód-
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Załuskie Kościelne, st. 11, 
gm. Brańsk, 
woj. białostockie 

BĄKOWO, st. l, 
gm. Wyrzysk, woj. pilskie, 

AZP 37-31/1 

zachód 26m, wysokość nasypu 1,5 m. Na profilu piaskowni zarejestrowano środkową 
oraz wschodnią część nasypu. Kurhan usypany został na warstwie ciemnożółtego, 
drobno- i średnioziarnistego piasku. Nasyp płaszcza kurhanowego tworzyły trzy warstwy. ~ 
Od powierzchni darni do około 1/z - 2/J wysokości kurhanu- warstwa szarożółtego, z 
drobnoziarnistego piasku, wypełniająca w części środkowej nasypu wkop sięgający do 8 

a! 
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stropu warstwy calca archeologicznego. Poniżej, we wschodniej części, na całej prze- -~ 

strzeni profilu, nasyp kurhanu tworzył żółtoszary, drobnoziarnisty piasek. W zachodniej 65 
części profilu, między warstwą żółtoszarego, drobnoziarnistego piasku a warstwą calca ~ u 
archeologicznego, zalegała warstwa żółtego, drobnoziarnistego piasku z wtrętami piasku 3: 
barwy czarnej i węglami drzewnymi. W centralnej i zachodniej partii profilu, w dolnej 
części wypełniska wkopu i na jego obrzeżach, znajdowały się różnej wielkości kamienie 
polne, tworzące skupisko o średnicy 5,5 m- prawdopodobnie pozostałość zniszczonego 
jądra kurhanu. W luźnym piasku przy skupisku kamieni natrafiono na pojedyncze frag
menty ceramiki o chronologii pradziejowej i nowożytnej. W wykopie I pod warstwą darni 
zalegała jednolita warstwa żółtoszarego, drobnoziarnistego piasku. Odsłonięto w niej 
pojedyncze, różnej wielkości kamienie polne, pochodzące z mocno zniszczonego płasz-
cza kurhanu. Spąg warstwy nasypu kurhanu odsłonięto na głębokości od 30 do 44 cm 
poniżej stropu warstwy darni. Na poziomie tym odsłonięto część szkieletu ludzkiego 
z grobu I, zniszczonego przez piaskownię . Zarys jamy grobowej był nieczytelny. Zacho
wała się w nim część prawej strony szkieletu bez czaszki. Zmarły ułożony był w pozycji 
wyprostowanej na wznak, z głową skierowaną na zachód, z prawą ręką zgiętą w łokciu 
i dłonią ułożoną na wysokości klatki piersiowej. W warstwie próchnicy, w obrębie 
całego wykopu, natrafiono na łuszczeń i łuszczkę krzemienną oraz nieliczne fragmenty 
ceramiki datowanej na późną epokę brązu, okres wpływów rzymskich i średniowiecze. 
Analogiczne zabytki, poza ceramiką datowaną na późną epokę brązu, odnaleziono też 
w nasypie płaszcza kurhanu i w wypełnisku jamy grobowej grobu l. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Dziale Archeologii Państwowego 
Muzeum w Białymstoku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Biuletynie Konserwatorskim Województwa 
Białostockiego" . 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Wczesne średn iowiecze 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
cmentarzysko kurhanowe z wczesnego średniowiecza 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Magdalenę Suchorską
Rolę i Jarosława Rolę (Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile). Finansowane 
przez Komitet Badań Naukowych (projekt badawczy nr l HOl G 056 08). Drugi sezon 

badań. 

Przebadano dwa kurhany (nr 3 i 4) oraz fragment stanowiska pomiędzy nasypami. 
W kurhanie nr 3, o wysokości około 1,4 m i średnicy około 12m, materiał, który 

stanowiły węgle, przepalone kości, fragmenty ceramiki, rejestrowany był na obwodzie 
nasypu (wielokrotne? pochówki nakurhanowe). U podstawy zarejestrowano zbliżoną 
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BĘDZIN..Oóra Zamkowa, 
st. 2, gm. loco, 
woj. katowickie, 

AZP 97-48/15 

- ---------------------------------------------------

do kwadratu obstawę kamienną, zorientowaną wierzchołkami zgodnie ze stronami 
świata. W kurhanie nr 4, o wysokości około 0,4 m i średnicy około 5-6 m, zarejestro
wano dwa ciałopalne, bezpopielnicowe groby jamowe z resztkami stosu. Jeden z nich 
odsłonięto pod centrum nasypu, drugi na jego obwodzie. Nieliczny materiał ceramiczny 
można wstępnie datować na fazy B i C/D wczesnego średniowiecza. W obrębie wykopu 
płaskiego zarejestrowano nieliczny materiał ceramiczny z epoki brązu oraz obiekty 
o charakterze posłupowym. Z wykopów pobrano próbki węgli drzewnych do datowania 

radiowęglowego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile. 
Badania nie będą kontynuowane. 

żelaza) 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka 

grodzisko wczesnośredniowieczne (IX-XIV w.) 
nawarstwienia nowożytne (po wiek XVIII) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 23 czerwca do 18 lipca. 
Przebadano powierzchnię 110m2• 

Założeniem prac było prześledzenie budowy systemu umocnień, przecinających wnę
trze grodziska w kierunku północ-południe i odsłonięcie układu nawarstwień w kwartale 
kościelnym. Wykonano przekrój przez wał obronny z fosą w północnej części parku 
na zboczu góry i trzy sondaże w ogrodzie parafialnym. Wewnętrzny system umocnień, 
biegnący przez majdan grodu, miał w miejscu przecięcia konstrukcję następującą. 

Na nadskal u wyróżniono ~arstwę jasnobrązowej ziemi z ceramiką kultury łużyckiej 
i obiekt, który można powiązać z osadnictwem ludności tej kultury. Obiekt posiadał 
wypełniska o intensywnie ciemnej barwie z węglem drzewnym i ułamkami ceramiki 
skupionej wokół dużego kamienia wapiennego i pod nim. Od strony zachodniej są
siadowało z nim skupisko kamieni zgromadzonych na tym samym poziomie i nieco 
powyżej. Opisywany obiekt został przecięty profilem północnym wykopu i jest w nim 
widoczny (przekrój przez wał - miejsce na kulminacji). Na tej warstwie usypano wał 
ziemny o szerokości około 6 m, umacniając jego podstawy po obu stronach rodzajem 
ław układanych z dużych rozmiarów kamieni wapiennych, dziś w znacznej części 
rozsypanych po stokach. Fortyfikacja musiała posiadać koronę drewnianą o nieznanej 
konstrukcji, po której pozostała warstwa przepalonej na kolor czerwony ziemi o miąższo
ści do O, 7 m na kulminacji po stronie zewnętrznej i liczne skupiska węgla drzewnego 
na przestrzeni całego założenia. Tak nikłe pozostałości drewna i tak znaczny stopień 
zniszczenia oraz przesunięcia elementów konstrukcyjnych wału dadzą się wytłumaczyć 
faktem niwelacji tego systemu umocnień (po spaleniu) w momencie zakładania w XII w. 
na terenie przyległym cmentarza. W miejscu samego cmentarzyska zachowały się jedynie 
niewielkie soczewki przepalonej, czerwonej ziemi na linii przebiegu wału. 

Ceramika ze spągu warstwy ziemi sponad konstrukcji kamiennych wału pochodzi 
z XI, XII wieku. Wał poprzedzony był od strony zewnętrznej fosą kutą w skale. W jej 
ciemnym wypełnisku dały się wyróżnić dwa poziomy osiadania przedzielone warstwą 
rozsypiska po zniszczonym wale. Materiały ceramiczne z dna fosy mają charakter 
jednolity i można je datować na IX-X wiek. Na dnie fosy znaleziono także fragmenty 
misy żelaznej. Różnica poziomów między najgłębszym punktem wyżłobienia nadskala 
w dnie fosy (282,28 m n.p.m.) a najwyższym punktem na kulminacji w kamiennej 

ławie stanowiącej podstawę konstrukcji wału (285,09 m n.p.m.) wynosi około 3 m. 
Dodając 2 m na usypisko wału i 2 m na umocnienia drewniane otrzymujemy fortyfi
kację o łącznej wysokości 7 m (dane szacunkowe, dotyczą wartości minimalnych). Na 

łagodnie opadającym zboczu fosy po stronie zewnętrznej odkryto prostokątny bruk 
kamienny o wymiarach: 3,2 x 1,8 m (obiekt 1- przecięty wykopem i widoczny w jego 
północnym profilu). N a nim i pod nim zalegały liczne fragmenty ceramiki, którą można 
datować na wieki XI-XII i sporo brył żużla. Dużą ilość żużla znaleziono także poniżej 
obiektu, na dnie fosy. Na przedpolu fosy grubość warstwy ziemi nad nadskatem była 
niewielka a ceramikę, głównie XII-XIII-wieczną, znajdowano poczynając od warstwy 
powierzchniowej. 



BIELSK PODLASKI, st. 2, 
gm.loco, 
woj. białostockie, 
AZP 45#87/2 

BIERZWNIK, st.25 i 26, 
gm. loco, woj. gorzowskie, 
AZP 39#16/130 i 131 

W kwartale kościelnym sondaże założone na linii domniemanego przebiegu opisa- ~ 

nego wyżej systemu umocnień, przy murze kwartału dały wynik negatywny. Były tam ~ 
piwnice istniejących zapewne niegdyś zabudowań nowożytnych wkopane w wapienny ~ 
calec, zagruzowane po II wojnie światowej (w dnie wypełniska moneta III Rzeszy z 
Niemieckiej). Starsze warstwy osadnictwa uległy całkowitemu zniszczeniu. Sondaż @ 

~ 

założony po drugiej stronie w części południowego ogrodu, przy murze dał pod grubą -~ 

warstwą próchnicy jednolitą kolorystycznie ciemną warstwę kulturową o miąższości 65 
0,8 m z ceramiką datowaną od okresu kultury łużyckiej (niewielki procent) po wiek ~ 
XVIII. Wydaje się jednakże, że najstarsza ceramika z okresu wczesnego średniowiecza ~ 
znaleziona w tym miejscu pochodzi z XII w. Mur zbudowano z łamanego wapienia, 
dopasowywanego do lica, na zaprawie wapiennej. Posiada on wyraźną stopę funda
mentową (nie ma jej odcinek zburzony i później przemurowany). Posadowiony został 
na skale. Widoczne moduły wyrównawcze. Mur powstał zapewne w drugiej połowie 
XIV w. tak jak reszta zespołu- zamek, kościół murowany i mury miejskie- datowana 
źródłami pisanymi. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku", s. 141-14 3. 

osada przygrodowa - X-XIII w. 
konstrukcje palowe - koniec XV-początek XVI w. 
ślady osadnictwa- XVI-XVIII w. 

Ratownicze badania wykopaliskowe i nadzory archeologiczne, przeprowadzone 
w terminie od 16 czerwca do 13 września przez mgr. Jerzego Maciejczuka (Muzeum 
Okręgowe w Białymstoku). Finansowane przez Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 400 m2• 

Badania prowadzono w związku z zakładaniem instalacji wodociągowej i sanitarnej 
w obrębie ul. Zamkowej, przecinającej osadę z południa na północ. W odległości około 
40 m na zachód od środkowego odcinka ul. Zamkowej znajduje się grodzisko wczes
nośredniowieczne. Grodzisko i osadę od zachodu opływa niewielka rzeka Lubka, a od 
wschodu rzeka Biała. Ulica Zamkowa przedstawia w przekroju obraz niezbyt rozległego 
pagórka o łagodnie wznoszących się i opadających stokach. Różnice względne pomiędzy 
najniższym i najwyższym punktem nie przekraczają 3 m. Łączna długość piaszczystego 
pagórka w obrębie ulicy wynosi około 120m. Pozostałe tereny to podmokłe doliny 
dwóch wspomnianych cieków. 

Przebadano teren osady przygrodowej. Tereny podmokłych dolin były objęte nad
zorem archeologicznym. Łącznie odkryto 34 obiekty o różnej funkcji: półziemiankę, 
jamy gospodarcze i produkcyjne oraz doły posłupowe. 

Pośród zabytków ruchomych najliczniejszą grupę stanowiły fragmenty ceramiki 
(ponad 13 000 fragmentów) oraz kości zwierzęce (około 3000 fragmentów). Wydzielono 
37 zabytków metalowych (nożyki, dłuta oraz importowaną zawieszkę brązową w kształ
cie topora), 70 zabytków kościanych (w tym ornamentowaną oprawkę noża i grocik 
strzały oraz dużą ilość półwytworów), 30 zabytków glinianych (głównie przęśliki z łupku 
i kamienie szlifierskie). W warstwach niwelacyjnych poza obrębem osady natrafiono 
na nieliczne zabytki ruchome (głównie kafle garnkowe i ceramika naczyniowa), które 
można datować na okres nowożytny (XVI-XVII w.). Na obszarach zabagnionych poniżej 
osady natrafiono na kilkadziesiąt pali dębowych służących do wzmocnienia brzegów 
rzeki Lubki. Chronologię pali określono na lata 1497-1509. 

osada z okresu wpływów rzymskich 
osada wczesnośredniowieczna 
klasztor pacysterski (k. XIII- pocz. XIV w.) 
browar, okres nowożytny (XVIII w.) 

Badania stacjonarne archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone przez 
dr Barbarę Stolpiak z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Stanowisko 25 było badane w łatach 1992-1996, stanowisko 26 w latach 
1995 i 1996. 
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W sezonie 1997 na stanowisku nr 25 prowadzono prace na terenie kościoła, w jego 
części funkcjonującej (prezbiterium) jak i na obszarze byłego kościoła (nawa główna 
i północna). W pomieszczeniach klasztornych kontynuowano prace z poprzednich 
sezonów m.in. w krużganku wschodnim oraz w rozmównicy. 

Rozpoczęto także badania terenu skarpy po stronie zachodniej obecnych budynków 
gospodarczych parafii (od strony jeziora). 

Kontynuowano także prace po południowej stronie wzgórza klasztornego tak w jego 
części południowo-wschodniej jak i południowo-zachodniej. Na stan. 26 u podnóża 
stoku południowego wzgórza klasztornego wytyczono trzy jednostki wykopowe oraz 
jedną przy narożniku północno-wschodnim tzw. browaru. 

W rezultacie prac archeologiczno-architektonicznych odsłonięto w prezbiterium 
(dokładnie na jego osi) obiekt gotycki (kryptę), którego spąg fundamentów zachowa
nych ścian znajdował się na głębokości 1,7 m od obecnego poziomu posadzki. Plan 
odsłoniętego obiektu posiadał nieregularny trapezoidalny kształt o wymiarach ścian: 
zachodnia 2,96 m, wschodnia 2, 70 m, północna l, 70 m i południowa 1,68 m. W ścianie 
wschodniej na osi obiektu zachowały się trzy stopnie (każdy wysokości około 24 cm) 
pierwotnego zejścia do wnętrza obiektu. Od strony zachodniej odsłonięto pozostałości 3 
nisz szerokości 43 cm i głębokości 29 cm. Podobne nisze (2) zachowały się także w ścianie 
północnej . Na stropie reliktów tej ściany odsłonięto ślad po wyjściu łuku sklepienia 
- prawdopodobnie kolebkowego. Również dwie nisze posiadała ściana południowa 
-szer. 35cm, głębokość od 15 do 18 cm. W krypcie nie odnaleziono śladów pochówku 
-była ona wtórnie zagruzowana. Jednakże jej lokalizacja, najprawdopodobniej pod 
dawnym ołtarzem kościoła bierzwillekiego może sugerować, iż było to pomieszczenie 
pełniące funkcję schowka na cenne przedmioty liturgiczne bądź księgi. 

Rozpoznano także posadowienie prezbiterium odsłaniając profil wschodni funda
mentu. Fundament został zbudowany z trzech warstw głazów narzutowych o wymia
rach ok. 60 x 50 cm, spojonych zaprawą wapienną ( najwyższa warstwa fundamentu), 
stabilizowanych niewielkimi otoczakami i fragmentarni gruzu ceglanego. 

Badania w krużgankach pozwoliły na określenie różnic poziomów posadzek i usta
lenie relacji tych poziomów w stosunku do pierwotnego poziomu wirydarza. 

Perretracja archeologiczna prowadzona na zachód od obecnego budynku gospo
darczego parafii potwierdziła wtórny charakter konstrukcji tego obiektu. Odsłonięto 
także przekrój nasypu, na którym wzniesiono obecnie istniejący budynek gospodarczy, 
wyróżniaj ąc dwie warstwy niwelacyjne. Od obecnego poziomu gruntu na głębokość 

około 2,5 m wystąpiły detale budowlane nowożytne i gotyckie, cerarnika naczyniowa, 
fragmenty szkła witrażowego, fragmenty fajek; materiał datowany na okres od XIII do 
XVII-XYIII w. W warstwie zalegającej poniżej wystąpiły fragmenty ceramiki trzynasto
i czternastowiecznej, liczne fragmenty kości zwierzęcych oraz spalenizny. Pozostałości 
archeologiczne wskazują na intensywne użytkowanie tego obszaru w średniowieczu. 

Badania kontynuowane w południowo-zachodniej części wzgórza klasztornego 
pozwoliły na zlokalizowanie pozostałości obiektu związanego z produkcją cerarniki 
budowlanej (dachówek) oraz pieca do wypału wapna. W tej części wzgórza zlokalizo
wano także ceramikę naczyniową z VII-VIII wieku oraz z X, XII i Xlll w. Natomiast 
w południowo-wschodniej części wzgórza odsłonięto rozległy kompleks obiektów 
związanych z produkcją metalu w okresie wpływów rzymskich. 

Badania wykopaliskowe na st. 26, na obszarze usytuowanym między stokiem 
wzgórza klasztornego a ruinami tzw. browaru pozwoliły poprzez odsłonięcie układu 
stratygraficznego na odcinku kilkunastu metrów na stwierdzenie istnienia od strony 
południowej wzgórza klasztornego szerokiego rozlewiska, prawdopodobnie pogłębionego 
bezpośrednio u stóp wyniesienia. 

Wśród bogatego materiału ruchomego na uwagę zasługują kolejne zdobione detale 
architektoniczne jak cegły o zdobionym dekoracją rzeźbiarską licu i fragment płyty 
fryzowej ozdobionej motywem maswerkowej rosety. 

Wyniki badań będą publikowane w "Zeszytach Bierzwnickich" -sezon 1997 w t. 3, 
s. 7-63. 

Badania będą kontynuowane. 
~ l • ·""' ._ • '. - .. • • ~ .• .: • l ••• - ~:- ...... ~-: ~ • ., ... '. • 



BOBRÓWKA, st. lA, 
gm. Nurzec Stacja, 
woj. białostockie, 
AZP 52-88/-

gm. Łowicz, 
woj. skierniewickie, 
AZP 59-55/31 

BOCHEŃ, st. 16 
(STRUGIENICE, st. 4), 
gm. Zduny, 

osada przygrodowa z wczesnego średniowiecza (XI-XII w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Dariusza 

Krasnodębskiego (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk) . Finanso- ~ 
wane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 70 m2• z 

Na powierzchni stanowiska zalegała warstwa orna o grubości około 35-45 cm. @ 
e<: 

UJ 
N 
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Znaleziono w niej 3 70 fragmentów ceramiki, 239 fragmentów kości zwierzęcych, 2 ·~ 
nożyki żelazne, żelazny grot strzały, 16 fragmentów żużla żelaznego, 2 nieokreślone ~ 

fragmenty żelaza, osełkę kamienną, krzemień i kilka bryłek polepy glinianej. Pod ~ u 
tą warstwą znajdowała się nienaruszona ciemnoszarobrązowa z żółtymi plamkami 3 
"warstwa kulturowa" o miąższości od 14 do 30 cm. Wystąpiły w niej liczne węgielki 
drzewne i drobne kamienie. Pod tymi warstwami, na poziomie calca, ujawniono sześć 
obiektów archeologicznych: cztery doły pasłupowe (?) oraz dwie duże jamy o kształtach 
owalnych. Miały one rozmiary około 2,5-3 x 0,8-1,5 m i głębokość dochodzącą do 
40 cm. W ich wypełniskach znaleziono liczny materiał ceramiczny. Wymiary domnie
manych dołów pasłupowych wahały się od około 20 do 40 cm. Ich głębokość wynosiła 
od około 10 do 20 cm. Dna z reguły były płaskie. Znaleziona na stanowisku ceramika 
przeważnie wykonana była na kole garncarskim. W omamentyce wyróżnić można 
naczynia zdobione żłobkowaniem i linią falistą. Częstym motywem są umieszczane 
w górnej części naczynia wałeczki, czasem zdobione dodatkowo ornamentem nacięć 
lub odcisków paznokciowych. Materiał ten datować można wstępnie na koniec XI 
i pierwszą połowę XII w. Oprócz naczyń wczesnośredniowiecznych znaleziono także 
nieliczne fragmenty wykonane ręcznie, o powierzchni chropowaconej i domieszce 
schudzającej ze średnioziarnistego tłucznia. Wystąpiły one w warstwie wczesnośred
·niowiecznej i pochodzą ze starszych warstw, zniszczonych w trakcie późniejszego 
użytkowania tego obiektu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN. 

Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kultury przeworskiej 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. P. Świątkiewicza (Anna 
Świątkiewicz Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie, Łódź, ul. Lutomierska 125/16). 
Finansował WKZ w Skierniewicach. Drugi sezon badań ratowniczych. Przebadano 
powierzchnię około 0,5 ara. 

Stanowisko zlokalizowane w 1984 r. w czasie badań AZP położone jest na lewym 
brzegu Bobrów ki (Pobocznicy) . Obejmuje piaszczyste wyniesienie o pow. około 5 ha, 
na którym powstają liczne "dzikie" piaskarnie. Badania prowadzone w 1985 r. ujawnily 
tu ślady osadnictwa kultury przeworskiej. 

Stanowisko zostało zlokalizowane w trakcie AZP w 1984 r. W sezonie 1997 przy 
krawędziach piaśnic założono i wyeksplorowano 4 wykopy sondażowe. W jednym 
z wykopów natrafiono na częściowo zachowaną warstwę kulturową oraz dwie jamy 
o nieokreślonym charakterze, stanowiące prawdopodobnie lokalne przegłębienie 
warstwy. Pozyskano z nich osełkę z szarego piaskowca oraz 111 fragmentów naczyń, 
wśród których zdecydowanie dominowała ceramika charakterystyczna dla III okresu 
wczesnego średniowiecza. W warstwie kulturowej wystąpiły ponadto nieliczne frag
menty naczyń późnośredniowiecznych . W pozostałych wykopach nie stwierdzono 
obecności nienaruszonych nawarstwień historycznych, lecz jedynie ślady licznych 
nowożytnych wkopów. Badany fragment stanowiska jest w około 80% zniszczony 
na skutek wieloletniego wybierania piasku. Wydaje się, że nie będzie można uzyskać 
istotniejszych informacji na jego temat bez objęcia szerokopłaszczyznowymi wykopami 
tych jego partii, które nie zostały do tej pory zniszczone. 

osada kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 
osada wczesnośredniowieczna 
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woj. skierniewickie, 
AZP 59-55/25 

BONIKOWO, st. l, 
gm. Kościan, 
woj. leszczyńskie, 
AZP 58-25/19 

BOŻE, st. l, 
gro. Mrągowo, 
woj. olsztyńskie, 
AZP 20-69 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego 
Rozpoznawczo-ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. 

Piotra Świątkiewicza (Anna Świątkiewicz, Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie, 
Łódź, ul. Lutomierska 125/16). Konsultacja- dr Marek Dulinicz. Finansowane przez 
PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 3,5 ara. 

Stanowisko było badane w 1990 i 1996 roku. W 1997 r. założono 4 wykopy o łącznej 
powierzchni ok. 3,5 ara, usytuowane w centralnej części stanowiska, głównie w miej
scach występowania warstw z materiałem zabytkowym, widocznych przy krawędziach 
piaśnic. 

Podczas wcześniej prowadzonych badań ustalono, iż jest to osada wielokulturowa, 
zamieszkiwana od IV-V okresu epoki brązu, potem przez ludność kultury przeworskiej 
z najbardziej wyrazistym horyzontem wczesnośredniowiecznym, reprezentowanym przez 
otwarte paleniska i jamy gospodarcze. 

W sezonie 1997 w jednym z wykopów stwierdzono jedynie obecność zniszczonej 
orką, przemieszanej z piaskiem, próchniczej warstwy kulturowej, zawierającej materiał 
ceramiczny głównie wczesnośredniowieczny, ale także późnośredniowieczny i nowożyt
ny. W wykopach XI i XII warstwa kulturowa była częściowo zniszczona. Poza wczesno
średniowieczną ceramiką znaleziono w niej także schyłkowolateńską fibulę brązową, 
która pozwala uściślić dotychczasowe datowanie tej fazy zasiedlenia stanowiska na 
środkowy i późny okres przedrzymski. Warstwa ta w pewnym fragmencie była jednak 
zachowana w zwartej postaci wypełniska jamy (obiektu) długości 8 i szerokości 0,5 m. 
Pozyskano z niej 66 fragmentów brunatnych i szarobrunatnych naczyń słabo, całko
wicie i częściowo obtaczanych oraz 13 fragmentów kości zwierzęcych. Poza warstwą 
odkryto także jamę zawierającą jedynie węgle drzewne. Wykop XIV był założony na 
niewielkim "ostańcu" pozostałym między dwiema piaśnicami. Zachowała się tu jama 
o średnicy 0,5-0,8 m i głębokości 20 cm, zawierająca czarną próchnicę z węglami 
drzewnymi i drobnymi kamieniami. Określono ją wstępnie jako palenisko. Pozyskano 
z niego 34 fragmenty naczyń, m.in. fragment wylewu słabo obtaczanego garnka o eso
watym profilu, ornamentowanego linią falistą i płytkimi dookolnymi żłobkami, oraz 
górną partię garnka o baniastym brzuścu, zdobionym głębokimi, regularnymi żłobkami. 
Podkreślić trzeba niejednolitość techniczną i formalną ceramiki pochodzącej z war
stwy, a nawet z obiektów. Współwystępują w nich liczne ułamki o cechach wyraźnie 
nawiązujących do tzw. II okresu wczesnośredniowiecznego oraz ceramika młodsza, 
o cechach charakterystycznych dla połowy X-XI wieku. Problem ten wymaga analiz. 

Badania będą kontynuowane. 

grodzisko wklęsłe (wczesne średniowiecze, fazy A-C) 
Badania sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Marka Wróbla. Fi

nansowane przez Polską Akademię Nauk w Warszawie w ramach programu "Polska 
w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego", w celu pozyskania próbek drewna do badań den
drochronologicznych. Przebadano powierzchnię około O, 10 ara. 

Na stanowisku prowadzone były badania wykopaliskowe w latach 1952-1954, 1958 
- 1959. W bieżącym sezonie założono 4 wykopy sondażowe. Drewno odkryto jedynie 
w wykopach sondażowych l i 2. Z wykopu l, z proftlu południowego pobrano próbkę 
drewna zwęglonego ze spągu 4 warstwy (spalenizna). Z wykopu 2, z proftlu wschodniego, 
próbkę drewna- fragment zbutwiałej szczapy pobrano ze spągu warstwy 5 (ciemnoszara 
ziemia, soczewki gliny, węgiel drzewny). 

Wyniki badań zostaną opublikowane w ,,Wielkopolskich Sprawozdaniach Arche
ologicznych". 

(wczesny okres wpływów rzym-
s kich) 

gródek wczesnośredniowieczny z osadą 
Sondażowe prace wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Tomasza Nowakiewi

cza (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) . Finansowane przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy sezon badań IAUW 



Brzeziny-Trójnia, st. 26, 
gm. Lubartów, 
woj. lubelskie 

BRZEŹNICA, st. l, 
gm. Dębica, 
woj. tarnowskie, 
AZP 102-71/1 
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Bucz, st. 2, gm. Przemęt, 
woj. leszczyńskie 

CHEŁM, st. l, 
ul. Lubelska 2 

CHEŁM, st. 19A, 
ul. Krzywa 32-34 

Stanowisko było badane w latach osiemdziesiątych XIX-go wieku przez Georga 
Bujacka, (Prussia 12, Konigsberg, 1887) . Badaniami w roku 1997 objęto zarówno 
silnie zniszczony przez wkopy kopiec średnicy kilkunastu metrów jak i jego otoczenie. ~ 
Fragmenty ceramiki obtaczanej, a także fragment trójwarstwowego grzebienia z wąską z 
okładziną, datują kopiec na okres wczesnego średniowiecza . Na płaskowyżu, kilkanaście fa 
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metrów od kopca, zarejestrowano obecność warstwy kulturowej o miąższości kilkuna- ' Vl 
w 

stu centymetrów, którą należy datować również na wczesne średniowiecze. Z warstwy 35 
tej pochodzi kilka zalegających na wtórnym złożu fragmentów cerarniki kuchennej ~ 
kultury bogaczewskiej. Były one silnie rozdrobnione, nie pozwalały na rekonstrukcję 3: 
form naczyń. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwer
sytetu Warszawskiego. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Barbaricum" - serii 
wydawniczej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

kurhanowe cmentarzysko ciałopalne z wczesnego średniowiecza 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 11 sierpnia do 

lO września przez mgr Barbarę Frankiewicz-Szpunar, przy współudziale mgr. Andrzeja 
Szpunara {Muzeum Q kręgowe w Tarnowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię l ara. 

Wykonany został plan warstwicowy cmentarzyska. Zinwentaryzowano 19 kurha
nów, w tym 2 zniszczone. Przebadano kurhan nr 3 o średnicy 8 m, wysokości około 
l m. Stwierdzono w nim ciałopalny pochówek dwóch osobników, dorosłego i dziecka, 
których kości występowały w całym płaszczu kurhanu. Inwentarz stanowiły fragmenty 
popielnicy oraz ceramiki towarzyszącej . Analizę antropologiczną kości przeprowadziła 

mgr Barbara Szybowicz. Kurhan po przebadaniu został zrekonstruowany. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszow

skiego Ośrodka Archeologicznego", t. XIX. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

nawarstwienia średniowieczne i nowożytne 
Nadzory prowadzone przez mgr Teresą Mazurek i mgr. mgr. Stanisława Gołuba 

i Tomasza Dziekańskiego. 
l. wykop pod linię kablową dla stacji bazowej GSM Plus Chełm. 
Odkryto fragment muru, będącego prawdopodobnie pozostałością pierwotnego 

założenia architektonicznego dzwonnicy, zbudowanej w 1878 r. 
2. wykopy pod instalację elektryczną. 
Odsłonięto materiał zabytkowy XIII-wieczny oraz nowożytny. 
3. wykopy budowlane przy dzwonnicy. 
Odsłonięto materiał zabytkowy XIII-wieczny i nowożytny. 

Dokumentacja z nadzorów znajduje się w archiwum PSOZ w Lublinie, delegatura 
w Chełmie. 

Materiały z nadzorów przekazano do Muzeum Chełmskiego w Chełmie. 

ślady osadnictwa z XIII w. oraz późniejszej zabudowy miejskiej (do XIX w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Stanisława Gołuba, 

mgr. Tomasza Dzieńkowskiego. Finansowane przez inwestora prywatnego, Urząd Miasta 
Chełma i PSOZ. Przebadano powierzchnię 20m2• 
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CHEtMŻA, st. 21, 
gm. loco, woj. toruńskie, 
AZP 36-43/86 

CZEKANÓW, st. 2, 
gm. Jabłonna Lacka, 
woj. siedleckie, 
AZP 52-80/32 

J 
. 

l 

. i 

l 

Stanowisko funkcjonuje nadal jako nr 19A (dawny numer w systemie arabskim), 
w AZP nadano mu nowy numer w miejscowości oraz nr 7 na obszarze. 

Są to pozostałości osadnictwa XIII-wiecznego oraz późniejszej zabudowy miejskiej. 
Odkryto tu nieznane dotąd odcinki korytarzy kopalni kredy, wczesnośredniowieczne 
obiekty osadnicze, w tym pracownię rogowniczą, a także wydrążoną w kredzie studnię . 

Odsłonięto cztery obiekty: wczesnośredniowieczną jamę gospodarczą, zniszczoną 
w wyniku rozwoju osadnictwa nowożytnego oraz nowożytne jamy śmietnikowe. Jeden 
z tych śmietników zniszczył starszy obiekt - studnię. W jej stropie odkryto miniaturę 
wyrzeźbionej w kredzie książki, fragment pucharka szklanego. Nawarstwienia kulturowe 
datowane są na XIII -XIX w. Pozyskano dużą ilość zabytków ruchomych. 

Dokumentacja z badań znajduje się w archiwum PSOZ w Chełmie. 
Materiały z badań przekazano do Muzeum Chełmskiego w Chełmie . 

osada z wczesnej epoki żelaza 
osada z wczesnego średniowiecza 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez dr. Dariusza 
Polińskiego (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu). Finansowane przez Urząd Miejski w Chełmży. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 7m2• 

Badania miały na celu rozpoznanie stratygrafii stanowiska i sprecyzowanie jego 
chronologii. Maksymalna miąższość nawarstwień kulturowych dochodziła do 76 cm. 
Materiał zabytkowy stanowiła ceramika, w przeważającej większości wczesnośrednio
wieczna. Stwierdzono brak ciągłej warstwy kulturowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w PSOZ w Toruniu. 

Badania nie będą kontynuowane . 

ciałopalne cmentarzysko kurhanowe (pol. XI- pol. XIII w.) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Joannę Kałagę (Instytut Ar

cheologii Uniwersytetu Warszawskiego). 
Cmentarzysko odkrył T. Łuniewski w 1883 r. Znane było K. Stołyhwie w 1941 r. 

Badania powierzchniowe prowadziła tu mgr Dorota Skowron w 1983 r. 
W całości rozpoznano dwa kurhany o współczesnej średnicy 5 i 7 m i wysokości 

około 0,8 m wraz z przylegającymi do nich przestrzeniami przykurhanowymi o szero
kości 10m. 

Celem badań było rozpoznanie konstrukcji grobów, typu pochówków, wyposażenia 
grobowego i uściślenie chronologii. 

Cmentarzysko w Czekanowie składa się z 8 kopców ustawionych szeregowo 
względem siebie. Badaniami wykopaliskowymi objęto dwa kurhany (6-7) znajdujące 
się pośrodku nekropoli i stosunkowo dobrze zachowane. Po przeprowadzeniu badań 
wykopaliskowych ustalono, że .budowa kurhanów była prosta i nieskomplikowana. 
W obu kopcach wyróżniono analogiczny układ nawarstwień: piaszczysty calec, spale
niznę zalegającą u podstawy nasypu o miąższości l 0-15 cm, właściwy nasyp kurhanu 
zbudowany z czystego piasku o miąższości około 0,5 m, warstwę rozsypiskową, pocho
dzącą z rozmytego nasypu i współczesny humus leśny o miąższości 5-10 cm. Wokół 
pierwotnej podstawy kopców odsłonięto dookolne rowy przykurhanowe o szerokości 
2,5-3 m i głębokości 0,5 cm. Przy kurhanie 7 rów był brukowany średniej wielkości 
otoczakami granitowymi. Rowy wypełnione były namuliskiem, pochodzącym z rozmy
tych nasypów. W kurhanie 7 odkryto kamienną konstrukcję u podstawy jego nasypu. 
Pierwotnie znajdowała się ona na zewnątrz kopca. Miała kształt czworoboczny o wymia
rach 4 x 4 m. Ułożona była z dużych kamieni polnych ściśle przylegających do siebie. 
Na kamieniach nie było śladów zaprawy murarskiej ani działania ognia. Konstrukcja 
ułożona była bezpośrednio na calcu. Należy ona do unikatowych znalezisk na środko
wym Pobużu. Najbliższe do niej analogie znajdują się na Mazowszu Płockim a dalej na 
Pomorzu Zachodnim. W kierunku wschodnim podobne założenia znaleźć można na 
terenie Białostocczyzny i Białorusi. 



gm. Tyszowce, 
woj. zamojskie, 

AZP 90-92/1 

CZERMNO KOLONIA, 
st. lA i 2, gm. Tyszowce, 
woj. zamojskie, 
AZP 90-92/1 i 2 

Materiał zabytkowy w obu grobach zalegał na stropie spalenizny, a w kopcu 7 po
nadto na nasypie. Były to całkowicie przepalone, bardzo drobne ułamki kości ludzkich, 
fragmenty naczyń glinianych i dwa paciorki kamienne i jeden nóż żelazny. Na szczególną ~ 
uwagę zasługują pasy wyprawionej skóry odkryte w kurhanie 6. Rozciągnięte one były z 
w dolnej części nasypu, nieco powyżej pochówku. Szerokość ich wynosiła 3-4 cm, fa 

c.:: 

w 
N 
u 
w 

grubość 2-3 cm a całkowita długość 13m. Przecinały środek nasypu i obejmowały jego -~ 

krawędź . Znalezisko to zaliczyć należy do unikalnych nie tylko w międzyrzeczu Liwca, ~ 

Bugu i Krzny, ale także na pozostałych ziemiach słowiańskich. ~ 
Z uwagi na cenne znaleziska skóry w kurhanie 6 i kamiennej konstrukcji w kopcu ~ 

7 cmentarzysko w Czekanowie zaliczyć należy do wyjątkowych w międzyrzeczu Liwca, 
Bugu i Krzny. Z tego względu powinno być przebadane w całości. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Wyniki badań opublikowane zostaną w wydawnictwach lA UW, w monografii 
o ciałopalnym obrządku pogrzebowym w międzyrzeczu Liwca, Bugu i Krzny we wczes
nym średniowieczu. 

Badania powinny być kontynuowane. 

grodzisko wczesnośredniowieczne 
Badania wykopaliskowe o charakterze sondażowym, przeprowadzone przez doc. 

Jana Gurbę (Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
i mgr. Andrzeja Urbańskiego (Muzeum Zamojskie w Zamościu) . Finansowane przez 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Celem prac terenowych było pobranie próbek dla określenia wieku dendrologiczne
go drewnianych konstrukcji wału obronnego grodziska, a tym samym uściślenie chrono
logii całego obiektu. Dlatego też obecne wkopy usytuowano w miejscu wcześniejszych 
wykopów z badań wykopaliskowych prowadzonych na tym terenie w latach 1977-1979 
i w 1985 r., w których dokumentowano drewniane elementy konstrukcji grodowych. 
Z pobranych prób drewna uzyskano serię dat, z których najstarsze oscylowały na okres 
po 1007- 1030 roku, a najmłodsze przypadały na po lata po 1245 roku. Potwierdzały 
one wcześniejsze tezy, co do okresu budowy tych umocnień, ale zaprzeczyły ich znisz
czeniu (jak dotychczas sądzono) podczas najazdu tatarskiego w 1241 r. 

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Zamojskim. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", 

t. III.- 1998 r. 

zespół osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza (X- pol. XIII w.) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Andrzeja Urbańskiego 

i Jerzego Kuśnierza (Muzeum Okręgowe w Zamościu). Konsultacja prof. dr hab. An
drzej Buko (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Analizy dendrochro
nologiczne drewna- dr Marek Krąpiec (Akademia Gómiczo-Hutnicza w Krakowie). 
Finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Siódmy sezon badań. 

Badania mialy na celu pobranie do datowania dendrachronologicznego próbek 
konstrukcji wału obronnego grodziska, umocnień obronnych podgrodzia oraz pomo
stów łączących podgrodzie i grodzisko z osadą na przeciwległym brzegu rzeki Huczwy. 
Ze względu na zły stan zachowania drewna z budowli odkrytych w czasie poprzednich 
badań, w celu pobrania lepszej jakości próbek poszerzono o 0,5 m wykop u podnóża 
wału grodziska (ar 81, ćw. C, ar 91, ćw. D) oraz założono wykop o wymiarach 2 x 6 m 
w obrębie pomostu (st. 20), w sąsiedztwie wykopu z 1985 roku. 

Z wykopów eksplorowanych w latach 1977-1979 i 1985 pobrano próby pozosta

wionego in situ drewna budowlanego z: 
l -zewnętrznych umocnień podstawy wschodniej części walu grodziska (ar 81, 

ćw. C) 
2 - fragmentu konstrukcji obronnej zlokalizowanej na dnie doliny zalewowej 

u podnóża zachodniej części wału (st. 2D) 
3 - konstrukcji obronnej podgrodzia (st. 2F) 
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CZERMNO KOWNIA, 
st. 3, gm. Tyszowce, 
woj. zamojskie, 
AZP 90-92/3 

DANIŁOWO MAŁE, st. l, 
gm. Łapy, 

4- konstrukcji pomostu (st. 20) łączącego podgrodzie z leżącą po drugiej stronie 
Huczwy osadą (późniejszym cmentarzyskiem z grobami zbiorowymi) we Wronowicach
Doliwie 

5 - resztek pomostu łączącego gród z podgrodziem {pomost I). 
Analiza dendrochronologiczna dostarczyła następujących dat: 
1- drewno użyte do budowy umocnień podstawy wału: po roku 1007 i 1030 
2- drewno do budowy konstrukcji przywałowej: po roku 1027{?) i 1030 
3 - pale długości 2,5-3 m, sięgające gliny calcowej, do budowy pomostu przez 

Huczwę: rok 1172, 1186, 1189, 1190, 1202, 1203, 1205 (+5, -61at); pale krótsze, 
wzmacniające konstrukcje, długości do l ,5 m, wtórnie użyte (z rozbiórki, o czym świad
czą ślady starszej obróbki ciesielskiej, całkowicie niepotrzebnej przy budowie pomostu): 
po roku: 1189, 1212, 1240, 1242, 1245 (+5, -61at). 

Otrzymane wyniki dla tych trzech konstrukcji drewnianych potwierdzają datowanie 
uzyskane w czasie wcześniejszych badań na podstawie odkrytych wraz z nimi, współ
czesnych im zabytków ruchomych. 

4 - próby drewna pobrane z resztek konstrukcji obronnej podgrodzia nie spełniały 
wymogów datowania. 

Uzyskane daty wyznaczają przypuszczalnie okres budowy pomostu na schyłek XII 
w. {lata 1186-1190). Konstrukcja pomostu była naprawiana po 1203 r. i po latach 
1240-1242. Wtórne użycie drewna budowlanego może przemawiać za tym, że po kil
kudziesięcioletnim okresie użytkowania pomost wymagał wzmocnienia i naprawy. 

Mateńały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Zamościu. 
Wskazane jest kontynuowanie tego typu badań na terenie kompleksu osadniczego 

w Czermnie. 

podgrodzie 
cmentarzysko na podgrodziu z wczesnego średniowiecza (XII-XIII w.) 
osada rzemieślnicza na podgrodziu z wczesnego średniowiecza {XII-XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr hab. I. Kutyłowską 
{Usługi Archeologiczne "Lubelnia"). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 

Pierwsze prace wykopaliskowe na stanowisku przeprowadzono w 1976 r. W 1997 r. 
ratowniczo-sondażowe wykopy badawcze założono w sąsiedztwie wykopów z 1976 r., 
na kulminacji wschodniego wyniesienia, gdzie ewentualne groby byłyby najbardziej 
zagrożone zniszczeniem w trakcie prac ziemnych i polowych. 

Na przebadanym obszarze nie stwierdzono ani grobów, ani reliktów {kości ludzkich) 
świadczących o zniszczonych pochówkach. Funkcjonowała tam natomiast osada bądź 
tylko skupisko rzemieślniczych warsztatów związanych z grodem. Wszystkie odsłonięte 
obiekty zagłębione w calcu {poza jedną nowożytną jamą) oraz palenisko-piec należy 
wiązać z najmłodszym na grodzisku osadniczym poziomem l, datowanym na XII-XIII 
w., co wynika z chronologii wręcz masowo pozyskanych fragmentów ceramiki, licz
nych przedmiotów żelaznych, przęślików z łupku wołyńskiego i fragmentów bransolet 
szklanych. Brak wyraźnych śladów jednorazowego pożaru może być wynikiem dużego 
stopnia zniszczenia tej partii stanowiska przez stałą orkę. Już wcześniej zwracano uwagę 
na brak również na grodzisku śladów pożaru, który możnaby wiązać z najazdem Batu 
chana w 1240 r. Za jednorazowym opuszczeniem osady o wyraźnie rzemieślniczych 
funkcjach w końcowej fazie wczesnego średniowiecza przemawia duża ilość pozosta
wionych gotowych wyrobów (kosa, sierp, ościenie, noże) czy surowców, np. w postaci 
przepalonych kamieni łupku wołyńskiego, sztabek i żużli metali oraz szlaki szklanej. 
Chronologia względna obu zarejestrowanych na stanowisku form osadniczych, tj. 
cmentarzyska i osady rzemieślniczej, pozostaje nadal w sferze hipotez. 

Mateńały i dokumentację przechowywane są w PSOZ w Zamościu. 
Badania powinny być kontynuowane. 

osada neolitycma 
osada z wczesnej epoki brązu 
cmentarzysko z okresu halsztackiego 



woj. białostockie, 
AZP 41-84 

DĄBCZE, st. l, 
gm. Rydzyna, 
woj. leszczyńskie, 
AZP 65-25/131 

DĄBROWA 

GÓRNICZA..tosień, st. 2, 
gm. loco, woj. katowickie, 

AZP96-50 

osada z okresu wpływów rzymskich UJ 
N 
u 
UJ cmentarzysko szkieletowe wczesnośredniowieczne (XI -XIII w .. ) 

ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego ~ 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Dariusza z 

Krasnodębskiego (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk). Finanso· fa 
~ 

wane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię l 794 m2• '(/) 
UJ 

W trakcie prac terenowych wyróżniono 138 jednostek stratygraficznych, z których 6'; 
14 stanowiło pozostalości grobów szkieletowych. W trzech przypadkach były to już ~ u 
tylko występujące w skupiskach zabytki z wyposażenia grobowego (m.in. 7 srebrnych 3: 
kabłączków skroniowych znalezionych obok siebie, 2 brązowe kółeczka) . N a podstawie 
wyposażenia ustalono, że 6 grobów najprawdopodobniej zawierało pochówki męskie, 7 
-pochówki kobiece, zaś l -dziecięcy. Głębokość jam grobowych wynosiła przeciętnie 
około 20-30 cm. Zorientowane były wzdłuż osi wschód-zachód. Pochówki zawierające 
wyposażenie "żeńskie" (paciorki szklane, zawieszki, kabłączki skroniowe, kolczyki itp.) 
zwrócone były głowami na zachód, zaś te z wyposażeniem "męskim" (nóż, grot włócz-
ni) głowami na wschód. Przy niektórych grobach stwierdzono występowanie obstawy 
kamiennej w postaci kilku-kilkudziesięciu niewielkich kamieni (zapewne część obstaw 
została zniszczona w wyniku orki- duże kamienie, będące być może stelami grobowy· 
mi, znajdowały się w sąsiedztwie grobów, na miedzy oddzielającej pola) . Wyposażenie 
grobowe znaleziono w dziesięciu pochówkach zawierających pozostałości szkieletów 
w mniej lub bardziej wyraźnych jamach grobowych. Rozmieszczenie jam grobowych 
oraz ukształtowanie terenu sugerują, że przebadano północną część cmentarzyska- jego 
centrum znajdować się mogło na szczycie niewielkiego wzniesienia. Do najbogatszych 
pochówków zaliczyć trzeba grób 138, zawierający naszyjnik z kilkudziesięciu paciorków 
szklanych i zawieszek srebrnych, bogato ornamentowane srebrne kolczyki, kabłączki 
skroniowe wykonane z brązu i srebra, brązową bransoletę, brązowe pierścionki oraz 
żelazny nożyk. Ponadto maleziono kilkanaście niewielkich jam i co najmniej 2 paleniska. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w tomie "Badania na gazociągu". 
Badania będą kontynuowane. 

grodzisko wczesnośredniowieczne, faza D 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 28lipca do 22 sierpnia przez 

mgr Elżbietę Wyrwińską (Muzeum Okręgowe w Lesmie). Finansowane przez PSOZ. 
Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię około 1,7 ara. 

Prace były kontynuacją badań w sezonie 1996. W bieżącym roku badania prowa· 
dzono na majdanie grodziska. Wynikało to z faktu silnego niszczenia tego fragmentu 
stanowiska przez licmewkopy "amatorskie". Badania majdanu grodziska miały zado
kumentować nawarstwienia kulturowe przed ich całkowitym zniszczeniem. W sezonie 
1997 założono dwa wykopy, nawiązujące do wykopu I z sezonu 1996 roku .. Dzięki 
lokalizacji wykopów uzyskano dwa przekroje majdanu grodziska, zarówno w kierunku 
wschód-zachód jak i północ-południe. Ogółem w trakcie badań uchwycono pozostałości 
po 21 obiektach, które rejestrowano na stropie calca. Na podstawie uzyskanych mate· 
riałów ceramicznych, grodzisko to datować należy na fazę D wczesnego średniowiecza 
(wg periodyzacji opartej na fazach rozwojowych ceramiki wielkopolskiej). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Lesznie i w Trzebinach. 
Wyniki badań opublikowane zostaną w: ,,Wielkopolskich Sprawozdaniach Arche

ologicznych". 

ślady osadnictwa pradziejowego 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa średniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach 3 i 4lipca przez mgr 
Grażynę Glanc-Kwaśny (PSOZ w Katowicach) oraz mgr Małgorzatę Kurgan-Przybylską 
(Muzeum Śląskie w Katowicach) . Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
około 6m2• 
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DĄBROWA 

GÓRNICZA~ 
Strzemieszyce, st. 2, 
gm. loco, woj. katowickie 

Prace na stanowisku prowadzono w obrębie posesji przy ul. Ząbkowichej 3 w Dą
browie Górniczej-Łośniu . Na tym terenie właściciel znalazł, w trakcie kopania stawów 
rybnych, fragmenty ceramiki z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych, pojedyncze 
krzemienie, siekierkę kamienną, żużle i grudki rudy. O znalezisku poinformował Mu
zeum Zagłębia w Będzinie i Państwową Służbę Ochrony Zabytków w Katowicach. Po 
lustracji konserwatorskiej zlecono wykonanie wyżej wymienionych badań. 

Badane stanowisko położone jest na obszarze AZP 96-50, który dotychczas nie był 
badany powierzchniowo. Na terenie samej wsi Łosień znane jest stanowisko nr l, da
towane na okres wczesnośredniowieczny (XII-XIII w.), znajduje się ono na sąsiednim 
obszarze AZP. 

W trakcie badań natrafiono na palenisko "współczesne", kolisty obiekt wypeł
niony okruchami skały wapiennej oraz podłużną jamę, króra nie zawierała materiału 
zabytkowego. Pozostałe obiekty dostarczyły głównie fragmentów cerarniki nowożytnej 
i współczesnego szkła. Badania zostały przerwane na skutek intensywnych opadów 
atmosferycznych (powódź w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce) . 

N a podstawie dotychczasowych ustaleń trudno rozstrzygać o charakterze stanowiska. 
Większa jego część została niewątpliwie zniszczona podczas budowy stawów rybnych. N a 
części stanowiska ziemia została przemieszana, często usunięta i ponownie nawieziona. 
Znaczną część działki stanowi ogród. Kiedyś, według relacji właściciela, był tu też sad, 
z którego później wykarczowano drzewa. W południowej części posesji znajdują się 
wymienione wyżej dwa stawy rybne, oprócz tego wiadomo o istnieniu na tym terenie 
także innych stawów, obecnie zasypanych. Na działce znajduje się również opuszczony 
drewniany dom oraz ślady zabudowań gospodarczych. Toteż wydaje się, iż część stano
wiska została zniszczona na skutek intensywnej działalności gospodarczej . Większość 
materiałów zabytkowych, w tym fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych, śred
niowiecznych, krzemienie oraz żużle i grudki rudy wystąpiły luźno na hałdzie powstałej 
przy budowie stawów lub zostały zebrane powierzchniowo przez właściciela. Dlatego 
też o ewentualnych śladach stałego osadnictwa neolitycznego w Dąbrowie Górniczej
Łosieniu, śladach wydobywania na tym terenie rud srebra i ołowiu, czy pozostałościach 
osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego, można będzie mówić dopiero po prze
prowadzeniu szerokoprzestrzennych badań archeologicznych. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku", s. 217-219. 

osada wczesnośredniowieczna 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 11 do 29 sierpnia 
przez mgr Aleksandrę Rogaczewską. 

Prace prowadzono w Dąbrowie Górniczej-Strzernieszycach Wielkich na posesji przy 
ul. Strzemieszyckiej 407. Przy wyborze miejsca kierowano się wynikami ubiegłorocz
nych prac ratowniczych prowadzonych z ramienia urzędu konserwatorskiego. W ich 
efekcie odkryto bruk kamienny, którego rozmiary, spoistość i kilkuwarstwowaść w pa
niach centralnych zdawały się wskazywać na podłogę obiektu mieszkalnego. Powstało 
wówczas domniemanie, że natrafiono na ślady osadnicze wczesnośredniowiecznego 
przy starym szlaku solnym prowadzącym z kopalń podkrakowskich na Śląsk. Szlak 
ten przebiegał właśnie ta trasą pomiędzy pasmem Wzgórz Strzemieszyckich a rzeką 
Rakówką. Celem tegorocznych badań miało być rozeznanie sytuacji w bezpośrednim 
otoczeniu wspomnianego obiektu oraz odpowiedź na pytanie w jakim zasięgu występuje 
na stanowisku warstwa kulturowa. 

Przebadano w sumie nieco ponad 1,5 ara powierzchni metodą większych (połówka 
ara - gdzie była taka możliwość) i mniejszych sondaży. W pobliżu bruku określonego 
jako obiekt 1/96 odkryto bardzo słabo zachowane resztki następnego bruku - obiekt 
2/97. Na bruku i poniżej jego powierzchni natrafiono na liczne drobne fragmenty naczyń 

i dużą ilość polepy. Pod brukiem wystąpiły dwa wyraźne doły po słupach wkopanych 
na głębokość 0,5 m i podłużny, wąski zarys poświadczający istnienie jakiejś dodat
kowej przypory. To, oraz fakt, że polepa leżała w luźnych grudkach, niepowiązanych 



DĘBLIN, st. l, 
gm. Wietrzychowice, 
woj. tarnowskie, 
AZP99-64/l 

DESZKOWICE, st. l, 
gm. Sułów, woj. zamojskie, 
AZP 88-86/1 

z kamieniami bruku wydaje się wskazywać na pozostałości po obiekcie zadaszonym, 
posiadającym ściany uszczelnione gliną. Niestety, wymuszona szczupłość powierzchni 
sondażu i stopień zniszczenia obiektu (bezpośrednie sąsiedztwo współczesnych wkopów ~ 
na śmieci i przecięcie przez nie bruku) nie pozwalają określić jego rozmiarów. Wydaje z 
się, że obiekty l/96 i 2/97 nie są częściami jakiegoś większego założenia ze względu na 53 
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ich różną budowę i na fakt, że podczas badań ratowniczych w profilu południowo- '(/) 
w 

zachodnim wykopu nie było kontynuacji obiektu l. ~ 

Warstwa kulturowa po osadzie sięgała na odległość około 90 m od drogi w kierunku ~ 
rzeki i zanikała w odległości 50 m od dzisiejszego przebiegu jej koryta wraz z pojawie- ~ 
niem się jasnego, podtorfowego piasku, co nasuwa przypuszczenie, że granica osadnic-
twa pokrywała się z początkami występowania podmokłego gruntu nadrzecznego. Od 
tego punktu w stronę drogi warstwa po osadzie pojawiła się we wszystkich sondażach, 
jednak czym bliżej domów i części posesji intensywniej użytkowanych, tym gęściej roz
mieszczone były współczesne wkopy i tym więcej było zakłóceń w jej układzie. Wydaje 
się, że pas ziemi najintensywniej wykorzystywanej w okresie wczesnego średniowiecza 
(największe nasycenie ceramiką) występuje tam, gdzie odkryto bruki kamienne, czyli 
na przestrzeni 50-70 m od dzisiejszej drogi. 

Większość zabytków stanowi typowy dla osad, rozdrobniony materiał ceramiczny. 
W warstwie kulturowej i w wypełniskach obiektów przeważają fragmenty naczyń 
z okresu wczesnego średniowiecza datowane na XI-XII w. Płycej pojawia się ceramika 
nowożytna. W spągu próchnicy znaleziono monety z XVII w., boratynki z godłem 
polskim i litewskim. W warstwach powierzchniowych wystąpiła moneta Stanisława 
Augusta Poniatowskiego i grosz z okresu międzywojennego. 

Wyniki badań będą opublikowane w "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku", s. 158-160. 

grodzisko wczesnośredniowieczne 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 11 września 
do 6 października przez mgr. Andrzeja Szpunara (Muzeum Okręgowe w Tarnowie). 
Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię l ara. 

Wykonany został plan warstwicowy fragmentu grodziska w strefie południowo
wschodniego narożnika grodu. Wytyczono wykop przecinający wschodni wał grodu. 
Eksplorowano część wschodnią, zewnętrzną. Zadokumentowano 16 warstw w obrębie 
wału oraz elementy konstrukcji, takie jak: skrzynie drewniane, palisada, rowek przy
palisadowy. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszow

skiego Ośrodka Archeologicznego". 
Badania nie będą kontynuowane. 

osada kultury malickiej, kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej 
i kultury amfor kulistych (neolit) 

osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej/pomorskiej i kręgu jastorfskiego z wczesnej 

epoki żelaza 
cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza (najpewniej 

końcowe fazy) 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. 
Edmunda Mitrusa (Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych, ul. Grodzka 7, 
Lublin) z udziałem mgr. Grzegorza Mączki. Finansowane przez Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zamościu. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko odkryte w trakcie badań powierzchniowych położone jest na kulminacji 
na prawym, wschodnim brzegu doliny Wieprza. Badania w 1997 r. podjęto w związku 
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DOBRYSlYCE, st. 19, 
gm.loco, 
woj. piotrkowskie, 
AZP 79-51!33 

Dobryszyce, st. 20, 
gm. loco, woj. piotrkowskie 

·-DOtKI, st. 8, 
gm. Michałowo, 
woj. białostockie, 
AZP 40-90/1 

z budową zbiornika wodnego na rzece Wieprz, w miejscowości Nielisz. Wykonano 
50 odwiertów w osiach wschód-zachód i północ-południe, a następnie założono 8 
wykopów. 

Odsłonięto 4 obiekty i 9 pochówków szkieletowych. Jeden z obiektów można 
przyporządkować kulturze trzcinieckiej. Ponadto w obiektach, wtórnie w grobach oraz 
w warstwie kulturowej wystąpiła ceramika następujących kultur: malickiej, wołyńsko
lubelskiej ceramiki malowanej, amfor kulistych, mierzanowickiej, łużyckiej, pomorskiej 
oraz kręgu jastorfskiego. Kości w grobach w znacznym stopniu uległy rozkładowi- ża

den ze szkieletów nie był kompletny, a w dwóch grobach nie zachowały się one wcale. 
Groby miały orientację wschód-zachód, z głową na zachód. Nie znaleziono w nich 
wyposażenia. Na podstawie cech cmentarzyska oraz interpretacji danych historycznych 
możemy przypuszczać, iż pochodzi ono ze średniowiecza, najpewniej z końcowej fazy 
jego wczesnego okresu. Ślad osadnictwa późnośredniowiecznego to dwa fragmenty 
brzuśców naczyń. 

Dokumentacja przechowywana jest w PSOZ w Zamościu, materiały w Muzeum 
Okręgowym w Zamościu. 

ślady osadnictwa z epoki kamienia (neolit?) 
osada(?) kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
osada z wczesnego średniowiecza (XIII? w.) 
ślady osadnictwa z okresu nowożytnego (XVIII-XIX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w ramach nadzoru archeologicznego na budo
wie rurociągu z rzeki Warty do elektrowni Bełchatów, przeprowadzone przez mgr. mgr. 
Mirosława Szukałę i Jacka Ziętka . Finansowane przez Przedsiębiorstwo Elektrownia 
Bełchatów. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 500m2• 

Odkryto 13 obiektów osadniczych o chronologii pradziejowej i średniowiecznej 
(datowanie na podstawie ceramiki). Funkcję obiektów można określić jedynie jako 
jamy gospodarcze o nieokreślonym przeznaczeniu. Znalezione materiały ruchome to: 
ceramika, pojedyncze materiały krzemienne, polepa, nieliczne kości zwierzęce, poje
dyncze skorodowane przedmioty żelazne lub małe konkrecje rudy żelaza, fragment 
łańcuszka z brązu (ze średniowiecza?). 

Materiały przechowywane są w Muzeum w Radomsku. 
Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

osada wczesnośredniowieczna (XI w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Dariusza 

Krasnodębskiego (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk). Finanso
wane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię l 794 m2• 

Przebadano około 40 różnego rodzaju obiektów archeologicznych (paleniska, jamy 
i doły posłupowe). Pośród nich wyróżnić można dwie podstawowe grupy: 

Grupę I stanowiły obiekry o charakterze mieszkalnym, zlokalizowane w zachod
niej części stanowiska, wkopane w gliniaste podłoże. Wystąpiły tutaj 2 duże jamy 
oraz związana z nimi grupa mniejszych dołów-jam. Jedna z nich miała wymiary około 
4 x 4 m, jej centralna, najgłębsza część zbliżona była w planie do prostokąta z lekko 
zaokrąglonymi rogami. Od strony północnej przylegało do niej zagłębienie o kształcie 
wydłużonym, nieckowatym. Ścianki głównej części obiektu były strome, zaś dno płaskie . 
Z okresem użytkowania tego obiektu związana jest niewielka warstewka piasku i gliny 
z niewielkimi węgielkami drzewnymi. 

Grupę ll stanowiły nieregularne wkopy otaczające plac naturalnej, białej gliny. 
Ich kształt oraz fakt, iż otaczały one glinę różniącą się od występującego na reszcie 
stanowiska piaszczystego calca sugerują, że mogły to być miejsca pozyskiwania surowca 
na potrzeby lokalnego warsztatu garncarskiego. 



Dudka, st. l, gm. Wydminy, 
woj. suwalskie 

DZIEKANOWICE, st. 22, 
gm. Lubowo, 
woj. poznańskie, 
AZP 50-32/104 

Łącznie znaleziono ponad 600 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej. 
Cały materiał zabytkowy pozyskany w humusie lub w obiektach datować można na 
wczesne średniowiecze (XI w.), za wyjątkiem kilku fragmentów odpadów krzemien- ~ 
nych oraz fragmentu siekierki krzemiennej, wiążących się z wczesną epoką brązu lub z 
neolitem. Przeważają naczynia wykonane na kole gamcarskim (znaleziono także kilka fa 
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fragmentów ręcznie lepionych), zdobione w górnej części brzuśca linią falistą i żłob- -~ 

karni. Z ciekawszych znalezisk warto wymienić żelazny nożyk, fragment przęślika oraz ~ 
kamienną osełkę. ~ 

u 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 3: 

PAN. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Badania na gazociągu" . 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe (2 pał. XI- koniec XII w.) 
osada wczesnośredniowieczna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l czerwca do 30 października 
przez mgr. mgr. Annę i Jacka Wrzesińskich (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy). 
Finansowane przez Komitet Badań Naukowych i Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy. Siódmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 900m2• 

Odsłonięto 91 grobów szkieletowych i 17 obiektów osady. Analiza antropologiczna 
pozwoliła na wyróżnienie 95 osobników: 38 szkieletów należało do mężczyzn (l w wieku 
Juvenis, 17 w wieku Adultus, 18 w wieku Maturus i 2 w wieku Dorosły), 25 do kobiet 
(8 w wieku Juvenis, 14 w wieku Adultus, 3 w wieku Maturus), 22 do dzieci (w tym 13 
w wieku Infans I i 9 w wieku Infans II), 9 do osobników młodocianych, l do osobnika 
dorosłego o nieokreślonej płci. 88 ułożonych było na osi wchód-zachód, 3 na osi północ
południe, natomiast dla 4 orientacji nie ustalono. Pochówków o orientacji wschodniej 
było 45: 11 kobiet, 23 mężczyzn, 2 osobników w wieku Juvenis, 5 dzieci w wieku Infans 
I i 4 dzieci w wieku Infans II. Pochówków o orientacji zachodniej było 43: 14 kobiet, 
12 mężczyzn, 6 osobników w wieku Juvenis, l osobnika dorosłego o nieoznaczonej płci, 
6 w wieku Infans I i 4 w wieku Infans II. Pochówków o orientacji południowej były 2: 
l mężczyzna i jeden osobnik młodociany. Jeden mężczyzna pochowany został z głową 
zorientowaną na północ. 

W 62 grobach znaleziono 124 przedmioty określone jako wyposażenie zmarłych. 

W 29 grobach przedmioty występowały pojedynczo, w 17 po dwa, w 8 po trzy, w 4 po 
cztery, 2 po pięć, w l siedem i w l dziewięć. Najliczniej wystąpiły noże. W 45 grobach 
znaleziono 4 7 noży: 4 w skórzanych pochewkach z brązowymi ozdobnymi okuciami 
(2 w grobach mężczyzn, l w grobie kobiety i l w grobie dziecka) i 43 bez pochewek 
i okuć (22 w grobach mężczyzn, 13 w grobach kobiet, 5 w grobach osobników młodo
cianych i 4 w grobach dzieci). W jednym grobie wystąpiła pusta skórzana pochewka 
z brązowym okuciem. Drugą kategorią, pod względem ilości, były kabłączki skroniowe. 
W 11 grobach wystąpiły 22 kabłączki. Najwięcej (7) znajdowało się w grobie dziecka 
zmarłego w wieku lnfans I (grób 87 /97). Natomiast w grobach kobiet zmarłych w wieku 
Adultus występowały 3 (w dwóch grobach) lub l (w pięciu grobach). Oprócz tego 
w grobie kobiety zmarłej w wieku J uvenis wystąpił l kabłączek, a w dwóch grobach 
dzieci zmarłych w wieku lnfans II 3. W dziewięciu grobach znaleziono 11 monet lub 
ich naśladownictwo ( 4 przypadki). W pięciu spośród nich pochowani byli mężczyźni 
(3 zmarłych w wieku Adultus, 2 w wieku Matu rus), w trzech kobiety (zmarłe w wieku 
Adultus), a w jednym dziecko (zmarłe w wieku lnfans II) . Interesujących było sześć 
grobów, trzy z nich ze względu na wyposażenie: grób mężczyzny w wieku Maturus (grób 
23/97) z nożem oraz z 6 monetami (krzyżówki) złożonymi przy lewym biodrze (skarb 
grobowy), grób (55/97) dziecka (lnfans l) z nożem i kolią z 12 szklanych paciorków, 
grób (87 /97) dziecka (lnfans l) z obrączką brązową, fragmentem drucika żelaznego i 7 
kabłączkami zachowanymi na nakryciu głowy. Natomiast trzy inne (groby: 1/97, Il/97 
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GDAŃSK,Stare Miasto 

i IIA/97) były interesujące przede wszystkim ze względu na budowę jamy grobowej. 
Zlokalizowane bardzo blisko siebie, są wkopane stosunkowo głęboko (około l m) w gli
niasty calec, a ich jamy mają znaczne rozmiary (250 x 110 cm i 330 x 125-110 cm). 
W grobach pochowano: kobietę w wieku Juvenis (z nożem w skórzanej pochewce 
z brązowym okuciem i 6 małymi gwoździami, prawdopodobnie na desce i z szalunkiem 
z drewna), mężczyznę w wieku Adultus (z dwoma nożami) oraz osobnika dorosłego 
(grób będzie eksplorowany w następnym sezonie). Wyeksplorowano także fragmenty 
siedemnastu obiektów osadniczych należących do osady poprzedzającej czas funkcjo
nowania cmentarzyska. Z interesujących obiektów można wymienić bruk kamienny 
odkryty na powierzchni około 25 m2 oraz piec o glinianej kopule i kamiennym palenisku 
(oba obiekty będą eksplorowane w następnym sezonie). 

Cmentarzysko można datować na okres od 2 połowy XI po koniec XII wieku. 
Z przewidywanej powierzchni cmentarzyska około 3600 m2 przebadano dotąd 3413 m2• 

Eksploracja odbywa się jedynie w partii północnej i wschodniej . Pozostałe granice 
zostały ustalone. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Pierwszych Piastów na 
Led nicy. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Studiach Lednickich" i ,,Wielkopolskich 
Sprawozdaniach Archeologicznych". 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 

patrz: późne średniowiecze 

cmentarzysko kultuty wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna 
miasto średniowieczne i nowożytne z pozostałością fortyfikacji 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone 
w 1996/1997 r. przez mgr. mgr. Zbigniewa Borcowskiego, Aleksandra Wapińskiego, 
Marcina Jagusiaka, Monikę Kasprzak, Dariusza Osmskiego i Beatę Sztajkowską (Pra
cownia Archeologii Gdańska Muzeum Archeologicznego w Gdańsku). Finansowane 
przez Aktiengesellschaft fur Grundbesitz und Industriebeteiligungen, Niemcy i Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku. Przebadano około 14 000 m2• 

W pracach udział wzięli praktykanci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania prowadzono przed dawnym 
hotelem MetropoL 

l. Na cmentarzysku kultury wieibarskiej odkryto pozostałości grobu z wyposażeniem, 
na które złożyły się dwie bransolety brązowe, trzy zapinki (źle zachowane) oraz kolia 
z paciorków bursztynowych i szklanych. Znaleziska luźne to moneta rzymska (sestercja) 
i fragmenty ceramiki niezwiązane z obiektami. 

2. Na terenie osady wczesnośredniowiecznej odsłonięto palenisko oraz węgieł chaty 
(w negatywach). Osadę datowano na podstawie importów skandynawskiej ceramiki 
na przynajmniej I ćwierć XII w., w tym okresie już z regularną zabudową wzdłuż ciągu 
ul. Podbielańskiej. Osadnictwo utrzymywało się do XIII/XN w., potem rejon nabrał 
charakteru przemysłowo-rzemieślniczego. 

3. Z XV-XVI w. pochodzi ciąg brukowanej ulicy o szerokości co najmniej 8 m, pro
wadzącej do bramy św. Elżbiety na osi wschód-zachód. Po zburzeniu tej bramy otwarty 
został wylot z miasta (brama Bożego Ciała) z dochodzącą do niego, również brukowaną, 
ulicą Podbielańską. W tym okresie północno-zachodni kraniec miasta zamknięty był 
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ceglanym murem obronnym, przylegającym od zachodu i wschodu do dwu bocznych ~ 

naw bramy Bożego Ciała. Stwierdzono, że wówczas funkcjonowały wewnątrz ciągów ~ 
obronnych w tej części miasta przynajmniej dwa piece wapiennicze, dwa piece gam- ~ 
carskie oraz masywna konstrukcja drewniana (być może młyn garbarski). z 

4. W XVII-XVIII w. zachowano ciąg ul. Podbielańskiej z zabudową mieszkalną po @ 
a<: 

obu stronach (odkrytych zostało 8 szamb drewnianych z bogatym materiałem archeo- ~ 

logicznym), rozebrano bramę Bożego Ciała i zaczęto sypać wały oraz przekopywać fosę 63 
(z powodu niwelacji w końcu XIX w. ślady tego nie zostały uchwycone). Po zachodniej ~ u 
stronie ul. Podbielańskiej odsłonięto pozostałości domu szkieletowego z XVIII w. 3: 

5. W XlX/XX w. po zniwelowaniu i zasypaniu fosy przystąpiono do realizacji pro
jektu urbanistycznego- zabudowa z tego okresu w dużym stopniu niszczy stratygrafię 
stanowiska. 

Część murów z wątkiem gotyckim została ponownie zasypana po odpowiednim 
zabezpieczeniu cegieł przed erozją. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. 

kościół romański p. w. św. Mikołaja (XI-XII/XIII w.) na osadzie targowej (IX
XIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 23 września do 
12 października przez mgr. Edwina Dzięciołowskiego i mgr Teresę Krysztofiak (Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy-Oddział w Gieczu). Finansowane przez PSOZ. Szósty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię ok. 19 m2• 

Badania prowadzono na zewnątrz kościoła przy ścianie zachodniej, w miejscu pla
nowanych przypór, oraz w jego wnętrzu (prezbiterium i teren pod łukiem tęczowym). 
W wykopach usytuowanych na zewnątrz oprócz zarejestrowanych w przemieszanej, 
około 1,2-metrowej miąższości warstwie nowożytnych pochówków (łącznie 28mniej 
lub bardziej kompletnych grobów szkieletowych) odsłonięto kamienne fundamen
ty nowożytnych założeń architektonicznych: barokowej przypory oraz drewnianej 
dzwonnicy. Ponadto bezpośrednio na calcu natknięto się na obiekt osadowy o bliżej 
nieokreślonej funkcji, który na podstawie materiału ceramicznego datować można 
na IX wiek. W wykopach eksplorowanych wewnątrz kościoła, pod przemieszaną 
warstwą z pochówkami nowożytnymi (6 grobów) i zasypiskiem wykopu badawczego 
z roku 1952, odsłonięto fundamenty wcześniejszego założenia sakralnego (południowa 
partia apsydy i południowo-wschodni narożnik nawy), którego relikty uchwycono 
już częściowo podczas wcześniejszych badań. Zlokalizowany w roku 1994 fundament 
północnej ściany wraz z jej północno-wschodnim narożnikiem daje podstawy do częś
ciowej rekonstrukcji wcześniejszej świątyni jako założenia jednonawowego (szerokość 
nawy około 7 m), zakończonego od wschodu półkolistą apsydą (przypuszczalna śred
nica około 5 m). Fundamenty starszego kościoła zbudowane były z dużych, niekiedy 
przyciosanych kamieni narzutowych, spojonych szarobiałą zaprawą (zachowało się 4-5 
warstw). Szerokość fundamentu apsydy wynosiła około 1,2 m, a ściany nawy około 
2 m. Z tą fazą kościoła wiązać można najprawdopodobniej destrukt kamienny odsło
nięty w południowej części prezbiterium. Z uwagi na zniszczony późniejszymi wkopami 
grobowymi pierwotny kontekst stratygraficzny wspomnianych reliktów utrudnione jest 
określenie ich chronologii, niemniej odnieść je można najprawdopodobniej do wieku 
XI, ze szczególnym wskazaniem na 2 połowę tego stulecia. Materiał ruchomy pozyskany 
z przemieszanej warstwy z wkopami grobowymi stanowiła głównie ceramika naczyniowa 
(zasadniczo nowożytna, choć w dużej części też wczesnośredniowieczna). Oprócz niej 
zarejestrowano również dużą ilość ceramicznych płytek posadzkowych, dewocjonalii, 
szkła okiennego i naczyniowego, fragmentów tkanin i kości zwierzęcych. Na uwagę 
zasługuje spory zbiór luźnych monet nowożytnych (46 sztuk). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy - Oddział w Gieczu. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Studiach Lednickich". 
Badania będą kontynuowane. 
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grodzisko wczesnośredniowieczne (pocz. X~XIII w.) 
architektura romańska 

Stacjonarne i sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 23 
czerwca do 20 września przez mgr Teresę Krysztofiak (Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy-Oddział w Gieczu) . Finansowane przez Komitet Badań Naukowych i PSOZ. 
Siedemnasty sezon badań na stanowisku (trzeci stacjonarnych badań umocnień grodu; 
drugi sondażowych badań reliktów romańskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela). 

Kontynuowano rozpoczęty w 1995 r. przekop przez południowo-wschodni odcinek 
wału grodziska- badano zewnętrzną stronę nasypu, a założony wykop był przedłużeniem 
w stronę jądra wału wykopu eksplorowanego w sezonie ubiegłym. Prowadzono też 
dalsze badania sondażowe przy zlokalizowanym w 1962 r. w północnej partii majdanu 
kamiennym murze identyfikowanym z północną ścianą kościoła św. Jana Chrzciciela 
- granicami niewielkiego wykopu objęto dwumetrowy odcinek muru wraz z terenem 
przylegającym doń wewnątrz i od zewnątrz. 

Wał. W granicach wykopu uchwycono niczym niezakłócony układ warstw, z których 
większość stanowiła relikty umocnień grodu, pozostałe natomiast powstały w wyniku 
procesów sedymentacyjnych, charakterystycznych dla przybrzeżnych partii wód jezier
nych. Bezpośrednio nad piaszczysto-mułkowatym calcem zalegała warstwa torfiasta, 
którą przykrywały naprzemianległe piaszczysto-żwirowate warstwy zastoiskowe. Na 
nich zarejestrowano już pozostałości umocnień, których łączna miąższość wynosiła od 
strony jądra około 6 m. Wyróżniono 3 fazy wału. 

Faza l. Przyporządkowano jej jeden zewnętrzny stos nasypu oraz przylegającą doń 
od zewnątrz drewniano-ziemną odsadzkę. W obrębie piaszczystego stosu zarejestrowa
no ślady drewna ułożonego w konstrukcji rusztowej, wzmocnionej u swoich podwalin 
konstrukcją hakową. Lico stosu zabezpieczał ponadto rząd pionowo wbitych pali-desek. 
Podobnym zabezpieczeniem odznaczało się loco szerokiej na 3 m odsadzki, zbudowanej 
w konstrukcji przekładkowej . Fazę tę na podstawie wyników analiz dendrachronolo
gicznych datować można na początek X wieku. 

Faza 2. Relikty wału tej fazy to jego piaszczysto-żwirowaty nasyp ze śladami drewna 
ułożonego w konstrukcji przekładkowej oraz zalegająca na jego stosach warstwa spa
lenizny, będąca pozostałością konstrukcji zwieńczającej. W fazie 2 dzięki dostawieniu 
do nasypu wału fazy l. trzech kolejnych stosów przesunięto lico wału o około 6 m 
w stronę jeziora. Posadowione one były częściowo na odsadzce wału fazy poprzedniej, 
a częściowo na warstwach zastoiskowych. Szerokość poszczególnych stosów wynosiła 
około 2 m. W granicach eksplorowanego wykopu nie uchwycono konstrukcji zwień
czającej umocnienia opisywanej fazy. Odsłonięto jedynie na ich stoku warstwę inten
sywnej spalenizny, nasyconą dużymi fragmentami spalonego drewna. Wyniki analiz 
dendrachronologicznych pozwalają na datowanie wzniesienia wału fazy 2. na około 
970 r. Jego zniszczenie najprawdopodobniej wiązać można z najazdem Brzerysława na 
Wielkopolskę (1039 r.). 

Faza 3 . Z ostatnią fazą wiąże się odsłonięty tuż pod humusem płaszcz kamienny oraz 
uchwycona w niewielkim fragmencie konstrukcja zwieńczająca. Profilowi obronnemu 
tej fazy przyporządkować można zarejestrowaną w roku ubiegłym kamienno-glinianą 
odsadzkę. Płaszcz kamienny w górnej partii zachował się bardzo słabo, w przeciwieństwie 
do dolnej części nasypu. Zbudowany był z jednej warstwy dużych, niekiedy przyciosa
nych kamieni narzutowych. Od spalenizny związanej z fazą 2. oddzielała go głównie 
gliniasta, a częściowo i piaszczysta pokrywa, o maksymalnej miąższości około 0,8 m. 
Układ spalonego drewna odsłoniętej w niewielkim zakresie konstrukcji zwieńczającej 
sugeruje konstrukcję skrzyniową. 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela. W wykopie południowym (wewnętrznym) tuż 
pod humusem odsłonięto fragment ossuarium wkopanego w zalegającą poniżej war
stwę rumowiskową miąższości około l m, zalegającą na częściowo zniszczonej ławie 
fundamentowej muru. Na poziomie spągu rumowiska zaprzestano eksploracji tej części 
wykopu. Odmiennie przedstawiała się stratygrafia w północnej partii wykopu, gdzie 
częściowo pod nowożytną warstwą niwelacyjną, a częściowo tuż pod humusem odsło
nięto warstwę osadniczą, przylegającą do dolnej partii badanego muru. Zawarty w niej 
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materiał ceramiczny pozwala datować ją na połowę XI wieku. Pod tą warstwą zalegało 
nakładające się na łąwę fundamentową muru rumowisko kamienne - na poziomie 
jego stropu zaprzestano tegorocznej eksploracji wykopu. Odsłonięty podczas badań na ~ 
całej zachowanej wysokości (około 11 ,5-l, 7 m) mur wykazuje dwojaki sposób budowy, z 
sugerujący dwufazowaść jego powstania. Wyższą partię tworzyły duże, nieregularnego @ 
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kształtu, ociosane kamienie, ułożone warstwami. Dolna część muru, poniżej szerokiej ~ 
na około 7 cm odsadzki, charakteryzowała się już odmiennym wątkiem lica, którego ~ 

głównym elementem budującym były różnej wielkości płyty kamienne, uzupełniane ~ 
u 

miejscami większymi ciosami. Kamienie te spojone były bladotławą zaprawą. W świetle 3: 
wyników tegorocznych badań można postawić hipotezę o dwóch fazach powstania 
kościoła, z których pierwszą, w oparciu o wstępne datowanie ceramiki pozyskanej 
z przylegającej do lica muru warstwy osadniczej, odnieść można prawdopodobnie do 
l połowy XI stulecia. Wnioski te zweryfikuje z pewnością planowana kontynuacja 
badań. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy - Oddział w Gieczu. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Studiach Lednickich". 
Badania będą kontynuowane. 

grodzisko wczesnośredniowieczne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. KrzysztofaJaworskiego (Instytut 

Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Kolejny sezon badań wykopaliskowych. Prace prowadzono w obrębie wykopu nr 
I, III i V 

Wykop I -badania mające na celu uchwycenie zabudowy przywalnej 
Wykop III - badania oblicówki wewnętrznej wału grodu 
Wykop V- kontynuacja badań z 1996 roku i zakończenie eksploracji budynku nr l 

na majdanie podgrodzia. 
W wykopie nr I i V znaleziono zabytki ruchome o proweniencji wielkomoraw

skiej. 
Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Badania będą kontynuowane. 

gród wczesnośredniowieczny z okresu od schyłku X w. do poł. XIII w. 
kolegiata z XII w. 
kaplica św. Anny z XV w. 

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadził w dniach od 22 lutego do 22 
października mgr Zenon Hendel. Finansowane były przez Parafię Rzymskokatolicką 
pw. NMP Królowej Polski. Dwunasty sezon badań. Przebadano powierzchnię około 
0,8 ara. 

Badania zostały przeprowadzone wewnątrz kolegiaty w wykopach pod fundamenty 
betonowej krypty, którą zamierzano wybudować w celu wyeksponowania kamiennych 
reliktów kościoła grodowego z XII w. oraz wzmocnienia posadowienia filarów nawy 
głównej kolegiaty. W tym sezonie prac wykopaliskowych zostały wyznaczone trzy wyko
py badawcze obejmujące teren przeznaczony pod budowę fundamentu południowego 
(wykop nr VIII), pólnocno-wschodniego (wykop nr IX) oraz wschodniego (wykop nr 
X). Z uwagi na trwające w świątyni w tym czasie roboty budowlane, prace eksploracyjne 
zostały ściśle skoordynowane z harmonogramem i zakresem tych robót. W wykopie nr 
VIII odsłonięto pozostałości po wykopie badawczym z lat siedemdziesiątych XX w. oraz 
fragmenty piętnastu nawarstwień kulturowych, z których część usytuowana w spągo
wych partiach wykopu związana była z grodem wczesnośredniowiecznym, natomiast 
pozostałe zalegające w stropie badanej przestrzeni stanowiły ślad po licznych pracach 
związanych z przebudową kolegiaty. Poza wspomnianymi jednostkami stratygraficzny
mi odkryto tutaj również sześć fragmentarycznie zachowanych ludzkich pochówków 
szkieletowych. W wykopie nr IX odsłonięto jedynie nawarstwienia zasypowe związane 
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z pracami badawczymi przeprowadzonymi w latach siedemdziesiątych XX w. w tym 

miejscu oraz nawarstwienia budowlane. Natomiast w usytuowanym pod tzw. "łukiem 
tęczowym'' wykopie nr X odkryto poza wkopami nowożytnymi dziesięć nawarstwień 
kulturowych związanych z budową kolegiaty, pozostałości po dwóch ludzkich pochów
kach szkieletowych oraz wschodni fragment kamiennej absydy, który został datowany 
na pierwszą fazę budowy kościółka grodowego w XII w. Podczas przeprowadzonych 
prac eksploracyjnych pozyskano nieliczny materiał zabytkowy, który składał się z frag
mentów naczyń średniowiecznych oraz kości ludzkich, pochodzących z warstw oraz 
odsłoniętych pochówków. 

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

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Dolnośląskich Wiadomościach Prahisto
rycznych", Głogów. 

Badania będą kontynuowane. 

teren zachodniej części podgrodzia III gnieźnieńskiego zespołu grodowego, 
osadnictwo wczesnośredniowieczne i nowożytne 

relikty zamku z l pol. XVI wieku 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Tomasza Sawiekiego (Muze

um Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Finansowane przez Komitet Badań 
Naukowych, PSOZ i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Piąty sezon 
badań. 

Badania były kontynuacją prac związanych z weryfikacją badań z lat 1936-1938 oraz 
rozpoznaniem reliktów mało znanego zamku z l połowy XVI w., powstałego w 1518 r. 
z inicjatywy abpa Jana Łaskiego. Zamek rozebrano w 1831 r. W ogrodach probostwa 
archikatedralnego przy ul. Łaskiego 9. Założono 2 wykopy: wykop l (9 x 11,5 m) w części 
południowej posesji (ar 3/57) i wykop 2 (3,5 x 7 m) w narożniku północno-wschodnim 
posesji, około 50 m od wykopu nr l (oś północ-południe) . 

W wykopie l po usunięciu humusu i współczesnych nawarstwień wyrównawczych 
na głębokości 0,5-1,8 m p.p.t. odsłonięto fundamenty założenia zamkowego. Fundament 
(część południowa) o długości5,5 m i szerokości 1,8 m wykonany był z kamieni polnych, 
łączonych zaprawą wapienną zmieszaną z gruzem ceglanym. Konstrukcja ta wykraczała 
poza teren posesji (w kierunku południowym). N atomiast część wschodnia fundamentu 
miała długość 4,7 m i w całości była wykonana z cegieł o wymiarach od 9 x 12 x 27 
do 10 x 14 x 27 cm oraz wzmocniona stosem luźnych kamieni polnych. Od wschodu 
fundament wyposażony był w dwie kwadratowe, ceglane podstawy przypór o wymiarach 
1,05 x 0,9 m (północna) i 1,3 x l m (południowa). W środkowo-wschodniej części 
wykopu natrafiono na czworoboczną, ceglaną podstawę filaru o wymiarach l x 1,2 m. 
Fundament ceglany (wschodni) najprawdopodobniej jest pozostałością odbudowanej 
części zamku (po pożarze miasta w 1613 r.?), jest bowiem dostawiony do fundamentów 
kamiennych. W strefie północnej wykopu, bezpośrednio pod współczesnymi nawar
stwieniami niwelacyjnymi, wystąpił gliniasty calec opadający na południe. W części 
środkowej wykopu zarejestrowano bezpośrednio na calcu występowanie resztek warstw 
wczesnośredniowiecznych. Zawarta w nich ceramika pochodzi z około połowy X wieku 
(faza D) . Wyróżniono również obiekty wczesnośredniowieczne w postaci jam i dołków 

posłupowych. Obiekty te, a także lepiej zachowane warstwy (prawdopodobnie zwią
zane ze zniszczonymi konstrukcjami korony wału obronnego), grupowały się w części 
południowej wykopu tj. na skraju podgrodzia. Najlepiej zachowana była workowata 
jama (miąższość l m) o średnicy 0,5/0,6 m (dołem l m), zalegająca przy fundamencie 
ceglanym. Jej strop zniszczono podczas budowy zamku. Datowanie zawartej w niej cera

miki przypada na 2 połowę X- początek XI w. (faza D) . Jama zawierała ponadto kości 
zwierzęce, spaleniznę i popiół. W jej pobliżu zalegały bezpośrednio na calcu warstwy, 



Gniemo, st. 17 a, 
gm.loco, woj. pomańskie 
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Gniemo, st. 60 
(ul. Strumykowa), 
woj . poznańskie, 
AZP 50-34/131 

być może związane z konstrukcjami korony wału obronnego. Charakteryzowały się ~ 

one bogatym wewnętrznym uwarstwieniem (na przemian: spalenizna, popiół, piasek, ~ 
szarobrunatna próchnica) i lekko falistym układem (wzdłuż linii wałów) widocznym na ~ 
profilu południowym. W jednym z zagłębień znajdował się ślad po słupie. Na podstawie z 
pozyskanej ceramiki warstwy te datowane są na X/XI w. (faza D !E). Podobną chro- @ 

~ 

nologię ma ceramika pochodząca z resztek warstw kulturowych zalegających w pasie -~ 

wschodnim wykopu. Nie natrafiono na zasadnicze konstrukcje jądra wału. Płytkie ~ 

zaleganie calca świadczy o istnieniu w tym miejscu pagórka, który wkomponowany ~ u 
został w przebieg wału obronnego. Jednocześnie potwierdzono poważne zniszczenia 3: 
treści kulturowej stanowiska podczas niwelacji terenu w okresie międzywojennym. 

W wykopie 2 do głębokości 2 m występowały współczesne i nowożytne warstwy 
niwelacyjne z ceramiką z X/XI-XIX w. Znaleziono także przedmioty metalowe i przęśliki 
wczesnośredniowieczne, m.in. jeden z różowego łupku z krzyżykami na korpusie. Pod 
warstwami niwelacyjnymi odsłonięto fundament kamienny (północny wschód-połu
dniowy zachód) wraz z resztką muru ceglanego. Mur ceglany zachował się w formie 
szczątkowej tylko w części południowej wykopu (zachowana wysokość korony- 0,65 m). 
Składał się z cegieł o wymiarach 9 x 12 x 27 cm. Szerokość fundamentu wynosiła 3m. 
Zarówno na północ jak i na południe wykraczał on poza wykop. Fundament o "wyso
kości" l ,5 m zbudowano ze średniej wielkości kamieni polnych i ciosów, zalanych silnie 
spiaszczoną zaprawą wapienną z dodatkiem gruzu ceglanego. Stopę fundamentu uchwy
cono na głębokości 3,5 m pod poziomem terenu- była ona silnie zagłębiona w calec. Na 
głębokości 2, l m pod poziomem terenu, przy profilu północnym, natrafiono na kolejny 
fundament, dostawiony od wschodu do fundamentu głównego pod kątem ostrym (ok. 
64 ) . Był on głębiej posadowiony (o około 0,5 m) . Wykonano go z kamieni polnych, 
zalanych dużą ilością zaprawy wapiennej. Około 0,8 m poniżej jego górnej krawędzi 
natrafiono na odsadzkę wysuniętą 0,6 m na południe. Szerokość i dalszy bieg tego funda
mentu na wschód pozostają na razie nieznane, gdyż wykraczał on poza granice wykopu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie. 

j Badania będą kontynuowane. 

patrz: okres nowożytny 

cmentarzysko wczesnośredniowieczne- weryfikacja negatywna 
ślady osadnictwa z późnego średniowiecza i nowożytności 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Tomasza Sawiekie-
go (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Finansowane przez Komisję 
Badań Naukowych w ramach programu "Polska w dobie zjazdu gnieźnieńskiego i jej 
miejsce w kulturze europejskiej X-XX wieku) oraz Muzeum Początków Państwa Fol
skiego w Gnieźnie . Pierwszy sezon badań. 

Badania miały na celu zlokalizowanie wczesnośredniowiecznego (X/XI w.) cmenta
rzyska, należącego do gnieźnieńskiego zespołu grodowego. Wybór miejsca poszukiwań 
(ul. Strumykowa- przy stadionie i hotelu klubu sportowego "Mieszko") podyktowany 
został notatką archiwalną z 1918 r. o odkryciu w tym miejscu podczas prac odwadnia
jących pięciu szkieletów ludzkich i naczynia glinianego (nr arch.: Muzeum Archeo
logiczne Poznań 1918:123 KFM), wydatowanego na X/XI w. - tj. na fazę D. Łącznie 
wykonano 19 sondaży o wymiarach 1,5/2-2,5/5 m, położonych na osi wschód-zachód, 
wzdłuż obu stron ul. Strumykowej, w odległości około 4-5 m od krawędzi jezdni. 
Eksplorację prowadzono do głębokości przeciętnie 1,5 m pod poziomem terenu, silnie 
zagłębiając się w calec. Część sondaży zlokalizowana była na terenie głównego stadionu 
i boiskach treningowych, pozostałe na przyległych terenach należących do miasta. 

Badania nie potwierdziły obecności cmentarzyska- nie znaleziono żadnych pozosta
łości pochówków, ani luźnych kości ludzkich. Prawdopodobnie w 1918 r. zarejestrowano 
obecność tylko małego cmentarza o trudnej do ustalenia chronologii. W gęstej sieci 
ówczesnych rowów melioracyjnych również nie odnotowano dalszego występowania 
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szkieletów. Odkryte w 1918 r. naczynie może pochodzić nie z grobu, lecz z osady, tym 

bardziej, iż znaleziono je poza zasięgiem pochówka. Potwierdzono natomiast istnienie 
śladów osadnictwa wczesnośredniowiecznego (faza D/E), późnośredniowiecznego 

i nowożytnego. Poza ułamkami naczyń glinianych znaleziono oprawkę kościaną 
i ozdobny krążek metalowy (sondaż 5), fragment nożyka żelaznego (sondaż 15), klin 
i gwóźdź żelazny (sondaż 19). Najprawdopodobniej przedmioty te pochodzą z okresu 

późnośredniowiecznego i nowożytnego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Początków Państwa 
Folskiego w Gnieźnie. 

Badania nie będą kontynuowane. 
~- ' . . ' - ,· ' . . ., . 

Gniezno, st. 237 
(ul. Sienkiewicza 4), 
woj. poznańskie, 

AZP 50-34/-

Gnojno, st. 4, 
gm.loco, woj. kieleckie 

Gołańcz, st. 69, 
gm. loco, woj. pilskie 

cmentarzysko wczesnośredniowieczne (2 pol. X-XII w.) 

część jurydyki z 2 pol. XIII w. 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Czesława Strzy

żewskiego (Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie). Finansowane przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu i Muzeum Początków Państwa 
Folskiego w Gnieźnie . Pierwszy sezon badań. 

Pracami objęto fragment przyszłego trawnika w części północno-wschodniej po
sesji, na zapleczu budynku biurowego ZKS. Miejsce to graniczy od wschodu i północy 

z parcelami należącymi do Szkoły Podstawowej nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego 
oraz do właściciela prywatnego, położonymi przy ul. Księdza Prymasa Łubieńskiego 
i ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego. 

Dawniej był to południowy stok rozległego wyniesienia, na którym była rozlokowana 
wczesnośredniowieczna osada Łagiewniki, a od końca XIII w. jurydyka Wójtostwo. 

W dwóch wykopach pod mur oporowy oraz w wykopie archeologicznym o po

wierzchni około30m2 odsłonięto fragmenty częściowo zniszczonych czterech szkieletów 
osób dorosłych, ułożonych na osi północny zachód-południowy wschód, z których dwa 
usytuowano głowami na wschód. Przy jednym szkielecie kobiety znajdował się żelazny 
nożyk, a na pograniczu jamy grobowej z piwniczką chaty zrębowej wystąpił ułamek 

ceramiki z początku XI w. Dwa szkielety zostały częściowo zniszczone wkopem z XIX/XX 
w. oraz wkopem pod obecny mur oporowy, natomiast dwa pozostałe uległy uszkodzeniu 
przy kopaniu piwniczek chaty, która miała szerokość 3, 7 m i długość zachowaną 3,2 m 
(ucięta wkopem pod budynek od strony południowo-wschodniej). Znaleziono w niej 
około 1370 fragmentów naczyń całkowicie obtaczanych z 2 pol. XIII-XIII/XIV w. oraz 

osełkę kamienną, fragmenty noża, okucie i kabłąka od wiaderka oraz gwóźdź i kości 
zwierzęce z nacięciami noża. W jednym z wkopów nowożytnych odkryto cegłę palcówkę 
z XVI w., ułamki ceramiki toczonej i części dachówki z XVI-XVITI w. 

Lokalizacja obiektów wskazuje, że stanowisko rozciąga się we wszystkich kierunkach, 
w tym na wschód i północ, na sąsiednie posesje (na jednej z nich znajduje się w ogrodzie 
kropielnica późnośredniowieczna). Od strony południowej i zachodniej zostało ono 
zabudowane w dużej części wybrukowanym parkingiem wewnętrznym, a częściowo 
zniszczone wykopem pod budynek. Odkrycie tutaj szkieletów ludzkich poszerza zasięg 
największego cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Gnieźnie, zlokalizowanego 
niedawno podczas nadzorów budowy karnienic przy ul. Dąbrówki, do około 200 m 

długości po osi północny zachód-południowy wschód. Istniało ono zapewne w 2 połowie 
X-XII w., gdyż w 2 połowie XIII w. ten teren był również już zasiedlony. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Początków Państwa 
Folskiego w Gnieźnie. 

Z uwagi na rangę odkrycia badania powinny być kontynuowane. 

patrz: neolit 



GÓRA, st. 2, 
gm. Pobiedziska, 
woj. poznańskie, 
AZP 51-30 

Grodno, st. 6, 
gm. Chełmża, woj. toruńskie 

Grodzisko Dolne, st. 8, 
gm.loco, woj. rzeszowskie 

Grodzisko Dolne, st. 22, 
gm.loco, woj. rzeszowskie 

Gródek, st. l, gm.loco, 
woj. białostockie 

Grudziądz Wielkie 
Tarpno, st. 3, gm. loco, 
woj. toruńskie 

wczesnośredniowieczny zespół osadniczy 
Badania archeologiczne, przeprowadzone przez mgr Renatę Czupryńską (Instytut 

Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) . 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: paleolit 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: nowożytność 

patrz: wczesna epoka żelaza 
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Grudziądz Wielkie 
Tarpno, st. 4, gm. loco, 
woj. toruńskie 

GUCIÓW, st. l, 
gm. Zwierzyniec, 
woj. zamojskie, 
AZP91-86/l 

GUCIÓW, st. 9, 
gm. Zwierzyniec, 
woj. zamojskie, 
AZP 91-86/9 

patrz: neolit 

osada wczesnośredniowieczna (IX-X w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Jerzego 

Kuśnierza i Andrzeja Urbańskiego (Muzeum Okręgowe w Zamościu). Finansowane 
przez Muzeum Okręgowe w Zamościu . Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 
25m2• 

Obecne badania podjęto po uzyskaniu informacji od właściciela posesji o odkryciu 
fragmentów ceramiki i śladów węgli drzewnych w wykopie budowlanym. Zarejestrowano 
zarysy chaty-półziemianki o wymiarach około 4 x 3,5 m, z resztkarni paleniska wyło
żonego skorupami naczyń, fragmentami polepy i kamieniami wapiennymi. Palenisko, 
częściowo zniszczone podczas wykonywania wkopu na piwnicę i fundamentów przez 
właściciela posesji, umiejscowione było w północno-zachodnim narożniku obiektu. 
Pośrodku chaty, na głębokości poniżej 100 cm odkryto ślady dwóch zwęglonych słupów 
drewnianych o średnicy około 30 cm. W wypełnisku obiektu znaleziono około 120 
fragmentów ceramiki, datujących go na X wiek. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Za
mościu . 

Badania zakończono. 

osada otwarta kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
wczesnośredniowieczna osada przygrodowa 

Badania wykopaliskowe o charakterze interwencyjnym, przeprowadzone przez 
mgr. Andrzeja Urbańskiego (Muzeum Zamojskiego w Zamościu). Finansowane przez 
Muzeum Zamojskie. Przebadano powierzchnię około 0,3 ara. 

Prace prowadzono w związku z odkryciem w wykopie budowlanym zabytków archeo
logicznych. W wykopie badawczym odsłonięto półziemiankę mieszkalną z zachowanymi 
elementami drewnianych konstrukcji słupowych. Posiadała ona czworoboczny zarys 
o wymiarach 4,0 m x 3,5 m i miąższość około l m. W wypełnisku obiektu zaobser
wowano dużą ilość fragmentów glinianych naczyń lepionych ręcznie i obtaczanych 
oraz niewielką ilość węgli drzewnych. W pobliżu półziemianki odsłonięto palenisko 
wyłożone kamieniami wapiennymi i polepą, pod którym znajdowała się warstwa gliny 
zawierająca ułamki naczyń. Wymienione obiekty datowane są na IX-X w. Ponadto 
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Iłża - Chwalowski 
Trakt 21, gm.loco, 
woj. radomskie 

Inowrocław, st. 100, 
gm. loco, woj. bydgoskie 

JASIEŃ, st. 13, 
gm. Brzesko, 

woj. tarnowskie, 

AZP 104-62/42 

JURÓW, st. l, 
gm. Jarczów, 
woj. zamojskie, 

AZP 95-92/1 

' 
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w warstwie kułturowej obserwowano obecność fragmentów ceramiki przypisywanej 
kulturze pucharów lejkowatych. 

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu a materiały 

zabytkowe zdeponowano w Muzeum Zamojskim w Zamościu. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", 

t. III.- 1998 r. 
Badania nie będą kontynuowane. 

·"'' 'l 
patrz: neolit 

·, 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada wielokulturowa (neolit, starożytność, wczesne średniowiecze) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 20 sierpnia do 4 
września przez Jerzego Okońskiego (Miejski Ośrodek Kułtury w Brzesku). Finansowane 

przez PSOZ. Pierwszy sezon badań . Przebadano powierzchnię 114,5 m2. 

Wykopy zostały zlokalizowane na wschodnim skraju stanowiska, poza obrębem 
zwartej zabudowy, która zniszczyła jego przeważającą część. Na większości terenu 

objętego badaniami, mimo obecności na powierzchni wyrobów krzemiennych i różno
czasowej ceramiki, po usunięciu warstwy humusu o miąższości do 25 cm stwierdzono 

obecność piaszczystego calca. W południowej części terenu badań odsłonięto pod 
warstwą miąższej do 28 cm próchnicy obiekt 1/97. Miał on na poziomie odsłonięcia 
partii stropowej wymiary 3,8 x 2,3 m i zorientowany był dłuższą osią w kierunku 

wschód-zachód, z niewielkim odchyleniem ku południowemu zachodowi-północnemu 

wschodowi. Jednorodne na poziomie odkrycia wypełniska stanowiła ciemna, brunat
no-szara, spiaszczona próchnica z nielicznymi węglami drzewnymi, grudkami polepy 
i spalenizny, występującej przede wszystkim w części centralnej . Obiekt miał rzut czwo

rokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Na kolejnych poziomach eksploracji (40 i 50 cm 
od powierzchni współczesnej terenu) miał rzut owalu i wymiary 3,8 x 2,05 oraz 2,4 x 
l, 7 m. Wypełnisko utrzymywało jednorodny charakter, zwracała jedynie uwagę większa 

ilość drobnych, przepalonych kamieni piaskowcowych w spągu obiektu. Obiekt miał 
nieckowaty profil z maksymalnym przegłębieniem wzdłuż ściany północnej i w części 

północno-wschodniej. Brak było wyraźnego poziomu użytkowego. W wypełnisku 
obiektu wystąpił interesujący zespół ceramiki wczesnośredniowiecznej z końca VIII 
i pierwszej połowy IX w. (13 brzegów, 100 fragmentów brzuśców, 7 fragmentów den, 
26 fragmentów polepy oraz 9,08 kg przepalonych kamieni piaskowcowych). Zbadany 
obiekt jest pozostałością naziemnego budynku o plecionkowej konstrukcji ścian. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarno
wie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszow
skiego Ośrodka Archeologicznego". 

Badania nie będą kontynuowane. 

grodzisko nizinne 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Ewę Banasiewicz 
(LUBELNIA Usługi Archeologiczne) i dr hab. Irenę Kutyłowską (odwierty). Finan

sowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. 

Badania sondażowe w 1984 r., kontynuowane w 1996 r., przyczyniły się do częściowe
go rozpoznania fosy, konstrukcji wałów grodziska od strony zachodniej oraz południowej. 

Natrafiono także w południowej partii grodziska na zabudowę przywałową. W roku 

bieżącym rozszerzono zakres prac w południowej partii przywałowej oraz uzupełniono 

odwierty po osi północ-południe grodziska; przekrój wschód-zachód w odwiertach 
uzyskano w 1996 roku. 



KAClYCE, st. 23, 
gm. Lipnik, 
woj. tarnobrzeskie, 
AZP 88-70/216 

Na podstawie reliktów wałów w postaci silnie przepalonej polepy stwierdzono, że ~ 
u pierwotnie grodzisko było prawie koliste, o średnicy około 80 m na osi południe-północ w 

i 90 m na osi zachód-wschód; fosa otaczała obiekt od południa i zachodu. Zabudowania ~ 
gospodarczo-mieszkalne usytuowane były nie tylko w części południowej, ale również z 
w północnym i wschodnim odcinku wału. Na odsłoniętej powierzchni 1,5 ara wykopu fa 

0<: 

wystąpił pojedynczy ciąg skrzyń południowej partii wału. Jedna z nich, szerokości 3m -~ 

i długości około 4,5 m, wypełniona była marglem przemieszanym z rędziną, z przewagą ~ 

margla w spągu . Określenie szerokości skrzyni nie budzi większych wątpliwości, po- ~ 
nieważ zachowały się na głębokości 0,35 m relikty dębowych belek, stanowiących jej ~ 
konstrukcję. Długość natomiast wyznacza zasięg występowania margla oraz fragmenty 
zwęglonych, przewiązanych belek od strony wschodniej, która jednocześnie tworzy 
konstrukcję kolejnej skrzyni wypełnionej gliną z okolicznego złoża. Po pożarze gliniane 
wypełniskowypaliło się na kolor czerwony. Do skrzyń od strony wewnętrznej dobudo
wano pomieszczenie o charakterze mieszkalno-gospodarczym, które najpewniej było 
powiązane konstrukcyjnie z dolną kondygnacją wału i wysunięte w stronę majdanu 
około 3,5 m. Uchwycona w planie szerokość zabudowy sięga około 5 m. Konstrukcja 
zabudowania i podłoga na około 4m2 powierzchni była wykonana z drewna sosnowego. 
Prawdopodobnie pomieszczenie to pełniło rolę spichlerza, o czym świadczy odkrycie 
dużych ilości zwęglonego ziarna prosa, pszenicy i żyta, znajdujących się w pojemnikach, 
m.in. z łyka. W pomieszczeniu tym znajdowały się także dwa szkielety bydła rogatego, 
a na zewnątrz szkielety dwóch koni. Wewnątrz obiektu oraz poza nim natrafiono na 
liczne sprzęty i narzędzia gospodarstwa domowego: naczynia, żarna, przęślik z łupku, 
kamień szlifierski, haczyki, klamry żelazne, radlicę łopatkową, krój płużny, kłódkę, 
wędzidło, skoble, gwoździe itp. relikty północno-wschodniej części zabudowania zo
stały zniszczone przez drugą fazę użytkowania grodziska, reprezentowaną przez obiekt 
słupowy. Odkryto ślad l O słupów i pali o średnicach od 30 do 60 cm i miąższości od 
11 do 50 cm. Wewnątrz obiektu słupowego odkryto "piwniczkę", gdzie znajdowała się 
studnia z cembrowiną wykonana z wyżłobionej kłody drewnianej o średnicy 4 7 cm, 
wysokości 98 cm i grubości ścianek od 3 do 5 cm. W obiekcie słupowym natrafiono 
na szkielety dwóch koni. Pozyskane dotychczas materiały zabytkowe są jednorodne, 
mogą być datowane na XII-XIII w., co odpowiada najprawdopodobniej najstarszej fazie 
zabudowy. Drugą fazę zasiedlenia grodziska, związaną z obiektem słupowym, można 
datować jedynie na podstawie analizy dendrochronologicznej. Wskazuje ona na moż
liwość wzniesienia obiektu słupowego pod koniec drugiego dziesięciolecia XIV w. 

Badania będą kontynuowane. 
,. , ·~·~ 1 , • .. ~.t , . , . 4 r •-' • ~ -:; 1 ': r , _ • • , 

osada wczesnośredniowieczna, XI-XII w. 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 29 sierpnia 

przez prof. dr. hab. Andrzeja Buko (Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Finansowane 
przez Komitet Badań Naukowych. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
68m2• 

Badania podjęto ze względu na zagrożenie stanowiska osypywaniem się skraju dro
gi, która je przecina oraz intensywną uprawą roli. Prace prowadzono metodą rowów 
sondażowych. 

Z reguły po zdjęciu warstwy humusu ukazywał się lessowy calec i wypełniska 
wkopanych w niego obiektów, które nosiły wyraźne ślady orki. Odkryto i zbadano 15 
obiektów. Większość z nich została wyeksplorowana jedynie częściowo, gdyż pozostawała 
poza obrębem rowów sondażowych. W jednym z rowów udało się uchwycić warstwę 
kulturową pozostającą poza obrębem obiektów. Znaczna część obiektów posiadała 
nieustratyfikowane wewnętrznie wypełniska, jedynie dwa obiekty miały wypełniska 
wielowarstwowe. Jeden z obiektów (częściowo pozostający poza zasięgiem sondażu) 
można określić ze względu na kształt, rodzaj jednostek stratygraficznych i materiał 
zabytkowy, jako relikt obiektu mieszkalnego (ziemianki?) . Oprócz zadokumentowa
nia i wyeksplorowania jednostek stratygraficznych badania przyniosły znaczną liczbę 
znalezisk ruchomych: 1509 fragmentów cerarniki (w większości datowanych na XII
XIII w.), 18 zabytków wydzielonych (np. posrebrzane kabłączki skroniowe, żelazne noże, 
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KALISZ ZAWODZIE, 
gm. loco, woj. kaliskie 

KAŁDUS, st. l, 
gm. Chełmno, 
woj. toruńskie, 
AZP JJ,41/1 

KAtDUS, st. 3, 
gm. Chełmno, 
woj. toruńskie, 
AZP JJ,41/3 

gliniana grzechotka, fragment żarna kamiennego). Zebrano 137 próbek (np. kości, 
polepa, węgiel drzewny, popiół). Pełne zintegrowanie funkcji i określenie chronologii 
stanowiska wymaga kontynuowania prac. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwach Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN. 

Badania będą kontynuowane . 

gród wczesnośredniowieczny 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Tadeusza Baranowskiego (Insty

tut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) . Kolejny sezon badań 
zespołu grodowego Kalisz Zawodzie. 

ślady osadnictwa kultury lendzielskiej (neolit) 
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 
cmentarzysko wczesnośredniowieczne 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z niszczeniem tzw. przestrzeni re, 
liktowej w wyniku działania "dzikiego" wybierzyska piasku, przeprowadzone w dniach 
od 30 czerwca do 23 sierpnia przez dr. hab. Wojciecha Chudziaka oraz mgr. mgr. 
J. Bojarskiego, A. Dokowskiego, M. Weinkaufa (Instytut Archeologii i Etnologii Zakład 
Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu). 

Finansowane przez Komitet Badań Naukowych (projekt zamawiany PBZ-016-07 
"Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego i jej miejsce w kulturze europejskiej X-XX 
wieku"). Drugi seron badań obecnej ekspedycji. Przebadano powierzchnię 3,8 ara. 

Najważniejsze prace rozpoznawcze prowadzone były przez Lissauera w 1886 r., 
później stanowiska było wielokrotnie badane. Prace tegoroczne w pierwszym etapie 
ukierunkowane były na lokalizację cmentarzyska wczesnośredniowiecznego, toteż 
wykopy zakładano w formie kolejno numerowanych rowów sondażowych, w których 
stwierdzono ślady osadnictwa wielokulturowego. Od momentu odsłonięcia pierw
szych grobów wykopy zakładano już według siatki arowej, nawiązując do mapy w skali 
1: lO 000. W sumie eksploracją objęto 139 obiektów, w tym 56 grobów. Większość gro, 
bów występowała w układzie rzędowym, wyróżniając się orientacją głównie zachodnią 
i relatywnie bogatym wyposażeniem (kolia z paciorków szklanych, srebrny brakteat, 
ołowiane i brązowe kabłączki skroniowe, pierścionek bursztynowy i brązowy, noże 
żelazne, krzesiwo żelazne oraz naczynia ceramiczne). Odsłonięte pochówki pochodzą 
głównie z wczesnych faz chrystianizacji ziemi chełmińskiej (XI,XII wiek). Ich stan 
zachowania był różny, uzależniony od lokalizacji w obrębie stanowiska i głębokości 
zalegania. 

Oprócz reliktów cmentarzyska wczesnośredniowiecznego natrafiono również na 
pozostałości osiedla kultury pucharów lejkowatych, kultury lendzielskiej, kultury 
łużyckiej oraz wczesnośredniowiecznego. Zalegały one w obrębie wielowarstwowego 
układu stratygraficznego o miąższości dochodzącej miejscami do 2,5 m od powierzchni 
gruntu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
w Toruniu. 

Wyniki badań będą opublikowane w monografii stanowiska. 
Badania będą kontynuowane. 

grodzisko wczesnośredniowieczne (2 połowa X-połowa XIII wieku) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 30 czerwca do 23 

sierpnia przez dr. hab. Wojciecha Chudziaka, dr. D. Polińskiego, mgr. mgr. J. Bojarskie, 
go, M. Weinkaufa (Instytut Archeologii i Etnologii Zakład Archeologii Średniowiecza 
i Czasów Nowożytnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane 



Kanie, st. II, gm. Brwinów, 
woj. warszawskie 

przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w ramach programu resortowego "1000-lecie Zjazdu ~ 

Gnieźnieńskiego". Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię ponad 91m2• ~ 
Prace skoncentrowane zostały w południowej części stanowiska, u podnóża we- ~ 

wnętrznego wału, gdzie założono 8 wykopów: 9-17/97 (kontynuowano numerację z po- z 
przedniego sezonu) . Celem badań było rozpoznanie założenia przestrzennego obiektu 8 

~ 

architektury murowanej oraz określenie jej chronologii. Relikty muru kamiennego, ~ 
wykonanego w technice opus emplectum i posadowionego na fundamencie gliniano- 65 
kamiennym, odsłonięto w pierwszym roku badań. Jednym z zadań badawczych było ~ 
również określenie miejsca, jakie pełniła odkryta budowla (świątynia), w organizacji ~ 
kościelnej państwa wczesnopiastowskiego. Ponadto za podstawowe zadanie badawcze 
uznano również szczegółową datację wczesnośredniowiecznych nawarstwień kulturo
wych i określenie związków przestrzenno-chronologicznych między nimi. 

Wykopy 9-10/97 założono na linii przebiegu ściany południowej muru- oba eks
plorowano do poziomu stropu fundamentu kamienno-glinianego. Na stropie funda
mentu zalegała warstwa z materiałem zabytkowym pochodzącym z l połowy XII wieku 
(warstwa VI-Vlc). 

W wykopach 11-12/97 uchwycono nawarstwienia powstałe w okresie neolitu 
(kultura pucharów lejkowatych), okresie halsztackim (kultura łużycka) i we wczesnym 
średniowieczu . W wykopie 12/97 z okresu wczesnego średniowiecza pochodziły dwa 
poziomy zróżnicowanych chronologicznie i kulturowo warstw. Młodszy z nich tworzył 
nawarstwienia demolacyjno-rumowiskowe (Na-d, VI). Materiał ceramiczny pozyskany 
z tego poziomu stratygraficznego datować można na podstawie analizy technologicz
no-stylistycznej na IX/XII-l połowę XII w. , podobnie jak liczne przedmioty codzien
nego użytku - m.in. fragment wagi brązowej i szpilę kościaną. Do poziomu starszego 
zaklasyfikowano warstwy IX, Xa, Xb, których chronologię na podstawie materiału 
ceramicznego określono na 2 połowę X-X/XI wiek. 

W wykopach 14-15/97 zadokumentowano nawarstwienia wczesnośredniowieczne, 
datowane na l połowę XII w., które łączyć można z momentem niszczenia budowli. 

W ośmiu eksplorowanych w bieżącym sezonie badawczym wykopach (7 -8/96 oraz 
9/97, 10/97, 13-16/97) stwierdzono występowanie reliktów budowli monumentalnej 
w postaci: muru kamiennego, wzniesionego w technice opus emplectum (wykopy 7/97, 
8/97, 14/97); fundamentu kamienno-glinianego zalanego od góry zaprawą wapienną 
(wykopy 10/97, 12-14/97, 16/97); negatywów powstałych w wyniku wybierania mate
riału budowlanego (wykopy 7/96, 8/96, 9-10/97). 

Odsłonięte fragmenty muru kamiennego zbudowane były z okrzesków granitowych 
i piaskowcowych, spojonych dużą ilością zaprawy wapiennej. Szerokość muru dochodziła 
do 1,95 m, natomiast zachowana wysokość była różna i wynosiła od 0,4 do 0,9 m. Od
kryte południowe lico zachowane było do wysokości czterech warstw kamieni. Ściany 
licowano płaskimi kamieniami, na których w dolnej partii miejscami zachował się tynk. 
Dłuższa oś obiektu, o udokumentowanej jak dotąd długości 36 m, usytuowana była na 
linii wschód-zachód. Najlepiej zachowała się południowo-wschodnia część budowli, 
gdzie odkryto fragment nawy bocznej, jej południową absydę oraz część absydialnie (?) 
zakończonego prezbiterium (wykopy 14/97, 15/97). Na podstawie dotychczasowego 
rozpoznania sądzić można, że odkryte fragmenty budowli są pozostałością najstarszej 
rozpoznanej jak dotąd na Pomorzu świątyni chrześcijańskiej. Moment budowy i osta
tecznego zniszczenia obiektu sakralnego upatrywać można w interwale czasowym po
między 2 połową X-X/XI (warstwy kulturowe, na których posadowiono mury świątyni) 
a l połową XII w. (warstwa rumowiskowa przykrywająca relikty architektoniczne) . 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. 

Wyniki badań opublikowane będą w monografii stanowiska. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 
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KIERSNÓWEK, st. 17, 
gm. Brańsk, 
woj. białostockie, 
AZP 45-84/67 

KLUKOWICZE, st. l, 
gm. N urzec Stacja, 
woj. białostockie, 
AZP 52-88/-

ślady osadnictwa z epoki brązu 
osada (?) wczesnośredniowieczna 
miejsce wydobywania żwiru z okresie nowożytnym 

Ratownicze badania wykopaliskowe i odwierty archeologiczne, przeprowadzone 
w dniach od 12 do 27 sierpnia przez mgr Urszulę Stankiewicz (Pracownia Dokumen
tacji i Konserwacji Zabytków w Białymstoku). Finansowane przez PSOZ. Przebadano 
powierzchnię 84 m 2• 

Wydzielono 4 warstwy, które zawierały III poziomy użytkowe. Warstwa I to 
współczesny poziom użytkowy o miąższości 20-28 cm. Tworzył ją piasek barwy szarej 
i szarobrunatnej, o dużej zawartości drobnych kamieni naturalnych. Zawierała: roz
drobniony materiał ceramiczny, datowany na okres od wczesnego średniowiecza po 
czasy współczesne, 3 okruchy ceramiki pradziejowej, 3 fragmenty przedmiotów żela

znych współczesnych, przęślik z łupku owruckiego, 2 odłupki krzemienne, l fragment 
szkła współczesnego . Warstwa II, o miąższości 20-30 cm, zalegała bezpośrednio poniżej 
warstwy I i jej proces kształtowania wydaje się podobny. 

Zarejestrowano w niej: 21 okruchów ceramiki datowanej na epokę brązu , 6 określo

nych jako ceramika pradziejowa, 340 wczesnośredniowiecznych, 159 średniowiecznych, 
22 fragmenty ceramiki nowożytnej, 7 wiórków i 3 odłupki krzemienne. Warstwa III na 
badanym obszarze zachowana była punktowo. Zalegała poniżej warstwy II, bezpośrednio 
na piaszczystym lub żwirowym podłożu caleowym (warstwie nr IV). Jej zróżnicowana 
miąższość zawierała się w przedziale 4-8 i 14-22 cm. W kontekście stratygraficznym 
jest to najstarszy stwierdzono poziom kulturowy. W wypełnisku tej warstwy znalezio
no: fragment ceramiki datowanej na epokę brązu, 5 okruchów ceramiki określonych 
jako pradziejowe, 24 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, fragment ceramiki 
średniowiecznej, fragment ceramiki współczesnej. 

Odkryto 15 fragmentarycznie zachowanych obiektów. Jeden- zachowany szcząt
kowo- datowany na podstawie ceramiki na epokę brązu . Pięć obiektów określono jako 
wczesnośredniowieczne, 2 jako współczesne, 7 jam zachowanych fragmentarycznie, po
zbawionych materiału zabytkowego, datowano na średniowiecze-okres nowożytny. 

Ogółem w trakcie badań pozyskano 1111 fragmentów i okruchów ceramiki na
czyniowej, przęślik kamienny, 14 wiórków i odłupków krzemiennych, 3 współczesne 
fragmenty przedmiotów żelaznych, 2 okruchy cegły, fragment współczesnego szkła, 
3,7 kg polepy. 

Stopień zniszczenia stanowiska oraz brak materiałów zabytkowych w szczątkowo 
zachowanych obiektach nie dają podstaw do jednoznacznego okreś lenia funkcji zróż
nicowanych chronologicznie śladów osadnictwa. 

Materiały i dokumentacja złożone zostały w PSOZ w Białymstoku. 

grodzisko wczesnośredniowieczne (VII- pocz.XI w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzono w sierpniu przez mgr. Dariusza 

Krasnodębskiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) . Finansowane przez Komitet 
Badań Naukowych i PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 200m2• 

W trakcie badań wyróżniono łącznie 179 jednostek stratygraficznych, zinwentary
zowano 1056 fragmentów ceramiki, 58 kości, 37 żużli żelaznych, 3 krzemienie, nożyk 
żelazny, 2 osełki kamienne, fragment ozdoby wykonanej z brązu i żelaza (fibuli?), 520 
fragmentów polepy. Maksymalna miąższość warstw kulturowych dochodziła do 130 
cm. W południowej części grodziska zalegała ciemnoszaro-czarna warstwa o miąższości 
dochodzącej do około 40 cm, w której wystąpił pas częściowo przepalonych kamieni, 
ułożonych na czymś w rodzaju niewielkiego wału ziemnego, opadającego w kierunku 
północnym i południowym, o szerokości dochodzącej do około l m. W warstwie tej 
wystąpiły liczne fragmenty ceramiki, fragmenty polepy, kawałki prażnicy glinianej 
oraz kości zwierzęce. Cechą charakterystyczną dla tej jednostki stratygraficznej jest 
także występowanie dużej ilości żużli żelaznych. Pod pasem kamieni znajdowała się, 

rozciągająca się na teren całego przebadanego obszaru, czarna warstwa o miąższości 
około 10-20 cm. Z warstwy tej wkopywana była część dołów posłupowych, większość 
dołów zauważona została jednak dopiero na poziomie calca. Materiał ceramiczny wy-



KOTÓWEK, st. l, 
gm. Jedwabne, 
woj. łomżyńskie, 
AZP 35-78/15 

KOZIEBRODY, st. 2, 
gm. Raciąż, 
woj. ciechanowskie, 
AZP 44-56/2 

Krajnik Górny, st. 30, 
gm. Chojna, 
woj. szczecińskie 

stępujący w opisanych wyżej warstwach datować można wstępnie na okres wczesnego 
średniowiecza. We wczesnym średniowieczu wyróżnić możemy dwie fazy chronologicz
ne, datowane od około VIII w. do początku XI w. W materiale z tej warstwy wystąpił 
także pewien procent ceramiki "sztrychowanej" przyjąć jednak trzeba, że pochodziła 
ona już z warstwy niższej i znalazła się w materiale przez nieuwagę osób prowadzących 
eksplorację. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN. 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko wczesnośredniowieczne (IX-XI w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z niszczeniem stanowiska przez 

piaśnicę, przeprowadzone w dniach od 11 do 20 października przez mgr. mgr. Macieja 
Trzemskiego i Justyna Skowrona (Przedsiębiorstwo Archeologiczno-Konserwatorskie 
"KAIROS-PLUS"). Finansowane przez PSOZ. 

Badania miały charakter ratowniczy. Ze względu na sukcesywne wybieranie piasku 
przez miejscową ludność, stanowisko zagrożone było całkowitym zniszczeniem. 

Cmentarzysko położone jest na terenie piaśnicy, leżącej w odległości około 750 m 
na NW od wsi Kotowo Plac na gruntach rolnych należących do wsi Kotówek. Pier
wotnie był to wzgórek. Aktualny teren stanowiska nie odzwierciedla jego wyglądu 
pierwotnego. Kulminacja wzgórka została całkowicie zniszczona- jej centrum wybrano 
do głębokości 2 - 3 m. 

Badania wykopaliskowe skoncentrowano na terenie bezpośrednio przylegającym 
do terenu piaśnicy, a będącym w stanie nienaruszonym przez wkopy. Wstępnie prze
prowadzono również badania powierzchniowe na stanowisku, lecz nie przyniosły one 
pozytywnych rezultatów. 

Pierwsze wkopy, nr I i II usytuowano od strony zachodniej piaśnicy. Stratygrafia 
terenu wykopów, nieskomplikowana, 30-40 cm warstwy orno-próchnicznej, o dość 
znacznej domieszce żwiru, a poniżej pomarańczowy żwirek z domieszką piasku. Na 
odcinku nr II stwierdzono zaciemnienie, które można interpretować jako jamę. Po 
wyeksplorowaniu stwierdzono, iż nie zawierała ona żadnego materiału archeologicz
nego. Pozostała powierzchnia odcinków I i II była jałowa, nie stwierdzono na niej 
śladów pochówków. 

Kolejne wykopy, o nr III i IV, usytuowane od strony wschodniej i północnej. Straty
grafia wykopów analogiczna do wykopów o nr I i II. 30- 40 cm warstwy orno-próch
nicznej, a poniżej żwiry i piaski. Na powierzchni, poniżej warstwy orno-próchniczej 
obu wykopów, zlokalizowano liczne wkopy nowożytne - ślady po wybieraniu piasku, 
które następnie zostały zniwelowane. Wyeksplorowano wszystkie, były one jałowe. Na 
wykopie III i IV, na poziomie styku warstwy ornej z próchniczą znaleziono fragment 
cerarniki nowożytnej, XVIII-XIX w., oraz (wykop III) natrafiono na kilka fragmentów 
przepalonych kości (ludzkich?) oraz dwa mało charakterystyczne ułamki ceramiki 
wczesnośredniowiecznej. 

Materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. 
Badania nie będą kontynuowane. 

osada wczesnośredniowieczna (XII w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od kwietnia do 

maja przez mgr Agatę Byszewską-Levau. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Prze
badano powierzchnię 11 arów. 

Odsłonięto 21 obiektów, w tym mieszkalne i gospodarcze. Wśród zabytków rucho
mych dominuje ceramika znaleziono przęśliki, przedmiot rogowy i kości zwierzęce. 
Badana osada była najprawdopodobniej krótko zasiedlana. 

patrz: wczesna epoka żelaza 
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KRAKÓW-Stare Miasto, 
st. l, 
AZP 102-56/5 

KRAKÓW-Stare Miasto, 
st. 2, 
AZP 102-56!6 

KRAKÓW-Tyniec, st. 2, 
AZP 103-55/18 

zespół osad otwartych od paleolitu do wczesnego średniowiecza 
podgrodzie Okół (IX-XIII w.) 
miasto lokacyjne (XIV-XX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od stycznia do 
grudnia przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane 
przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

Badaniami objęto wykopy budowlane i instalacyjne w różnych częściach stanowiska, 
m.in. na podwórzach i ulicach w rejonie posesji ul. Kanonicza 24, ul. Senacka 3 (dzie
dziniec), pl.Wszystkich Świętych 3/4, ul. Grodzka 52, a także na skwerze u podnóża 
Wawelu (przy ul. Podzamcze). 

Zadokumentowano nawarstwienia kulturowe z wczesnego i późnego średniowiecza, 
relikty nawierzchni ulic i placów utwardzonych kamieniami lub tłuczniem (m.in. pozo
stałości drogi prowadzącej z podgrodzia na Wawel) oraz nawarstwienia o charakterze 
niwelacyjnym z czasów nowożytnych. Nawarstwienia te są powiązane z funkcjonowa
niem wczesnośredniowiecznego podgrodzia oraz z miastem średniowiecznym, które 
lokowano na tym terenie w początkach XN wieku. 

Mateńały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Mateńałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

wiecza 
ślady osadnictwa i zespół osad otwartych od paleolitu do wczesnego średnio-

miasto lokacyjne i nowożytne (XIII-XX w.) 
skarb judaików (XIX-XX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od stycznia do 
grudnia przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane 
przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

Badania prowadzono w wykopach instalacyjnych i budowlanych, zlokalizowanych 
przy Wieży Ratuszowej na Rynku Głównym, a także na terenie posesji Rynek Główny 
23, ul. Szpitalna l, ul. Gołębia 22, ul. Grodzka 9, pl.Wszystkich Świętych 5 (klasztor 
oo. franciszkanów) oraz na jezdni i chodnikach pl. Mańackiego i ul. Szewskiej . 

Zadokumentowano relikty wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej, nawar
stwienia i poziomy użytkowe z późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, a także 
mury gotyckiej, renesansowej i barokowej zabudowy miasta. Badania w klasztorze oo. 
franciszkanów doprowadziły do rozpoznania bogatych warstw z XI-XIII w., natomiast 
w oficynie przy ul. Grodzkiej 9 odkryto skarb judaików z XIX-XX w. (z lampką hanu
kową i srebrną zastawą stołową), które zdeponowane zostały w piwnicach w czasie 
II wojny światowej. 

Mateńały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

osada neolityczna 
osada kultury łużyckiej 

osada późnolateńska 
zespół klasztorny o.o. benedyktynów ze średniowiecza (XI-XIII w.) i czasów 

nowożytnych, z romańskim i gotyckim kościołem, cmentarzem, fortyfikacjami obron
nymi oraz zabudową gospodarczą 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od sierpnia do października 
przez prof. dr. Kazimierza Radwańskiego i mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie i "ARCHEO"- Działalność Archeologiczno-Konserwatorska K. Kruczek). 
Finansowane przez MKiS (Program "1000-lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego"). Trzeci sezon 
badań. Przebadano 75m2• 



Pracami objęto teren przy północnej ścianie gotyckiego kościoła, wschodnie skrzydło 
klasztoru (kryptę pod kapitularzem i pomieszczenie koło klatki schodowej) oraz połu
dniowe skrzydło klasztoru (zabudowania tzw. Biblioteki-Szkoły). 

Badania miały na celu weryfikację dotychczasowych ustaleń odnoszących się do 
romańskiej i wczesnogotyckiej zabudowy na terenie Opactwa. W trakcie tegorocznych 
prac rozpoznano: 

a. Relacje pomiędzy romańską a wczesnogotycką zabudową we wschodnim 
skrzydle klasztoru. Ustalono, że pomieszczenie wchodzące w skład tego skrzydła po
wstały po zasypaniu tzw. rowu grodowego i zostały dostawione do ściany romańskiej, 
która zamykała teren klasztoru od strony wschodniej . Zbudowano je nie wcześniej niż 
koło połowy XIII w. Obiekty te były później przebudowane w młodszych fazach późnego 
średniowiecza (XV-XVI w.) i w okresie baroku. 

b. Powiązanie nawarstwień kulturowych z wczesnego i późnego średniowiecza 
z zasypiskiem rowu grodowego. Rów ten przecinał zarówno warstwy, jak też półzie
miankowy obiekt sprzed XIII w., natomiast na jego zasypisku zalegały późnośrednio
wieczne warstwy niwelacyjne oraz poziomy użytkowe pomieszczeń znajdujących się we 
wschodnim skrzydle klasztoru. 

c. W odniesieniu do wczesnogotyckiej zabudowy południowo-zachodniej 
partii wzgórza klasztornego ustalono, że znajdujące się tu budowle zostały w bardzo 
poważnym stopniu zniszczone przez późniejszą, gotycką i barokową zabudowę . We 
wnętrzu "Biblioteki- Szkoły" zachował się tylko rodzaj półkolistego aneksu, tworzącego 
zachodnią partię budowli, natomiast w rejonie "Starostwa" uchwycono mur o długości 
około 2,5 m, będący prawdopodobnie podmurówką zachodniej ściany innej budowli 
(drewnianej?). Omawiane relikty są śladem obiektów, które istniały na kulminacji 
wzgórza klasztornego przed powstaniem gotyckich fortyfikacji obronnych. Dokładne 
datowanie, a także odtworzenie ich rzutu, nie jest możliwe. W murach i w sąsiedztwie 
omawianych budowli znaleziono romańskie kostki wapienne. W przypadku Opactwa 
w Tyńcu ich obecność nie musi jednak oznaczać ani związku z zabudową romańską, ani 
też datowania na okres wczesnego średniowiecza. W tym wypadku można je traktować 
jako ślad wtórnego wykorzystania romańskiego materiału budowlanego w obiektach 
gotyckich. 

d. Prace w wykopach przy północnej ścianie prezbiterium kościoła św. Piotra 
i Pawła wykazały, iż mury gotyckiej świątyni posadowione zostały na starszych funda
mentach, które wykonano całkowicie z kamieni wapiennych, w tym także z wtórnie 
użytych romańskich kostek wapiennych i piaskowcowych. Przypuszczalnie te należy 
łączyć z dotychczas nie wyróżnianą fazą kościoła gotyckiego, którego istnienie byłoby 
związane z okresem pomiędzy XIII a połową XV wieku. Jego mury zbudowano z ma
teriałów pochodzących z rozbiórki świątyni romańskiej. 

e. Północną ścianę prezbiterium kościoła usytuowano po zewnętrznej stronie 
fundamentów świątyni romańskiej i posadowiono na nawarstwieniach niwelacyjnych 
z wczesnego średniowiecza, które tworzyły niewielki taras pomiędzy murami prezbi
terium kościoła a urwistym stokiem wzniesienia klasztornego. Był on we wczesnym 
i późnym średniowieczu częściowo wykorzystywany do celów sepulkralnych. 

f. Wzdłuż północnej ściany prezbiterium kościoła zadokumentowano potężny 
mur oporowy o grubości około 250 cm, który zbudowano w XVII lub XVIII wieku. 
Obiekt ten przypuszczalnie wmiesiono w czasie barokowej przebudowy kościoła . Miał 

on prawdopodobnie wzmocnić mury prezbiterium i uchronić je przed dość intensywnymi 
w tym miejscu procesami stokowymi. 

g. Zidentyfikowano nawarstwienia kulturowe z wczesnego i późnego średnio-
wiecza, ślady poziomów użytkowych i budowlanych, nasypy niwelacyjne z wczesnego 
i późnego średniowiecza oraz z czasów nowożytnych (głównie z XVII i XVIII w.), a także 
relikty nawarstwień z prehistorycznym materiałem zabytkowym. 

h. Odsłonięto relikty wkopów grobowych oraz jam gospodarczych i obiektów 
półziemiankowych z wczesnego i późnego średniowiecza, ślady gotyckich budowli 
naziemnych o konstrukcji słupowej, resztki średniowiecznych pieców glinianych i ce
glanych. 
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KRASNOWIEŚ, st. l, 
gm. Boćki, 
woj. białostockie 

Królików, kościół, 
gm. Grodziec, 
woj. konińskie 

KRUKOWO, st. l, 
gm. Choceń, 
woj. włocławskie 

Pozyskane zabytki to: ceramika, kafle renesansowe i barokowe, kości ludzkie 
i zwierzęce, polepa, ułamki przedmiotów metalowych (w tym żeliwna kula armatnia 
z bombardowania klasztoru w okresie konfederacji barskiej). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra

kowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

grodzisko wczesnośredniowieczne (XI-XII w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez mgr. 

Dariusza Krasnodębskiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Finansowane przez 
PSOZ i Komitet Badań Naukowych. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
42m2• 

W trakcie badań odsłonięto układ stratygraficzny związany z konstrukcją wału. Strop 
wykopu przykrywał humus o miąższości około 20 cm. Znaleziono w nim 51 fragmentów 
ceramiki oraz przedmiot z żelaza, będący najprawdopodobniej stopką włóczni. Pod tą 
warstwą znajdował się właściwy nasyp wału. Od strony wnętrza grodziska przylegała do 
niej warstwa o barwie ciemnoszarej, zawierającej dużą ilość spalonego drewna i drobne 
kamienie. Geneza tej warstwy wiąże się najprawdopodobniej ze spaloną konstrukcją 
drewnianą (płotem, palisadą?), znajdującą się pierwotnie na koronie wału, lub też 
może raczej z jakimś płotem ustawionym od strony wewnętrznej wału. W narożniku 
południowo-zachodnim wykopu, pod wałem, znaleziono płytki rów o szerokości około 
2m i głębokości od poziomu calca około 40 cm. Na jego dnie znaleziono bardzo dobrze 
zachowane fragmenty drewna dębowego. Jeden stanowił pozostałość wydrążonej (?) 
kłody o długości około 2 m i średnicy około 30 m, drugi zaś pozostałość nieobrobionego 
pnia o długości ponad 60 cm (tyle znajdowało się na badanym obszarze) i średnicy 
około 20-30 cm. Wydaje się, że rów ten może stanowić pozostałość starszej fosy otacza
jącej grodzisko lub może raczej osadę obronną, znajdującą się na obszarze zamkniętym 
pózniej wałem. 

Pod warstwami związanymi z nasypem wału znaleziono 2 doły posłupowe. W naj
niższej warstwie znajdującej się pod nasypem wału znaleziono 30 fragmentów ceramiki 
pochodzących z jednego naczynia. Przebieg tego rowu odpowiada obecnemu przebie
gowi wałów; znajduje się on w pobliżu ich zewnętrznego obrysu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: nowożytuość 

l 
grodzisko wczesnośredniowieczne 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od sierpnia do 
września przez mgr. mgr. Aleksandra Andrzejewskiego i Arkadiusza Horonziaka (In
stytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, PSOZ Włocławek) . Finansowane przez 
PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię270m2 

Badaniami objęto w południowej, północnej i wschodniej części obiektu. W pozosta
łej, zachodniej części, niedostępnej do badań ze względu na uprawy polowe, wykonano 

ciąg odwiertów o długości 50 mb (25 odwiertów) na linii zachód-wschód. 
Pozyskano łącznie 1016 okazów ruchomego materiału zabytkowego, zarejestro

wanego w 77 pozycjach inwentarza polowego. Przeważającą część zabytków stanowią 
destrukty kości zwierzęcych, których odkryto 62 7. Drugą kategorię zabytków stanowią 
ułamki ceramiki naczyniowej (360 fragmentów) . Ponadto znaleziono: 15 ułamków 
szkła, głównie taflowego; 6 przedmiotów metalowych, silnie skorodowanych, których 
funkcję można będzie określić dopiero po dokonaniu zabiegów konserwatorskich; 2 frag
menty kafli piecowych, 2 fragmenty obrobionych rogów; osełkę i 3 fragmenty drewna 



KRUSZWICA, st. 6, 
gm.loco, woj. bydgoskie, 
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z konstrukcji wału. Ruchomy materiał zabytkowy poza niewielką ilością przedmiotów 
z okresu nowożytnego stanowi zwarty chronologicznie zespół ruchomości z okresu 
wczesnego średniowiecza. ~ 

Stwierdzono, że jedynie w części południowej obiektu zachowały się relikty pod- z 
stawy wału, prawdopodobnie o konstrukcji przekładkowej. Zarejestrowano tutaj ślady fa 

t:><: 

konstrukcji drewniano-kamiennej. Brak jest nadal jakichkolwiek przesłanek obecności 'V> 
UJ 

pełnego obwodu wałów ziemnych i wydaje się, że informacji tych już nie uda się uzyskać ~ 

ze względu na zniszczenie pozostałej części grodziska w trakcie niwelacji użytkowa- ~ u 
nego rolniczo terenu. W świetle wyników tegorocznych badań wydaje się jednak, że 3: 
gród w Krukowie otoczony był dookolnym wałem i stanowił prawdopodobnie formę 
pierścieniowatą. 

Nie uzyskano informacji dotyczących obrazu zabudowy grodu. Znaczne zniszczenia 
spowodowały, że planu zagospodarowania obiektu nie uda się już nigdy zrekonstruować. 
Zachowane w południowej części nawarstwienia stratygraficzne, datowane materiałem 
zabytkowym {ułamkami naczyń glinianych), pozwalają stwierdzić, że badany obiekt 
użytkowany był osadniczo w czterech fazach: (l faza- osada otwarta, IX w.; II faza 
-grodowa, X-XI w.; III faza- osada otwarta, XII-XIII w.; IV faza- osadnictwo no
wożytne, XVIII-XIX wiek. Zatem potwierdzić należy wcześniejszą hipotezę, że obiekt 
w Krukowie był obronnym grodem wczesnopaństwowym, związanym z ekspansją 
terytorialną Polan na Kujawy, powstałym na użytkowanym wcześniej, dogodnym osad
niczo terenie. Kres obiektu nastąpił w końcu wieku XI, zaś występowanie materiału 
zabytkowego z XII-XIII w. potwierdza istnienie osady związanej z tzw. wczesnośred
niowiecznym brzeskim skupiskiem osadniczym. Następnie osadnictwo przesunęło się 
na wyżej położony teren, w kierunku dzisiejszego Śmiłowa i Chocenia, zaś zabytki 
z okresu nowożytnego, znajdowane głównie w warstwie ornej, świadczą o zapewne już 
tylko rolniczym użytkowaniu terenu. 

W połowie lat osiemdziesiątych właściciel terenu, na którym znajduje się grodzisko 
opowiadał, że jeszcze przed II wojną światową obiekt był tak okazały, że od wschodu 
"trudno było podejść". Wydaje się, że wersja ta jest wysoce prawdopodobna, gdyż 
rzeczywiście długoletnia uprawa roli, a także inne intencjonalne działania, przyczyniły 
się do splantowania obiektu. Znaczące zniszczenie pierwotnej formy obiektu przynio
sła także budowa asfaltowej drogi kładzionej na nasypie piaskowym, co wymagało 
przemieszczenia znacznej ilości ziemi. Tak więc grodzisko w Krukowie zostało prawie 
całkowicie zniszczone, przy jednoczesnym śladowym zachowaniu formy krajobrazowej 
widocznej już tylko na zdjęciach lotniczych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersy
tetu Łódzkiego. 

Badania nie będą kontynuowane. 

cmentarz przykościelny 
Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone przez prof. dr hab. 

Jadwigę Chudziakową i dr. Marcina Wiewiórę (Zespół do Badań Średniowiecznej 
Architektury Kujaw i Wschodniej Wielkopolski w Instytucie Archeologii i Etnologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon 
badawczy. 

Badania miały na celu rozpoznanie stratygrafii terenu po północnej stronie kolegia
ty. Kontynuacja badań po południowej stronie świątyni i penetracja wnętrza aneksu, 
przylegającego od północy do wieży kościoła. W ramach prac geomorfologicznych, 
mających na celu rekonstrukcje rzeźby terenu wokół kolegiaty wykonano serię wierceń 
geologicznych po północnej, południowej i zachodniej stronie budowli oraz wzdłuż 
brzegu jeziora Gopło. 

Tegoroczne badania wykopaliskowe dostarczyły przede wszystkim nowych danych 
dotyczących cmentarza przykościelnego. Udało się wyodrębnić co najmniej dwie fazy 
jego użytkowania. Najstarsze groby szkieletowe zlokalizowano po południowej stronie 
świątyni. Dwa pochówki wraz z zarysem wkopu grobowego odsłonięto w wykopie XVI 
eksplorowanym przy południowej ścianie kolegiaty w miejscu styku apsydy z przybu-
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dówką przy prezbiteńum kościoła. Zalegały one w najstarszym poziomie osadniczym. 
Pochodzą zatem z okresu budowy kościoła, datowanego według dotychczasowych 
ustaleń na połowę XII w. Pozostałe groby odsłonięte po południowej, a zwłaszcza po 
północnej stronie kolegiaty, pochodzą z czasów nowożytnych, datowane są na podstawie 
ceramiki i analizy stratygrafii na XVI-XIX w. 

W wykopie zlokalizowanym po północnej stronie wieży kościoła zlokalizowano 
ceglano- kamienny grobowiec (?) W jego wnętrzu odkryto fragmenty szkieletu i tka
niny zdobionej złotą nicią. Biorąc pod uwagę technikę wykonania ścian oraz zawartość 
wypełniska obiektu- można przyjąć, że powstał on około XV w. Jego zniszczenie przy
pada być może na okres związany z przebudową kościoła, kiedy wzniesiono środkową 
wieżę (XVI w.). 

Najciekawszym odkryciem było zlokalizowanie fragmentu kamiennej ławy funda
mentowej przebiegającej łukiem wzdłuż lica fundamentu południowej apsydy kościoła. 
Technika wykonania fundamentu i fakt, że był on przewiązany z południową ścianą 
kolegiaty świadczą o tym, że jest to być może element pierwotnej koncepcji architekto, 
nicznej zmieniony bądź zaniechany w zrealizowanym ostatecznie kształcie świątyni. 

1 
Badania będą kontynuowane. 

miasto - relikty zabudowy od wczesnego średniowiecza po okres nowożytny 
Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w okresie od sierpnia do 

listopada przez dr. Antoniego J. Pawłowskiego (Pracownia Archeologii, Dokumentacji 
Architektonicznej i Konserwacji Zabytków w Malborku) . Finansowane przez Urząd 
Miejski w Kwidzyniu. Czwarty sezon badań. Założono wykop o powierzchni 1,7 ara. 
Przebadano ogółem powierzchnię 30 arów. 

Po zdjęciu z obszaru niemal całego kwartału północnego współczesnej warstwy 
humusu i stropu grubej warstwy gruzu rozbiórkowego (powstałego w wyniku usunięcia 
zgliszcz zabudowy istniejącej tu od 1945 r.) pojawiły się relikty murowanej zabudowy 
oznaczonej w okresie międzywojennym numerami Rynek 7-11 i ul. Malborska 1-2. Do 
szczegółowych badań wykopaliskowych wytypowano kamienicę nr 10. 

Karnienicę założono w pierwotnej wersji na planie prostokąta o wymiarach 17,82 x 
4, 48 m, z fasadą zwróconą w stronę rynku i z pełnym podpiwniczeniem. Wzniesiono ją 
z cegieł i kamieni na zaprawie glinianej. Wejście do piwnicy znajdowało się w północnej 
ścianie szczytowej. Pozostałą część parceli od strony północnej zajmowały budynki 
gospodarcze zbudowane z drewna i gliny w technice muru pruskiego. W późniejszym 
okresie kamienicę rozbudowano, wznosząc na zapleczu oficynę bez podpiwniczenia. 
W ten sposób powstała wspólna pierzeja oficyn od strony katedry. Najmłodsza kamie
nica miała długość w osi 32,96 m. 

Pod podpiwniczoną częścią północną zachowały się nawarstwienia kulturowe 
sięgające najstarszego okresu istnienia miasta lokacyjnego. Odsłonięto osiem warstw, 
przy czym jedynie w obrębie warstwy VII odkryto obiekty nieruchome w postaci 
3 pieców kopułowych do wypalenia wapna. W rzucie poziomym miały one kształt 
kolisty o średnicy zewnętrznej u podstawy około 90 cm, a wewnętrznej około 60 cm. 
Ich wysokość dochodziła do 7 4 cm. Połączone były ze sobą ściankami, w których 
znajdowały się otwory umożliwiające swobodny przepływ powietrza. Ścianki miały 
formę prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym o szerokości 20 cm i wysokości 
boku około 30 cm. Kopuła pieców od góry była otwarta, a średnica otworu wynosiła 
25-28 cm. Grubość ścianek u podstawy wahała się w granicach 18,20 cm, natomiast 
u wylotu kopuły wynosiła 14 cm. W dolnej partii pieców znajdowała się warstwa wapna 
o miąższości do 20 cm, a w górnej -grudy przepalonej gliny ze ścianek pieca i duże 
fragmenty węgla drzewnego. Wokół pieców rozciągała się warstwa gruzu przepalonej 
gliny, powstała w wyniku rozbijania ścianek pieców w czasie wybierania z nich wapna. 
Piece te znajdowały się na placu budowlanym związanym z wznoszeniem pierwszego 
kościoła murowanego w Kwidzyniu, zapewne w 50-tych latach XIII w. lub w drugiej 
połowie tego stulecia. 

W trakcie eksploracji nawarstwień związanych z placem budowy i piecami do 
wypalania wapna znaleziono kilkadziesiąt ułamków naczyń glinianych o formach, 
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technologii i zdobnictwie typowym dla drugiej połowy XIII w. Są to średniej wielkości 
garnki esowate i głębokie misy wypalone w atmosferze redukcyjnej. Prócz nich znale
ziono kilka fragmentów gwoździ żelaznych i trudnych do określenia fragmentów okuć 
budowlanych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Kwidzyniu, Oddziale 
Muzeum Zamkowego w Malborku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w publikacjach Muzeum Zamkowego w Mal
borku, oraz w materiałach z sesji w Grudziądzu. 

Badania będą kontynuowane. 

miasto - relikty zabudowy od wczesnego średniowiecza po okres nowożytny 
Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w okresie od maja do 

listopada przez dr. Antoniego J. Pawłowskiego (Pracownia Archeologii, Dokumentacji 
Architektonicznej i Konserwacji Zabytków w Malborku). Finansowane przez Urząd 
Miejski w Kwidzyniu. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 40 arów. 

W obrębie kamienicy nr 2, na dawnym rynku i przy dawnej Kaffeestrasse, odkryto 
ślady dwóch chat słupowych w pełnym zarysie oraz część chaty trzeciej . Chata nr l 
była prostokątna w rzucie poziomym i zagłębiona około 40 cm w piaszczyste podłoże. 
Krawędzie zagłębienia wyłożone były warstwą surowej gliny o miąższości 10-15 cm. 
Na jej obrzeżach na tle piaszczystego calca rysowały się ślady po dwunastu słupach, 
w postaci kolistych, ciemnych, próchniczych plam o średnicy 21-35 cm i głębokości 
38-45 cm. Długość chaty wynosiła około 6,4 m, a jej szerokość dochodziła do 5,3 m. 
Ściany wykonane były z czterech słupów ustawionych w odległości około 2 m od siebie, 
a przerwy między nimi wypełnione były bądź to dranicami, bądź też plecionką oblepio
ną gliną, po której zachowały się ślady w postaci grudek polepy z odciskami cienkich 
kołków. W północno-wschodnim narożu znajdowało się owalne palenisko z obstawą 
kamienną o wymiarach 150 x 110 cm i głębokości około 30 cm. Od paleniska w stronę 
narożnika południowego biegł rząd śladów po dranicach o przekroju prostokątnym 
i wymiarach 15-20 x 8 cm. Wypełniska nieckowatego zagłębienia stanowiła tłusta 
gliniasta próchnica, intensywnie nasycona węglem i kośćmi zwierzęcymi. Znaleziono 
w niej materiał ceramiczny o cechach wczesno- i średniowiecznych oraz połowę grze
bienia płytkowego, krążek ciętego poroża, skobel żelazny, 3 gwoździe i 9 fragmentów 
żelaza z przedmiotów o nieokreślonym przeznaczeniu. 

Chata nr 2 miała prostokątny rzut poziomy o wymiarach około 4,5 x 3,5 m i owalne 
zagłębienie do 30 cm, obejmujące niemal cały obrys. Od strony południowo-zachodniej 
znajdował się prostokątny w rzucie ganek o wymiarach około 2,1 x 1,8 m. Konstrukcja 
ścian była analogiczna jak w chacie nr l, natomiast konstrukcja dachu była odmienna, 
albowiem wspierał się na trzech sochach ustawionych w osi budynku. Średnica śladów 
po słupach wynosiła od 15 do 22 cm, a ich głębokość do chodziła do 40 cm. W środko
wej partii znajdowało się owalne zagłębienie o wymiarach 3,7 x 3m, którego ścianki, 
wyłożone surową gliną, ukośnie schodziły w stronę nieckowatego dna do głębokości 
30 cm. W północno-wschodniej części zagłębienia znajdowało się okrągłe palenisko 
z obudową kamienną. Wypełniska zagłębienia stanowiła tłusta, gliniasta próchnica, 
intensywnie nasycona węglem drzewnym, kośćmi zwierzęcymi i odpadami organicznymi, 
w której znaleziono liczne ułamki naczyń o cechach wczesno- i średniowiecznych, igłę 
kościaną, połowę podkowy, sprzączkę brązową, zawias żelazny i kilka gwoździ. 

Na zapleczu kamienicy nr 5 odkryto i częściowo przebadano studnię z cembrowiną 
kamienną, o głębokości co najmniej 8 m. Cembrowina wykonana była z dużych oto
czaków polnych układanych warstwowo, a przerwy między nimi wypełniono małymi 
kamieniami i gliną. Średnica wnętrza studni wynosi 1,6- 1,7 m, a głębokość ściany 
cembrowiny dochodzi do 55 cm. W studni znajduje się jeszcze woda. Na podstawie 
techniki budowy możemy ją datować na drugą połowę XIII-XIV w. 

Przy zachodnim murze obronnym miasta odsłonięto częściowo relikty ścian tzw. 
Szkoły Łacińskiej, założonej na planie prostokąta o wymiarach około 23 x 15,8 m. Ściany 
jej wykonane były z cegieł i kamieni na zaprawie wapiennej. Piwnice miały sklepienie 
krzyżowo-żebrowe . Być może została wzniesiona jeszcze w XIV w. 
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Legnica- Stare Miasto, 

gm.loco, woj. legnickie 

LUBENIA, st. 23, 

gm.loco, woj. rzeszowskie, 

AZP 105-76/48 

Lubieszewo, st. 2, 
gm.. Nowy Dwór Gdański, 

woj. elbląskie 

Lublin-Dąbrowa, st. 19, 
gm. Lublin, woj . lubelskie 

LUBLIN- Rynek 
staromiejski 
i ul. Bramowa, 
gm. loco, woj. lubelskie, 

AZP 71-81 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Kwidzyniu, Oddziale 

Muzeum Zamkowego w Malborku. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w publikacjach Muzeum Zamkowego w Mal

borku, oraz w materiałach z sesji w Grudziądzu. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

osada podgrodowa z wczesnego średniowiecza (X-XII w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 14 sierpnia do 5 

września przez mgr. Antoniego Lubelczyka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finan

sowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 200m2• 

Na stanowisku 23, położonym u podnóża grodziska (st. 1), uchwycono warstwę 

kulturową na głębokości 30-35 cm oraz 6 obiektów archeologicznych. 
Obiekt l i być może 6 to chaty w typie półziemianek. Obiekt l, o wymiarach 3,6 

x 2,4 m, miał miąższość 50 cm i ciemnoszare wypełnisko. Zawierał pozostałości pieca, 

pozyskano stąd 905 fragmentów ceramiki z X-XII wieku. Obiekt 6, o mocno wydłużonym 
kształcie, miał wymiary 4,4 x 1,8 m i miąższość 30 cm. Znaleziono w nim 56 fragmen
tów ceramiki z X-XI wieku. Obiekty 2-5, to prawdopodobnie jamy gospodarcze. Tylko 

w obiekcie 4, który miał jajowaty zarys i wymiary 2,8 x 1,5 m oraz 70 cm miąższości, 
znaleziono 8 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Wyniki badań będą opublikowane w Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego 

Ośrodka Archeologicznego. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: neolit 

przedpaństwowa osada przygrodowa (VIINIII-X w.) 
osada archidiakońska, część głównego traktu miejskiego we wczesnym śred

niowieczu) (X- poł. XIII wieku) 
rynek miasta lokacyjnego (pol. XIII- XVIII w.) 

Nadzory archeologiczne, przeprowadzone w okresie od maja do sierpnia przez mgr. 
Rafała Niedźwiadka (ARCHEE- Badania i Nadzory Archeologiczne). Finansowane 
przez Zarząd Miasta Lublina. Przebadano powierzchnię około 300m2• 

Przedmiotem badań były: obszar rynku miasta lokacyjnego (od poł. XIII do XVIII 
w.) oraz przedpaństwowej (VIINIII-X w.) osady przygrodowej, a od X do poł. XIII wieku 
teren zajmowany przez tzw. osadę archidiakońską; część głównego traktu miejskiego 

we wczesnym średniowieczu. 

Analiza wyników przeprowadzonych nadzorów archeologicznych pozwoliła wy

różnić dwa poziomy geologiczne i pięć faz osadniczych. Najstarszym z wyróżnionych 

poziomów jest grunt macierzysty -jasnożółty less calcowy, którego strop podnosi się 

od strony Bramy Krakowskiej w kierunku wlotu ul. Bramowej do Rynku (od wartości 

194,00 do 195,00 m n.p.m.). Dalej, wzdłuż zachodniej pierzei Rynku w kierunku 

wlotu ul. Grodzkiej jego strop obniża się do poziomu 192,50 m. Nad lessem caleowym 
w północno-zachodniej części Rynku wystąpił humus pierwotny -jednolita i spoista 

brązowa ziemia, o miąższości dochodzącej do 30 cm. Z warstwy nie pozyskano żadnych 
zabytków ruchomych. 

Pierwszą z wyróżnionych faz osadniczych reprezentują 3 obiekty (nr 2, 3 i 4) - wczes

nośredniowieczna półziemianka wraz z towarzyszącymi jej jamami gospodarczymi. Po-



ł..ęczyn, st. 13, 
gm. Dobiegniew, 
woj. gorzowskie 

zyskany materiał ceramiczny został wydatowany na IX-X wiek. Zaś daty radiowęglowe 
wykonane w laboratorium w Gliwicach wskazują na datę 950 ± 50 BP (1042-1156 r. 
-po kalibracji) dla próbek węgla pobranych ze spalonych konstrukcji ziemianki. Druga ~ 
faza osadnicza została wydatowana na okres poł. XIV- 2 poł. XIV w. i jest reprezento- z 
wana przez prawie czarną, "tłustą" i spoistą ziemię z węglami drzewnymi. Warstwa ta fil 
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zalegała nad humusem pierwotnym (na wysokości kamienicy Rynek 4) oraz na lessie -~ 

caleowym (w pobliżu zachodniej ściany Trybunału). Trzecia faza osadnicza to poziom 65 
utwardzenia ul. Bramowej, składający z kUku dębowych belek drewnianych i towarzy- ~ u 
szącej im warstwie czarnej, jednorodnej i spoistej ziemi. Analiza dendrochronologiczna 3: 
wskazała następujące daty: 1215-1326 AD (dla sekwencji pułtuskiej) oraz druga 1299-
1410 AD (dla sekwencji południowopolskiej) . Czwarta faza osadnicza reprezentowana 
jest przez ciemnobrunatną, "tłustą" ziemię z dużą ilością cząstek organicznych (m.in. 
kości zwierzęcych, fragmentów wyprawionej skóry a także różnej wielkości kawałków 
drewna). Jej chronologia została ustalona na 2 poł. XV -XV /XVI w. Ostatnia - piąta 

faza osadnicza związana jest z budową i funkcjonowaniem wodociągu staropolskiego. 
Źródła pisane datują wydarzenie to na XVI-XVII w. Pobrana do analizy dendrochro
nologicznej próbka drewna nie została wydatowana, gdyż dla Lubelszczyzny nie istnieje 
skala dendrochronologiczna sosny, z którego to drzewa zbudowano odsłonięty fragment 
wodociągu. 

Materiały i dokumentacja badań znajdują się wARCHEE-Badania i Nadzory 
Archeologiczne. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", 
T. III 1998, s. 237-242. 

Badania nie będą kontynuowane. 

rynek Starego Miasta (neolit, wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, 
okres nowożytny) 

Przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Edmunda 
Mitrusa (Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych) . Finansowane przez Gminę 
Lublin. Przebadano powierzchnię 100m2• 

Założono 10 wykopów. Odnotowano występowanie ceramiki kultury pucharów 
lejkowatych na złożu wtórnym. Zadokumentowano relikty sześciu chat, świadczące o in
tensywnej zabudowie typu półziemiankowego i naziemnego z X-XIII wieku. Stwierdzono, 
że obniżenie w północnej części Rynku ma naturalny charakter i że jego sukcesywne 
zasypywanie ukończono dopiero w XVII wieku. Likwidacja zagłębienia rozpoczyna się 
już w końcu V w., tak bowiem określono w laboratorium w Gliwicach chronologię 14 C 
szczątków drewnianej budowli odkrytych w najniższej warstwie. Odsłonięto relikty 
drewnianego wodociągu, które można datować na XVI-XVII wiek. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Lublinie 
i PSOZ w Lublinie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w periodyku "Lubelszczyzna". 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: mezolit 

~~-~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tekno, st. 3, 
gm. Wągrowiec, woj. pilskie 

gm. Kruszwica, 
woj . bydgoskie 

patrz: późne średniowiecze 

~--~----------~~----~~~--~--~-------~~~--~~--~~~ 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

osada wczesnośredniowieczna 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. dr. hab. Wojciecha Dzieduszy

ckiego i dr Bożenę Dzieduszycką (Instytut Archeologii i Etologii PAN, Poznań). 
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MIKOROWO, st.8, 
gm. Czarna Dąbrówka, 
woj. słupskie, 
AZP 10-34/48 

MOŁOCZKI, st. l, 
gm. Boćki, 
woj. białostockie, 
AZP48-87/-

osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu/okres halsztacki C) 
osada kultury pomorskiej (okres halsztacki D/okres wczesnolateński) 
ślady osadnictwa kultury wieibarskiej (okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna (X w.) 
wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe (schyłek X w.-XII w.) 

Badania ratownicze (na działce prywatnej z centralnie zlokalizowanym budynkiem 
mieszkalnym- samowola budowlana), przeprowadzone przez mgr. Bolesława Panczen
kę (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 6,76 ara. 

Badania archeologiczne prowadzono w północnej części stanowiska. Zarejestrowano 
207 obiektów, w tym: 135 jam grobowych zawierających układy szkieletowe, 39 jam 
gospodarczych i zasobowych, l palenisko wczesnośredniowieczne, 3 płaszcze kamienne, 
3 groby ciałopalne, 26 jam grobowych uchwyconych fragmentarycznie. Pozyskano 930 
fragmentów ceramiki, w tym: śladowo kułtury łużyckiej i wielbarskiej, a głównie wczes
nośredniowiecznej. Zarejestrowano 2 obiekty osadnicze kułtury łużyckiej, 4 obiekty 
kułtury wieibarskiej w postaci grobów ciałopalnych, jeden grób podkloszowy kultury 
pomorskiej. Zarejestrowano 135 grobów szkieletowych wczesnośredniowiecznych 
w sześciu - siedmiu poziomach użytkowania, trzyfazowe. Cmentarzysko rzędowe. 

Badania będą kontynuowane. 

grodzisko (miejsce kultu?) i osada wczesnośredniowieczna X-XII w. 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październiku 

przez mgr. Dariusza Krasnodębskiego i mgr Hannę Olczak (Instytut Archeologii i Etno
logii P AN). W badaniach wzięli też udział archeolodzy z Instytutu HistoriiNarodowej 
Akademii Nauk Białorusi w Mińsku, Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie oraz 
Ukraińskiej Akademii Nauk ze Lwowa. Finansowane przez Komitet Badań Naukowych 
w ramach programu "Polska doby Zjazdu Gnieźnieńskiego" oraz PSOZ w Białymstoku. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 200m2• 

Badania wykopaliskowe prowadzono w ramach programu wstępnego rozpoznania 
grodzisk znajdujących się w międzyrzeczu górnej Narwi i środkowego Bugu. 

Na st. l (grodzisko?) wyróżniono około 120 jednostek stratygraficznych. 
Zinwentaryzowano 99 fragmentów ceramiki i żużli żelaznych, 6 zabytków krzemien

nych i osełkę kamienną. Ponadto pobrano około 30 prób ziemi i około 30 prób węgla 
drzewnego. Maksymalna miąższość warstw kulturowych dochodziła do około 120 cm. Po 
zdjęciu warstwy humusu, w jego środkowej części pojawił się strop piaszczystego calca, 
zaś u podnóża wnętrza wału ukazał się rodzaj bruku zbudowanego z luźno ułożonych 
kamieni polnych. Kamienie te tworzyły otwarty od strony zachodniej, niejednorod
ny pierścień, bardziej zwarty od strony południowej, natomiast od strony północnej 
i wschodniej składający się z luźno rozrzuconych, nieregularnych skupisk. Największe 
ich nagromadzenie znajdowało się w południowo-zachodnim narożniku wykopu, od 

południowej strony "wejścia" (od zachodu nie było rowu wewnętrznego) . W narożniku 
południowo-zachodnim, który wchodził najdalej w wał grodziska, znaleziono fragmenty 
spalonych belek. Podobna spalenizna, jednak nieskładająca się z tak dużych fragmentów, 
wystąpiła pod i obok kamieni na terenie całego obiektu. 

Na terenie oznaczonym numerem 2 znaleziono około 1100 fragmentów ceramiki, 

około 50 kości zwierzęcych, ponad 20 zabytków krzemiennych, 2 fragmenty przedmio
tów żelaznych (w tym nożyk), fragment osełki kamiennej, 4 przęśliki, fragment ciężarka 
tkackiego oraz brązową obrączkę. Po zdjęciu warstwy ornej ukazały się zarysy siedmiu 
obiektów, z których najciekawszym była "wannowata" jama o wymiarach około 3 x 4 
m, w której oprócz ponad 630 fragmentów ceramiki znaleziono 2 przęśliki gliniane, 
fragment obciążnika tkackiego i brązową obrączkę. Pozostałe jamy miały mniejsze 
wymiary i nie zawierały tak dużej ilości materiału. 



MŚCIWOJÓW, st. 13, 
gm. loco, woj. legnickie, 
AZP 81,21/63 

Mściwojów, st. 14, 
gm.loco, woj. legnickie 

NASZACOWICE, 
pow. Nowy Sącz, 
woj. nowosądeckie 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN. 

Wyniki badań będą opublikowane w "Sprawozdaniach Archeologicznych" oraz 
w przygotowywanej w IAE PAN monografii podlaskich grodzisk. 

Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza, VI-V w. p.n.e.) 
osada z wczesnego średniowiecza (X, XII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w kwietniu przez dr. Jerzego 
Romanowa. Finansowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych w Legnicy. Przebadano powierzchnię około 
40 arów. 

Badania związane były z budową Zbiornika Wodnego "Mści wojów". Wykop założo , 

ny został w północnej części realizowanej odkrywki. Odsłonięte obiekty nieruchome, 
w liczbie 48, koncentrują się w południowo,zachodniej części wykopu, na pozostałej 
zaś wyraźnie są rozproszone. Zabudowa osady obejmowała teren o wielkości około 
l ha. Widoczna jest linia wewnętrznego podziału zabudowy. Sześć obiektów można 
określić jako budynki mieszkalne. Najczęściej miały formę wydłużonego czworoboku 
o zaokrąglonych narożach. Pozostałe obiekty pełniły rolę produkcyjną. Z przebada, 
nych obiektów wyeksplorowano łącznie 1050 fragmentów naczyń ceramicznych. Na 
podstawie ceramiki można generalnie datować stanowisko na X-XII w. Jeden obiekt 
związany jest z kulturą łużycką z VI-V w. p.n.e. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

grodzisko wczesnośredniowieczne (VIII-XI w) . 
Badania wykopaliskowe, prowadzi od 1983 roku ekipa Instytutu Archeologii Uni

wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem dr. J. Foleskiego (14 sezonów 
wykopaliskowych; wcześniej w latach 50-tych i 60-tych XX w. badania prowadzili tu 
A. Krauss i A. Żaki). 

Wieloczłonowe grodzisko o powierzchni 15 ha, położone w zachodniej części Kotliny 
Sądeckiej, na lewym brzegu Dunajca. Analiza zabytków datujących, ceramiki naczynio
wej i wyniki analiz dendrochronologicznych wykazały, iż osadnictwo wczesnośrednio
wieczne na stanowisku l w Naszacawicach trwało od 2. polowy (ewentualnie końca) 
VIII w. aż do XI w., a być może nawet do następnego stulecia. Ustalono, iż główny człon 
grodu już w najstarszej fazie osadnictwa wczesnośredniowiecznego (l (A)) otoczony był 
wałem. Ta linia umocnień powstała najprawdopodobniej w ciągu 2. połowy VIII w. Gród 
w tej fazie zamieszkiwała niezbyt liczna grupa ludności (odkryto pozostałości obiektów 
mieszkalnych). Po pożarze najstarszego wału przez pewien czas nie podejmowano jego 
odbudowy. Podjęto ją w trudnym do określania momencie w ciągu IX w. (wał fazy 
C/D) . Również i w tej fazie na terenie głównego członu grodu zamieszkiwała niezbyt 
duża grupa ludności (okresowi funkcjonowania wału fazy C/D odpowiadały najpraw, 
dopodobniej obiekty mieszkalne faz B i C). W trakcie wykopalisk odkryto pozostałości 
obiektu z paleniskiem (faza D), który funkcjonował już po zniszczeniu wału fazy C/D, 
a przed budową kolejnej linii umocnień. Kolejny wał (faza II) powstał w ciągu X w. 
(najprawdopodobniej jakiś czas przed 989 r.) . Również i w tym okresie główny człon 
grodu zamieszkiwała niezbyt liczna grupa ludności. Po zniszczeniu wału fazy II na jego 
rozwaliskach wzniesiono po 989 r. kolejną (ostatnią) linię umocnień (faza III). Obok 
wału tej fazy natrafiono na pojedyncze obiekty mieszkalne. Po gwałtownym pożarze wał 
już nie został odbudowany. W sąsiedztwie jego rozwalisk natrafiono jednak na obiekty 
mieszkalne (fazy IV, V, VI), funkcjonujące w XI w. (a być może nawet w następnym 
stuleciu), już po pożarze ostatniego wału. Badania podgrodzi tylko w kilku przypadkach 
dostarczyły przesłanek, pozwalających wysuwać hipotezy co do chronologii relatywnej 
poszczególnych faz ich wałów, nie natrafiono natomiast na zabytki Oak i nadające 
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Nawóz, st. 10, 
gm. Niełisz, woj. zamojskie 

NIELBARK, st. l, 
gm. Kurzętnik, 
woj. toruńskie, 
AZP 32-52/57 

l 

l 

się do analiz dendrochronologicznych fragmenty drewna), pozwalające precyzyjnie 
określić ich chronologię absolutną. W świetle dotychczas pozyskanych źródeł wydaje 
się najbardziej prawdopodobne, iż wal "plecionkowo-ziemny", otaczający od strony 
Dunajca podgrodzie południowe, funkcjonował w tym samym czasie, co wal głównego 
członu grodu z fazy I(A). Być może współczesne tej linii umocnień były także: starsza 
faza pólnocnego odcinka wału podgrodzia zachodniego i najstarsza faza umocnień 
w pobliżu narożnika północno-zachodniego wału podgrodzia północnego. Wydaje 
się również bardzo prawdopodobne, iż w tym samym czasie, co wał głównego członu 
grodu fazy III funkcjonowały także młodsze fazy pólnocnego odcinka walu podgrodzia 
zachodniego i północnego wału podgrodzia północnego- "pierścieniowego". Powyżej 

przedstawione ustalenia pozwalają stwierdzić, iż gród w Naszacawicach funkcjonował 
już od najstarszej fazy osadnictwa wczesnośredniowiecznego jako wieloczłonowe zało
żenie obronne o powierzchni od kilku do kilkunastu ha. Trzy pierwsze fazy obwałowań 
(chodzi oczywiście o wał głównego członu grodu i synchroniczne z poszczególnymi, 
wyróżnionymi w tej części stanowiska fazami osadnictwa, linie umocnień podgrodzi) 
funkcjonowały w fazie przedpaństwowej wczesnego średniowiecza, czwarta natomiast 
powstała już po włączeniu terenów Małopolski do państwa pierwszych Piastów. Po
twierdza to hipotezę o włączeniu niektórych grodów plemiennych z dorzecza górnej 
Wisły do sieci grodów wczesnopaństwowych. W trakcie badań rozpoznano konstrukcje 
wałów głównego członu grodziska i podgrodzi. Stwierdzono, iż kolejne linie umocnień 
wznoszono stosując rozmaite, nieraz dość skomplikowane techniki budowy, łączące 
drewno, glinę i kamień. Znacznie mniej danych pozyskano w odniesieniu do budynków 
mieszkalnych. Można przypuszczać, iż niektóre z obiektów wgłębionych w ziemię były 
pozostałościami lekkich budowli szałasowych Lub ziemianek, natomiast inne to relikty 
budynków naziemnych, wzniesionych w technice zrębowej. W trakcie badań odkryto 
dużą serię zabytków ruchomych. Ich analiza pozwoliła odpowiedzieć m. in. na pytanie 
o zajęcia mieszkańców grodu, o ich kontakty interregionalne w poszczególnych fazach 
osadniczych. Wśród zabytków ruchomych najliczniejszą kategorię stanowiły fragmenty 
naczyń glinianych. Ich wieloaspektowa analiza pozwoliła na określenie tendencji roz
wojowych w wytwórczości ceramiki naczyniowej między VIII a XI w. Z kolei analiza 
zabytków wywodzących się z kręgu kaganatu awarskiego, Wielkich Moraw czy kultury 
staromadziarskiej potwierdziła znaczącą rolę transkarpackich szlaków handlowych 
w okresie przed XI w. 

Dotychczasowe badania potwierdziły, że gród w Naszacawicach w okresie od 2. 
polowy VIII do XI w. był centralnym ośrodkiem skupiska osadniczego w Kotlinie 
Sądeckiej. Pełnil on zapewne przede wszystkim funkcję grodu schronieniowego dla 
okolicznej ludności, ale był też materialnym wyrazem konsolidacji władzy plemiennej 
i manifestacją potencjału zamieszkującej ten mikroregion społeczności. Przeprowadzone 
badania nie dostarczyły przesłanek, które wyraźnie zaświadczałyby, iż gród zamieszkiwał 
lokalny władca plemienny i jego drużyna, chociaż na obecnym etapie badań nie można 
tego całkowicie wykluczyć. Nie natrafiono także na przesłanki, które potwierdzałyby 
kultową funkcję grodu Ueśli pominąć kwestię interpretacji zagadkowego obiektu słu
powo-palisadowego 50-50d). Trudno też określić funkcję, jaką wypełniał gród w Na
szacowicach w ostatniej fazie funkcjonowania jako założenia obronnego, już w obrębie 
państwa pierwszych Piastów. Nie znamy przyczyn pożarów kolejnych faz obwałowań. 
Być może były one wywołane wydarzeniami o charakterze polityczno-militarnym, brak 
jednak na to bezpośrednich dowodów. 

l 
patrz: neolit 

,' J 

grodzisko wczesnośredniowieczne 
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez mgr. 

Kazimierza Grążawskiego (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika w Toruniu). Finansowane przez Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przebadano powierzchnię 11 m2• 



NIELIS Z, st. 7, 
gm. loco, woj. zamojskie, 

AZP 87-86/8 

gm. Krobia, 
woj. leszczyńskie, 
AZP 67-28/10 

NOWY DWOREK, st. 7, 
gm. Świebodzin, 
woj. zielonogórskie, 

AZP 53-14/7 

Wyeksplorowano dwa wykopy sondażowe, w których uchwycono nieskomplikowany 
układ stratygraficzny, świadczący o refugialnym charakterze użytkowania. Warstwy 
demolacyjno-pożarowe świadczą o jego gwałtownym zniszczeniu. Nie stwierdzono ~ 
pozostałości budowli mieszkalnych. Na podstawie pozyskanego materiału ruchomego z 
obiekt można datować na X- l poł. XI wieku. @ 
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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii ~ 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i w PSOZ w Olsztynie. 65 

Badania nie będą kontynuowane. ~ u 

osada pradziejowa, wczesnośredniowieczna i nowożytna 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jacka Buszewi

cza (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOPAZ") z udziałem mgr. mgr. E. Henejki, 
]. Niedźwiedzia, R. Pomarańskiego, A. Urbańskiego w sierpniu i wrześniu. Finansowane 
przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zamościu. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię około 40m2• 

Stanowisko zostało odkryte przez mgr. Andrzeja Urbańskiego podczas badań AZP 
w 1989 roku. Położone jest na cyplu o ekspozycji północno-zachodniej, zachodniej 
i południowo-zachodniej, w obrębie prawego brzegu doliny rzeki Wieprz, w bezpo
średnim sąsiedztwie terenu budowy zbiornika wodnego "Nielisz", który zostanie zalany 
wodą. Badania terenowe przeprowadzono 1997 roku. Pracami wykopaliskowymi objęto 
4 wykopy sondażowe. 

Badania wykazały istnienie stosunkowo płytkiej warstwy humusowej (ornej), co 
wiąże się z występowaniem w tym miejscu gleby piaszczystej. Tuż pod warstwą orną 
w części południowo-wschodniej cypla zarejestrowano obecność warstwy spływowej. 
W warstwie ornej i spływowej znaleziono nieliczny materiał w postaci ułamków szkła, 
kilkanaście fragmentów ceramiki współczesnej, fragment ceramiki pradziejowej nie
określonej kulturowo oraz fragment blachy żelaznej i skorodowaną kłódkę żelazną ko
walskiej roboty. Nie zarejestrowano obecności obiektów osadowych. Zapewne materiał 
archeologiczny zalegał jedynie w warstwie kulturowej, gdyż w obrębie calca nie odkryto 
żadnych znalezisk, sugerujących istnienie w przeszłości jakichkolwiek wkopów. Część 
północna cypla współcześnie została sztucznie obniżona, co spowodowało zniszczenie 
warstwy kulturowej. Efektem tego jest niemal całkowity brak znalezisk starszych niż 
współczesne. W wyniku badań stwierdzono ślady sporadycznego osadnictwa pradzie
jowego i wczesnośredniowiecznego. Silniej osadnictwo zaznacza się dopiero w okresie 
nowożytnym. 

Badania zakończono. 

grodzisko (wczesne średniowiecze, faza D) 
Badania sondażowe, przeprowadzone we wrześniu przez dr. Dionizego Kosińskiego (In

stytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu). Finansowane przez 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w ramach progra
mu "Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego". Przebadano powierzchnię około 0,15 ara. 

Badania sondażowe prowadzone są tu od 1981 roku. Tegoroczne badania sondażowe 
prowadzono w celu pozyskania próbek drewna do badań dendrochronologicznych. 
Na stanowisku u podnóża wału w części południowej założono wykop o wymiarach 
2,5 x l m, który sukcesywnie powiększano tak, że osiągnięto długość 15 m. W trakcie 
prowadzonych prac natrafiano na częściowo nadpalone i zwęglone belki, z których 

pobrano próbki na dendrochronologię. 
Materiał i dokumentacja znajdują się w IAiE PAN w Poznaniu, kopia w PSOZ 

w Lesznie. 

ślady osadnictwa z paleolitu schyłkowego 

ślady osadnictwa z mezolitu 
ślady osadnictwa z neolitu 
osada kultury luboszyckiej z okresu wpływów rzymskich 
osada wczesnośredniowieczna 
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OLESNO-WALCE, st. 4, 
gm.loco, 
woj. częstochowskie, 
AZP 85-41/15 

1 Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Ewę Przechrztę (Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry). Finansowane 
przez PSOZ. Jedenasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 213,5 m2· 

Kontynuowano prace prowadzone w latach 60. i 70. przez mgr. E. Dąbrowskiego 
(10 sezonów) . W sezonie bieżącym prace koncentrowały się w północnej części sta
nowiska. 

Badania miały na celu rozpoznanie osadnictwa z epoki kamienia w szczególności 
schyłkowopaleolitycznego, którego ślady w postaci niezaburzonych warstw miały się 
zachować w północnej części stanowiska (wg mgr. E. Dąbrowskiego). Odkryto 25 
obiektów, w tym 3 bez zawartości kulturowej. Z 23 obiektów 20 datowano na okres 
wczesnego średniowiecza, zaś 3 na okres wpływów rzymskich. Większość obiektów 
wczesnośredniowiecznych to jamy nieregularnie owalne lub zbliżone do kolistych, 
o średnicy od l do około 2,5 m i nieckowatych przekrojach. Na szczególną uwagę 
zasługują tu 4 obiekty: nr l i 4 z wykopu 1/97 oraz nr 8 i 10 z wykopu 11/97. Pierwszy 
z nich, kształtem zbliżony do prostokątnego, o wymiarach 4 x 1,5 m, mógł pełnić rolę 
obiektu mieszkalnego. Smoliste wypełniska tworzyło dość płaskie dno z wanienkowa
tym zagłębieniem w części zachodniej jamy. Obiekt nr 4 to palenisko o konstrukcji 
kamiennej, z zachowanymi na obrzeżach negatywami po kołkach, być może podporach 
zadaszenia. Obiekty nr 8 i 10, w przybliżeniu owalne, miały językowate, wyodrębnione 
części, które w przekroju były znacznie płytsze od pozostałych. Były to zapewne partie 
wejściowe obiektów. Zauważono też ślady wzmocnień konstrukcji w postaci śladów 
po ukośnie wbitych kołkach. W obiekcie nr 8, w miejscu przejścia partii płytszej 
w nieckowatą, odsłonięto głęboką jamkę wkopaną w calec, która zawierała kompletny 
szkielet małego zwierzęcia w silnie skręconej, nienaturalnej pozycji, na grzbiecie. Na 
podstawie licznego materiału ceramicznego obiekty wczesnośredniowieczne datować 
można wstępnie na fazę B. 

Obiekty datowane na okres wpływów rzymskich powiązano z kulturą luboszycką. 
Dwa z nich: nr 12 z wykopu 1/97 i 9 z wykopu 11/97, to zapewne obiekty o charakterze 
mieszkalnym. Miały one kształt prostokątny lub zbliżony do niego. Obiekt nr 9, odkryty 
w całości, miał wymiary 5 x 4 m, proste dno i łagodnie ścięte ścianki boczne. Obiekt 
nr 12, odsłonięty fragmentarycznie (narożnik) miał przekrój wanienkowaty, z negaty
wami po ukośnie wbitych kołkach w narożach. Materiał kamienny pozyskany z obu 
wkopów pochodził ze złoża wtórnego. Wystąpił on w postaci naturalnych konkrecji 
i fragmentów oraz silnie zniszczonych artefaktów (fragmenty półsurowca i odpadki). 
Jedynie w okolicy obiektu nr 7 i w jego wypełniskumaleziono rdzenie oraz narzędzia, 
w tym schyłkowoneolityczny grocik sercowaty. Wydaje się, że jedynie spenetrowanie 
okolicy obiektu nr 7 da szansę odkrycia nienaruszonych warstw z epoki kamienia. 

Badania będą kontynuowane. 

cmentarzysko kultury łużyckiej (okres halsztacki) 
osada wczesnośredniowieczna i średniowieczna 

Wyprzedzające badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie lipca i sierp
nia przez mgr. Ryszarda Kołomańskiego (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
w Jeleniej Górze) na zlecenie Urzędu Gminy w Oleśnie. Przebadano powierzchnię 
615m2• 

Badania archeologiczne prowadzono w strefie planowanej czaszy zbiornika reten
cyjnego na 83 km biegu rzeki Stobrawy, na stanowisku 4 w Oleśnie-Walcach. Jest to 
wielokulturowe stanowisko, w obrębie którego występuje cmentarzysko kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego oraz osada z okresu wczesnego średniowiecza i średniowiecza. 

Stanowisko zlokalizowane jest na lewym brzegu rzeki Stobrawy na terasie nadzale
wowej wypiętrzonej nad dnem doliny na wysokość około 5 m. Jest to wyniesienie alu
wialne, na którym pod wpływem procesów eolicznych uformowane zostało wyniesienie 
wydmowe w kształcie parabolicznym z niewielką, w centralnym miejscu zlokalizowaną 
niecką opadającą ku wschodowi. Stanowisko posiada ekspozycję okrężna. Zajmuje część 
parahalicznie układającego się grzbietu i łagodnych wewnętrznych stoków wydłużonego 
wyniesienia. Stanowisko to swoim zasięgiem obejmuje kilka hektarów, jest płaskie. 



OLSZTYN,BRZEZINY, 
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Obecnie zagrożone jest przez budowę czaszy zbiornika retencyjnego. W tym rejonie UJ 
N u 
UJ rzeka Stobrawa płynie głęboką, szeroką tworzącą rozlewisko doliną. 

W latach 197 6-1996 na terenie tego stanowiska prowadzone były przez Wojciecha ~ 
Łonaka badania wykopaliskowe. Założono wówczas dziewięć wykopów. Badaniami z 
objęto centralną część stanowiska- tę, na której zlokalizowane jest cmentarzysko. @ 

Q! 

Wykop 10/97 założono w południowo-wschodniej części stanowiska na łagodnym ·<n 
UJ 

długim stoku na wysokiej terasie rzeki Stobrawy, tak aby rozpoznać strefę bezpośrednio 65 
przylegającą do rzeki. W trakcie badań prace prowadzono wzdłuż wschodniej krawędzi ~ 
wysokiej terasy. Wykop 10/97 obejmował ponad 6 arów. Wyeksplorowano i zinwentary- ~ 
zowano 58 obiektów, w tym: l pólziemiankę z paleniskiem o charakterze mieszkalnym 
-obiekt 2; 2 pólziemianki o charakterze gospodarczym- obiekty l i 3, {nie można 
wykluczyć, iż obiekt l posiadał również palenisko); 14 slupów; l palenisko wolnostojące 
oraz 33 małe słupki, paliki, kołeczki występujące w obrębie obiektów. 

Półziemiankę z paleniskiem o charakterze mieszkalnym (obiekt 2) należy wiązać 
z wczesnymi fazami średniowiecza, a więc i osadą datowaną od przełomu YIINIII do 
drugiej połowy IX wieku. 

Obiekty l i 3 - półziemianki o charakterze gospodarczym należy wiązać z osadnic
twem datowanym na okres od połowy XIII do XIV wieku, za takim datowaniem prze
mawia pozyskany z tych obiektów materiał ceramiczny. 

Najliczniejszą grupę wśród obiektów stanowią słupy. Wiele z nich przed wkopaniem 
było zaciosanych, a niektóre (obiekty 20, 21, 23) dodatkowo były obstawione kamie
niami. Pozostałe słupy nie były zaciosane. Po słupach zachowały się jedynie negatywy. 
Średnica ich jest zróżnicowana. Generalizując, można przyjąć, iż mamy do czynienia 
z dwoma rodzajami słupów: duże o średnicy 0,2-0,4 m (obiekty 4, 7, 8, 10, 19-23) 
i małe {paliki-kołki) o średnicy 0,1 - 0,12 m {obiekty 12, 14) oraz wszystkie słupki 
wewnątrz obiektów. Slupy z obiektów 11 i 13, są kwadratowe i mają średnicę 0,12 
i 0,3 m. Słupy o dużej średnicy związane są z byłymi konstrukcjami nośnymi, natomiast 
o malej (słupy, paliki, kolki), są pozostałością po konstrukcji plecionkowej i wystąpiły 
zazwyczaj wewnątrz obiektów. 

Obiekty 4, 7, 8, 10- 14 to slupy związane z bliżej nieokreślonym obiektem gospodar
czym. Dwa z nich o dużej średnicy (obiekty 4 i 10) to słupy konstrukcyjne, natomiast 
mniejsze słupy (obiekty 7-8, 11- 14) służyły do podtrzymywania zadaszenia a zarazem 
pełniły funkcję przegrody wewnątrz obiektu. Ślad po podwójnym układzie słupów być 
może związany jest z naprawą bądź wymianą uszkodzonych lub zużytych {spróchniałych) 
słupów, podtrzymujących konstrukcję zadaszenia. Nie należy wykluczyć, iż układ tych 
słupów jest pozostałością po obiekcie gospodarczo-produkcyjnym. 

Tegoroczne badania przyczyniły się do częściowego rozpoznania osady zlokalizowanej 
na lewobrzeżnej terasie rzeki Stobrawy. Datowana jest ona od przełomu YIINIII do IX 
wieku. Nakłada się na nią osada z potowy XIII i początków XIV wieku. Prace badawcze 
na tym stanowisku są kolejnym przyczynkiem do prac nad zachodzącymi przemianami 
osadniczymi w okresie wczesnego średniowiecza i średniowiecza na terenie ziemi ole
skiej. Ze względu na dużą wartość naukowo-poznawczą badanego stanowiska oraz na 
fakt, iż jest ono zagrożone całkowitym zniszczeniem podczas prac ziemnych związanych 
z budową zbiornika retencyjnego na rzece Stobrawie, archeologiczne prace badawcze 
winny być kontynuowane w kolejnych sezonach badawczych. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w: "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku", s. 129-138. 

ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 
osada wczesnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 sierpnia 
do 4 września przez mgr. Jana Michalskiego (ARHED, Jan Michalski). Przebadano 

powierzchnię 90 m2• 

Wytyczono sześć wykopów sondażowych o wymiarach 3 x 5 m. Cztery wykopy usytu
owane były na południowym, bardzo eksponowanym, skłonie wzniesienia i dały rezultat 
negatywny. Natomiast pozostałe dwa założono nieco niżej, na wyraźnym, wypłaszczonym 
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gm. Gniew, woj. gdańskie, 

AZP 24-45/-

Opatów, st. l ("Żmigród"), 
gm.loco, 
woj. tamobrzeskie 

OPOLE-Ostrówek, st. l, 
gm. loco, woj. opolskie, 
AZP 89-37 

siodle stoku. W tych wykopach stwierdzono istnienie warstwy kulturowej ze sporą ilością 
materiału zabytkowego oraz obiektów. Warstwa miała grubość 30-50 cm, była barwy 
czarnej i wystąpiła w niej spora ilość ceramiki. Pod nią natrafiono na jamy osadnicze 
o podobnym wypełnisku, w którym oprócz ceramiki znaleziono dwa dwustożkowate 
przęśliki gliniane. Wstępnie osadę można datować na wczesne średniowiecze. Pewien 
nieduży procent ceramiki wyróżnia się jednak swoistymi cechami, różnymi od wyżej 
wspomnianej i być może pochodzi z okresu wpływów rzymskich. 

Ze względu na fakt, że w miejscu odkrytej osady mają być wybudowane duże obiekty 
handlowe, całe stanowisko powinno być przebadane przed rozpoczęciem inwestycji. 

osada z okresu halsztackiego 
osada z okresu wpływów rzymskich 
osada z wczesnego średniowiecza 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Małgorzatę Tuszyńską 
i Mirosława Pietrzaka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez 
PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię ponad 500m2• 

Kontynuowano badania z 1996 r. Prace koncentrowały się we wschodniej, 
zniszczonej części osady. Odkryto 14 obiektów wczesnośredniowiecznych - jamy, 
pólziemianki i palenisko- datowanych na VIII-XI w., jedną jamę z wczesnej epoki 
żelaza oraz ślady po kilkunastu słupach (?) i towarzyszących półziemiankom. Materiał 
ceramiczny z okresu wpływów rzymskich wystąpił luźno; w zbadanej części osady nie 
stwierdzono obiektów z tego okresu - być może uległy one całkowitemu zniszczeniu 
przed młodsze osadnictwo wczesnośredniowieczne. Wszystkie obiekty były uszkodzo
ne tak przez spychacz w 1995 r. jak i przez wieloletnią, głęboką orkę. Ponadto część 
obiektów była w znacznym stopniu zniszczona przez wkopy nowożytne, na które 
natrafiono już w poprzednim sezonie. Były to doły czworokątne o bokach długości 
1,5-1,8 m i przekrojach także czworokątnych, zagłębiających się do l m. Pochodziły 
one zapewne z końca XIX lub początków XX w. i związane były prawdopodobnie 
z działalnością gospodarczą - być może służyły do przechowywania płodów rolnych 
(?), lodu (?). Cztery z tych dołów wyeksplorowano, pozyskując materiał ceramiczny 
datowany od wczesnej epoki żelaza aż po XX wiek. Sześć wczesnośredniowiecznych 
półziemianek, w różnym stopniu uszkodzonych, rysowało się na powierzchni w kształcie 
wydłużonych owali o wymiarach od 220-280 cm długości i 110-150 cm szerokości, 
zagłębiały się ona na 30-7 5 cm. Znaleziono w nich liczny materiał ceramiczny i kostny, 
a także fragmenty prażnic glinianych, ciężarek gliniany do sieci i haczyk żelazny na 
ryby, sprzączkę żelazną oraz przekłuwacz rogowy. Na przebadanym fragmencie osady 
nie stwierdzono warstwy kulturowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: neolit 

grodzisko wczesnośredniowieczne 
Wieloletnie badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego grodu na Ostrówku 

w Opolu umożliwiły poznanie bogatej przeszłości jednego z ważniejszych ośrodków 
wczesnofeudalnego Państwa Polskiego. Zaowocowały one licznymi artykułami, któ
rych dopełnieniem stała się monografia źródłowa prezentująca pozyskane materiały 
zabytkowe. Niespodziewana możliwość dalszych badań pojawiła się latem 1997 roku, 
kiedy to podjęte zostały prace ziemne, związane z rozbudową zaplecza dla istniejącego 
na Ostrówku w Opolu amfiteatru. 

Przeprowadzenie prac w zachodniej części stanowiska na Ostrówku w Opolu po
zwoliło na odsłonięcie reliktów umocnień grodu oraz pozostałości XIV-wiecznych 
murów zamku piastowskiego. Na terenie badań wytyczono siatkę arową. Jest ona 



kontynuacją siatki z badań w latach 1948-1978. Bardzo nieregularny obszar wykopalisk 
oznaczono, jako V wykop na Ostrów ku. Swym zasięgiem obejmował on fragmenty arów 
372, 404, 405, 436, 437, 468, 469, 500, 501, o łącznej powierzchni 2 arów. Pracami ~ 
objęto teren o długości 50 m i maksymalnej szerokości 7,5 m. Jest to w chwili obecnej z 
najdłuższy przebadany odcinek po zewnętrznej stronie grodu i zarazem zamku piastow- @ 
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skiego. Po stronie wewnętrznej omawiany wykop zazębia się z I wykopem badanym -~ 

w latach 1948-1956. 65 
W ramach V wykopu wydzielono dwa odcinki, co zresztą narzucał w dużej mierze 

sam tok prac budowlanych. Pierwszy z nich obejmował powierzchnie fragmentów arów 
3 72, 404, 405, 4 36 i 43 7, drugi natomiast stanowił wąski pas między właściwym murem 
a murem zewnętrznym zamku piastowskiego na arach 469 i 501. Eksploracja nawar
stwień na tym odcinku była utrudniona, gdyż zachodziła groźba runięcia murów. 

Trudno też obecnie o pełną interpretacją odkrytego układu konstrukcji drewnia
nych i stratygrafii. Ograniczyć się wypada do sformułowania wstępnych hipotez, które 
mogą zostać zweryfikowane w trakcie przygotowywanego obecnie syntetycznego zarysu 
dziejów grodu na Ostrówku. 

W tej chwili nie ulega wątpliwości, że odkryte konstrukcje pozostają w związku 
z umocnieniami grodu. Konfrontując ich usytuowanie w stosunku do rozpoznanego 
w rezultacie wieloletnich badań rozplanowania zabudowy grodu wczesnośrednio
wiecznego, można stwierdzić, że odkryty układ drewna prawie przylega do rozpoznanych 
podczas dawniejszych badań, m.in. na arze 373, resztek konstrukcji wału . Pomiędzy 

tymi konstrukcjami wału, a odkrytym w 1997 roku układem drewna, znajduje się mur 
obwodowy zamku piastowskiego, który w znacznym stopniu zniszczył umocnienia 
obronne grodu, przerywając jednocześnie łączność między tymi dwoma elementarni 
umocnień. Stwarza to określone trudności w ustaleniu ich wzajemnej relacji stratygra
ficznej oraz konstrukcyjnego związku. 

Odkryte w dawniejszych latach konstrukcje wału grodu były elementami skrzynio
wej konstrukcji najprawdopodobniej uskoku wału w stronę wnętrza grodu. Wiele prze
mawia za tym, że został on dobudowany do właściwego wału później - około połowy 

XI wieku. Poziom zalegania najniższych elementów konstrukcji owego uskoku był 
nieznacznie wyższy np. na arze 373. Byt to poziom niwelacyjny około 151,90. Nie są to 
jednak różnice wykluczające możliwość funkcjonowania współcześnie z wałem grodu 
konstrukcji odkrytych w 1997 roku - zważywszy odległość między nimi, nierówność 
terenu, jak też inną rolę, jaką one spełniały w systemie obronnym grodu. Analizując 
układ i charakter odkrytego zespołu konstrukcji, należy wykluczyć to, iż stanowiły one 
podwalinę pod właściwą konstrukcję wału. Żaden element nie wskazuje, iż nad ową 
konstrukcją posadowiony był wał o konstrukcji skrzyniowej. Jedyna w tej chwili możliwa 
hipoteza, jaką można w odniesieniu do funkcji odkrytych konstrukcji wysunąć to ta, że 
tworzyły one najprawdopodobniej łącznie z zalegającą nad nimi warstwą gliny rodzaj 
umocnienia wału grodu. Stanowiły osłonę tych konstrukcji, ich umocnienie, a może 
także zabezpieczenie przed okresowymi wylewami wód Odry. Na to zabezpieczenie użyto 
gałęzi, głównie dębowych. Można nawet ostrożnie pokusić się o określenie pochodzenia 
tych gałęzi. Jak wiadomo wał grodu opolskiego został zbudowany prawie wyłącznie 
z długich bel dębowych, a więc materiału starannie wyselekcjonowanego i dobrego. 
W celu przygotowania takich bel trzeba było poobcinać ich gałęzie boczne. Nie jest 
wykluczone, że zostały one użyte na wykonanie omawianego zabezpieczenia przedpola 
wału grodu, wykonanego również głównie z drewna dębowego. Prawdopodobnie po
dobną funkcję spełniały późniejsze wspomniane już "wzmocnienia" muru zamkowego 
a także przypory muru zewnętrznego zamku. Można przypuszczać, że ten fragment 
Ostrówka zawsze wymagał szczególniejszych zabezpieczeń, tak w przypadku wału grodu, 

jak też późniejszego zamku. 
Stan zachowania części gałęzi umożliwił wykonanie kilkunastu analiz dendrochrono

logicznych, w celu uzyskania przesłanek do datowania odkrytych konstrukcji. Wyniki 
analiz, dokonanych przez dr. Marka Krąpca z Krakowa, datują czas ścięcia drzew, 
z których gałęzie pochodzą głównie na ostatnie kilkanaście lat przed końcem wieku. 
Ten wynik jest zgodny z datowaniem początków grodu na Ostrówku. 
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OSTRÓDA, st. I, 
Plac Tysiąclecia, gm. loco, 
woj. olsztyńskie 

l 
Kończąc krótką prezentację wyników ratowniczych badań przeprowadzonych w 1997 

roku przy okazji rozbudowy amfiteatru, wypada stwierdzić, że odkryte konstrukcje 
drewniane są bardzo cenne dla rekonstrukcji obrazu umocnień grodu i jego chrono
logii. Jakkolwiek badania realizowano w trudnych warunkach, podczas trwania prac 
budowlanych i ich uczestnicy przeżyli wiele niełatwych chwil (na terenie badań, który 
był równocześnie placem budowy istniał przecież konflikt interesów - z jednej strony 
harmonogram prac budowlanych, z drugiej wymagające czasu badania archeologiczne) 
to jednak w sumie był to przysłowiowy szczęśliwy traf. Gdyby nie przypadek prawdopo
dobnie teren ten nie zostałby ujęty w planie badań - i nigdy nie poznalibyśmy jego 
zawartości. Tymczasem ten budowlany przypadek 1997 roku w sposób niespodziewany 
ogromnie wzbogacił nasze poznanie przeszłości grodu opolskiego. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w: "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku", s. 145-155. 

stare miasto, relikty osadnictwa od wczesnego średniowiecza po okres nowo
żytny (X-XII i XV-XX w.) 

Sondażowe badania wykopaliskowe oraz nadzory archeologiczne, przeprowadzone 
w dniach od 23 kwietnia do 16 grudnia przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO
ADAM) . Finansowane przez Urząd Miejski w Ostródzie. Pierwszy sezon badań. Nad
zorowano wykopy liniowe o długości około381m (712m2) . 

Badania i nadzory archeologiczne na stanowisku I, wykop 8-8c i 9a-9b, objęły swym 
zasięgiem fragment Placu Tysiąclecia w jego centralnej i wschodniej części. Przebiegały 

one w dwóch zazębiających się etapach: Etap I - to badania sondażowe (wykopy 9a 
i 9b) w centralnej części Placu Tysiąclecia (przy zachodnim skraju ulicy Pułaskiego 
i na wschód od fontanny, które miały na celu uchwycenie nawarstwień kulturowych, 
a także odsłonięcie i zadokumentowanie ewentualnych reliktów pierwotnej zabudowy 
miejskiej, potwierdzających fakt, iż rozplanowanie przestrzenne miasta w średniowieczu 
w znacznym stopniu odbiegało od obecnego. Odnosi się to w szczególności do kształtu 
rynku - obecnie trójkątnego , a pierwotnie kwadratowego. Etap II - obejmował nad
zory archeologiczne podczas wymiany rur kanalizacyjnych oraz deszczowych w części 
północnej i północno-wschodniej Placu Tysiąclecia . Nadzory miały na celu ewen
tualne uchwycenie nawarstwień stratygraficznych średniowiecznych, nowożytnych 
i współczesnych. Niestety podczas zakładania poprzedniej kanalizacji nawarstwienia 
te uległy niemal całkowicie zniszczeniu. Jedynie w wykopach oznaczonych, jako 8a 
do 8c udało się zarejestrować zachowany w miarę dobrze układ stratygraficzny. Wy
kopy te prowadzono od separatora przy Drwęcy w kierunku Placu Tysiąclecia (po osi 
północ-południe). W ich obrębie uchwycono między innymi fragmenty prymitywnej 
drewnianej zabudowy średniowiecznej oraz fragment ulicy (okrężnicy) moszczonej 
drewnem (próbka dendro dała wynik ścięcia drzewa w 1323 roku), które potwierdzają 
zastosowanie limitacji mierniczej przy rozmierzaniu miasta średniowiecznego. Wystąpiły 
także nieliczne elementy zabudowy murowanej, którą można wiązać z osadnictwem po 
1788 roku, a więc po wielkim pożarze miasta. Zabudowa ta postała w drugiej połowie 
XIX w. Spośród zabytków na uwagę zasługuje niemal cały dzbanek siwy o wybłyszcza
nych powierzchniach. 

O wiele ciekawsze były wyniki uzyskane podczas badań sondażowych w obrębie 
wykopów 9a i 9b, założonych w centralnej części Placu Tysiąclecia. Potwierdziły one 
przeprowadzenie dużych prac niwelacyjnych, których dokonano zarówno po 1788, 
jak też po 1945 r. W ich wyniku zniszczono niemal całkowicie średniowieczne nawar
stwienia stratygraficzne. Pomimo tego w południowej części wykopu 9a uchwycono 
nieznacznej miąższości warstewkę wczesnośredniowieczną, w której zalegały nieliczne 
fragmenty ceramiki z X-XII w. Najcenniejszym odkryciem była niewielka, drewniana 
piwniczka w północnej części tego samego wykopu, która potwierdziła fakt istnienia 
wschodniej pierzei przy rynku staromiejskim. Obiekt ten został całkowicie wyeksplo
rowany. Piwniczkę wykonano z grubych dranic sosnowych łączonych w konstrukcji 
na zrąb . We wnętrzu, przy ścianie południowej znajdowała się dranica umocowana 
w ścianach wschodniej i zachodniej na wpust, stanowiąca dodatkowe wzmocnienie 
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st. l, wykop 1/97, 
gm. Łubowo, 
woj. poznańskie, 
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st. l, gm. Orla, 
woj. białostockie, 
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w postaci rozpórki, a jednocześnie będąca prawdopodobnie półką na produkty i przed
mioty. Dranice użyte do budowy ścian w większości przypadków miały szerokość około 
0,3 m (podobnie jak w przypadku rozpory), a więc niemal równą l stopie. Były także ~ 
nieliczne dranice nieco węższe, jednak ich szerokość zawsze przekraczała 0,25 m. Daty z 
ścięcia drewna, z którego wykonano dranice do budowy piwniczki, zostały określone @ 

0<: 
na lata od 1402 do 1407, jednakże kres jej użytkowania nastąpił niewątpliwie w końcu ~ 
XVII lub nawet w początkach XVIII w., na co zdaje się wskazywać pozyskany z zasypiska ~ 

materiał zabytkowy, zarówno w postaci fragmentów ceramiki, jak również fragmentów ~ 
naczyń szklanych. Tak więc obiekt ten był użytkowany przez około 300 lat, co jest ~ 
stosunkowo długim czasem jak na budowlę drewnianą. Było to jednak wynikiem jego 
znacznego zagłębienia w podłożu. Piwniczka miała kształt kwadratu o wymiarach około 
3,1 x 3,3 m z niewielkimi odchyleniami wynikającymi z jej zniszczenia. Jest to więc 
wymiar zbliżony do długości odpowiadającej 10 stopom, przy stopie równej 0,306 m ( 10 
stóp- 3,06 m). Analiza rzutu poziomo pozwala na stwierdzenie, iż piwniczka została 
wkopana w podłoże calcowe, które w tym miejscu zbudowane jest z glin zwałowych 
(morena czołowa) oraz z piasków na podłożu gliniastym (w stropie). Powzniesieniu 
konstrukcji zasadniczej wkop, który został wykonany przed jej budową, zasypano 
uprzednio wybranym urobkiem i dodatkowo wokół obłożono kamieniami na poziomie 
od 101,28 do 101,60 m. n.p.m., szczególnie licznymi od strony południowej i wschod~ 
niej. Zachowano głębokość piwniczki wynosi 2,34 m, a jej dno stanowi zielonkawy ił. 
Jeżeli chodzi o interpretację odkrytego obiektu, to należy stwierdzić, iż mamy tu do 
czynienia z piwniczką, która pierwotnie znajdowała się pod budynkiem umiejscowio~ 
nym we wschodniej pierzei rynku, w jego północno-wschodnim narożniku. Jako że 
w końcu XVIII w. piwniczka pełniła rolę śmietnika, pozyskany materiał zabytkowy był 
bardzo liczny. Wystąpiły tu m.in. liczne fragmenty talerzy i garnków oraz kafli, zarówno 
miskowych, jak i płycinowych. Z ciekawych zabytków wspomnieć należy niemal cały 
trójnóżek, 2 duże fragmenty toczonych talerzy drewnianych, kilkanaście fragmentów 
cybuszków i główek fajek glinianych, kilkadziesiąt fragmentów obuwia skórzanego, 
a przede wszystkim doskonale zachowaną plombę ołowianą i żelazny, kuty "świecznik" 
z gwintem do przytwierdzenia w drewnianej ścianie. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

wczesnośredniowieczny zespół grodowy 
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i wrześniu przez 

dr. Janusza Góreckiego (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy). Finansowane 
przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 11m2• 

Badania objęły zachodnią część wału grodowego z X-XIV w. 
Założono 2 sondaże w celu pozyskania drewna do analiz dendrochronologicznych. 

Rozpoznano następujące warstwy: 1- przemieszaną (z badań w latach 60.), 2- nasy
pu ziemnego (pierwotnego) zalegającego na warstwie konstrukcyjnej wału, 3- cztery 
poziomy konstrukcji wału - spalonego drewna zalegającego na kierunku wschód-za
chód i północ-południe. Uchwycone konstrukcje wzniesione w technice regularnej 
przekładki. Brak było materiału ceramicznego, zaś analizy dendrachronologiczne nie 
przyniosły wyników pozytywnych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Studiach Lednickich". 

Badania będą kontynuowane. 

grodzisko wczesnośredniowieczne 
Badaniamia wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Dariusza Krasnodębskiego, 

przy współudziale doc. Roscislava Terpilovskiego i dr. Andreja Obiomskiego z Instytutu 
Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie oraz innych kolegów z Rosyjskiej 
Akademii Nauk. Finansowane przez Komitet Badań Naukowych w ramach grantu 
"Polska doby Zjazdu Gnieźnieńskiego" oraz przez PSOZ. 
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PETRYKOlY, st. 6, 
gm. Białaczów, 
woj. piotrkowskie, 
AZP 76-60/23 

Polanowice, st. l, 
gm. Gubin, 
woj. zielonogórskie 

Polkowice - Stare Miasto, 
gm. loco, woj. legnickie 

POTARZYCA, st. l, 
gm. Krobia, 
woj. leszczyńskie, 
AZP 66-28/10 

W związku z brakiem jakichkolwiek informacji, co do istnienia i stanu zachowania 
struktur archeologicznych na terenie stanowiska założono wykop sondażowy, przeci
nający teren grodziska po osi północny wschód- południowy zachód. 

W trakcie prac wykopaliskowych stwierdzono, że na terenie majdanu istniały 
wyraźne ślady zabudowy, w postaci pozostałości dwóch półziemianek oraz dołów 
posłupowych. Cechą charakterystyczną tych obiektów był licznie występujący w nich 
materiał ceramiczny. Jak można wywnioskować z uzyskanych wyników, wał wewnętrzny 
grodziska w Paszkowszczyźnie miał ok. 4 m szerokości u podstawy. Jego konstrukcja 
opierała się w głównej mierze na nasypie ziemnym, na którego szczycie ustawiony był 
drewniany płot. Duża ilość przepalonych kamieni znaleziona od wewnętrznej strony 
wału sugeruje, że był on licowany od strony wnętrza grodziska a być może również 
wzmocniony dodatkowo zbudowanym z desek i pali płotem, chroniącym wnętrze grodu 
przed osypującym się piaskiem i kamieniami. Na zewnątrz od tego wału istniała fosa 
o szerokości dochodzącej do ok. 4 m i głębokości ok. 1,5 m. W odległości ok. 10m 
od niej znajdował się dodatkowy wał ziemny o szerokości u podstawy wynoszącej ok. 
5 metrów, a także kolejna fosa o podobnej szerokości i głębokości jak pierwsza. Na 
obszarze pomiędzy wałami, stwierdzono występowanie nielicznych obiektów osadni
czych, o nieznanej funkcji. Material zabytkowy znaleziony na terenie stanowiska był 
stosunkowo jednorodny. Datować go można od końca wieku XI do pierwszej połowy 
wieku XII. Do najciekawszych znalezisk zaliczyć można żelazną tzw. szpilę pierścienio
watą oraz przęślik wykonany z łupku wolyńskiego. 

Teren grodziska w Paszkowszczyźnie był ponownie zamieszkany pod koniec XVI 
w i w XVII w. Z tego okresu pochodzą wykonane na terenie majdanu dwie duże jamy, 
z których jedna wykorzystywana była jako studnia, druga zaś stanowiła zapewne pozo
stałości ziemianki (piwniczki) służącej do przechowywania płodów rolnych. 

osada wielokulturowa z przewagą materiałów wczesnośredniowiecznych 
Ratownicze badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny, przeprowadzone przez 

mgr. Piotra Zawilskiego ("Usługi Archeologiczne"- mgr I. Młodkowska-Przepiórkow
ska) . Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 

Założono 5 wykopów (nr IXa, X, XI, XII) o łącznej powierzchni 318,5 m2 oraz 
przeprowadzone nadzór wykopów budowlanych o powierzchni około 125m2• 

Natrafiono na 5 obiektów Gamy o nr 12-15), które podobnie jak warstwa kulturowa 
zachowały się w formie reliktowej (natrafiono jedynie na partie przydenne, o czym 
świadczy ich niewielka głębokość). Nie można jednoznacznie określić funkcji odkrytych 
obiektów. Wyeksplorowany materiał to prawdopodobnie jak w poprzednim sezonie, 
fragmenty ceramiki kultury łużyckiej (datowanej na okres halsztacki C/D), ceramiki 
wczesnośredniowiecznej (datowanej na 2 połowę XIII w.) oraz mało reprezentatywny 
materiał krzemienny, prawdopodobnie należący do kultury Świderskiej lub kultury 
janisławickiej . Przeprowadzone badania wykopaliskowe potwierdziły wnioski wysnute 
w poprzednim sezonie. Stwierdzono dodatkowo całkowite zniszczenie stanowiska od 
strony rzeki. Ustalono także, że osadnictwo wszystkich reprezentowanych na stanowisku 
kultur koncentrowało się w odległości 50-60 m od dawnego nurtu rzeki. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: późne średniowiecze 

grodzisko (wczesne średniowiecze, faza D) 
Badania sondażowe przeprowadzone we wrześniu przez dr. Dionizego Kosmskiego 

(Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu). Finansowane 
przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w ramach 



POTOKA, st. l, 
gm. Michałowo, 
woj. białostockie, 

AZP40-90/1 

Wzgórze Trzech Krzyży, 
gm. loco, woj. przemyskie, 
AZP 108-84/69 

programu "Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego". Przebadano powierzchnię około w 
N u 
w 0,10 ara. 

Badania przeprowadzono w celu pozyskania próbek drewna do badań dendrochro- ~ 
nologicznych. Na stanowisku z założono 4 wykopy o wymiarach 2,5 m na l m. Wy- z 
kopy 1,2 i 3 założono w części północnej stanowiska, zorientowane wzdłuż osi zachód @ 

C<: 
- wschód, wykop 4 założono w części wschodniej stanowiska zorientowany również ~ 
wzdłuż tej samej osi. Ponadto w części zachodniej stanowiska założono rów sondażowy 65 
o wymiarach 5,0 m na 0,3 m. ~ u 

W wykopie 2 zarejestrowano rozwalisko wału w postaci kamieni. Nie pozyskano 3: 
drewna. 

Materiał i dokumentacja znajdują się w IAiE PAN w Poznaniu, kopia w PSOZ 
w Lesznie. 

ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu lub neolitu 
osada wczesnośredniowieczna (XI w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Dariusza 
Krasnodębskiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Finansowane przez EuRoPol 
Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1794 m 2• 

Przebadano około 40 różnego rodzaju obiektów archeologicznych (paleniska, jamy 
i doły posłupowe). Pośród nich wyróżnić można dwie podstawowe grupy: 

Grupę I stanowią obiekty o charakterze mieszkalnym, zlokalizowane w zachodniej 
części stanowiska, wkopane w gliniaste podłoże. Wystąpiły tutaj 2 duże jamy oraz 
związana z nimi grupa mniejszych dołów jam. Jedna z dużych jam miała wymiary około 
4 x 4 m, jej centralna, najgłębsza część, zbliżona była w planie do prostokąta z lekko 
zaokrąglonymi rogami. Od strony północnej przylegało do niej zagłębienie o kształcie 
wydłużonym, nieckowatym. Ścianki głównej części obiektu były strome, zaś dno płaskie . 
Z okresem użytkowania tego obiektu związana jest niewielka warstewka piasku i gliny 
z niewielkimi węgielkami drzewnymi. 

Grupę II stanowią nieregularne wkopy otaczające plac naturalnej, białej gliny. Ich 
kształt oraz fakt, iż otaczały one glinę, podczas gdy na pozostałym terenie stanowiska 
występował piaszczysty calec, sugerują, że mogły to być miejsca pozyskiwania surowca 
na potrzeby lokalnego warsztatu garncarskiego. 

Łącznie na stanowisku w Potoce znaleziono ponad 600 fragmentów ceramiki 
wczesnośredniowiecznej. Cały materiał zabytkowy znaleziony na terenie stanowiska 
(w humusie lub w obiektach) datować można na wczesne średniowiecze (XI w.), za 
wyjątkiem kilku fragmentów odpadów krzemiennych oraz fragmentu siekierki krzemien
nej, wiążących się z wczesną epoką brązu lub neolitem. Przeważają naczynia wykonane 
na kole gamcarskim (znaleziono także kilka fragmentów ręcznie lepionych), zdobione 
w górnej części brzuśca linią falistą i żłobkami. Z ciekawszych znalezisk warto wymienić 
ponadto żelazny nożyk, fragment przęślika oraz kamienną osełkę. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN. Wyniki badań zostaną opublikowane w tomie "Badania na gazociągu". 

Badania będą kontynuowane. 

gródek obronny względnie domniemane grodzisko pierścieniowate z okresu 
wczesnego średniowiecza lub średniowiecza 

Sondażowe badania wykopaliskowe oraz badania geologiczne, przeprowadzone 
w maju i czerwcu w ramach programu "Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego i jej 
miejsce w kulturze europejskiej X-XX w." przez mgr Ewę Sosnowską (Instytut Arche

ologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk). Konsultacja- prof. dr hab. Andrzej Buka 
(IAiE PAN). Finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Pierwszy sezon badań . 

Przebadano powierzchnię 5,25 m2• 

Wykonano 8 sond ręcznych o łącznym metrażu 12,3 m; w miejscu sondy nr 8 zało
żono wykop sondażowy nr I/97. Topografie i układ stratygraficzny terenu, na którym 
zlokalizowane jest stanowisko, uległy zniszczeniu w trakcie budowy fortów austriackich 
w 1891 r. (znalezione wówczas materiały: broń, resztki murów, zwęglone belki, zostały 
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PRZEMYŚL, st. 3, 
Kopiec Tatarski, gm. loco, 
woj. przemyskie, 
AZP 109-84/217 

l 

l 

wywiezione do Wiednia). Tegoroczne badania metodą odwiertów geologicznych pozwa
lają sądzić, że wszystkie przewiercone tu otwory to nasypy antropogenne. W odwiercie 
nr 2 na głębokości 4,4 m natrafiono na twarde podłoże, które może być śladem muru 
wapiennego (ze względu na znaczną miąższość i twardość podłoża nie założono tu 

sondażu). Natomiast w wykopie 1/97 prześledzono nawarstwienia sugerujące istnienie 
w tym miejscu wału związanego z gródkiem lub grodziskiem wczesnośredniowiecznym. 
Układ warstw był następujący: l - leśny humus; 2 - żółtobrązowa glina z licznymi 
korzeniami; 3 - bruk kamienny wykonany z drobnych, płaskich kamieni kształtu 
nieregularnego, osadzonych w szarej, brunatnej ziemi; 4 - żółta glina; 5- łupek 

barwy żółtej; 6- czarna ziemia gliniasta z rdzawymi przebarwieniami w partii stro
powej; 7 - beżowoszara glina z okruchami łupków ze śladami spalenizny w postaci 
czarnej i pomarańczowej smugi ziemi. Warstwy mają charakter spadkowy zgodnie 
z nachyleniem stoków wału . Szerokość wału u podstawy wynosi 10-11 m, co mieści 
się w konwencji walów funkcjonujących przy grodziskach jako element obronny. Nie 
stwierdzono konstrukcji drewnianych, jednakże w Małopolsce znane są wały usypane 
wyłącznie z ziemi (np. część odcinków walów w Wietrznie-Bóbrce czy Szczaworyżu). 
Obecnie zachowana wysokość wału wynosi 1,2 m. Zlokalizowanie po raz pierwszy 
w tym miejscu wału na Wzgórzu Trzech Krzyży można wiązać z istnieniem drugiego 
grodziska w Przemyślu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Narodowym Ziemi Prze
myskiej w Przemyślu. 

Wyniki badań będą opublikowane w pracy zbiorowej "Polska w dobie Zjazdu 
Gnieźnieńskiego i jej miejsce w kulturze europejskiej X-XX w.", wyd. przez GKZ i IAiE 
PAN, Warszawa 1999. 

Badania będą kontynuowane. 
,--~ 7''" . . >':,\. ·r-~~-·,;o ,; ·"'"' '~~'~''· ... ~.1'1--.hl-ir.:.~·l 

kopiec tatarski z XII w. 
Sondażowe badania wykopaliskowe oraz badania geologiczne, przeprowadzone 

w maju i czerwcu w ramach programu "Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego i jej 
miejsce w kulturze europejskiej X-XX w." przez mgr Ewę Sosnowską (Instytut Arche
ologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk). Konsultacja- prof. dr hab. Andrzej Buko 
(IAiE PAN). Finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Pierwszy sezon badań. 

Przed przystąpieniem do badań wykopaliskowych wykonano 20 ręcznych sond 
geologicznych (13 na dłuższej linii grzbietu kopca i 7 na linii poprzecznej) o łącznym 
metrażu 24,65 m. Założono 3 wykopy sondażowe (1!97, II/97, III/97) o łącznej po
wierzchni 6m2• 

Większość sondowań zakończono w naturalnym podłożu kopca (zwietrzelina 
piaskowców). Najgłębsza sonda nr 7 usytuowana była u zachodniego podnóża kopca, 
gdzie osiągnęła 3,25 m. Na szczycie kopca najgłębsza sonda nr 4 osiągnęła 2, 7 m. We
dług rozpoznania geologicznego Kopiec Tatarski jest wzniesieniem uwarunkowanym 
litologicznie (piaskowiec, margle), nadsypanym utworami antropogenicznymi. 

Całą powierzchnię sondażu nr 1/97 usytuowanego na zachodnim zboczu kopca, 
zajmowała wychodnia skały (od poziomu 0-40 cm głównie rumosz skalny, zwietrzelina 
piaskowca). W miejscu sondy nr 13, 13a, 13b na wschodnim zboczu kopca założono 
sondaż II/97. Wyróżniono w nim warstwy: 1-gliniastopiaszczysty piasek barwy żółtobru
natnej; 2- ziemia barwy czarnej (przepalony piaskowiec, węgle drzewne o wymiarach do 
2 cm), w której wystąpiło kilkanaście fragmentów ceramiki średniowiecznej; 3- zwie
trzały piaskowiec, prześwitujący rumosz skalny. W sondażu III/97, na południowym 
zboczu kopca, w miejscu przejścia płaszcza kopca w kierunku wyplaszczenia tzw. półki, 
zarejestrowano następujące warstwy: l - zółtobrunatne z okruchami piaskowców; 2 
- piaski żółte z grudkami piaskowca (zwietrzelina skalna); 3 - rumosz skalny. Układ 
geologiczny był nienaruszony, nie stwierdzono śladów działalności człowieka. 

Materiał archeologiczny (ceramika: 2 fragmenty brzegów, l fragment dna z od
ciskiem znaku garncarskiego, duży fragment brzuśca oraz kilkanaście drobniejszych 
fragmentów, niektóre z ornamentem żłobków) pochodzi jedynie z sondażu II/97 -można 
go datować na drugą połowę XII w. lub koniec XII wieku. 



Istnieje duże prawdopodobieństwo (wzmianki archiwalne), że obok Kopca Tatar
skiego znajdowal się drugi kopiec, czy nawet kilka kopców. W niedużej odległości od 
kopca Tatarskiego w kierunku tzw. Gródka na Wzgórzu Trzech Krzyży jeszcze w XIX w. 
istniały ponoć ciałopalne kurhany średniowieczne. Całość mogła tworzyć w Przemyślu 
ośrodek władzy plemiennej Lędzian. 

Badania będą kontynuowane. 
• ·, ..... -' - .·'', ... ,•1 ... C;\ ,_,' ' l l > ł 

PRZEMYŚL, st. 22, 
gm. loco, woj. przemyskie 

Puck, st. l, 
gm.loco, woj. gdańskie 

ROBERTOWO, st. 17, 
gm. Brudzeń Duży, 
woj. płockie, 

AZP 48-52/39 

rotunda św. Mikołaja pod prezbiterium katedry obrządku łacińskiego, XI-XIII w. 
Archeologiczno-architektoniczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone we 

wrześniu przez mgr. Michala Proksę . Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 
Badania koncentrowały się głównie przy zachodnim murze rotundy i w jej wnętrzu. 

Odsłonięto zachodnią ścianę świątyni zbudowaną do stopy z dużych regularnych blo
ków martwicy wapiennej. Wyniki ostatnich badań pozwalają przypuszczać, że rotunda 
jednoabsydowa nie jest najstarszą budowlą na tym obszarze. Ciosany material kamien
ny został wtórnie wykorzystany do wznoszenia partii fundamentowej (i nadziemnej) 
rotundy. Fragmentem obiektu starszego może być półkolisty relikt kamienno-ziemny, 
zlokalizowany w obrębie nawy rotundy, w korytarzu wejściowym do krypt barakowych. 
W dalszym ciągu będą trwały badania w zakresie, na jaki pozwalają względy statyki 
świątyni katedralnej, przy jak najmniejszej ingerencji w zachowany układ nawarstwień. 
Będą one miały na celu sprawdzenie, czy zachował się fundament ołtarza tej świątyni 
i w jakiej technice został wykonany, rozeznanie techniki budowy południowego odcinka 
muru absydy oraz układ nawarstwień na tym odcinku, a także przebiegu pólkolistego 
fundamentu w obrębie nawy rotundy. 

patrz: późne średniowiecze 

ctwa 

ślady osadnictwa z epoki kamienia 
ślady osadnictwa kultury grobów kloszowych (?) (wczesna epoka żelaza) 
osada wczesnośredniowieczna (VIII-XI w.) z elementami starszego osadni-

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Tomasza Kordalę (Muzeum 
Mazowieckie w Płocku). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań . Przebadano 
obszar o powierzchni 400m2• 

Prace objęły teren przylegający od południa i od zachodu do wykopów z lat 1995-
1996. 

Do głębokości 30-35 cm zalegała warstwa próchnicza (orna) w postaci sypkiej, 
piaszczystej ziemi o zabarwieniu jasnobrunatnym. Z warstwy tej wydobyto: 1398 
fragmentów naczyń glinianych z VIII-XI w., 77 zabytków krzemiennych (półsurowiec 
i odpady produkcyjne) datowanych ogólnie na epokę kamienia, 48 bryłek polepy, 5 
żużli, 5 fragmentów kości zwierzęcych, 4 drobne przepalone kostki ludzkie i dwustoż
kowy przęślik gliniany. 

Poniżej warstwy próchniczej wystąpił ciemnożółty piasek gliniany, na tle którego 
rysowały się mniej i bardziej regularne obiekty zabytkowe Gamy). Wyeksplorowano: 
2 domostwa wczesnośredniowieczne, 9 jam gospodarczych wczesnośredniowiecznych 
oraz jamowy grób ciałopalny. Kolejno odkrywane obiekty sygnowano cyframi rzymski
mi, nawiązując do numeracji z lat poprzednich. Pierwsze w domostw (obiekt XVIII) 
uwidoczniło się jako jama o zabarwieniu szarobrunatnym i wymiarach 3 x 5 m, ukie
runkowana dłuższą osią w przybliżeniu na linii północ-południe. W jej części centralnej 
wystąpiło regularne, koliste skupisko kamieni polnych, będące pozostałością paleniska. 
Wypełniska obiektu XVIII nie było głębokie - do 20 cm od powierzchni użytkowej 
(około 50 cm od dzisiejszej powierzchni pola), choć dwukrotnie wystąpiły przegłębienia, 

osiągające głębokość do 40 cm od powierzchni użytkowej. W wypełnisku znaleziono: 
204 fragmenty naczyń glinianych całkowicie obtaczanych na kole garncarskim (X-1. pol. 
XI w.), 14 bryłek polepy, węgle drzewne oraz 6 zabytków krzemiennych (w tym drapacz 
z krzemienia czekoladowego) dokumentujących starsze fazy osadnictwa na badanym 
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ROCHY, st. l, 
gm. Zduny, woj. kaliskie 

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

Rybczyzna, st. 6, 
gm. Rajgród, woj. łomżyńskie 

Rzeszotary, st. l, 
gm. Miłkowice, woj.legnickie 

gm.loco, woj. krośnieńskie 

gm.loco, woj. gorzowskie, 
AZP 45-13/45 

stanowisku. Obiekt XVIII w północnej części został naruszony przez inne domostwo 
{półziemiankę) - obiekt XIX. Ten ostatni to regularna, owalna jama o wymiarach 
4,3 x 2,25 m, ukierunkowana dłuższą osią na linii zachód-wschód. Jej wypełnisko, 
sięgające do głębokości 50 cm od poziomu użytkowego, tworzyła intensywnie czarna 
ziemia, przesycona śladami spalenizny. W centralnej części, na głębokości 10-30 cm, 
wystąpiły przepalone karnienie polne, pochodzące zapewne ze zrujnowanego paleniska. 
Obiekt ten eksplorowano ćwiartkami, uzyskując następujący materiał zabytkowy: 4 79 
fragmentów naczyń glinianych w całości obtaczanych (l pol. XI w.), osełkę z szarego 
piaskowca, 2 całe przęśliki gliniane dwustożkowate i l zachowany fragmentarycznie, 
14 dużych bryłek polepy, węgle drzewne. 

W pobliżu narożnika południowo-zachodniego odkryto bardzo interesujący obiekt 
XVI. Była to intensywnie czarna, owalna, w przekroju regularnie nieckowata jama, 
o wymiarach 1,7 x 1,15 m i głębokości dochodzącej do 22 cm. W jej wypełnisku 
wystąpiły liczne przepalone kości ludzkie, kilka bryłek polepy oraz 19 drobnych ułam
ków naczyń glinianych obtaczanych, w tym wylew z krawędzią mocno wychyloną na 
zewnątrz i fragmenty brzuśców z charakterystycznym ornamentem dookolnego żłob
kowania. Na podstawie zawartości wypełniska obiekt XVI można interpretować jako 
jamowy grób ciałopalny i datować wstępnie na młodsze fazy wczesnego średniowiecza. 
Jest prawdopodobne, że powstał on w okresie funkcjonowania osady w Robertowie. 
W różnych miejscach wykopu wystąpiło jeszcze 9 jam (obiekty VIII-XV i XVII). Były 
one zróżnicowane co do wielkości, kształtu i zabarwienia wypełniska . Także stopień 

nasycenia materiałem zabytkowym był niejednakowy, choć generalnie niewielki {ce
ramika naczyniowa silnie rozdrobniona, polepa, destrukty kości zwierzęcych, nieliczne 
zabytki krzemienne). Obiekty te są pozostałością osady z VIII-XI w. Starsze, pradziejowe 
fazy osadnictwa na tym stanowisku dokumentują jedynie materiały ruchome: zabytki 
krzemienne z epoki kamienia oraz nieliczne ułamki naczyń kułtury grobów kloszowych 
{?) z wczesnej epoki żelaza. 

Prace wykopaliskowe w 1997 r. miały zakończyć badania w Robertowie na stanowi
sku 17. Jednak odkrycie tuż przy granicy wykopu grobu ciałopalnego z wczesnośrednio
wieczną ceramiką naczyniową w wypełnisku uzasadnia potrzebę badań w roku 1998. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Mazowieckim w Płocku . 

cmentarzysko wczesnośredniowieczne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Dionizego Kosińskiego, Kro

toszyn. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

grodzisko wczesnośredniowieczne 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w dniach od dwudziestego sierpnia do 
dziesiątego października przez Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu w porozumieniu z Fundacją Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Kierowali nimi: prof. Tadeusz Makiewicz {Instytutu Prahistorii UAM) oraz mgr Zbi
gniew Woźniak {Fundacji UAM) . Konsultantem badań była prof. Zofia Kurnatowska 
(Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu). Prace sfinansowano z środków 
Fundacji UAM w Poznaniu oraz gminy Santok. 



Sędzin Drugi, st. 53, 
gm. Zakrzewno, 
woj. włocławskie 

gm. Przemęt, 
woj. leszczytiskie, 

AZP 60-21/21 
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Rozpoczęte w tym roku badania stanowią kontynuację i są rozwinięciem wcześ

niejszych prac archeologicznych na tym stanowisku. Miały one miejsce w latach 1932 
-34 oraz 1958-65 i objęły wówczas swym zasięgiem pólnocną i częściowo centralną ~ 
część obiektu. Celem obecnych badań jest pozyskanie danych na temat losów i formy z 
obiektu w części nie objętej dotychczas badaniami oraz próba odpowiedzi na pytania fa 

0::: 

i wątpliwości, jakie pojawiły się na jego temat w przeszłości. Możliwie najdokładniejsze- -~ 

mu wytypowaniu miejsc istotnych dla tak sformułowanego zadania służyło rozpoczęcie ~ 

ich od wykreślenia dokładnego planu warstwicowego obejmującego całość powierzchni ~ 
u 

grodziska. Po jego przygotowaniu wytypowano miejsce pod tegoroczne badania. Wykop 3: 
oznaczony jako "a" usytuowano w zachodniej części grodziska w miejscu gdzie wał 
otaczający podgrodzie jest najlepiej zachowany. Wał ten jest jednym z tych elementów 
grodziska, które nie zostały dotąd objęte badaniami. Wykop miał kształt prostokąta 
o wymiarach 5 x 19m i usytuowany był dokładnie na osi wału, prostopadle do jego 
przebiegu i obejmował centralną i zachodnią część jego przekroju. Po usunięciu warstwy 
darni przystąpiono do eksploracji wału warstwami naturalnymi. Założono też sondaż 
przylegający do północnego profilu wykopu mający na celu kontrolę wydzielanych 
warstw. Po usunięciu dwóch warstw naturalnych o wypełnisku szarej i brunatnej 
próchnicy odkryto dobrze zachowany płaszcz kamienny umacniający wał od strony 
zachodniej . Jego budulec stanowiły średniej wielkości i duże kamienie polne. Podnóże 

stabilizowały duże kamienie umieszczone prawdopodobnie w drewnianych skrzyniach, 
o czym zdają się świadczyć podłużne i poprzeczne smugi będące pozostałością po 
konstrukcjach drewnianych. W warstwach przylegających do omawianej konstrukcji 
odkryto oprócz fragmentów ceramiki m.in. ślady toczonych tu walk w postaci dwóch 
grotów i dwóch czaszek końskich. Na zachód od wału zlokalizowano nawarstwienia 
piaszczysto-muliste będące pozostałością po okresach podmywania go przez wody 
płynącej wówczas na zachód od niego Warty. 

Ciekawą sytuację zaobserwowano we wschodniej części wykopu, gdzie warstwy ob
niżają się wyraźnie w kierunku północnym w stronę, gdzie wał dość wyraźnie się zwęża. 
Elementy te zdają się świadczyć o istnieniu w pobliżu przerwy w wale i być może założenia 
bramnego. Wyjaśnienie tego będzie jednym z zadań prac w latach następnych. 

Sondaż przy profilu północnym wykazał istnienie konstrukcji drewnianych mani
festujących się fragmentem w postaci dwóch przylegających do siebie, przepalonych 
belek. 

Podczas eksploracji wykopu pozyskano materiał w postaci 1791 fragmentów cera
miki, kości, 15 zabytków wydzielonych, groty, przęślik, przedmioty żelazne, kościane 
i inne. 

Wstępna analiza ceramiki wskazuje na wiek XI i pocz. XII jako czas funkcjonowania 
eksplorowanych warstw. 

Materiały z badań przechowywane są w Muzeum Grodu Santok w Santoku, doku
mentacja w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, ul. Św. Marcina 78. 

patrz: neolit 

grodzisko wklęsłe (wczesne średniowiecze, faza B) 
Badania sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Marka Wróbla 

(Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu) . Finansowane 

przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie w ramach programu "Polska 
w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego" . Przebadano powierzchnię około O, l O ara. 

Badania przeprowadzono w celu pozyskania próbek drewna do badań dendrochro
nologicznych. Na stanowisku założono wykop sondażowy100m od drogi w kierunku 
północno-wschodnim o wymiarach 2,5 m x 1,2 m, zorientowany według osi wschód 
-zachód. Zlokalizowano go u podstawy niewielkiego wyniesienia, jak sądzono wału gro
dziska. W trakcie eksploracji na głęb. 43 cm od stropu zarejestrowano belkę drewnianą 
o średnicy 14 cm., ułożona wzdłuż osi południe - północ, na całej długości wykopu. 
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Siniarzewo, st. l, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie 

Skrzeszew, st. XI, 
gm. Wieliszew, 
woj. warszawskie 

SŁUPIA 

NADBRZEŻNA, st. l, 
"Brzozowa Góra", 
gm. Tarłów, 
woj. tarnobrzeskie, 
AZP 84-74/21 

Stankowo, st. 12, 
gm. Gostyń, woj.leszczyńskie 

.... l ' ·_ .. ~' ~·.! :-ft._·.L -J._ 

SlRADÓW, st. l, 
gm. Czamocin, 
woj. kieleckie, 
AZP 96-61/152 

Z belki wykonanej z drewna dębowego pobrano 2 fragmenty do analizy. W narożniku 
północno zachodnim odkryto kolejny fragment drewna o długości 0,50 m, z którego 
również pobrano próbkę. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w ,,Wielkopolskich Sprawozdaniach Ar
cheologicznych". 

Materiały znajdują się w lAE PAN w Poznaniu. 

domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne- weryfikacja negatywna 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Marka Florka (Instytut Ar

cheologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PSOZ w Tarnobrzegu) . 
Finansowane przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w War
szawie. Pierwszy sezon badań. 

Badania prowadzono metodą wierceń, wykonano ponadto jeden sondaż weryfikacyj
ny o wymiarach 2 x 5 m w miejscu, gdzie wierceniami stwierdzono większej miąższości 
warstwy nadcalcowe. 

"Brzozowa Góra" w Słupii Nadbrzeżnej funkcjonuje w literaturze archeologicznej 
jako grodzisko wczesnośredniowieczne. Obiekt obecnie pozbawiony jest śladów wałów, 
fos bądź innych intencjonalnych konstrukcji, posiada jednak wybitne naturalne walory 
obronne, podkreślone sztucznym podcięciem i być może nadsypaniem stoków od strony 
wysoczyzny. Stwierdzony w odwiertach i sondażu układ nawarstwień należy generalnie 
interpretować jako wykształcony profil gleby brunatnej właściwej, wytworzonej z utwo
rów pylastych (lessów). Większa miąższość warstw nadcaleowych wzdłuż zachodniej 
krawędzi obiektu wynika z jej częściowego nadsypania. Nie natrafiono na żadne obiekty 
wziemne bądź struktury, które można by uznać za warstwy kulturowe bądź pozostałości 
umocnień, nie znaleziono również żadnych zabytków, które wskazywałyby na istnienie 
na tym terenie trwałego bądź nawet epizodycznego osadnictwa. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN w Warszawie. 

Badania zakończono. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

ślady osadnictwa kultury lendzielskiej (neolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
grodzisko wczesnośredniowieczne 
ognisko nowożytne i moneta z 1752 r. 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od l lipca do 
16 sierpnia przez Helenę Zoll-Adamikową (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk Oddział w Krakowie) . Finansowane przez Komitet Badań Naukowych. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 65m2• 

Poniżej nasypu wału 3b rozpoznano 5 obiektów. Największym był obiekt o średnicy 
minimalnej 90-110 cm, miąższości minimalnej 70 cm; w jego wypełnisku znaleziono 
dużą ilość fragmentów naczyń kultury pucharów lejkowatych oraz kości. W jednym 
z obiektów znajdował się także materiał być może kultury lendzielskiej. 

W obrębie wału 3b wyróżniono 2 fazy funkcjonowania umocnień. Starsza zachowana 
jest tylko od strony południowej -tworzyły ją 4 warstwy o łącznej miąższości l m, bez 
śladów konstrukcji drewnianych czy kamiennych. Umocnienia fazy II zbudowano na 



pozostałościach fazyI-ich trzon stanowiła luźna konstrukcja przekładkowa, wzmocnio
na ścianami z plecionki na dębowych palikach. Skromny materiał zabytkowy pozwala 
zakładać, że wał fazy II wzniesiono po VIII-IX w., natomiast zniszczono go przed połową ~ 
XI lub raczej końcem X wieku. Analizy dendrachronologiczne wskazują, że dęby użyte z 
w konstrukcjach fazy II zostały ścięte w 2 ćwierci X wieku. 63 
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Wykopaliska na wale 2 nie objęły niestety stoków zewnętrznych i fosy, stąd prezen- -~ 

towane wyniki mają charakter wstępny. Wyróżniono tu 2 fazy: na młodszą przypada 65 
wzniesienie wału dziś widocznego w terenie, ze starszą wiążą się rów (?) oraz zalegające ~ 
na zachód od niego nasypy. Konstrukcje młodsze przebiegają po osi północ-południe, ~ 
starsze zaś północny zachód-południowy wschód. W obrębie umocnień nie stwierdzono 
żadnych konstrukcji drewnianych, bądź kamiennych. Materiał ceramiczny pozwala za
kładać, że konstrukcje fazy II wzniesiono w lub po VIII(?)-IX w., ale przed połową X w., 
faza starsza jest zapewne niewiele starsza od momentu rozpoczęcia budowy umocnień 
fazy II. W spągu destruktu wału 2 znaleziono ognisko i monetę z 1752 r. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN Oddział w Krakowie, Pracownia Archeologiczna w lgołomii. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w publikacjach: M. Wołoszyn, H. Zoli-Adami
kowa, Pierwsze badania walów podgrodzi w S tradowie w 1997 r., "Sprawozdania Archeo
logiczne", t . 50, Kraków 1998.; M. Krąpiec, Bezwzględne datowanie zwęglonego drewna 
z walu 3b wczesnośredniowiecznego grodziska w Stradowie, tamże; M. Lityńska-Zając, 
Węgle drzewne wczesnośredniowiecznych walów podgrodzi w Stradowie, gm. Czamocin, 
tamże; M. Grzymkowski, M. Wołoszyn, Stradów, gm. Czarnocin, woj. Kielce, ,,Wiadomości 
Numizmatyczne" (informacja o monecie Augusta III Sasa). 

Badania będą kontynuowane. 
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SULEJÓW, 
PODKLASZTORZE, st. l, 
woj. piotrkowskie 

Szadek, st. 3, 
gm. Blizanów, woj. kaliskie 
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SZCZECIN-Podzamcze, 
st. 20 (kwartał 6}, 
gm.loco, woj. szczecińskie, 

AZP 30-5n7 

opactwo cysterskie Xli-XIX w. 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Jerzego Augustyniaka (Muze

um Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. Ósmy sezon 
badań. 

Prace w sezonie 1997 były kontynuacją programu badań początków obwodu obron
nego klasztoru. Stwierdzono, iż w niedługim czasie po wzniesieniu muru obwodowego 
od strony zachodniej, na który prowadziło wejście z baszty "mauretańskiej", mur ten 
wykorzystano jako zewnętrzną ścianę budynku przymurowanego do tej baszty. 

Budynek miał wymiary 17, l x 7,8 m. Uskok w licu ściany zachodniej sugeruje 
podział na dwa pomieszczenia o wymiarach wewnętrznych 13,2 (północ-południe) x 

6 m (wschód-zachód)- część południowa, przy baszcie i 4,8 (wschód-zachód) x 2m 
(północ-południe) - część północna. Uchwycono dwa poziomy dziedzińca wyłożone 
brukiem. Wydaje się, że budynek mieścił w sobie furtę, a część północna, mniejsza, 
była tzw. domkiem furtiana. Został on wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku. 
W piwnicach pod południowym skrzydłem klasztoru natrafiono na mur licowany od 
strony południowej ciosami kamiennymi, o nieznanej grubości. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

nadodrzańska dzielnica wczesnośredniowiecznego Szczecina 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l kwietnia do 10 października 

w ramach tematu II - zadanie 51 - "Szczecin we wczesnym średniowieczu" przez prof. 
dr. hab. Władysława Łosińskiego (Pracownia Archeologiczna Instytutu Archeologii 
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie). Prace terenowe prowadzili mgr. 
mgr. Anna Kowalska i Marek Dworaczek. Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Lech 

Leciejewicz. Finansowane przez Urząd Miejski w Szczecinie oraz z grantu PBZ- 016 
-07. Jedenasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 48m2• 

Badania prowadzone były w obrębie kwartału 6, na odcinku wysuniętym najdalej 
na wschód w stosunku do Wzgórza Zamkowego. Tegoroczne wykopaliska były ostatnim 
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ŚWIĘTY WOJCIECH, 
st. l (2,3,6, 7), 
gm. Międzyrzecz, 
woj. gorzowskie, 
AZP 51-14/19 

sezonem badawczym i zakończyły się osiągnięciem calca, którym był piasek rzeczny, 
odkryty na głębokości 5 m poniżej obecnego poziomu morza. Zakończone w bieżącym 
roku prace archeologiczne nie zmieniły funkcjonujących do tej pory poglądów na 
temat najstarszych dziejów Szczecina. Wiadomo natomiast, iż do włączenia terenów 
położonych bezpośrednio nad Odrą w skład zabudowy miejskiej doszło w l ćwierci XI 
stulecia. Na najdalej na wschód wysuniętym odcinku wykopu odkryto dom zrębowy 
posadowiony na warstwie faszyny i mierzwy. Nie wiadomo czy była to konstrukcja wy
sunięta najdalej na wschód w kierunku rzeki, budynek od północy i wschodu otaczał 
bowiem płot plecionkowy, sugerujący istnienie kolejnej działki osadniczej. Kiedy dom 
przestał istnieć, następną linię zabudowy mieszkalnej przesunięto na zachód, dalej od 
koryta Odry. Wytyczono nowe, stabilne działki osadnicze, w obrębie których wznoszono 
domostwa zrębowe. Kolejno po sobie funkcjonujące chaty (3 poziomy) zakładane były 
na tych samych planach. Wznoszono je na solidnych podwalinach. Ściany, głównie 
wschodnie, wzmacniano dodatkowo od wewnątrz i z zewnątrz pionowo wbijanymi 
palami. Poziomy użytkowe domostw wyznaczały gliniane klepiska, których miąższość 
dochodziła do 0,4 m. Zastosowanie tego typu rozwiązań stabilizowało konstrukcje na 
grząskim, bagnistym terenie, mocno opadającym w kierunku wschodnim. Budynkom 
mieszkalnym towarzyszyły obiekty o charakterze gospodarczym. Teren na wschód od 
nowej linii zabudowy nasycony był licznymi fragmentami belek, desek i grubszych 
konarów, które narzucono luźno w grząskie podłoże, by ułatwić dostęp do rzeki. 
Stosunkowo szybko, bo u schyłku l ćwierci XI w., po chwilowym ożywieniu nastąpił 
wyraźny zastój rozwoju tego rejonu dzielnicy nadodrzańskiej. W miejscu zabudowy 
mieszkalno-gospodarczej pojawiły się szczątkowo zachowane ulice, biegnące w dwóch 
kierunkach: z południa na północ i z zachodu na wschód. Wydaje się, iż ulice bieg
nące z południa na północ miały charakter ciągów dookolnych wzdłuż ostatniej linii 
domostw, zlokalizowanych poza zasięgiem obserwacji archeologicznej. Dostęp do rzeki 
zapewniły natomiast ulice prostopadłe do linii zabudowy. Wszystkie z odkrywanych 
ulic były dwulegarowe, a ich poszycia stanowiły deski lub półokrąglaki. Podobnie jak 
w przypadku wcześniej omówionej zabudowy mieszkalno-gospodarczej, również tutaj 
mamy do czynienia ze stosowaniem podkładek i podwalin oraz palików stabilizujących 
konstrukcje. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z ciągów o przebiegu wschód-za
chód, zbudowany na głęboko wbitych w grunt palach. Rejon nadodrzański miał w tym 
czasie wyraźnie peryferyjny charakter. Obok ulic funkcjonowały tu takie obiekty, jak 
kojec plecionkowy, służący do przechowywania ryb, czy wolno stojący piec. W każdym 
poziomie osadniczym znajdowały się ponadto rozwaliska nieokreślonych konstrukcji, 
często noszące ślady nadpalenia. Rozrzucone na całej badanej przestrzeni fragmenty 
belek i desek sprawiały wrażenie celowo umieszczanych dla wzmocnienia szczególnie 
grząskiego tutaj terenu. 

Dopiero w 3 ćwierci XI w. w miejscu ulic pojawiły się ponownie budynki zrębowe. 
Odkrywano przeważnie fragmenty domostw wznoszonych dość blisko siebie, niekiedy 
otaczane plecionkowatymi płotami. Przejścia między chatami o szerokości do około 
2 m moszczone były drewnem. Linia zabudowy znów przesunięta została w kierunku 
Odry. Jednocześnie utrzymano układy wcześniejszych działek budowlanych, wytyczo
nych w pierwszym okresie zasiedlenia tego rejonu miasta. W 4 ćwierci XI w. w miejscu 
dawnej, najdalej na wschód wysuniętej linii zabudowy mieszkalnej, powstał wał drew
niano-ziemny, otaczający miasto od strony Odry, który funkcjonował zapewne aż do 
momentu kompleksowej przebudowy miasta, związanej z jego lokacją. 

Badania archeologiczne w wykopie zlokalizowanym w obrębie kwartału 6 zostały 
zakończone. 

osada(?) z okresu wczesnego średniowiecza oraz średniowiecza i czasów no
wożytnych 

cmentarz przykościelny z okresu wczesnego średniowiecza oraz średniowiecza 
i czasów nowożytnych 

Badania archeologiczne, przeprowadzone przez mgr. Tadeusza Łaszkiewicza 
(Pracownie Konserwacji Zabytków w Poznaniu - spółka z o.o. Pracownia Naukowo 



TREPCZA, st. 2, 
gm. Sanok, 
woj. krośnieńskie, 
AZP 112-78/84 
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- Badawcza), przy udziale mgr. Zenona Seroczyńskiego. Finansowane przez PSOZ. 
Pierwszy sezon badań. 

Badania o charakterze powierzchniowo-sondażowym, zaplanowane na kilku ~ 
stanowiskach wczesnośredniowiecznych z materiałem z fazy D tego okresu, zrealizo- z 
wano w ramach próby weryfikacji jednej z hipotez lokalizujących pod Międzyrzeczem, 53 

e<: 
zapewne właśnie we wsi Święty Wojciech, jeden z pierwszych, a na pewno pierwszy ~ 
poświadczony źródłowo, klasztor benedyktyński na ziemiach polskich, utożsamiany ~ 

z eremem Pięciu Braci Męczenników Międzyrzeckich (zwanych ostatnio Pierwszymi l:!:l u 
Męczennikami Polski). Badania o różnym zakresie prowadzono na stanowiskach l, 2, 3, 3: 
6, 7 i a (nowoodkrytym) . Jedynie na stanowisku l miały one charakter wykopaliskowy 
(sondażowy) . 

Stanowisko l położone jest w centrum zabudowy wiejskiej, wokół filialnego kościoła 
pw. św. Wojciecha (należącego do parafii św. Wojciecha w Międzyrzeczu). Kościół (wraz 
z otaczającym go niewielkim placem przykościelnym) posadowiony jest na wysokiej 
skarpie nad doliną Obry, a rozcięcia skarpy Oedno zasypane) tworzą rodzaj cypla, który 
wraz z drogą i placem wiejskim separują zabudowę kościelną od sąsiadującej zabudowy 
mieszkalno-gospodarczej wsi. 

Pierwsze prace archeologiczne na stanowisku wykonane zostały w 1952 r. przez 
Zbigniewa Trudzika z Wrocławia. Polegały one na oczyszczeniu i zadokumentowaniu 
fragmentu profilu skarpy przykościelnej, z której miejscowa ludność pobierała glinę . 

Stwierdzono wówczas obecność nikłej warstwy osadniczej datowanej na X -XI wiek 
oraz liczne kości ludzkie ze zniszczonych grobów późniejszego (średniowiecznego) 

cmentarzyska (plac przykościelny pełnił funkcję grzebalną do r. 1945) . 
Celem niewielkiego programu badań sondażowych było rozeznanie stratygrafii 

bezpośredniego otoczenia kościoła, szczególnie z zamiarem stwierdzenia reliktów obiek
tów starszych (obecny kościół pochodzi z 2 poł. XVIII w., źródła pisane wzmiankują 
o kościołach starszych co najmniej od połowy XIII w.) . Wykonano w tym celu trzy 
niewielkie sondaże (l -III, o powierzchni 9 m2) w sąsiedztwie fundamentów aktualnej 
świątyni. We wszystkich stwierdzono obecność fundamentu (?) -konstrukcji kamiennej 
z dużych głazów spajanych gliną o szerokości ok. l m poza obrysem obecnego kościoła. 
Z tego też powodu zaniechano eksploracji sondaży II i III na poziomie korony owej 
ławy kamiennej, natomiast w niewielkiej części sondażu I (ulokowanym na osi kościoła, 
za jego trójbocznym zamknięciem) zdołano dotrzeć do calca (sucha, mało plastyczna 
glina z marglem) na głębokości 2,15 m poniżej poziomu terenu; bezpośrednio na calcu 
zalegała cienka warstwa gruzu ceglanego z udziałem rozbiórkowej zaprawy wapiennej 
- o pochodzeniu zdecydowanie nowożytnym. 

Pozyskano ruchomy materiał zabytkowy na stanowisku l - 980 źródeł, w tym: 
ceramika - 294 fragmenty, kości (ze zniszczonych grobów) - 594, szkło- 53 ułamki 
oraz ok. 40 innych znalezisk i próbek, o chronologii od wczesnego średniowiecza po 
czasy nowożytne (oraz kilka fragmentów ceramiki pradziejowej- z okresu wpływów 
rzymskich?). Na pozostałych stanowiskach (2,3,6,7 i A) razem zebrano 2300 źródeł, 
głównie ceramiki. 

Dokumentacja z badań oraz materiał zabytkowy aktualnie znajduje się w Muzeum 
w Międzyrzeczu. 

Flanowana jest kontynuacja badań. 

patrz: neolit 

grodzisko wczesnośredniowieczne (IX?-XIII w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 lipca do 10 

października przez mgr. Jerzego Ginaiskiego (PSOZ w Krośnie, Muzeum Historyczne 
w Sanoku). Finansowane przez PSOZ i Wojewodę Krośnieńskiego. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 150m2• 
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Badania tegoroczne były kontynuacją prac rozpoczętych w 1996 r. i koncentrowały 
się w obrębie wykopu I, założono w najwyższej, południowej części majdanu, czyli 
w miejscu najbardziej narażonym na zniszczenie i jednocześnie najmocniej zdewa
stowanym. Warunki prowadzenia prac były bardzo ciężkie z uwagi na ogromną ilość 
rumoszu skalnego, zalegającego bezpośrednio pod warstwą ściółki leśnej . Po częściowym 
usunięciu luźno ułożonych kamieni piaskowcowych, wyznaczających prostokątny zarys 
orientowanej budowli sakralnej, oraz zdjęciu warstwy humusowej ziemi przemieszanej 
z drobnym gruzem (od 20 do 40 cm), natrafiono na zwarte układy piaskowców two
rzące rodzaj ław fundamentowych. "Ławy" te składały się z rumoszu piaskowcowego 
połączonego gliną, układanego w sposób nieregularny bez użycia zaprawy. Odsłonięte 
relikty stanowiły podbudowę drugiej, starszej, drewnianej cerkwi ze schyłkowych faz 
wczesnego średniowiecza (XII -początek XIII w.) . Obiekt ten, o wymiarach 11 x 5,5 m, 
miał konstrukcję zrębową, założony został na planie prostokąta, z wyodrębnionym nie
wielkim prezbiterium, zamkniętym od wschodu trójbocznie ukształtowaną apsydą. Po 
zniszczeniu tej świątyni, najpewniej na przełomie wczesnego i późnego średniowiecza, 
wzniesiono na tym miejscu niewielką, drewnianą kaplicę, której pozostałością byłyby 
podwójne rzędy luźno układanych piaskowców, oddzielone od zwartych ław funda
mentowych warstwą humusu. W obrębie budowli oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie 
odkryto 11 dołków posłupowych, których przeznaczenia nie udało się jednoznacznie 
zinterpretować - część z nich mogła być pozostałością po drewnianych krzyżach 
ustawionych w obrębie cmentarza. Wokół cerkwi natrafiono na kilkadziesiąt grobów 
szkieletowych w układzie rzędowym. Konstrukcja grobów była niezwykle interesująca 
i zróżnicowana w zależności od ich usytuowania w obrębie cmentarzyska. Jamy grobowe 
wykuwano w podłożu skalnym i obstawiano dodatkowo kamieniami, niektóre z nich 
nakrywano także płytami piaskowcowymi. Kilka z tych ostatnich było bardzo starannie 
wykonanych - płyty grobowe spoczywały na pionowo ustawionych kamieniach, two
rząc rodzaj sarkofagów (groby nr, nr 15, 16, 17 i 18 zlokalizowane przed wejściem do 
cerkwi). Orientacja grobów odpowiadała dokładnie zorientowaniu świątyni - głowy 

skierowane były na zachód, z twarzą ku wschodowi. W przypadku kilku pochówków 
pod dużymi płytami kamiennymi szkielety znajdowały się w stanie prawie kompletnym, 
natomiast w grobach bez konstrukcji kamiennych niejednokrotnie nie zachowały się 
wcale. Zdecydowana większość z nich nie zawierała żadnych przedmiotów, w tych 
wyposażonych jednak natrafiono na bardzo interesujące zabytki reprezentujące wy
łącznie ozdoby. Pochówki zawierały szczątki mężczyzn, kobiet i dzieci, przy czym nie 
stwierdzono jakiejś nieprawidłowości w tym zakresie. Jamy grobowe często przecinały 
się, co świadczy o dość długim użytkowaniu cmentarzyska. Funkcjonowało ono jeszcze 
przez jakiś czas po zagładzie starszej cerkwi (około połowy XIII w.?), gdyż część grobów 
narusza i niszczy jej kamienną podbudowę. Zapewne niedługo potem wzniesiono na 
cmentarzu drewnianą kaplicę (?), która użytkowana była- podobnie jak cmentarz- do 
końca XIII, a być może nawet do początku XIV wieku. Szczątki kostne wydobywano 
w obecności antropologa, część z nich poddano już analizom anatomo-antropologicz
nym w Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogółem przebadano do tej 
pory 70 grobów, które koncentrują się w południowej części majdanu. Nie uchwycono 
z żadnej strony granicy cmentarzyska. W sezonie 1997 pozyskano niezwykłe interesujący 
materiał zabytkowy, pochodzący na ogół z ostatnich faz wczesnego średniowiecza- od 
XII do połowy XIII wieku. Były to między innymi: ornamentowany pierścień srebrny 
ze szklanym oczkiem, zdobiona bransoleta szklana zachowana w całości (grób 22), 
pozłacane brązowe wisiorki (grób 16), brązowe kabŁączki skroniowe z tzw. powrotnym 
zwojem (grób 20). Z wykopu wydobyto ponadto około 300 fragmentów naczyń wczesno
średniowiecznych, kilkadziesiąt przedmiotów żelaznych (m.in. fragmenty siatki kolczej, 
4 3 gwoździe, fragmenty klucza i grotów strzał), kilka fragmentów ozdób brązowych, 
fragmenty ołowiu i szkła (drobne ułamki paciorków i bransolety?). 

Mając na względzie rangę dokonanych odkryć, zdecydowano, że grodzisko "Fajka" 
w Trepczy należy objąć systematycznymi, interdyscyplinarnymi badaniami wykopa
liskowymi. Wystąpiono jednocześnie do Komitetu Badań Naukowych w Warszawie 



Trzcinica, st. l, 
grn. Jasło, woj. krośnieńskie 
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grn. loco, woj. kieleckie, 
AZP96-63 

o sfinansowanie projektu badawczego, mającego na celu wstępne rozpoznanie wczes
nośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Trepczy nad Sanem. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Historycznym w Sanoku. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Sprawozdaniach Archeologicznych" oraz 

"Acta Archeologica Carpathica". 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesna epoka brązu 

patrz: wczesna epoka brązu 

grodzisko wczesnośredniowieczne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Krzysztofa Jaworskiego (Instytut 

Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugi sezon badań. 

Kontynuacja badań sondażowych z 1992 roku. Nawiązanie się do sondażu nr 1/92, 
mającego na celu uchwycenie ewentualnej zabudowy wewnętrznej oraz uściślenie 
chronologii grodziska. 

Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Badania powinny być kontynuowane. 

patrz: neolit 

grodzisko wczesnośredniowieczne (XIII w.) 
relikty kościoła romańskiego 
zespół dworski 

Badania przeprowadzone przez mgr. Artura Boguszewicza (Katedra Etnologii Uni
wersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez PSOZ oraz Urząd Gminy w Żarowie. 
Przebadano powierzchnię 3 arów. 

Badania sondażowo-rozpoznawcze na grodzisku z XIII wieku, zespole dworskim 
oraz przy murach romańskiego kościoła w ramach programu poszukiwań siedziby rodu 
Wierzbnów. 

Materiały znajdują się w Katedrze Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Badania będą kontynuowane. 

palatium 
Badania przeprowadzone w ramach programu "1000-lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego" 

przez prof Zygmunta Świechowskiego. Konsultacje naukowe: prof. Andrzej Tomaszew
ski, prof Jerzy Gąssowski, dr hab. Zbigniew Pianowski. Prace prowadził zespół: mgr. 
mgr. Waldemar Gliński, Czesław Hadarnik, Jacek Koj, Izabela Mianowska, Agnieszka 
Tomaszewska, Piotr Stachurski. Przebadano powierzchnię 89,76 m2• 

Prace wykopaliskowe były przeprowadzone od 18 sierpnia do 6 października 1997 
roku, następnie od 6 do 31 października wykonano prace dokumentacyjne, dokumen
tację rysunkową w skali: l: 10; 1:50 oraz dokumentację fotogrametryczną, dokumentację 
fotograficzną i techniką video. 

Celem prac wykopaliskowych była weryfikacja planu założenia palatium (obiekt 
nr l) znanego z badań "Zespołu Badań nad Polskirn Średniowieczem Uniwersytetu 
Warszawskiego i Folitechniki Warszawskiej" z lat 1962-1963. 
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Wytyczono 5 wykopów badawczych, oznaczając je kolejnymi numerami (numeracja 
wykopów ciągła od 1994 roku), łamane przez rok badań. Wykopy wytyczono po osi 
wschód - zachód, zgodnie z siatką arową badań "Zespołu" (siatka Z. Kozickiej). 

Oś E- W wspomnianej siatki jest równoległa do magistrali Al-A3, wyznaczonej 
w 1995 roku na planie sytuacyjno-wysokościowym wykonanym przez J. Błaszczyka, 
z naniesionymi geodezyjnie wykopami badawczymi. 

Wykopy wytyczono na posesji Cz. Nowaka. 
Bezpośrednim powodem rozszerzenia terenu badań poza dotychczas eksplorowaną 

działkę A. Abratańskiego, było odkrycie w wykopie 5/96 negatywu muru biegnącego 
poprzecznie do rekonstrukcji założenia palatialnego (wg Z. Wartalowskiej - obiekt 
nr 1) . 

Wstępna interpretacja negatywu skłaniała do tezy o podziale wewnętrznym zało
żenia lub, co mniej prawdopodobne do tezy, że negatyw muru zamykał całe założenie 
od strony zachodniej. Na taką interpretację wskazywała duża miąższość warstwy 
niwelacyjnej, położonej na warstwie destruktu pierwotnego grodu, które to gwałtow
nie opadały w kierunku zachodnim, na skłonie pierwotnego wzniesienia kulminacji. 
Wykop 10/97 wytyczono na przedłużeniu wykopu 5/96, celem zbadania przebiegu 
negatywu muru działowego. Fazostawiono 0,5 metrowy świadek z siatką ogrodzenia, 
dzielącą dwie posesje. W profilu północnym wykopu wystąpił strop negatywu znanego 
z wykopu 5/96, zniszczony wkopem nowożytnym. Negatyw ten łączył się z negatywem 
muru południowej ściany założenia palatalnego, tworząc wewnętrzny narożnik. Dalej 
odkryto negatyw muru południowego, który kontynuował się w kierunku zachodnim 
jak i wschodnim. Fakt ten zdecydowanie wskazuje, że opisany wcześniej negatyw po
przeczny w stosunku do południowego, jest negatywem muru działowego założenia. 
Jest to istotne stwierdzenie, które wskazuje na inne niż dotychczas sądzono, rozczytanie 
całego planu założenia, z podziałem wewnętrznym, a niejednoprzestrzennym. 

Wobec powyższego rozszerzono eksplorację, kolejnymi wykopami, w kierunku 
wschodnim jak i zachodnim; celem rozczytania całej długości południowego muru 
założenia. Fazostawiając świadki, odsłonięto cala długość negatywu południowego muru 
założenia. We wszystkich wykopach badawczych czytelne były wykopy "Zespołu". 

Wobec powyższego usunięto zasypiska wykopów "Zespołu" nieco je poszerzając. 
Zatem eksploracja ograniczyła się do wypreparowania wykopów badawczych "Zespołu". 
W wyniku prac stwierdzono, że negatyw muru południowego, od narożnika z negatywem 
muru działowego, w kierunku wschodnim jest regularny o grubości około 1,5 metra 
i zalega na jednolitym poziomie. Natomiast w kierunku zachodnim dość gwałtownie 
opada po pierwotnym stoku kulminacji, posadowiony jest na specjalnie przygotowanym 
poziomie, utworzonym przez usypanie warstwy niwelacyjnej, zalegającej na warstwie 
o dużej miąższości destruktu pierwotnego grodu. Na tym odcinku negatyw jest mniej 
regularny, nie trzyma równej miary szerokości, zniszczony jest nowożytnymi wkopami 
oraz przegłębieniami wykopów "Zespołu". 

Stwierdzono słabo czytelny narożnik południowo-zachodni założenia. Zachowany 
negatyw jest fragmentaryczny i stanowi spągową część wkopu fundamentowego. Rów
nież nieczytelny jest negatyw muru zachodniego, zamykającego założenie, zniszczony 
przez wkop nowożytny oraz poprzez wykop "Zespołu". 

Część wschodnia założenia wraz z aneksem zgodna jest z przedstawianą rekonstruk
cją "Zespołu". Negatyw zachodniego muru aneksu nie styka się z negatywem muru 
południowego. Przeciwnie negatyw wschodni aneksu integralnie przenika w negatyw 
południowej ściany magistralnej założenia. 

Czytelny jest narożnik południowo-wschodni. Przebieg negatywu i prawdopodobny 
fragment zachowanego muru fundamentowego zakłócony jest przez wykop "Zespołu", 
powodując jego lekko skośny, północno-zachodni kierunek. Pierwotnie narożnik musiał 
być zamknięty pod kątem prostym. 

Pomimo poszerzenia obszaru badań w kierunku południowym, nie stwierdzono 
negatywów po dołkach pasłupowych podcienia, znanych z planu rekonstrukcji "Ze
społu". Po zewnętrznej stronie negatywu południowego muru założenia, w jego części 
środkowej, odsłonięto rozpoznane przez "Zespół" części dwóch pierwotnie okrągłych 
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w planie "mis", które interpretowane są jako obiekty związane z fazą budowy zespołu, 
misy do produkcji zaprawy. 

Plan założenia budowliI-palatium znanego z negatywu murów fundamentowych, ~ 
w świetle badań weryfikacyjnych miała rzut długiego prostokąta o wymiarach ok. 28 z 
x 10 metrów na osi wschód-zachód, z wewnętrznym podziałem. Stwierdzono negatyw @ 

0<: 

muru o grubości ok. l metra o przebiegu póŁnoc-południe. Negatyw ten dzielił założe- -<n 
UJ 

nia na co najmniej dwa pomieszczenia, prawdopodobnie z salą mniejszą od zachodu 35 
i większą, prostokątną aulą od wschodu. ~ u 

Tak, więc palatium pierwsze (budowla nr I) należy włączyć do budowli o podziałach 3': 
wewnętrznych. We wnętrzu negatywu południowego znaleziono kilka ciosów, zapewne 

destrukt części naziemnej Jak również stwierdzono zróżnicowany materiał wypełniska 
negatywu wkopu fundamentowego. 

Nieliczny materiał ceramiczny można wstępnie datować na wiek XII. 
Badania weryfikacyjne potwierdzają aktualność próby rekonstrukcji pierwszego 

założenia palatalnego {za Zofią Wartołowską), przyjmując funkcję przybudówki {ryza

litu) przy południowo-wschodnim narożniku założenia jako prawdopodobnego ciągu 

komunikacyjnego, co może wskazywać na założenie dwupoziomowe z wejściem od 
południa z dziedzińca. 

Typ przestrzenny palatiów późniejszych od Lednicy, a więc między innym z Wiślicy, 

nawiązują do grupy o dominującej auli, wywodzącej się z antycznego i zachodnioce
sarskiego wzorca przetworzonego przez architekturę karolińską i ottońską, Zespoły 

małopolskie wiążą się z nasilającymi impulsami od czasów Bolesława Chrobrego. 
Zespół palatalny wiślickiej "regii" w świetle ustaleń badań historycznych jak 

i wstępnej analizie materiałów archeologicznych można datować na okres XII wieku 
i hipotetycznie wskazać na Henryka Sandomierskiego i Kazimierza Sprawiedliwego 

jako budowniczych założeń rezydencjonalnych. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

grodzisko wczesnośredniowieczne 
Wykopaliskowe badania, przeprowadzone przez dr. Włodzimierza Rączkowskiego 

(Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Słupsku . Ósmy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 130m2• 

Celem badań było przeprowadzenie badań ratowniczych w obrębie oberwanego 
wału grodziska, uporządkowanie obszaru badań oraz ich zakończenie. Skupiono się 
na rozpoznaniu charakteru i systemu osadnictwa w obrębie grodziska i w jego rejonie 

oraz zbadanie warunków środowiska przyrodniczego w okresie eksploatacji tej strefy 
fizyczno- geograficznej. Prace badawcze prowadzono w wykopach: ar 202 ćw. C, ar 222 
ćw. A i C, ar 242 ćw. A, ar 349 ćw. A i C, ar 369 ćw. A i C na powierzchni 130m2• 

Zarejestrowano 46 obiektów, ok. 280 fragmentów ceramiki. Na uwagę zasługują 
odkrycia konstrukcji drewnianych na wale i przedwalu oraz nad rzeką. Zakończono 
prace w przekopie przez wał oraz zamknięto wykopy nad rzeką. Pobrano 600 próbek 
do analiz specjalistycznych. 

Prace zostały ukończone. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

osada wczesnośredniowieczna 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 28 do 29 lipca 

przez Antoniego Lubelczyka. Finansowane przez inwestora prywatnego Pawła Klisia, 

Załęże 5. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 20m2• 

Badania prowadzono na zachodnich obrzeżach stanowiska, u podstawy stoku, 

na których było ono usytuowane, co było podyktowane lokalizacją projektowanego 
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ZAWICHOST, st. 2, 
gm.loco, 
woj. tarnobrzeskie, 
AZP 88-75/35 

Zakroczym, 
ul. Parowa Warszawska 
i ul. Starostwo, 
gm. loco, woj. warszawskie 

ZWOLA, st. l, 
gm. Miastków Kościelny, 
woj. siedleckie, 

AZP 64-74/1 

budynku. Nie stwierdzono najmniejszych śladów warstwy kulturowej i nie pozyskano 
żadnego materiału archeologicznego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszo
wie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

kościół św. Maurycego i cmentarz przykościelny, wczesne średniowiecze (XI-
XII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od lipca do sierpnia 
przez prof. StanisławaTabaczyńskiego (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Aka
demii Nauk Warszawa). Finansowane przez PSOZ i Instytut Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk Warszawa. Przebadano powierzchnię ok. 100m2• 

Odsłonięto relikty (mury fundamentowe, fragmenty posadzki i murów nadziem
nych) budowli kamiennej na planie tetrakonchosu, interpretowanej jako pozostałości 
kościoła św. Maurycego, oraz część cmentarza przykościelnego (prawie 100 grobów). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk Warszawa. 

Wyniki badań zostaną opublikowane. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: okres nowożytny 

grodzisko wczesnośredniowieczne (XI w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr mgr 

Bożenę Bryńczak i Agnieszkę Martyniuk (PSOZ w Siedlcach). Finansowane przez 
PSOZ. Przebadano powierzchnię 9m2• 

Stanowisko odkryte było już w XIX wieku. Dotychczasowe badania to: 
l. 1958 weryfikacyjne i inwentaryzacyjne (A. Niewęgłowski) , 

2. 1967 sondażowe wykopaliskowe ZPM (L. Paderewska) 
3. 1996 dokumentujące zniszczenia wałów (B. Bryńczak, A. Martyniuk) 
4. 1997 ratownicze wykopaliskowe (B. Bryńczak, A. Martyniuk) 
Celem badań było rozpoznanie częściowo zniszczonych, spalonych pozostałości 

drewnianych umocnień wału zewnętrznego, oraz pobranie próbek drewna do analizy 
dendrochronologicznej. Podjęto się również przeprowadzić prace zabezpieczające 
zniszczony fragment wału zewnętrznego w miejscu badań, poprzez podsypanie i odar
niowanie. 

Podczas ratowniczych badań wykopaliskowych odsłonięto na obszarze o powierzchni 
9m2 spalone elementy konstrukcji drewnianych oraz konstrukcję kamienną ze starszej 
fazy użytkowania grodziska. Badane pozostałości zlokalizowane były w północno-za
chodniej części grodziska, na wewnętrznym skłonie wału II (zewnętrznego), częściowo 
zniszczonego wybiórką. W opisywanej partii grodziska wał obniżał się i miał pierwotnie 

"półksiężycowaty" kształt, tu należy prawdopodobnie lokalizować jedno z wejść na 
teren grodziska. 

Spalone konstrukcje drewniane wystąpiły w wykopie na długości 3 m i ich pozo
stałości widoczne były w części zniszczonej wału jeszcze na odcinku 2,20 m, łącznie 

miały więc długość 5,20 m wzdłuż wewnętrznego skłonu wału. Wyodrębnione elementy 
konstrukcji drewnianych i kamiennych zalegały na głębokości od O, 15 do l ,24 m po
niżej współczesnej powierzchni wewnętrznego skłonu wału. Badania wału objęły tylko 
obszar do poziomu spągu konstrukcji drewnianych. 

Odsłonięte elementy drewniane i zalegające pomiędzy nimi kamienie uległy znisz
czeniu w wyniku pożaru, który spowodował ich zawalenie. 

Podczas badań wydzielono dwa poziomy spalonych konstrukcji drewnianych. 
Składały się one z belek długości od 0,31 m do 1,88 m, o średnicach 0,12-0,18 m, 
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gm. loco, woj. zielonogórskie 

f • 
Zukówka, st. l, 
gm. Sochaczew, 

l woj. skierniewickie 

Barczewo, st. l, 

oraz desek pierwotnie długości około 4,5-5 m, szerokości od 0,20 do 0,24 m i grubości 
około 3 cm. 
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Wstępna próba rekonstrukcji budowy umocnienia drewniano-kamienno-ziemnego ~ 
przedstawia się następująco: z 

Po usypaniu wału z piasku i gliny został na jego wału ułożony płaszcz kamienny, @ 
Q! 

który od strony wewnętrznego skłonu zakończono poziomo ułożonymi deskami. Deski ~ 
prawdopodobnie pierwotnie tworzyły rodzaj ściany. W wykopie odsłonięto łącznie lO -~ 

desek, łączna wysokość ściany przed zawaleniem mogła wynosić około 2 metrów. Nie '2 
stwierdzono śladów łączenia desek. 

Ułożenie belek wskazuje, iż pierwotnie prawdopodobnie mocowały one ścianę 
z desek w południowe części konstrukcji z obu stron. W wyniku pożaru osunęły się, 
najpierw belki zgrupowane w rogu SIW wykopu, (poziom II konstrukcji), na nie spadły 
deski, których końcówki przykryły kolejne belki (poziom I konstrukcji). W obrębie 
wykopu brak śladów pierwotnego ułożenia belek. Ich końce są najczęściej zaokrąglone 
-prawdopodobnie nie były wbijane. 

Trudna do interpretacji jest rola kamieni licznie występujących przede wszystkim 
pomiędzy belkami. Noszą one ślady przepalenia. Nie wystąpiły w układzie uporządko
wanym. Mogły stanowić elementy mocujące konstrukcję z desek i belek i zawaliły się 
razem z nim,i lub dostały się pomiędzy zniszczone, bardzo gorące elementy podczas za
sypywania ich piaskiem, który w kontakcie z gorącymi elementami uległ spieczeniu. 

Następnie wał podwyższono warstwą piasku, na której ułożono drugi, bardziej 
luźny płaszcz kamienny, po czym kamienie przysypano warstwą piasku o miąższości 
10-30 cm. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ w Siedlcach. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w ,,Wiadomościach Archeologicznych". 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

Późne średniowiecze 

patrz: nowożytność 

l. gm. loco, woj. olsztyńskie 
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Barnówko, st. 2, patrz: środkowa i późna epoka brązu 
gm. Dębno, woj. gorzowskie 

BARNÓWKO, st. 5, 6, 
gm. Dębno, 
woj. gorzowskie, 
AZP 44-7/5,6 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

osada późnośredniowieczna 
ślady osadnictwa pradziejowego 

Badania na trasie budowy gazociągu w gm. Dębno, przeprowadzone przez mgr 
Małgorzatę Pytlak (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsiębiorstwo 
Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. 

Stanowiska nr 5, 6 w Barnówku zostały odkryte w trakcie badań powierzchniowo
sondażowych w 1997 roku. 

Na każdym z tych stanowisk założono po dwa wykopy o wymiarach 5 m x 3m. 
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Białaczów, st. 3, 
gm.loco, woj. piotrkowskie 

Bielsk Podlaski, st. 2, 
gm.loco, woj. białostockie 

Bierzwnik, st. 25 i 26, 
gm. loco, woj. gorzowskie 

BLEDZEW, st. 45, 
gm. loco, woj. gorzowskie, 

AZP 49-13/66 

Stanowisko nr 5 w Barnówku określono jako pozostałości po osadzie średniowiecz
nej. Pod warstwą orną natrafiono na relikty warstwy kulturowej, z której pozyskano 30 
ułamków późnośredniowiecznej ceramiki tzw. siwej (XIV (XV wiek). 

Ślad osadnictwa pradziejowego zarejestrowano na stanowisku nr 6 w Barnówku. 
Pod warstwa orną znajdował się calec -jasnożółty piasek. Z powierzchni stanowiska 
zebrano 4 ułamki ceramiki pradziejowej. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum w Gorzowie Wlkp. 
Literatura: Małgorzata Pytlak, Badania archeologiczne na terenach budowy wiertni 

i sieci gazociągów w Gorzowie Wielkopolskim oraz w gminach: Klodawa, Lubiszyn, Dębno, 
w: Archeologia Środkowego Nadodrza, t. II, s. 267-270, Zielona Góra, 2002 

patrz: okres nowożytny 

patrz: okres nowożytny 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

relikty opactwa cysterskiego (średniowiecze- okres nowożytny, XV-XIX w.) 
Badania przeprowadzone przez mgr. Tadeusza Łaszkiewicza (Instytut Prahistorii 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) z udziałem mgr. mgr. Agnieszki Łasz
kiewicz i Zenona Seroczyńskiego (Pracownie Konsetwacji Zabytków, Sp. z o.o.) oraz 
studentów archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Finansowane 
przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 101m2• 

Stanowisko położone jest we wschodniej części miejscowości, na gruntach prywat
nych, na terenie w znacznej części współcześnie zabudowanym, oznaczonym jako Plac 
Klasztorny, posesje 1-6. Pod względem fizjograficznym stanowisko leży w dolinie rzeki 
Obry, na jej zachodnim brzegu, w terenie względnie płaskim, słabo eksponowanym. 

Pietwsze prace archeologiczne o ograniczonym (sondażowym- 33,5 m) charakterze 
wykonano w 1996 r. , a uzyskane wyniki skłoniły do kontynuacji prac badawczych. 

Ze względu na zagęszczoną infrastrukturę i urbanizację terenu badania wykopalisko
we prowadzono w ramach sześciu rozproszonych jednostek eksploracyjnych: wykopów 
I i II (36 i 29m2) oraz sondaży 5-8 (razem 36m2). Jednostki te (o łącznej powierzchni 
101m2) skupione były w dwóch strefach zabudowy klasztornej, tj . w zachodniej części 
głównego północnego skrzydła klasztoru (wykopy I i II, sondaże 5 i 8) oraz w północno
wschodnim narożniku zabudowy- styk skrzydeł północnego i wschodniego {sondaże 6 
i 7). Zrealizowane badania wykopaliskowe pozwoliły na uszczegółowienie rozpoznania 
planu i charakteru zabudowy północnego skrzydła, co w oparciu o znane plany obiektu 
ułatwi planowanie dalszych prac wykopaliskowych w pozostałych partiach założenia 
klasztornego. Odnośnie północnego (głównego) skrzydła szczególne znaczenie ma 
uchwycenie jego zachodniej elewacji, zlokalizowanie kanału Ponikwy Uordanki) pod 
zachodnim segmentem tegoż skrzydła- kanału odprowadzającego nieczystości z toalet 
klasztornych; uchwycenie narożnika przejazdu bramnego, a przede wszystkim odkrycie 
nieznanej z planów kanalizacji odprowadzającej ścieki z kuchni klasztornej do kanału 
Ponikwy. 

Poza badaniami wykopaliskowymi wykonano również badania architektoniczne: 
dokumentację i inwentaryzację budynku l, zawierającego ostatnie naziemne relikty 
klasztoru (skrzydła północnego z elementami przejazdu bramnego). 



BRANIEWO-STARE 
MIASTO, st. l, 
ul. Gdańska, kamienice 
nr 36, 38 ,40, 
gm.loco, 
woj. elbląskie, 
AZP 11-55/17 

BRANIEWO-STARE 
MIASTO, st. l, 
ul. Gdańska, kamienica 
nr62, 
gm.loco, 
woj. elbląskie, 
AZP 11-55/17 

W trakcie badań pozyskano liczny ruchomy materiał zabytkowy- ponad 13 000 
źródeł: 7500 fragmentów ceramiki, 1270 fragmentów kafli piecowych, 1450 ułamków 
szkła, 2780 kości oraz 210 zabytków wydzielonych, próbek i innych znalezisk. Chro- ~ 
nologia tych materiałów mieści się w przedziale od początku wieku XV (przeniesienie z 
opactwa z pobliskiego Zemska) do połowy wieku XIX (kasata 1835 r. i rozbiórka za- fa 
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budowań 1843 r.) ze zdecydowaną przewagą znalezisk nowożytnych. ~ 

Dokumentacja i materiały zabytkowe z badań znajdują się w Muzeum w Między- .~ 
rzeczu. 

Wyniki badań zostaną opublikowane. 
Badania będą kontynuowane. 

miasto lokacyjne (późne średniowiecze po okres nowożytny) 
Archeologiczno-architektoniczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okre

sie od lipca do października przez mgr Joannę Pawłowską (Pracownia Archeologii, 
Dokumentacji Architektonicznej i Konserwacji Zabytków w Malborku, Urząd Miejski 
w Braniewie). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 4,5 ara. 

Odkryto relikty trzech karnienic z przełomu XN /XV w., resztki nowożytnej zabudo
wy oficynowej, a także najprawdopodobniej relikty wieży zamkowej wraz z fragmentem 
muru obronnego. 

Kamienica nr 36 (na planie prostokąta o wymiarach w świetle ścian 4,75 x 12m; 
długość piwnicy około l O m) i kamienica nr 38 (na planie prostokąta o wymiarach 
w świetle ścian 6,25 x 12,5 m; długość piwnicy około 10,5 m) miały ściany wykonane 
w technice łączonej kamienno-ceglanej w wątku kowadełkowym, z kamienną stopą 
fundamentową posadowioną w glinianym podłożu. Ich piwnice pierwotnie przykry
wał drewniany strop, zastąpiony w okresie nowożytnym sklepieniem kolebkowym. 
Natomiast kamienica nr 40 (na planie prostokąta o wymiarach w świetle ścian 4,5 
x 22,5 m; długość piwnicy około 14 m) miała ściany wykonane w technice łączonej 
kamienno-ceglanej w wątku wendyjskim (?) i polskim, kamienną stopę fundamentową 
posadowiono w gliniastym podłożu. W okresie budowy piwnicę przykrywał drewniany 
strop belkowy, po którym zachowały się gniazda w ścianach. 

Poniżej posadzek znajdowała się jedynie warsrwa gruzu budowlanego, natomiast pod 
stoparni fundamentowymi był gliniasty calec. W zasypisku piwnic poszczególnych ka
mienic znaleziono nieliczne ułamki naczyń nowożytnych, butelki szklane i kamionkowe 
oraz płycinowe kafle piecowe. Natomiast pod posadzką, w warstwie gruzu budowlanego 
znaleziono kilka fragmentów naczyń glinianych o cechach średniowiecznych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Elblągu. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w publikacjach Muzeum Zamkowego w Mal

borku. 
Badania nie będą kontynuowane. 

miasto lokacyjne (późne średniowiecze po okres nowożytny) 
Archeologiczno-architektoniczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone we 

wrześniu i październiku przez mgr Joannę Pawłowską (ARCHEO, Prace ziemne 
i dokumentacyjne w Malborku, Urząd Miejski w Braniewie). Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię około 2 arów. 

Odsłonięto relikty ścian i fundamentów kamienicy i zabudowy znajdującej się na 
jej zapleczu po wschodniej stronie. Karnienica została założona na planie prostokąta 
o wymiarach w świetle ścian 7,20 x 16,80 m. Długość piwnic równa jest długości 
kamienicy, jedynie od strony wschodniej nie obejmuje pełnej szerokości, tylko 4,2 m. 
Ściany piwnic wykonane zostały w technice łączonej kamienno-ceglanej w wątku 
kowadełkowatym. Kamienną stopę fundamentową posadowiono w gliniastym pod
łożu. W ścianach podłużnych piwnic znajdują się wnęki z wrębami na drewniane 
półki. W odległości 1,60 m od ściany wspólnej z kamienicą nr 60, w osi lizeny na 
ścianie wschodniej znajdowały się relikty dwóch filarów ceglanych, założonych na 
planie krzyża. Odległość między nimi wynosiła 2,40 m. Na filarach i lizenach wsparte 
było sklepienie krzyżowe, po którym na ścianach zachowały się ślady, w postaci pach 
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BRUDNÓW, st. 45, 
gm. Wieniawa, 
woj. radomskie, 

AZP 74-64 

mury miejskie, 
gm.loco, woj. włocławskie 

sklepiennych. Obejmowało ono 2/3 całej powierzchni piwnicy. Przy ścianie wspólnej 
z kamienicą nr 60 istniał korytarz ze sklepieniem krzyżowym i arkadowym otwarciem 
do wnętrza piwnicy. W północnej części ściany działowej między piwnicą wschodnią 
a zachodnią, przy ścianie wspólnej z kamienicą nr 64 znajdował się otwór drzwiowy. 
Piwnica ta miała sklepienie kolebkowe i ściany w znacznej części wykonane z dużych 
kamieni polnych na zaprawie wapiennej. W tej wschodniej ścianie znajdował się otwór 
okienny ze schodkowo ukształtowanym parapetem. 

Po wschodniej stronie kamienicy, na jej zapleczu, odsłonięto relikty murowanego 
fundamentu, płytko posadowionego, biegnącego równolegle do ściany północnej 
kamienicy nr 60. Na nim wspierał się budynek przymurny o przeznaczeniu gospodar
czym, długości 11,20 m i szerokości 2, 7 m. Był on zapewne wykonany w technice muru 
pruskiego. Oprócz niego odsłonięto również fragment budynku drewnianego, znajdu
jące się na zapleczu kamienicy. Miał on około 5 m długości i około 3,5 m szerokości. 
Wykonano go w całości z grubych dranic. 

W trakcie eksploracji zasypiska piwnic i nawarstwień kulturowych na zapleczu 
kamienicy znaleziono liczny materiał ruchomy w postaci butelek szklanych i kamion
kowych, ułamków naczyń glinianych, fragmentów kafli płycinowych i garnkowych, 
ciężarek do sieci oraz bliżej nieokreślone fragmenty przedmiotów metalowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Elblągu. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w publikacjach Muzeum Zamkowego w Mal

borku. 

osada wczesnośredniowieczna 
osada średniowieczna 
osada nowożytna 

Wyprzedzające badania wykopaliskowe, przed budową zbiornika wodnego" Domi
niów", przeprowadzone przez mgr Małgorzatę Kopeć. Finansowane przez Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Radom. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 12 arów. 

Wyeksplorowano 5 obiektów o charakterze mieszkalnym, 11 jam o charakterze 
gospodarczym. Większość obiektów poważnie zniszczona poprzez wkopy współczesne 
(transzeje z okresu I wojny światowej) . 

Badania nie będą kontynuowane. 

zespół miejski - późne średniowiecze i okres nowożytny (XV-XX w.) 
Weryfikacyjno-konserwatorskie badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu 

przez mgr. mgr. Aleksandra Andrzejewskiego i Arkadiusza Horonziaka (Instytut Ar
cheologii Uniwersytetu Łódzkiego, PSOZ) . Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię około 50 m2

• 

Założono 6 wykopów o łącznej, oraz ciąg 10 odwiertów w południowo-zachodnim 
narożniku zespołu miejskiego. Wykonano dokumentację rysunkową zachowanej partii 
muru średniowiecznego. Prowadzono także kwerendę źródłową i archiwalną. 

Celem badań było zainwentaryzowanie reliktów murów obronnych średniowiecz
nego zespołu miejskiego oraz ustalenie jego zasięgu. Stwierdzono, że jedyny relikt 
średniowiecznych ceglanych obwarowań miejskich pozostał przy zespole klasztornym 
oo. dominikanów (obecnie ss. elżbietanek). Mur o długości 75 m został wykonany 
z cegły gotyckiej na zaprawie wapiennej. Posadowiony jest na fundamencie z kamieni 
eratycznych. Substancja muru jest bardzo zniszczona głównie przez czynniki atmosfe
ryczne - nosi ślady napraw w postaci przelicowań cegłą nowożytną. 

W wykopie II ulokowanym w południowo-zachodniej części miasta odkryto 
dwumetrowej szerokości negatyw po rozebranym murze. Także w wykopie VI - na 
zachodnim odcinku przebiegu muru -odkryto przemurowany relikt muru obronnego. 
Nawarstwienia stratygraficzne o charakterze zasypiskowym, niwelacyjnym, nie zawie
rały ruchomych materiałów zabytkowych. Znikome ich ilości odkryto w wykopach III 
i IV. Jest to materiał nowożytny, który należy datować na XVIII {być może XVIII/XIX) 



BRZEZINY,Trójnia, st. 26, 
gm. Lubartów, 
woj. lubelskie, 

AZP 71-81/59 

Bucz, st. 2, gm. Przemęt, 
woj. leszczyńskie 

wiek. Pozyskano łącznie około 200 okazów ruchomego materiału zabytkowego, zareje
strowanego tylko w wykopach 2 i 3 położonych w południowo-wschodnim narożniku 
miasta. Są to tylko nowożytne ułamki naczyń glinianych i fragmenty płytowych kafli ~ 
piecowych. z 
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W pozostałej części miasta mury nie zachowały się, choć układ przestrzenny miasta @ 
0::: 

i wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na rekonstrukcję przebiegu ich linii. Należy -~ 

tutaj podkreślić, że pozostałe miejsca są obecnie niedostępne do badań. li 
Badania nie będą kontynuowane. Należy podjąć starania, aby zachowany odcinek '2 

muru został poddany zabiegom konserwatorskim. 

ślady osadnictwa kultury świderskiej (paleolit schyłkowy) 
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza (XI-XIII w.) 
gródek stożkowaty (2 połowa XN- XV w.} 

Ratowniczo-sondażowe badania wykopaliskowe "Tatarskiej Górki", przeprowadzone 
w sierpniu przez mgr. Andrzeja Rozwałkę (ARCHEE, Badania i Nadzory Archeologicz--.., 
ne). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 70m2• 

Najprawdopodobniej w 2 połowie XIV w. na naturalnie wyodrębnionym pagórku 
w terasie zalewowej Wieprza usypano kopiec ziemny, o wysokości względnej 7 m. N a jego 
powierzchni wzniesiono właściwą konstrukcję gródka. W wykopie nr l, który przeciął 
nasyp wałów oraz przywałową część majdanu, na głębokości 245 cm odkryto obiekt 
nr 11. Obiekt ten ciągnął się pasem o szerokości około 2 m na linii północ-południe, 
wzdłuż podnóża nasypów wału od strony majdanu. W jego wypełnisku znajdowały się 
zwęglone belki drewniane, polepa o różnym stopniu przepalenia oraz nierównomiernie 
zalegające płaty suchego wapna. Zarówno północna jak i południowa część obiektu 
została zniszczona przez współczesne wkopy grabieżcze. Układ nawarstwień wskazuje, 
że obiekt ten pozostałość budynku, który został wzniesiony bezpośrednio na humusie 
pierwotnym. Rodzaj wypełniska oraz znaczna ilość żelaznych gwoździ kutych znale
ziona w jego wnętrzu wskazują, iż budynek ten miał konstrukcję gliniano-drewnianą. 
W wykopie 2, zlokalizowanym u NE podnóża kopca odsłonięto zrębową drewnianą 
konstrukcję wzmacniającą nasypy wałów. Odkryta konstrukcja drewniana była usta
bilizowana palem, o zachowanej długości 170, wbitym pionowo w gliniaste podłoże 
geologiczne. Stropowa partia belek nosiła wyraźne ślady pożaru. Fakt zidentyfikowania 
pożaru zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu wraz ze znaczną liczbą znalezionych 
bełtów może być przesłanką do wysunięcia wniosku, iż kres funkcjonowania gródka 
należy wiązać z działaniami militarnymi. W środkowej i NE części wykopu nr 2, pod 
warstwami mulistego piasku naniesionymi przez rzekę Wieprz odsłonięto gruboziarnisty, 
rudo-żółty piasek, w którym były zdeponowane zabytki krzemienne kultury świderskiej, 
w tym także rdzenie dwupiętowe typu mazowszańskiego. W wykopie nr 3, zlokalizowa
nym u SW podnóża kopca odsłonięto również ślady działalności rzeki, jednak w tym 
miejscu nie wystąpiły ślady starszego osadnictwa. 

Jak już wyżej wspomniano, w trakcie badań pozyskano liczną kolekcję schyłko
wopaleolitycznych zabytków krzemiennych (rdzenie i półsurowiec), wykonanych 
z surowca wołyńskiego. W obrębie majdanu grodziska, na złożu wtórnym wystąpiły 
fragmenty ceramiki kultury trzcinieckiej oraz wczesnośredniowiecznej (XI-XIII w.). 
W warstwach kulturowych zaś wystąpił niemal wyłącznie materiał zabytkowy dato
wany na 2 połowę XN - XV w. Wśród tego zespołu można wyróżnić zarówno formy 
kuchenne jak i stołowe. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Lubar

towie i w PSOZ w Lublinie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w: Archeologii Polski Środkowowschodniej , 

t . III, 1998, s. 227-233. 

patrz: wczesna epoka żelaza 
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BUKOWO MORSKIE, 
st. 10, gm. Darłowo, 
woj. koszalińskie, 
AZP 11-22/15 

Bydgoszcz, st. l, 
gm.loco, 
woj. bydgoskie 

CHEł.MŻA, st. 28, 
gm. loco, woj. toruńskie, 
AZP 36-43/89 

CIESlYN-Stare Miasto, 
Rynek, st. 18, 
AZP 108-44 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej i kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
cmentarz przykościelny (XIII w.) 
kościół cystersów (XIV-XVI w.) 

Ratownicze badania rozpoznawcze, przeprowadzone we wrześniu i październiku 
przez mgr. mgr. J. Kalickiego, H. Janochę (AKANT Dokumentacja i Konserwacja 
Zabytków). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 
około 0,5 ha. 

W 1997 roku kontynuowano trzeci sezon badań archeologiczno-architektonicz
nych, poszukujących śladów zespołu zabudowań klasztornych opactwa cystersów bu
kowskich. Pracami badawczymi objęto wschodnią część terenu po byłym cmentarzu. 
W warstwie piaszczystej na głębokości do l m zebrano jedynie nieliczne ułamki naczyń 
kultury łużyckiej/pomorskiej, rzymskich, wczesnośredniowiecznych. Jest to rejon gdzie 
starsze osadnictwo zostało zniszczone użytkowaniem cmentarza przykościelnego (XIII
XVIII w.). W pracach badawczych wykorzystano również wykopy ziemne zakładane 
w tym rejonie pod wodociągi wiejskie zarówno na terenie przykościelnym jak i częściowo 
rejonie wsi oraz byłego majątku PGR-u. Prócz powyższych na całym terenie przykoś
cielnym założono około 70 odwiertów archeologicznych dość gęsto rozmieszczonych 
/co 0,5- 1-2m/. Odwierty wykonywano do głębokości 3,2-3,8 metra. W odwiertach 
tych uchwycono kilka nawarstwień, ale nie potwierdziły one śladów istnienia przy 
obecnie istniejącym kościele z XN wieku resztek zabudowy klasztornej. Stąd wniosek, 
że klasztor musiał znajdować się w innym miejscu - nad rzeką. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Koszalinie i w PSOZ w Ko
szalinie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w: Badania archeologiczno-architektoniczne nad 
pocysterskim zespołem zabudowań klasztornych w Bukowie Morskim k. Darlawa w 1995-
1997 roku, (w:) "Koszalińskie Zeszyty Muzealne", t. 22. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

miasto - późne średniowiecze, czasy nowożytne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone od kwietnia do maja przez dr. Dariusza 

Polińskiego. Finansowane przez Urząd Miasta w Chełmży i PSOZ. Przebadano po
wierzchnię 250m2

• 

Badania objęły obszar rynku Starego Miasta w Chełmży (obecnie pl. Wolności) 
i były związane z projektem kompleksowego zagospodarowania tego terenu. Odsło
nięto nawarstwienia o miąższości dochodzącej do 190 cm. Były to zarówno relikty 
nowożytnej architektury murowanej, jak i nawarstwienia ziemne, datowane na późne 
średniowiecze, związane z ówczesnym odcinkiem rozwojowym miasta. Pozyskano ponad 
1800 fragmentów ceramiki, które stanowiły główną kategorię zabytków ruchomych, 
ponadto nieliczne metale (klucz żelazny, fragmenty wędzideł, podków) i nieliczne 
nowożytne naczynia szklane. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Toruniu 
i w PSOZ. 

warstwy średniowieczne związane z rozbudową miasta i powstaniem tzw. 
Nowego Rynku w Cieszynie 

Nadzory archeologiczne, przeprowadzone w październiku przez mgr. Wiesława Kusia. 
Finansowane przez Bank Śląski o/ w Cieszynie. Przebadano powierzchnię 35m2• 

Prace ziemne związane z przebudową linii ciepłowniczej prowadzono w północnej 
części Rynku u wylotu ul. Menniczej. Wykopy miały długość 35 m, szerokość l m, ich 



CIESlYN-WZGÓRZE 
ZAMKOWE, st. l, 
gm. loco, woj. bielskie, 
AZP 108-44 

głębokość nie przekraczała 0,9 m. Na poziomie 0,7-0,9 m odsłonięta została warstwa ~ 

brunatnoczarnej ziemi, zawierająca stosunkowo dużą ilość szczątków drewna w postaci ~ 
szczap i wiórów, 2 fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej (uchwyt pokrywki oraz ~ 
dno nieokreślonego bliżej naczynia) oraz skórzane fragmenty obuwia, które zasługują z 
na szczególną uwagę. Do istotnych znalezisk zaliczyć należy połowę przyszwy ciżmy @ 

C<: 

z pozostałościami skórzanego sznurowadła, jak również fragmenty z pozostałościami -~ 

szwów oraz inne o nieokreślonym bliżej przeznaczeniu, jednakże najpewniej związane -~ 

z obuwiem. Wynik badań wskazuje, że w trakcie prac natrafiono na pozostałości płytko '2 
posadowionych, średniowiecznych warstw osadniczych, związanych z funkcjonowa
niem rozwijającego się miasta. Lokalizacja znalezisk w rejonie tzw. Nowego Rynku, 
który powstał wg źródeł pisanych w 1496 r., pozwala twierdzić, że mamy do czynienia 
z pozostałościami jakiejś posesji (możliwe, że warsztatu szewskiego), funkcjonującej 
w obrębie dzisiejszego Rynku. 

Istotne dla wstępnych wyników badań było przeprowadzenie, przez mgr. inż. 

W Nawrockiego z Zakładu Badań Nieniszczących w Krakowie, badań radarowych, 
które ujawniły w niedalekim sąsiedztwie opisanych odkryć konstrukcję prostokątną, 
kamienną. Konstrukcja ta być może wiąże się z fundamentem nieznanego do tej pory 
ratusza miejskiego. Prace tegoroczne wskazują jednoznacznie na konieczność przepro
wadzenia w tym rejonie w najbliższym możliwie czasie klasycznych badań archeolo
gicznych. Wyniki owych badań mogą się w znacznym stopniu przyczynić do poznania 
rozwoju średniowiecznego miasta. 

Przewiduje się dalsze prowadzenie badań wykopaliskowych. 

założenia obronne średniowiecznego zamku piastowskiego - cylindryczna 
wieża ostatecznej obrony (XIII w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Wiesława Kusia (Muzeum 
w Cieszynie). Konsultacja archeologiczna- dr Zbigniew Pianowski, konsultacja archi
tektoniczna- prof. dr hab.Janusz Bogdanowski. Finansowane przez PSOZ w Cieszynie. 
Czwarty sezon badań. 

Prace badawcze koncentrowały się na eksploracji nawarstwień, które odsłonięte 
zostały po usunięciu nasypu gruzowo-ziemnego otaczającego cylindryczną wieżę (nasyp 
usunięto tylko do poziomu okalającego ją terenu). Odkryto obiekty związane z począt
kami funkcjonowania gotyckiego zamku książąt cieszyńskich, częściowo badane już 
w poprzednim sezonie. 

Mur obronny wewnętrzny- od strony południowo-wschodniej, na poziomie pod
stawy nasypu odsłonięto przylegający do wieży cylindrycznej fragment średniowiecznego 
muru o długości 4 m i szerokości 0,8 m. Mur wykonany został z dobrze opracowanego 
kamienia wapiennego, kładzionego na zaprawie wapiennej. Powstałości zagłębień 
w licu zewnętrznym wieży cylindrycznej wskazują, że mur ów został związany kon
strukcyjnie z wieżą prawdopodobnie w okresie rozbudowy zamku gotyckiego (XV w.). 
W rejonie złączenia muru i wieży wykonano wstępny, sondażowy wykop o wymiarach 
2 x 2m, odsłaniając odsadzkę fundamentową lub też tylko pogrubienie mające na celu 
wzmocnienia konstrukcji. W trakcie tych prac dotarto do nawarstwień z materiałem 
późnośredniowiecznym (m.in. znaleziono przydenną część naczynia szklanego). Dalsze 
badania w tym rejonie zaplanowano na rok następny. Obiekt ten można zidentyfikować 
na rysunku zamku z 1647 r. 

Mur kamienno-ceglany- badania w 1997 r., które uchwyciły przebieg tej kon
strukcji o kształcie nieregularnego prostokąta, wskazują na istnienie w tym rejonie 
konstrukcji przylegającej od wschodu do ściany wieży. Pozyskany materiał ceramiczny 
nosi cechy nowożytne (XVII w.). Analiza zachowanych materiałów ikonograficznych 
wskazuje na to, że są to pozostałości zabudowań o charakterze gospodarczym. 

Mur obwodowy zewnętrzny - przedłużono ubiegłoroczny wykop odsłaniający 
konstrukcję muru, w celu stwierdzenia czy mur ten łączy się z murem wieży. Wynik 
okazał się pozytywny, co nastręcza nowe problemy: czy wieża cylindryczna powstała 
w okresie budowy murów obronnych (XIV /XV w.), czy też mury powstały już w okresie 

budowy wieży (najpóźniej XIII w.)? 
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CZCHÓW, st. l, 
gm. loco, woj. tarnowskie, 
AZP 107-63/1 

CZELADŹ, 
kościół św. Stanisława 
Biskupa, 
gm.loco, 
woj. katowickie 

Piec kopulasty- badania w 1997 r. ujawniły, że górna, ceglana kopuła spoczywała 
na kamiennym fundamencie o wysokości 0,9 m i grubości O, 7 m, wykonanym w głównej 
mierze z dużych otoczaków. Całość konstrukcji pieca spoczywa na nieutwardzonym, 
gruzowatym podkładzie. Obiekt ten należy wiązać z XIX-wieczną przebudową pozo
stałości zamku średniowiecznego . 

Mur północny (obwodowy), kontynuacja muru obwodowego zachodniego- eks
ploracja nawarstwień bezpośrednio przy licu zewnętrznym wieży cylindrycznej od strony 
północno-wschodniej ujawniła pozostałości konstrukcji muru kamiennego związanego 
z konstrukcją wieży. Nieduży odsłonięty fragment jednoznacznie koresponduje z murem 
obwodowym od strony zachodniej. Ze względu na istniejący tutaj także mur oporowy 
o wysokości 4 m, który wspierał usunięty nasyp, dalsze odsłanianie muru odłożono do 
następnego sezonu - nastąpi wtedy wzmocnienie konstrukcji całej budowli. 

Wykop 4 - w sezonie 1997 kontynuowano również eksplorację tego wykopu, 
osiągając poziom stopy fundamentu więzy cylindrycznej od strony lica zewnętrznego . 

Poziom ten jest zgodny z poziomem stopy uzyskanym od wewnątrz (wykop 5). Poniżej 
stopy fundamentu wystąpiły nawarstwienia nawarstwienia związane ze wspomnianymi 
wcześniej nawarstwieniami wału wczesnośredniowiecznego. W pogłębieniu wykopu 
nie wystąpił żaden ruchomy materiał zabytkowy. 

Jak już wspomniano, w wykopach od strony wschodniej pozyskano głównie material 
ceramiczny datowany na okres nowożytny. Wyjątek stanowi tutaj materiał średnio
wieczny, który wystąpił w bezpośrednim sąsiedztwie muru wewnętrznego. 

Badania będą kontynuowane. 

ruiny zamku średniowiecznego 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Andrzeja Szpu

nara (Muzeum Okręgowe Tarnów). Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. 
Przebadano powierzchnię l ara. 

Pod nadzorem archeologa porządkowano wzgórze zamkowe, część odsłoniętych 
murów zasypano. Badania koncentrowały się na południowy zachód od wieży zamko
wej. Odsłonięto fundamenty muru obwodowego oraz budowli przy wieży zamkowej. 
Pozyskany materiał zabytkowy to ceramika późnośredniowieczna. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tamo
wie. 

Badania będą kontynuowane. 

relikty kościoła gotyckiego- wynik negatywny 
ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 20 do 29 października 
1997 na zlecenie miejscowego Urzędu Miasta. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię O, 78 ara. 

Celem prac było wykonanie wykopów sondażowych przy kościele pw. św. Stanisława 

Biskupa, a w dalszej perspektywie odsłonięcie ewentualnie zachowanych reliktów 
gotyckiego kościoła. Fotografie obiektu z początku XX wieku pozwalały na w miarę 
dokładną jego lokalizację w terenie, co tym samym dawało spore szanse na jak najbar
dziej efektywne wytyczenie wykopów badawczych. Ponadto jako wskazówki dla prac 
terenowych wykorzystano też studium historyczno-urbanistyczne miasta Czeladź, dane 
pozyskane metodą SIR, a także wszelkie udostępnione do badań materiały kartogra
ficzne, prawie wszystkie o niebanalnym źródłowym znaczeniu. 

W celu wykonania zadania przebadano metodą wykopaliskową 5 wykopów arche
ologicznych: 

Wykop I, o wymiarach 2 x 15 m zlokalizowano na osi północ-południe, tak aby od 
słonic spodziewane ściany magistralne gotyckiej świątyni. Wykop eksplorowano do 
poziomu niwelacyjnego 271,75 od poziomu niwelacyjnego 272,61. Miąższość usunię
tych warstw sięgała od 30 do 86 cm. Łącznie z wykopu usunięto 18m3 ziemi. 

Warstwa humusu zalegała w wykopie od 15 do 20 cm. Bezpośrednio pod humusem 
zalegał calec uformowany z gliny zwałowej, z dużą ilością płytowych odłamków skalnych, 
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piasków drobno- i gruboziarnistych, mniejszych i większych kamieni eratycznych oraz 
skalne konkrecje. Układów nawarstwień antropogenicznych w opisywanym odcinku 
badawczym nie stwierdzono. ~ 

Wykop II, o wymiarach 2 x 15 m, dłuższymi krawędziami zlokalizowano na osi z 
wschód-zachód, tak że jego narożnik północno-zachodni oddalony jest o 7,5 m na po- @ 

~ 

ludnie i 5,5 m na wschód od narożnika południowo-wschodniego wykopu L Wykop ~ 
eksplorowano od poziomu niwelacyjnego 273,19 do poziomu niwelacyjnego 271,25. -~ 
Ostatnie 30 cm dowiercono strzemiączkowym świdrem geologicznym. Miąższość usu- '2 
niętych nawarstwień wynosiła od 100 do 165 cm. Łącznie z wykopu usunięto39m3 

ziemi. 
Warstwa humusu zalegała w opisywanym wykopie do głębokości 15-20 cm. Poniżej 

humusu zarejestrowano trzy jednostki stratygraficzne. Pierwszą stanowił odnotowany 
w zachodniej części wykopu relikt nawierzchni wykonanej z drobnych kamieni era
tycznych i łupka wapiennego. We wschodniej partii wykopu, częściowo pod humusem 
i częściowo pod opisanym reliktem nawierzchni odkryto ossuarium o długości 430 cm 
i miąższości od 100 do 185 cm. Odkryto w nim 26 czaszek, 227 kości długich oraz 
kilkaset drobnych fragmentów innych kości ludzkich. Ze względu na zły stan szcząt
ków kostnych nie zabrano ich do analiz antropologicznych. Od ossuarium na zachód 
zalegała trzecia jednostka stratygraficzna, którą stanowiła warstewka brunatnej próch
nicy o miąższości od 40 do 90 cm. Natrafiono w niej na liczne gwoździe oraz fragmenty 
desek i rozdrobnione kości ludzkie. Warstwa ta powstała w wyniku niwelacji terenu po 
likwidacji cmentarza. Opisane nawarstwienia zalegały na caleowej skale wapiennej. 

Wykop III, o wymiarach 2 x 4 m zlokalizowano na przedłużeniu wykopu I w kierun
ku południowym. Wykop eksplorowano od poziomu niwelacyjnego 272,86 do poziomu 
niwelacyjnego 272,02 . Miąższość usuniętych warstw sięgała od 50 do 66 cm. Łącznie 
z wykopu wydobyto 4,65 m3 ziemi. 

Warstwa humusu w opisywanym wykopie zalegała na głębokości od 10 do 30 cm. 
Bezpośrednio pod humusem występuje warstwa brunatnej próchnicy z nielicznymi 
fragmentami kości ludzkich w różnym stopniu destrukcji oraz nieliczne gwoździe. 
Omawiana warstwa osiąga miąższość około 40 cm i zalega na skalistym calcu. 

Wykop IV, o wymiarach l x 5 m założono tak, że jego narożnik północno-zachodni 
jest oddalony o 5 m na południe i 14 m na wschód od narożnika północno-wschodniego 
wykopu l. Eksplorowano go od poziomu niwelacyjnego 2 72,89 do poziomu niwela
cyjnego 272,47. Łącznie z wykopu usunięto2m3 ziemi. 

Warstwa humusu o miąższości od 10 do 15 cm zalegała bezpośrednio na skalistym 
calcu. 

Wykop V, o wymiarach l x 5 m wytyczono tak, że jego narożnik południowo
wschodni jest oddalony o 5 m na południe i 13 m na zachód od narożnika północno 

wschodniego wykopu l. Wykop eksplorowano od poziomu niwelacyjnego 272,32 do 
poziomu niwelacyjnego 272,02. Łącznie z wykopu usunięto 1,5 m3 ziemi. 

Warstwa humusu o miąższości od lO do 24 cm zalegała bezpośrednio na skalistym 
calcu. 

Ogółem w trakcie badań pozyskano bardzo skromny zbiór ruchomego materiału 
zabytkowego, liczący 52 okazy. N aj liczniejszą grupę stanowią przedmioty metalowe ( 48 
sztuk) . Są to głównie żelazne gwoździe (43 sztuki), wśród których przeważają okazy 
masywne, o długości od 14 do 20 cm, w przekroju kwadratowe, w większości bez główek, 
zaś sporadycznie z płaskimi owalnymi. Funkcja pozostałych przedmiotów metalowych 
pozostanie nieokreślona ze względu na bardzo wysoki stopień ich skorodowania. 

Drugą kategorię zabytków stanowią ułamki cerarniki naczyniowej. Ogółem odkryto 
trzy fragmenty. Fragment brzuśca i fragment pokrywki należy zaklasyfikować do grupy 
C3 (wg klasyfikacji stosowanej dla Śląska, która oddaje w pełni specyfikę technologicz
no-formalną gamcarstwa średniowiecznego i nowożytnego tego regionu), zaś fragment 
brzuśca, pokryty zielonym szkliwem zaklasyfikowano do grupy E. 

Ostatni z zabytków to grosz miedziany Stanisława Augusta Poniatowskiego 
(1764-1795) z 1768 r., stan zachowania średni, czytelny, o wadze 4,051 g i średnicy 
20,2mm. 
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Deszkowice, st. l, 
gm. Sułów, woj. zamojskie 

Dobczyce-Zamek, st. 7, 
gm. loco, woj. krakowskie 

ELBLĄG-STARE 

MIASTO, st. 32, 
gm.loco, woj. elbląskie, 
AZP 16-51/34 

Wszystkie opisane kategorie zabytków stanowią przedmioty powstałe i użytkowane 
w XIX i XX wieku, poza monetą, która stanowi tutaj materiał wtórny. 

Badania archeologiczne, przeprowadzone jesienią 1997, przyniosły wynik negatywny 
w stosunku do planowanych zamierzeń. Ich podstawowym celem było odsłonięcie relik
tów pierwszego murowanego czeladzkiego kościoła. Jednak pomimo licznych źródeł 
ikonograficznych i kartograficznych, pozwalających na jego lokalizację, rozpoznania 
interesującego nas terenu metodą SIR i przebadania archeologicznego powierzchni 
prawie 100m2, badania nie przyniosły spodziewanego efektu. Wydaje się, że przepro
wadzona po wzniesieniu nowej świątyni rozbiórka zniosła całkowicie starszą budowlę 
wraz z jej fundamentami. Naszym zdaniem sytuacja ta spowodowana została dwiema 
przyczynami. Pierwsza z nich to fakt płytkiego fundamentowania gotyckiego kościoła 
(co jest rzeczą naturalną w wypadku wznoszenia budynku na skale i pozwala na dość 
łatwe prowadzenie prac rozbiórkowych). Druga przyczyna to z pewnością możliwość 
ponownego wykorzystania gotowego przecież materiału budowlanego. Rozbiórka sta
rego budynku pozwoliła także na pewne zniwelowanie terenu wokół nowego kościoła, 
nawiezienie humusu i założenie nowego trawnika. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w: "Badania Archeologiczne na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku", s. 224-227. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: okres nowożytny 

miasto (średniowiecze po okres nowożytny, XIII-XX w.) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od maja do września przez 

mgr Grażynę Nawrolską (Pracownia Konserwacji Zabytków, BHZ Gdańsk, Pracownie 
Archeologii Miast). Finansowane przez Urząd Miasta w Elblągu . Osiemnasty sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 648m2• 

Badania przeprowadzono na parceli przy ul. Św. Ducha l, na trzech działkach 
oznaczonych Wodna 75 oraz na podwórkach działek przy ul. Wigilijna-Rzeźnicka
St. Rynek-Przymurze 39 i 40. 

ul. Św. Ducha l - w obrębie działki najstarsze elementy zabudowy drewnianej 
zachowały się fragmentarycznie - zniszczyła je budowa dużej, gotyckiej oficyny 
z dwoma wejściami: do kamienicy i od strony ul. Wodnej. Od strony zachodniej, na 
całej długości kamienicy odsłonięto pozostałości tarasu wzniesionego na potężnych 
przyporach. Poza obrębem działki odkryto relikty nawierzchni ul. Wodnej, a pod nią 
kanał odwadniający. 

ul. Wodna 75- pod tym numerem katastralnym oznaczono 3 niepełnowartościowe 
działki, tzw. Budę. Relikty zabudowy drewnianej zachowały się w niewielkim stopniu, 
zniszczone przez późniejszą murowaną zabudowę, której prawie wszystkie elementy 
miały metrykę nowożytną. Zniesione zostały skutecznie wszystkie gotyckie podziały, 
jedynie na jednej z działek (nr 2) udało się uchwycić fragment fundamentu gotyckiego 
muru, świadczącego o innym podziale (?) parceli. 

ul. Stary Rynek 39 i 40- najstarsze elementy zabudowy na podwórkach tych działek 
zachowały się w postaci trzech poziomów konstrukcji drewnianych: fragmentów do
mów i uliczek wewnętrznych. Uległy one zniszczeniu w wyniku budowy oficyn i latryn. 
Oficyny w fazie gotyckiej mają mniejszą powierzchnię, w zabudowie XVI-wiecznej 
powiększają się, wstawiane są również piece. W okresie nowożytnym powstają też inne 
murowane obiekty. Liczny materiał zabytkowy to przede wszystkim ceramika, kości 
zwierzęce, wyroby ze szkła, metali, rogu, drewna. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologii Miast w El
blągu. 

Badania będą kontynuowane. 



Gdańsk, 

ul. Okopowa 7 

Gdańsk, 

Stare Miasto 

GDAŃSK-Główne 
Miasto, 
ul. Piwna/Kaletnicza, 
AZP 12-44/168 

GŁOGÓW- Stare 
Miasto, kwartał A-18, 
grn. loco, woj legnickie 

patrz: nowożytność 

patrz: wczesne średniowiecze 

ślady osadnictwa z XIII w. 
osada wczesnomiejska (od poł. XIV w. po nowożytność) 

Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone od października do 
grudnia przez mgr. Mariana Kochanowskiego (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) 
przy współpracy mgr Joanny Orlińskiej. Finansowane przez "Sanu i" w Warszawie spółka 
z o.o. Pierwszy sezon badań. 

Badania miały na celu wykonanie dokumentacji archeologiczno-architektonicznej 
siedmiu parcel (Kaletnicza 14, 15, 16,17 oraz Piwna 28,29,30) w obrębie średniowieczne
go założenia urbanistycznego, ukształtowanego po przejęciu tego terytorium w połowie 
XIV w. przez zakon krzyżacki a także wykazanie ewentualnych nawarstwień starszych, 
udowadniających zagospodarowanie tego obszaru Gdańska już od IX w. 

Zdołano odsłonić zarys ław fundamentowych murów obwodowych i ścian dzia
łowych, wykonując szczegółową inwentaryzację koron murów w krytycznej analizie 
z dotychczasową dokumentacją kartograficzno-ikonograficzną. Do 1945r. był to 
zwarty kompleks architektoniczny z licznymi śladami przebudowy. Dokonano rów
nież odgruzowania piwnic tych siedmiu parcel a na styku z istniejącą kamienicą przy 
Kaletniczej 13 wykonano rów sondażowy dla określenia sytuacji stratygraficznej 
i głębokości zalegania calca. Właśnie tam odkryto zachowany na małym odcinku, 
zniszczony wkopem pod późniejszą ławę fundamentową fragment traktu drożnego, 
starszego niż rozplanowane w połowie XIV w. parcele, kilka ułamków ceramiki datuje 
ten obiekt na XII w. 

Prace będą kontynuowane. 

miasto średniowieczne 
Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w dniach 

od l sierpnia do 30 września przez mgr. Krzysztofa Czaplę. Finansowane przez PRiUB 
Budoprojekt sp. z o.o. Przebadano powierzchnię 1350 m2• 

Badania prowadzono w związku z planowaną zabudową kwartału A-18 na Starym 
Mieście w Głogowie . Przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne. Wy
kazały one, iż pierwszy budynek murowany w zasięgu zachodniej części tego kwartału 
powstał w okresie gotyckim na dz. nr 8. Było ta założenie mające układ trójdzielny 
w kondygnacji piwnic a na poziomie parteru składające się z dwóch traktów. Można 
stwierdzić, że w tym czasie założenia murowane stanowiły drobne enklawy wśród 
dominującej zabudowy o konstrukcji szachulcowej. W okresie późnego gotyku cała 
północna pierzeja kwartału A-18 została wypełniona kamienicami, głównie dwutrak
towymi, nie udało się ustalić rozplanowania traktów tylnych karnienic późnogotyckich. 
W okresie renesansu w cz. zach. północnej pierzei ul. Słodowej powiększono budynek 
nr 15 o nie podpiwniczony trakt tylny, wymurowano piwnicę pod traktem drugim 
kamienicy nr 9 oraz wzniesiono nowe założenie na parcelach nr 13, 14. Na przestrzeni 
XIX i XX w. przebudowano piwnice. Natomiast pierwsze murowane domy w zasięgu 
wschodniej części kwartału zostały wzniesione w okresie gotyku na dz. nr l i 7. Na 
parceli nr 7 znajdował się budynek jednoprzestrzenny, z piwnicą nakrytą drewnianym 
stropem. W okresie późnego gotyku już cała pierzeja ulicy uzyskała zabudowę mu
rowaną. Karnienice późnogotyckie tworzyły założenia dwutraktowe. Pod wszystkimi 
traktami frontowymi mieściły się piwnice. W czasach nowożytnych piwnice kilku 
kamienic uległy przebudowie. Wynikiem przeprowadzonych badań ratowniczych było 
również odkrycie 9 obiektów nieruchomych związanych z okresem poprzedzającym 
budownictwo murowane. Między innymi: sześć budynków o konstrukcji drewnianej 
oraz jeden obiekt gospodarczy i system kanałów odprowadzających wodę. Obiekty te 
zostały stwierdzone w obrębie posesji 12 i 15, datowane na XIII/XIV- XN i XV w. 
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Miasto, kw. A-20, 
gm. loco, woj. legnickie, 
AZP 68-19 

GŁOGÓW- Stare 
Miasto, kw. A-28, 
gm. loco, woj. legnickie 

Materiał ruchomy: naczynia ceramiczne, kafle, przęśliki, l fragment naczynia szklanego, 
3 fragmenty przedmiotów metalowych, kości zwierzęce. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologiczno-Histo
rycznym w Głogowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

miasto średniowieczne 
Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w terminie 

od 27 lipca do 29 sierpnia przez mgr. Wacława Pogorzelskiego. Finansowane przez 
PRiUB Budoprojekt sp. z o.o. Przebadano powierzchnię 342m2• 

Badania prowadzono w związku z planowaną zabudową kwartału A-18 na Starym 
Mieście w Głogowie. Przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne. 
Zbadane mury stanowią pozostałość trzech kamienic. Na dz. nr l stwierdzono piwni
cę zbudowaną w XIX w., która zajmował front kamienicy i fragmenty fundamentów. 
Pierwsza kamienica na parceli nr 2 z okresu późnego gotyku stanowiła założenie jed
noprzestrzenne w części nadziemnej, podpiwniczone. Jeszcze w okresie późnego gotyku 
dom jednoprzestrzenny powiększono o niepodpiwniczony trakt drugi. Następna zmiana 
w układzie przestrzennym kamienicy nastąpiła w epoce baroku, kiedy to przekształcono 
ją w założenie trójtraktowe. Na dz. nr 3 wystąpiły fragmenty fundamentów średniowiecz
nych, dobudowanych do ściany północnej budynku jednoprzestrzennego na parceli nr 
2. Przeprowadzona analiza obiektów archeologicznych pozwala wnioskować, że przed 
wzniesieniem budynków murowanych posesja nr l i 2 w późnym średniowieczu pełniły 
rolę pierwszej strefy zagospodarowania działki mieszczańskiej, na której zlokalizowane 
były budynki mieszkalne zwrócone frontem do obecnej ul. Garncarskiej, natomiast 
posesja nr 3 pełniła rolę zaplecza gospodarczego. Pozyskano następujące kategorie za
bytków: fragmenty naczyń ceramicznych, fragmenty kafli, kości, l fragment grzebienia, 
9 fragmentów naczyń szklanych, l przedmiot żelazny, 2 monety. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologiczno-Histo
rycznym w Głogowie. 

Badania nie będą kontynuowane 

miasto średniowieczne 
Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w dniach 

od 12 sierpnia do 14 października przez mgr. Wacława Pogorzelskiego. Finansowane 
przez Firmę Architektoniczno-Budowlaną Restauracji Zabytków ARCHITEKTOM. 
Przebadano powierzchnię 1357 m2• 

Badania prowadzono w związku z planowaną zabudową kwartału A-18 na Starym 
Mieście w Głogowie. Przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne. Po
zwoliły stwierdzić, ze już okresie gotyckim część zachodnia pierzei północnej Rynku 
w Głogowie została z znacznym stopniu wypełniona budynkami murowanymi. Pier
wotna karnienica na narożnej działce nr l była dwuskrzydłowa, podpiwniczona, którą 
jeszcze w okresie gotyku powiększono do założenia o planie prostokąta. W drugim, 
północno-zachodnim narożu kwartału, na dz. nr 6 stwierdzono gotycki budynek 
o planie prostokąta. Z zabudowy gotyckiej na parcelach nr 3-5 pozostały fragmenty 
fundamentów wykonane z eratyków na glinie. W okresie późnogotyckim na dz. nr 2-5 
pojawiły się sianowe kamienice, natomiast w budynkach narożnych nr l i 6 dokonano 
przekształceń. Jako pierwsza powstała kamienica nr 5. Trzy pozostałe były wznoszone 
równolegle. Partery kamienic były dwutraktowe. Istotne przekształcenia w układzie 
średniowiecznych piwnic nastąpiły dopiero w XIX - XX w. W tym czasie na dz. nr l 
zbudowano nową kamienicę, pozostawiając ze stare mury obwodowe. W kamienicach 
nr 3 i 5 powiększono piwnice do linii elewacji tylnych budynków, zmieniając częściowo 
ich układ pierwotny. Należy przyjąć, że przebadany obszar pełnił funkcję zaplecza, na 
którym wznoszono obiekty gospodarcze. Pozostałością budynku gospodarczego był 
obiekt nr 2 na posesji nr 2, wykop II. Zabytki stanowiły: fragmenty naczyń ceramicznych, 
kości, naczynia szklane, fajans. Analiza fragmentów naczyń pozwala wnioskować, iż 
przebadany obszar zasiedlany był od XIII w. do czasów współczesnych. 



Głogówek, st. 32, 
gm. loco, woj. opolskie 

Głoska, st. l, 
gro. Miękinia, 
woj. wrocławskie 

Gniemo, st. 17a, 
gm. loco, woj. poznańskie 

Gniemo, st. 60, 
gm.loco, woj. poznańskie 

.• 

Gniemo, st. 23 7, 
gm.loco, woj. poznańskie 

Goraszowice, st. 12, 
gm. Otmuchów, 
woj. opolskie 

, 
GORZOW 
WIELKOPOLSKI, st. 15, 
Stary Rynek, 
gm. loco, woj. gorzowskie, 
AZP 45-12/18 

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI, st. 173 

-

., 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologiczno-Histo-
rycmym w Głogowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

l 
patrz: neolit 

., 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

- l 
patrz: okres nowożytny 

- "· -~ -
patrz: wczesne średniowiecze 

.. 
patrz: wczesne średniowiecze 

l 
patrz: środkowa i późna epoka brązu 

miasto średmow1eczne 1 nowożytne 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Małgorzatę Pytlak (Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Muzeum Lubuskie 
im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. i Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. Pierwszy sezon 
badań. 

W okresie od października 1996 roku do czerwca 1997 roku przeprowadzono ra
townicze badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny na terenie Starego Rynku 
w Gorzowie Wlkp. Prace archeologiczne wyprzedzały i towarzyszyły modernizacji placu 
wokół kościoła katedralnego z XIII wieku. 

Efektem badań archeologicznych było odkrycie dolnej części fundamentów ka
plicy św. Urbana z 1385 r., przylegającej do południowej ściany kościoła . Z wnętrza 
kaplicy wydobyto liczny materiał zabytkowy o charakterze zasypiskowym: monety (od 
XIII wieku po XX wiek), naczynia i ułamki cerarniki zarówno późnośredniowiecznej 
jak i nowożytnej, zdobienia trumien, detale architektoniczne oraz jeden całkowicie 
zachowany pochówek szkieletowy i liczne zniszczone szkielety. 

W części północno-wschodniej placu odsłonięto kamienny fundament o długości 
ok. 5 m, szerokości ok. 1,40 m ułożony na calcu wraz z towarzyszącą mu warstwą 
późnośredniowieczną. Istnieje przypuszczenie, że jest to fragment kościoła św. Jana, 
który spłonął w 1495 roku. 

Wykop, który założono w przypuszczalnym narożniku południowo-zachodnim 
ratusza (rozebranego w 1851 roku) odsłonił potężne (do 3m głębokości) zasypiska 
gruzu. Nie odkryto żadnych trwałych elementów architektonicznych ratusza, natomiast 
z zasypiska pozyskano liczny materiał ceramiczny, monetę z XV wieku, kafle garnkowe 
i płytowe oraz szkło, cegły i detale architektoniczne. 

Po stronie południowej kościoła odsłonięte dwa fundamenty ceglane, które należy 
wiązać z nowożytnymi budynkami świeckimi (remiza strażacka). 

Znaleziska archeologiczne w pełni potwierdziły dane historyczne. Materiał zabytko
wy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 

Badania zostały zakończone. 

obozowisko mezolityczne 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
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(ul. Pocztowa 3), 
gm.loco, woj. gorzowskie, 
AZP 45#12/145 

Grodno, st. 6, 
gm. Chełmża, woj. toruńskie 

Grojec, st. l, 

"Góra Grojecka", 
gm.loco, woj. bielskie, 
AZP 104#49/# 

ślady osadnictwa schyłkowoneolitycznego/wczesnobrązowego 

osadnictwo z epoki brązu 
osada kultury łużyckiej i kultury pomorskiej(?) (okres halsztacki wczesnej 

epoki żelaza) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 

rzymskich) 
śladowe relikty osadnictwa wczesnośredniowiecznego. 

średniowieczne miasto lokacyjne po okres nowożytny (XIII# XVIII wiek) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Tadeusza Łaszkiewicza (Pra

cownie Konserwacji Zabytków sp. z o.o. Pracownia Naukowo-Badawcza w Poznaniu). 
Uczestniczył absolwent archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
mgr Zenon Seroczyński. Finansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Metalowiec" 
z Gorzowa Wlkp. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko położone jest w centrum zabudowy staromiejskiej, w obrębie murów 
obronnych średniowiecznego miasta lokacyjnego (1257 r.), przy obecnej ul. Pocztowej 
3; do r. 1945 były to dwie działki: Wollstrasse 43 i 44, wcześniej rozdzielone Zaułkiem 
Ślusarskim, prowadzącym w stronę muru obronnego (nieistniejącego) -obecnie 
ul. Strzelecka (wraz z współczesną zabudową). Działka po zniszczeniach 1945 r. i póz
niejszych wyburzeniach pozostawaŁa niezabudowana. 

Inwestor rozpocząŁ prace ziemne, związane z planowaną zabudową na około po
łowie działki, bez zapewnienia badań archeologicznych. W wyniku interwencji służb 
konserwatorskich Muzeum w Gorzowie Wlkp. wykonało doraźny nadzór archeolo
giczny, a właściwie lustrację stanu zachowania wykonanego już wykopu budowlanego 
- dokumentując profile i zbierając pewne ilości ruchomego materiału zabytkowego 
(niniejszy komunikat nie obejmuje tej części prac). 

Prace budowlane w drugiej części działki poprzedzono wykonaniem badań arche
ologiczno-architektonicznych. Objęły one powierzchnię około 170 m, a miąższość 
nawarstwień kulturowych sięgała do około 2,5 m poniżej współczesnej powierzchni 
terenu (wykop budowlany osiągał głębokość ok. 4,0 m) . Stwierdzono złożoną stra# 
tygrafię nawarstwień i liczne, często nawzajem przecinające się obiekty nieruchome. 
Do głębokości około 1,0 m było to rumowisko gruzowe nieistniejącej zabudowy sprzed 
1945 r. wraz z silnie zaburzonym poziomem osadnictwa średniowiecznego i wczesno
nowożytnego z licznymi obiektami - pozostałościami zabudowy i zagospodarowania 
miasta lokacyjnego, w tym podpiwniczenie nie istniejącej kamienicy; poniżej (około l, O 
-1,6/1 , 7m) zalegała warstwa "pradziejowa" z licznymi przegłębieniami (do około 2,5 m) 
obiektów średniowiecznych i nowożytnych a przede wszystkim obiektów pradziejowych, 
głównie jam gospodarczych i poslupowych. W sumie wyróżniono 45 obiektów nieru
chomych (21 średniowiecznych i nowożytnych oraz 24 pradziejowe), zebrano także 
liczny materiał zabytkowy (znacznie rozdrobniony) -ponad 4500 źródeł; około 2700 
ułamków ceramiki, 430 krzemieni, 1265 kości i około 100 innych znalezisk (narzędzia 
kamienne, zabytki metalowe, nieliczne ułamki wyrobów szklanych kafli piecowych 
i fajek glinianych, przęśliki i ciężarki gliniane itp.), oraz próbek. 

Kwalifikacja kulturowo-chronologiczna części ruchomych materiałów zabytkowych 
(szczególnie pradziejowych) ma charakter wstępny. 

Badania zostały zakończone. 

patrz: wczesna epoka żelaza 

relikty osady kultury lendzielskiej (neolit) 
relikty osady kultury łużyckiej (epoka brązu) 
osada późnośredniowieczna 

Badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny, przeprowadzone w związku 
z budową rurociągu grawitacyjnego "Krak" przez dr. Sławomira Dryję ("Konsus" s. c. 
Pracownia Dokumentacyjno#Badawcza). Finansowane przez inwestora. Przebadano 
powierzchnię 1150 m2• 
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W pasie planowanej inwestycji przebadano obszar o szerokości 5 i długości 230 
m. Nawypłaszczeniu poniżej kulminacji Góry Grójeckiej oraz u jej podnóża od strony 
północnej zarejestrowano łącznie 5 jam o nieokreślonym charakterze oraz 21 dołków ~ 
posłupowych. Jedną z jam odniesi~ d~ póznej fazy kultury łużyckiej, 3 związano ~ 
z okresem średniowiecza (wstępnie datując pozyskany materiał ceramiczny na XII-XIV @ 
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w.). Kolejny obiekt zinterpretowano jako jamę łużycką, zniszczoną późniejszym, śred- -~ 

niowiecznym wkopem. Oprócz fragmentów ceramiki z jam średhiowiecznych pozyskano -~ 
serię ogładzonych intencjonatnie kamieni, najpewniej osełek. Po zakończeniu badań '2 
wykopaliskowych prowadzono ciągły nadzór nad pracami ziemnymi, nie rejestrując 
kolejnych obiektów archeologicznych. 

Prace zakończono wraz z zakończeniem inwestycji w strefie ochronnej stanowi
ska. 

cmentarz późnośredniowieczny i nowożytny (XV-XVIII w.) 
Nadzór archeologiczny w trakcie prac ziemnych przy budowie piwnicy pod pawilo

nem gastronomicznym, przeprowadzony we wrześniu przez mgr. Adama Mackiewicza 
(ARCHEO-ADAM). Finansowane przez J. Rygielską. Pierwszy sezon badań. Przeba
dano powierzchnię około 30m2• 

Nadzór podjęto ze względu na istnienie w tym miejscu (rejon obecnego parku 
przy ulicy Niepodległości) cmentarza, który widnieje na planie opublikowanym przez 
Kaufmanna w 1905 r., a wykonanym w 1753 r. przez Stanniusa. Cmentarz ten znajduje 
się jeszcze w 1810 r. na planie porucznika von Pippowa. Prace prowadzono w obrębie 
istniejącego pomieszczenia po uprzednim skuciu posadzki cementowej. Wymiary nad
zorowanego wykopu pokrywały się z wielkością pomieszczenia (5 x 6 m). Stwierdzono 
występowanie w tym miejscu dużej miąższości warstw zasypiskowych powstałych 
częściowo w drugiej połowie XIX w. i w dużej części po roku 1945, a w szczególności 
w latach 70-tych XX w. na skutek wznoszenia istniejących tu pawilonów handlowo
usługowo-gastronomicznych . Poniżej skutej posadzki, do głębokości około 1,6-1,8 m 
wystąpiły wyłącznie nawarstwienia zasypiskowe w postaci szarej piaszczystej ziemi z gru
zem ceglanym i zaprawą wapienną. Zalegały w nich nieliczne luzne kości ludzkie. Poniżej 
tej warstwy uchwycono poziom użytkowy cmentarza. Niestety praktycznie wszystkie 
pochówki zostały zniszczone przez wkopy wtórne, co było wynikiem długotrwałego 
użytkowania cmentarza (od XV do XVIII w.). Wykonano cięcie przez nawarstwienia 
kulturowe po osi północ-południe, zadokumentowano więc profil wschodni o długości 
około 6 m. Uchwycono m.in. 5 wkopów grobowych (wykonanych po osi wschód-za
chód), wśród których tylko jeden był niezakłócony). W jego obrębie nie stwierdzono 
fragmentów trumny. Natomiast w pozostałych przypadkach resztki trumien udało się 
uchwycić, choć tylko fragmentarycznie i bardzo zniszczone. Materiał zabytkowy był 
bardzo nieliczny i rozdrobniony. Były to głównie nieliczne fragmenty ceramiki pózno
średniowiecznej oraz jeden mocno skorodowany gwózdz kuty. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XV-XX w.) 
Nadzory archeologiczne podczas budowy ciepłociągu, przeprowadzone w sierpniu 

przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM) . Finansowane przez Energetykę 
Cieplną Sp. z o.o. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 80m2• 

Nadzory archeologiczne na st. I w obrębie wykopów 4 a, 4 f (od ulicy Kościelnej 
w kierunku ulicy Mierosławskiego) wIławie objęły swym zasięgiem wykopy pod sieć 
cieplną. Głębokość ich nie przekraczała 1,3 m, natomiast szerokość- l m. W sumie 
nadzorowano prace ziemne na odcinku około 79 m. Głównym celem prowadzonych 
nadzorów było uchwycenie stratygrafii ewentualnych warstw kulturowych średnio
wiecznych, wczesnonowożytnych, późnonowożytnych oraz współczesnych. Stwierdzono 
głównie nawarstwienia zasypiskowe i bardzo nieliczne (wyłącznie w obrębie wykopów 
4b i 4f) nawarstwienia późnośredniowieczne. Calca nie uchwycono. Pomimo bardzo 
niewielkiej głębokości wykopów oraz ich nieznacznej szerokości i występowania 
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Inowrocław, st. 100, 
gm.loco, woj. bydgoskie 

JANISZEWO, st. 2, 
gm. Lubraniec, 
woj. włocławskie, 
AZP 51-45/32 

w przeważającej mierze nawarstwień zasypiskowych, udało się uchwycić (wykop 4a i b) 
fragmenty zabudowy murowanej o XVIII-wiecznej metryce, wraz z wymiarem szerokości 
murów fundamentowych oraz odległości między poszczególnymi budynkami. Ponadto 
pośrednio potwierdzono istnienie cmentarza na północ od kościoła. W wykopie 4f 
uchwycono południowy skraj parceli przyrynkowej oraz ślady po nieistniejącej obecnie 
ulicy między parcelami w południowej pierzei rynku. 

Konkludując, należy podkreślić, iż pomimo zalegania regularnych nawarstwień 
stratygraficznych na omawianym tu odcinku na większej głębokości niż wykonane 
wykopy, w wyniku przeprowadzonych nadzorów osiągnięto ciekawe rezultaty. Dotyczą 
one zabudowy nowożytnej w tym rejonie starego miasta. Potwierdzono także głębokość 
parceli przyrynkowych wytyczonych przy użyciu pręta tzw. zwykłego, a nie mniejszego, 
jak tego chciał T. Zagrodzki. 

Materiał zabytkowy (głównie fragmenty naczyń ceramicznych) był bardzo roz
drobniony, nieliczny i zróżnicowany chronologicznie. Pochodził on niemal wyłącznie 
z nawarstwień przemieszanych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

• 'f . ... • • 
... ' ' l •' •• - ~l _., ' -. • • 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

dwór późnośredniowieczny i nowożytny 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez dr Aldonę 

Andrzejewską i mgr Ewę Poruralską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) . 

Finansowane przez Urząd Wojewódzki we Włocławku i Uniwersytet Łódzki. Czwarty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię189 m2• 

Otwarto cztery kolejne wykopy o łącznej kubaturze około 300m3. 

Badania obejmowały rejon, odsłoniętych częściowo w 1996 r., obiektów określonych 
jako C, D i E (w ich ramach rozdzielono też odkryty materiał zabytkowy). 

Obiekt C - Ponownie odsłonięto podwójny rząd kamieni, zalegający w cienkiej 
warstwie przemieszanych glin i piasków, zaznaczający południowo-zachodni skraj 
obiektu (w warstwie tej zadokumentowano linię wyznaczoną przez 3 drewniane słupy 
rozmieszczone na osi północ-południe). W trakcie eksploracji okazało się, że nie jest on 
połączony z jakąkolwiek inną konstrukcją kamienną. Jedynie około półtora metra pod 
powierzchnią gruntu zarejestrowano układające się w prostopadły do wspomnianego 
rząd luźnych kamieni polnych, które leżały w jednej warstwie i nie były połączone za
prawą. Zalegały one w warstwie jasnobrunatnego piasku z konkrecjami brunatnej gliny, 
która stanowiła wypełniska obiektu C. Udało się uchwycić granice występowania tej 
warstwy: częściowo od zachodu (zachodnia granica obiektu C) oraz od wschodu (zbli
żona do linii wschodniej ściany obiektu E) i południa (zbliżona do linii południowych 
ścian obiektów D i E). Być może była to warstwa wyrównawcza terenu zagospodaro
wywanego na nowo w kolejnej fazie użytkowania jaruszewskiego dworu. 

ObiektD-Odsłonięto cały obiekt wraz z częścią eksplorowaną w roku ubiegłym. Jest 
to założenie na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 4 x 4 m, usytuowanym na 
osi północny zachód-południowy wschód. Jego ściany o grubości około 0,5 m tworzyły 
duże kamienie polne, ułożone w dwóch rzędach i łączone brunatną gliną. 

Obiekt E - Odkryto cały obiekt E, czyli budynek usytuowany mniej więcej na osi 
północ-południe, o wymiarach 5 x 6 m, z aneksem wejściowym od północy o wymia

rach 2,5 x 1,1 m. Zadokumentowano wszystkie ściany założenia, z wyjątkiem części 
ściany zachodniej. Szachulec był na tyle dobrze zachowany, że udało się zarejestrować 
nawet pewne szczegóły konstrukcyjne, które zaczęły pojawiać się już pod warstwą 
orną. W ścianach zachodniej, południowej i wschodniej pionowe belki o grubości 
0,6 m rozmieszczone były w odległości 1-1,9 m od siebie. Między nimi znajdowały się 
poziome dranice szerokości 41-4 3 cm (w ścianie zachodniej). W ścianie południowej 
zachowały się dwie warstwy takich dranic, ułożone w dwóch rzędach i doparte albo 
pojedynczymi belkarni pionowymi, albo kamieniami polnymi. Duże karnienie eratyczne 
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znajdowały się także we wszystkich narożnikach budynku, wzmacniając tym samym 
konstrukcję. W narożnikach północno-wschodnim i południowo-wschodnim odsłonię
to także ukośne zastrzały. W południowo-zachodniej części założenia odkryto również ~ 
pionowo ustawione dranice grubości około 10 cm, zasłaniające ścianę od zewnątrz. z 
Północna ściana domu (także sześćdziesięciocentymetrowa) wykonana była z wysu- @ 

Q! 

szonych, niewypalonych cegieł, natomiast aneks wejściowy jak się wydaje postawiono ~ 
jako wyłącznie drewniany, na co wskazują relikty poziomych dranic. Wypełnieniem -~ 

drewnianego szachulca była tzw. glinobitka. W narożniku południowo-wschodnim '2 
odsłonięto, nieco wystający poza linię ścian relikt podwaliny pieca grzewczego oraz 
większą ilość silnie przepalonych cegieł, pochodzących najpewniej z komina. W wy
pełnisku obiektu zalegały brunatne piaski z drobnym gruzem ceglanym, grudkami 
polepy i drobinkarni spalenizny. W części głównej budynku odkryto poziom podłogi, 
wyłożony na części powierzchni luźnymi, tylko wysuszonymi cegłami. Pod poziomem 
tej "posadzki" znajdowały się trzy warstwy glin i gruzu oraz warstwa dużych kamieni 
eratycznych, czyli warstwa siłodnie izolująca najniższy poziom domu od podłoża. 
Stąd można sądzić, że poziom ten mógł być kondygnacją mieszkalną. Wydaje się, że 
budynek mógł mieć więcej niż jedną kondygnację. Wskazują na to bardzo solidne, jak 
na ten obiekt, fundamenty, a także płytki podłogowe odnajdywane znacznie powyżej 
(60-70 cm) poziomu odsłoniętej podłogi. 

W trakcie badań zgromadzono ciekawy zbiór ruchomego materiału zabytkowego 
liczący 10328 okazów, z czego 6492 to ułamki ceramiki naczyniowej, 2085 fragmenty 
kafli piecowych, 216 zabytki szklane, 208 fragmenty ceramiki budowlanej, 212 zabytki 
metalowe, 835 kości zwierzęce, 20 krzemienie i 260 tzw. inne. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersy
tetu Łódzkiego. 

Badania będą kontynuowane. 

późnośredniowieczna kolegiata pw. Wszystkich Świętych 
Badania prowadziła mgr Joanna Kociuba (Muzeum w Jarosławiu). Finansowane 

przez PSOZ Przemyśl i Zarząd Miasta Jarosławia. Trzeci sezon badań. 
W pierwszej kolejności badaniami objęto wschodnią część krypty fundatorskiej, 

nawiązując bezpośrednio do badań z 1995 roku. Celem było dalsze rozpoznanie jej 
budowy oraz sposób połączenia z prezbiterium. Stwierdzono, iż fundament południowy 
nawy głównej, do którego krypta przylega bezpośrednio, zbudowano z dwu odcinków 
muru, w przerwie pomiędzy którymi wstawiono następnie schody. Wschodnią ścianę 
krypty stanowiła częściowo przypora prezbiterium oraz dostawiony do niej mur. Całość 
od strony wnętrza pokryta była grubą warstwą tynku. Przebadano następnie wewnętrzną 
ścianę krypty, odsłoniętą częściowo podczas badań w latach poprzednich. Z pomiarów 
należałoby wnioskować, iż budowano ją przez dostawienie do przypory dodatkowej 
ściany, jak miało to miejsce w przypadku ściany wschodniej. Stwierdzono jednak, że 
powstała jednocześnie z magistralnym murem nawy i jest z nią przewiązana. Kryptę od 
południa zamyka mur ceglany, z którym omówioną ścianę połączono przez dostawienie 
wąskiego murku ceglanego. Na obecnym etapie można przyjąć, iż podczas budowy krypty 
jako ścianę południową wykorzystano wcześniej istniejący mur, a następnie połączono, 
tworząc w ten sposób zamknięte pomieszczenie. Prezbiterium z powodu utrudnień U ego 
zasadnicza część zlokalizowana jest pod nawierzchnią jezdni) przebadano jedynie w partii 
przylegającej do nawy głównej od strony południowej. Odsłonięto miejsce zetknięcia 
z nawą oraz dwie przypory i jedną w ścianie krypty fundatorskiej oraz drugą, częściowo 
uszkodzoną, z resztkami wtórnej obudowy ceglanej. Badania wykazały wcześniejszą jego 
budowę od pozostałych partii świątyni. 

W następnej kolejności badaniami objęto fundament południowy nawy w celu 
odnalezienia drugiej partii wieży. Nawiązując do odkryć w 1996 r. założono wykop 
przy rozpoznanym wcześniej narożniku . Następnie wykop przesuwano w kierunku 
wschodnim. W rezultacie, w odróżnieniu od wyników badań z 1996 r. stwierdzono 
istnienie drugiej stopy wieży rozplanowanej na rzucie kwadratu, związanej jednorod
nie z prostopadle usytuowaną ostatnią przyporą świątyni. Stwierdzono ponadto, iż 
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JELENIA GÓRA, st. 2, 
gm.loco, 
woj. jeleniogórskie, 
AZP 84-16/2 

JĘDRZEJÓW~ klasztor 
cystersów, 
gm.loco, woj. kieleckie, 
AZP90-59 

Jurów, st. l, 
gm. Jarczów, woj. zamojskie 

Kiersnówek, st. 17, 
gm. Brańsk, 
woj. białostockie 

Kołobrzeg-Stare Miasto, 
gm. loco, woj koszalińskie 

Kończewice, st. l, 
gm. Miłoradz, woj. elbląskie 

KOSTRZYN NAD 
ODRĄ, st. l, 
Stare Miasto, 
gm. loco, woj. gorzowskie, 
AZP 48-06/1 

pierwotny fundament uległ częściowo rozebraniu, a w to miejsce wbudowano wtórnie 
nowszy odcinek muru z dodatkową przyporą, przylegającą ściśle do pierwotnej. We 
wnętrzu nawy na szerokości nowo wbudowanego odcinka muru dostawiono kryptę 
z zachowanym fragmentarycznie sklepieniem. Istnieje prawdopodobieństwo, że nowy 
odcinek fundamentu powstał w związku z budową krypty. Wypełniska wykopu stanowił 
nasyp z nowożytnym materiałem zabytkowym w postaci fragmentów kafli, szkła i ce
ramiki. Teren ten był częściowo przekopany w 1938 r., w skutek czego układ warstw 
został zakłócony. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Jarosławiu. 

grodzisko i zamek późnośredniowieczny (2 pol. XIII-l pol. XV w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od lipca do sierpnia 

przez mgr. Roberta Rzeszowskiego (Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze). Finansowane 
przez Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze. Trzeci sezon badań. 

Kontynuowano eksplorację wykopu 1/96-97 o wymiarach 6 x 4 m (24 m2), zloka
lizowanego w północno zachodniej części "zamku górnego". 

Stwierdzono na głębokości 50-80 cm podsypkę żwirową; na głębokości 80-90 cm 
- poziom spalenizny tworzący miejscami wyraźnie nasycone skupiska; na głębokości 
90-160 cm -gruboziarnisty żwir, stanowiący calec, oraz wychodnie zwietrzałej skały 
granitowej. Liczny materiał zabytkowy pozyskano w poziomie spalenizny oraz w spągu 
podsypki - były to: fragmenty naczyń glinianych, fragmenty przedmiotów żelaznych 
(przeważnie gwoździ), elementy naczyń szklanych w postaci brzuśców z guzkami oraz 
fragmenty kości zwierzęcych, polepa, fragmenty cegły. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ i Muzeum Okręgowym 
w Jeleniej Górze. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Roczniku Jeleniogórskim", t. 30. 
Badania będą kontynuowane. 

klasztor cystersów 
Archeologiczno-architektoniczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez 

mgr Beatę Kwiatkowską-Kropkę ((Konsus Sp. z o.o.). Finansowane przez Program 
Rządowy "1000 lat Zjazdu Gnieźnieńskiego". Drugi sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 6,5 ara. 

Materiały przechowywane są w składnicy na terenie opactwa. 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: neolit 

kościół Najświętszej Maryi Panny (z późnego średniowiecza i nowożytności) 
Badania przeprowadzone przez mgr. mgr. Romana Kamińskiego i Eugeniusza Wił

gockiego. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Prace prowadzono we wnętrzu kościoła zniszczonego podczas ostatniej wojny. W jego 

części środkowo wschodniej założono 5 sondaży. Miały one odpowiedzieć na pytania 
dotyczące etapów budowy i przebudowy kościoła. W sondażach l, 4 i 5 odsłonięte 
ciąg granitowych schodów prowadzących do krypty. Rozpoczęto odgruzowywanie jej 



Kraków, Stare Miasto, st. l 

Kraków, Stare Miasto, st. 2 

Kraków-Tyniec, st. 2, 
gm. Kraków-Podgórze 

Królików, 
kościół p. w. Michała 
Archanioła, gm. Grodziec, 
woj. konińskie 

Kruszwica, st. 6, 
gm.loco, woj. bydgoskie 

Kutno, st. 4, 
gm. loco, woj. płockie 

Kwidzyn-Stare Miasto, st. 3, 
północny kwartał rynku, 
gm. loco, woj. elbląskie 

Kwidzyn-Stare Miasto, st. 3, 
zachodni kwartał rynku, 
gm. loco, woj. elbląskie 

,. <III ••• , •• Ił :· 't 

LEGNICA-Stare Miasto, 
gm.loco, woj. legnickie 

przedsionka odsłaniając fragmenty ścian: zachodniej i wschodniej. Ponadto uchwy
cono niewielkie partie sklepienia samej krypty oraz odcinek jej muru zachodniego. 
W sondażach 2 i 3 odsłonięte konstrukcje architektoniczne, między innymi fragment 
kolistego filara ceglanego posadowionego na kamiennym fundamencie, pochodzącego 
z fazy gotyckiej kościoła. Stwierdzono także obecność resztek pochówków, zalegających 
na złożu wtórnym. 

Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

miasto średniowieczne 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 9 czerwca 

do l 7 listopada przez mgr. Aleksandra Dobrowolskiego. Finansowane przez PRiUB 
Budoprojekt sp. z o.o. Przebadano powierzchnię 930m2 • 

Przeprowadzone badania pozostałości kamienic na dz. nr 43-52 przy ul. Najświęt
szej Maryi Panny pozwalają powiedzieć, że w Legnicy już średniowieczu założenia 
murowane stanowiły dominującą formę mieszczańskiego domu mieszkalnego, co 
poświadcza fakt stwierdzenia murów gotyckich na wszystkich dziesięciu działkach. 
Podpiwniczone były tylko części frontowe budynków. Piwnice zakładano prostopadle 
lub równolegle do ulicy. Przykryte były kolebami. Ściany gotyckich kamienic opierały 
się na fundamentach filarowo-łękowych i w formie ław. Na poziomie parteru stanowiły 
założenia jednoprzestrzenne lub dwutraktowe. W kamienicach pod nr 44-46, 48, 52 
stwierdzono piece typu hypocaustum. Mury zostały zbudowane z cegieł, łamanego ba
zaltu, piaskowca oraz kamieni polnych. Do związania budulca użyto zaprawy wapiennej 
i gliny. W okresie renesansu niektóre kamienice zostały powiększone o drugi trakt. 
Kolejna przebudowa miała miejsce w okresie baroku- wymieniono fundamenty ścian 
granicznych budynków nr 43-46, przebudowano piwnicę w kamienicy 49 oraz w kilku 
przypadkach długie biegi pochyli zastąpiono krótkimi biegami schodów. Poniżej pozio-
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WARMIŃSKI, st. 20, 
gm.loco, woj. olsztyńskie 

mu posadowienia kamienic zalegały warstwy osadnicze z pozostałościami drewnianych 
budynków w konstrukcji zrębowej, plecionkowej, wkopane w grunt pierwotny beczki. 
W zebranym materiale ruchomym dominuje materiał ceramiczny: fragmenty naczyń 
(ponad 50%), przęśliki, kafle; metalowy- gwoździe, fragmenty bliżej nieokreślonych 
przedmiotów, fragmen kolczugi i ostroga, podkowy, monety miedziane. Od warstwy nr 7 
występuje bardzo duża ilość ścinek skóry. Z innych interesujących przedmiotów należy 
wymienić: 2 kości do gry, 2 łyżwy kościane, 4 osełki kamienne, 3 figurki ceramiczne. 
Odsłonięte nawarstwienia można datować od XII do XIV /XV w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Miedzi w Legnicy. 
Badania nie będą kontynuowane. 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-XIX w.) 
Badania wykopaliskowe, wyprzedzające inwestycję budowlaną, przeprowadzone 

w dniach od 31 maja do 25 czerwca przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO
ADAM) . Finansowane przrez D. i J. Herbaczonków. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 92,5 m2. 

Badania przy ul. Kasprowicza l a na st. 20, wykop 7 objęły swym zasięgiem teren 
działki budowlanej pod budynek mieszkalno-usługowy. Wykop wytoczony zgodnie 
z projektem realizacyjnym miał kształt nieregularnego wieloboku o wymiarach 9 x 9 
x 5,5 x 2 x 3,5 x 10m. W miejscu prowadzenia badań znajdowała się wcześniejsza 
zabudowa murowana o XIX wiecznej metryce. Budynek po uprzednim wykonaniu 
jego inwentaryzacji architektonicznej został rozebrany. Wykop usytuowano między 
północną ścianą nowo powstałego budynku (od strony południowej) a południową 
ścianą (od strony północnej) budynku wzniesionego w XIX wieku na bardzo słabych 
fundamentach kamiennych łączonych na zaprawę gliniano-piaskową. W obrębie 
wykonanego wykopu w spągu, bezpośrednio nad calcem wystąpił znacznej miąższości 
(do około 0,8 m grubości) bruk z bezładnie rzuconych kamieni, przy czym nie można 
wykluczyć, iż częściowo był to bruk naturalny, wtórnie wykorzystany, jeszcze przed 
powstaniem zabudowy średniowiecznej, na co może wskazywać fakt, iż wszystkie pale 
posadowione były na bruku. Podkreślić należy również, iż wcześniejsze nawarstwienia 
kulturowe ( wczesnonowożytne i nowożytne) zalegające do głębokości 0,8-1 m od po
wierzchni, zostały zniszczone przez zabudowę późnonowożytną oraz współczesną. Poza 
brukiem odsłonięto tu fragmenty elementów konstrukcyjnych budynku drewnianego 
w postaci czterech pali dębowych o średnicy od 0,2 do 0,6 m. Ponadto w narożniku 
południowo-wschodnim wystąpił jeden negatyw po palu o średnicy 0,46 m. Ponieważ 
konstrukcje te zachowały się jedynie w partii spągowej, to jest na wysokości od 0,41 
do 0,84 m i nie zdołano uchwycić żadnych elementów poziomych, trudno jest tutaj 
mówić o konstrukcji, w jakiej te budynki zostały wzniesione. Można jedynie przy
puszczać, iż była to jakaś konstrukcja słupowa lub szalunkowa. Niestety niewielkie 
rozmiary wykopu nie pozwalają na ustalenie kształtu i wielkości budynku. Nawiązując 
jednak do limitacji mierniczej stosowanej w okresie średniowiecznym, można z dużym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, iż szerokość działki w tym miejscu wynosiła 8,25 
m, czyli dwa pręty. Ponieważ nie stwierdzono obecności pali dębowych w części za
chodniej wykopu, przyjmując pierwotną szerokość działki w tym miejscu równą dwóm 
prętom i zachodni skraj wystąpienia reliktów pali po budynku gospodarczym, można 
z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż budynek ten miał około 3,5 m szeroko
ści. Natomiast wszelkie dywagacje na temat jego długości, ze względu na stosunkowo 
niewielkie rozmiary wykopu, a co za tym idzie uchwycenie tylko środkowego fragmentu 
budynku, mijałyby się z celem. Z całą pewnością można natomiast stwierdzić, iż mamy 
tu do czynienia z zapleczem gospodarczym budynku (parceli) stojącego kalenicowo do 
obecnej ul. Powstańców Warszawy, a więc równolegle do obecnej ul. Kasprowicza. Na 
gospodarczy charakter tego rejonu wskazują także znacznej miąższości nawarstwienia 
mierzwy zwierzęcej przemieszanej ze zbutwieliną i odpadami drewna. Usytuowanie 
zabudowy w układzie północ-południe wynika z rozplanowania przestrzennego opra
cowanego na podstawie zastosowanej limitacji mierniczej. Tak więc na omawianym tu 
odcinku budynki pierwotnie usytuowane były kalenicowo do obecnej ul. Powstańców 
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LUBA W A, st. III, 
gm. loco, woj. olsztyńskie 

Warszawy, a nie do ul. Kasprowicza, jak to ma miejsce obecnie. Prawdopodobnie 
zmiana usytuowania budynków w tym kwartale (róg ul. Kasprowicza i Powstańców 
Warszawy) starego miasta, nastąpiła po pożarze w 1698 r. Jeżeli chodzi o chronologię ~ 
odsłoniętych pali, to pobrano z nich dwie próbki do badań dendrochronologicznych, z 
z których jedna dała wynik pozytywny, a jedna negatywny (badania te przeprowadził @ 
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dr Marek Krąpiec z AGH w Krakowie). Uzyskano tu mianowicie datę 1368 r., a więc -~ 

sześćdziesiąt lat po uzyskaniu dokumentu lokacyjnego przez miasto. Można zatem za- li 
ryzykować stwierdzenie, iż przez pierwsze pół wieku funkcjonowania miasta w miejscu '2 
tym nie było żadnej trwałej zabudowy, dopiero w drugiej połowie XIV w. wzniesiono 
tu pierwszy budynek gospodarczy. Następnych faz zabudowy w tym rejonie ul. Kaspro
wicza nie udało się uchwycić ze względu na zniszczenia, jakie spowodowała nowożytna 
zabudowa murowana. Z zabytków pozyskanych w trakcie badań wymienić należy m. 
in. dużą ilość przedmiotów ze skóry oraz ścinków skórzanych. Ponadto pozyskano wiele 
fragmentów naczyń ceramicznych (w 99% ceramiki siwej), spośród których udało się 
wykleić jeden dzbanek, bardzo nieliczne fragmenty kafli, oraz drewniane naczynie 
klepkowe z zachowanym dnem i czterema klepkami, a także szczątkowo zachowany-
mi objemkami. Na uwagę zasługuje również niewielka, zdobiona ornamentem rytym, 
oprawka kościana. 

Materiały przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. 
Badania będą kontynuowane. 

mury miejskie (l pol. XIV w.) 
nawarstwienia późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-XVIII w.) 

Badania wykopaliskowe, wyprzedzające inwestycję budowlaną, przeprowadzone 
w maju przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM) . Finansowali Alina 
i Stanisław Schlegel. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 65m2• 

Wykop usytuowany był w obrębie posesji, na której do jesieni 1996 r. znajdował się 
budynek mieszkalny oznaczony nr 7 w zachodniej pierzei ulicy Pomorskiej. Budynek 
ten posadowiony był na murach miejskich w zachodnim ich ciągu. Był on częściowo 
podpiwniczony zarówno w części południowej, jak też północnej. Wejścia do piwnic 
znajdowały się w podłogach pomieszczeń. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych 
została wykonana szczegółowa inwentaryzacja budynku, wzniesionego prawdopodob
nie w końcu XVIII w. Po rozebraniu budynku, który nie nadawał się do remontu, 
wytyczono wykop o wymiarach 9 x 7 x 6,8 x 6 m. Prace, które prowadzono podczas 
budowy istniejącej tu do 1996 r. kamienicy, w znacznej mierze zniszczyły pierwotne 
nawarstwienia kulturowe, zwłaszcza w miejscach wykopów fundamentowych oraz 
tam, gdzie wykonano pomieszczenia piwniczne. W wyniku przeprowadzonych badań, 
a także oględzin piwnic pod budynkiem nr 5 przy ul. Pomorskiej, a więc sąsiadującym 
od południa z badaną działką, stwierdzono, iż znajdowała się tutaj tzw. baszta zamknięta, 
usytuowana w zachodnim ciągu murów miejskich, co jest o tyle ciekawe, że do tej pory 
uważano, iż w Lubawie znajdowały się wyłącznie baszty otwarte. Należy nadmienić, iż 
mury miejskie w Lubawie zostały wzniesione w pierwszej połowie XIV w. i dostosowane 
do nieregularnego obrysu wzgórza, na którym wzniesiono miasto. Mury te od strony 
wschodniej łączyły się z murami zamkowymi. W dolnej partii zbudowano je z kamienia, 
w górnej natomiast z cegły w wątku wendyjskim. Generalnie należy stwierdzić, iż za
dokumentowany uklad stratygraficzny jest w miarę czytelny od późnego średniowiecza 
do pierwszej połowy XVIII w., a konkretnie do pożaru w 1724 r. Warstwy zalegające 
powyżej, a więc chronologicznie młodsze, zostały zniszczone przez zabudowę nowożytną. 
Ponadto uchwycono wkopy budowlane pod obwarowania miejskie zarówno w profilu 
południowym (w tym przypadku wkop pod basztę zamkniętą), jak i północnym (wkop 
bezpośrednio pod mury miejskie). Poza tym, co jest szczególnie interesujące, w cen
tralnej części wykopu uchwycono duże palenisko z zawartością spalenizny i kamieni. 
Palenisko to najprawdopodobniej służyło do rozgrzewania kamieni przed ich pokru
szeniem, których używano przy budowie murów miejskich, a zwłaszcza do wykonania 
warstw wyrównawczych. Pozyskano bardzo nieliczny, jak na warunki miejskie, materiał 

zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki naczyniowej oraz kafli miskowych. Mate-
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Lubieszewo, st. 2, 
gm. Nowy Dwór Gdański, 
woj. elbląskie 

LUBIN-Stare Miasto, 
gm.loco, woj. legnickie 

Lublin, Rynek 
staromiejski 
i ul. Bramowa, 
gm.loco, woj. lubelskie 

Lublin,Stare Miasto, 
st.1A 

ŁEKNO, st. 3, 
gm. Wągrowiec, 
woj. pilskie, 
AZP 43-31/44 

rial ten reprezentują egzemplarze o znacznej rozpiętości chronologicznej; od późnego 
średniowiecza do okresu nowożytnego i późnonowożytnego. 

Materiały przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

miasto średniowieczne 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od maja przez mgr. Romualda 

Piwko. Finansowane przez Lubelską Spółkę Inwestycyjną. Przebadano powierzchnię 

1300 m2• 

Badania prowadzone były ze względu na roboty budowlane przy budowie budynków 
mieszkalnych i sieci instalacyjnych. Wykop obejmował kwartał ograniczony ulicami: 
Piastowską, Bolesława Chrobrego i rynkiem. Po zdjęciu nadkładu ziemi rozpoznano 
relikty zabudowy murowanej kwartału. W przeważającej mierze są to mury kamienne 
i kamienno-ceglane spojone zaprawą wapienno-piaskową. Kilka piwnic miało ceglane 
sklepienia kolebkowe, wsparte na odsadzkach ścian nośnych. W paśmie zabudowy 
przylegającym do Rynku stwierdzono szczątkowy układ wozówkawy cegieł gotyckich. 
Odkryta architektura może być datowana na późne średniowiecze, renesans oraz 
wiek XVII i XVIII oraz czasy współczesne. Na poziomie calca odkryto kilkadziesiąt 
obiektów archeologicznych. Jeden to budynek zrębowy z dobrze zachowanym progiem 
i pozostałościami po podłodze wykonanej z desek. Towarzyszyła mu niewielka zagroda, 
otoczona parkanem z pionowo ustawionych dranic. Inne obiekty to m.in. studnie drew
niane o różnej konstrukcji, drewniany wodociąg, obiekt wykonany z nieokrawanych 
okrąglaków, wypełniska - skórzane ścinki, grudki wapnia, kora dębowa, szambo oraz 
piec. Z wypełniska obiektów oraz poziomów użytkowych pozyskano ruchomy materiał 
zabytkowy. Głównie jest to ceramika, przedmioty drewniane, żelazne oraz skórzane. 
Ich analiza formalna i typologiczna pozwala wiązać go generalnie ze średniowieczem, 
późnym średniowieczem i renesansem. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologiczno-Histo
rycznym w Głogowie . 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

kościół cysterski 
cmentarz przykościelny 
relikty osadnictwa z wczesnego i późnego średniowiecza 

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 21 czerwca 
do 5 sierpnia przez mgr. Andrzeja Wyrwę (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w ramach 
programu "1000 lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego". Szesnasty sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 126m2• 

Celem badań było wyjaśnienie kolejnych faz osadniczych na zachód i południe od 
kościoła cysterskiego i cmentarza szkieletowego. Eksplorowano warstwy związane z wie
lorzędowym cmentarzyskiem szkieletowym na zachód i południe od fasady zachodniej 
kościoła. Odsłonięto dalszą część grobowca, którego dwie komory eksplorowano już 
w 1989 roku. Eksplorację we wszystkich wykopach doprowadzono do warstw grodo-



Łęczna (Podzamcze), st. 2, 
gm. loco, woj. lubelskie 

MIELNO, 
gm. loco, woj. koszalińskie, 
AZP 13-20 

wych. Zarejestrowano 38 grobów. Uzyskane dane wskazują, że cmentarz przy kościele 
cystersów funkcjonował przed 1330 rokiem. 

patrz: okres nowożytny 
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kompleks elementów konstrukcyjnych, pochodzących z kilku średniowiecznych -~ 

jednostek pływających (stocznia? wrakowisko? przystań?) '2 
Ratownicze badania, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Marcina Przybytka 

(Muzeum Narodowe w Szczecinie) . Finansowane przez Muzeum Narodowe w Szcze
cinie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 120m2• 

Odkrycia obiektu dokonali pracownicy firmy "Ekoinstal" z Kołobrzegu podczas 
prac ziemnych, związanych z budową kolektora ścieków w Mielnie. Stanowisko zlo
kalizowane jest przy ulicy Kościelnej, na łące pomiędzy drogą do Mielenka a pasem 
wydm nadmorskich, około 100 metrów na północ od drogi Mielno- Mielenko, 230 
metrów na północny-zachód od kościoła w Mielnie, około 200 metrów na zachód od 
grodziska (?) (Olczak, Siuchniński 1986) lub też miejsca kultowego (Filipowiak 1967) 
-Mielno, stan. 2. 

Prospekcja terenowa, poprzedzająca badania wykopaliskowe pozwoliła stwierdzić, 
że wrak spoczywa najprawdopodobniej w byłej, zachodniej zatoce (odnodze) Jeziora 
Jamno, obecnie (w wyniku procesów geomorfologicznych) całkowicie wypełnionej 
pokrywą torfów. Stanowisko zlokalizowane jest na podmokłej łące, oddzielonej od 
Morza Bałtyckiego pasmem wydm. Teren ten był prawdopodobnie w przeszłości częścią 
olbrzymiego jeziora lagunowego. Jego pozostałości są w dalszym ciągu widoczne w kra
jobrazie okolic Mielna jako Jezioro Jamno (Choiński 1991) . Lokalizacja stanowiska 
nie jest zaskoczeniem. Do tej pory znane są trzy inne średniowieczne wraki, znalezio
ne w podobnych warunkach środowiskowych - na podmokłej łące przylegającej do 
Jeziora Łebsko (Kubacka 1998). Te dwa obszary są do siebie podobne pod wieloma 
względami. Oba jeziora mają podobne pochodzenie geologiczne - powstały z zatok 
morza litorynowego podczas regresji subborealnej około czterech tysięcy lat temu (Rosa 
1963, Rotnicki 1994) i otoczone są przez ogromną liczbę stanowisk archeologicznych, 
datowanych od neolitu po późne średniowiecze (Lachowicz 1973). 

Założony sondaż, o wymiarach l x l m, wykazał obecność pojedynczych elemen
tów konstrukcyjnych jednostki pływającej w zniwelowanym wykopie budowlanym. 
W świetle powyższego faktu zaistniało prawdopodobieństwo, iż części konstrukcji 
obiektu, pomimo zniszczeń spowodowanych robotami ziemnymi, mogą jeszcze spo
czywać na złożu pierwotnym. Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone 
przez Dział Morski MNS nastawione były na udokumentowanie ocalałych elementów 
konstrukcyjnych wraku. Obszar poddany eksploracji objął powierzchnię około 120m2• 

W trakcie badań wykonywano dokumentację rysunkową (dokumentacja czarno-biała, 
skala 1:20), fotograficzną (w kolorze) i opisową. Sytuacja stratygraficzna na badanym 
obiekcie układała się następująco: 

l. torfiasty humus - miąższość ± 48 cm, 
2. torf o barwie intensywnie czarnej- miąższość± 35 cm, 
3. torf o barwie brunatno-zielonej- miąższość± 16cm, 
4. torf o barwie brunatno-zielonej z domieszką szczątków organicznych- miąż

szość ± 22cm, 
5. silnie spiaszczona glina barwy popielatej z domieszką szczątków organicznych 

i średnioziarnistego żwiru - calec. 
W trakcie prowadzonych badań, oprócz elementów konstrukcyjnych jednostki 

pływającej pozyskano także: siedem fragmentów ceramiki średniowiecznej, dwa 
fragmenty kości zwierzęcych oraz zarejestrowano pozostałości niezidentyfikowanych 
konstrukcji drewnianych (być może pomostu?). Na elementy konstrukcyjne wraku 
łodzi, zarejestrowane w trakcie badań wykopaliskowych, złożyły się: 

l. klepki pasów poszycia - 31 fragmentów, 
2. wręgi- l zachowany w całości i 7 fragmentów, 
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3. stępka- 3 fragmenty, 
4. stewa- zachowana w całości, 
5. kolki- 3 sztuki, 
6. kliny - 7 sztuk. 
Duża wilgotność środowiska i warstwa torfu, pokrywająca relikty łodzi spowodowały, 

że elementy drewniane przetrwały do czasów współczesnych w dobrym stanie. Większość 

zniszczeń wydobytego materiału zabytkowego pochodzi z okresu jego zdeponowania 
na złożu pierwotnym. Chaotyczny układ elementów konstrukcyjnych łodzi sugeruje, 
że stanowisko powinno być rozpatrywane jako miejsce reperacji łodzi (ewentualnie 

wrakowisko lub fragment większej przystani), a nie tylko jako pojedynczy wrak. 
Próba rekonstrukcji łodzi z Mielna, wykonana wspólnie z kolegami z Centrum Ar

cheologii Morskiej w Roskilcle (placówka naukowa Duńskiego Muzeum Narodowego), 
potwierdza to przypuszczenie. Wśród pozyskanych elementów tylko nieliczne mogły 
zostać wykorzystane podczas próby rekonstrukcji: stewa, stępka (połamana na trzy czę 

ści) i trzy wręgi z zachowanymi częściami przystępkowymi (Kubacka, Przybytek 200 l). 

Jedyny wręg zachowany w całości nie pasował do zrekonstruowanych linii łodzi. 
Ze względu na zbyt ubogą bazę źródłową do wykonania pełnej rekonstrukcji, 

ograniczono się do określenia kształtu zestawu trzonowego (na osi dziobnica- stępka 

- tylnica) oraz hipotetycznego zrekonstruowania wysokości burt i szerokości na śród

okręciu. Z dużą ostrożnością można pokusić się o podanie przybliżonych parametrów 

statku z Mielna. Jego długość całkowita wynosiła 11,5 m, wysokość burt na śródokręciu 
(wliczając w to stępkę) wynosiła 1,1 m, natomiast szerokość śródokręcia 3,05 m. 

Do datowania obiektu pobrano pięć próbek z pasów poszycia. Analiza dendrachro
nologiczna wykazała, że wszystkie one pochodzą z późnych lat 40-tych XIV wieku (pięć 

dębów zostało ściętych po latach: 1344, 1335, 1342, 1343). 
Podsumowując informacje zebrane w trakcie badań ratunkowych w Mielnie, można 

stwierdzić z całą pewnością, iż mamy tu do czynienia nie tylko z pojedynczym, hipo

tetycznie zrekonstruowanym wrakiem, ale kompleksem elementów konstrukcyjnych, 
pochodzących z kilku jednostek pływających. Zinterpretowanie charakteru badanego 
obiektu (punkt naprawczy - stocznia? wrakowisko? przystań?) będzie możliwe po 
przeprowadzeniu na nim badań szerokopłaszczyznowych. 

Materiały z badań wraz z dokumentacją terenową przechowywane są w Dziale 
Morskim Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zabytki pozyskane w sezonie 1997 zin

wentaryzowano w Inwentarzu Polowym pod nr 1/97 - 65/97. 
Badania zostaną opublikowane w "Materiałach Zachodniopomorskich". 

patrz: nowożytność 

patrz: wczesne średniowiecze 

fortyfikacje miasta późnośredniowiecznego (XIV-XV w.) 
nawarstwienia (XVI-XIX w.) 

Badania wykopaliskowe przy wschodnim ciągu murów miejskich, przeprowadzone 

w dniach od 3 czerwca do 3lipca przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). 

Finansowała Gmina Olsztyn. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 
200m2• 

Badania przy wschodnim ciągu murów miejskich wzdłuż ulicy Pieniężnego (odcin
ki przy katedrze) przeprowadzono w zakresie niezbędnym do wykonania opracowań 

przedprojektowych oraz projektu technicznego konserwacji i zabezpieczenia fragmen

tów murów obronnych. Wykonano lO wykopów oznaczonych numerami od 21 do 30 

w obrębie st. 24. Badania pozwoliły na pełne rozpoznanie stanu zachowania miejskich 

murów obronnych między ulicami Lelewela i Staszica, sposobu ich posadowienia, 
chronologii poszczególnych linii, pierwotnego pełnego systemu fortyfikacji na omawia-



nym odcinku oraz poziomu zalegania gruntów rodzimych. Między innymi odsłonięto ~ 

i zadokumentowano relikty baszty prostokątnej przy ul. Lelewela (wykop 21), ustalając hl 
przy tym, że spąg fundamentu baszty posadowiono na naturalnym wzgórzu około 2 m ~ 
wyżej niż spąg fundamentu muru wysokiego w tym miejscu. Uchwycono poziom posa- z 
dowienia katedry (wykop 27), poziom i sposób posadowienia muru wysokiego zarówno @ 

er::: 
od strony zewnętrznej (wykopy 22 a, 24, 26), jak i wewnętrznej (wykop 25), głębokość -<n 

UJ 

zalegania i stan techniczny tzw. muru niskiego (wykopy 24a i 26) oraz muru przeciw- -~ 

skarpy (wykop 29). Ponadto uchwycono pierwotny poziom użytkowy międzymurza przy '2 
katedrze. Wykonano również wykop na terenia fosy w celu uchwycenia nawarstwień 
stratygraficznych w tym miejscu, jak również poziomu zalegania calca, a co za tym 

idzie pierwotnego dna oraz głębokości fosy (wykop 28) . Stwierdzono, iż pierwotne 
dno fosy w tym miejscu zalega na głębokości około 5,5 m od obecnej powierzchni 
terenu, a głębokość wody w trakcie jej użytkowania nie przekraczała 1,2 m. Ustalono 
głębokość posadowienia i sposób budowy muru wysokiego od niewielkiej baszty przy 
budynku kurii do ul. Lelewela. Wysokość bezwzględna spągu fundamentu wynosi tu 
od 111, 14 (przy budynku kurii) do 108,87 m. n.p.m. (w wykopie 22a naprzeciwko 
domu zakonnego). Tak więc na stosunkowo krótkim odcinku 54 m różnica poziomu 
posadowienia fundamentu muru wysokiego wynosi 2,27 m. Mur wysoki został zatem 
wzniesiony zgodnie z przebiegiem pierwotnej powierzchni terenu. Ponadto w partii 
fundamentowej nie tworzy on typowego fundamentu, a jedynie oblicowanie natural
nego wzgórza. Ponieważ technicznie mur taki nie mógł funkcjonować samodzielnie, 
jasnym się staje, iż od początku planowano usypanie tu skarpy ziemnej, która musiała 
być zabezpieczona przed osypywaniem się do fosy. Z faktu tego wynika, że tzw. mur niski 
był planowany i jego budowa realizowana w momencie wznoszenia muru wysokiego. 
Mamy tu więc pośrednie potwierdzenie faktu wznoszenie muru niskiego w tym samym 
czasie, co muru wysokiego. Nie jest zatem prawdą, iż wzniesienie muru niskiego było 
związane z wynalezieniem broni palnej, lecz wynikało z wcześniejszych założeń, będą
cych skutkiem sposobu posadowienia i konstrukcji muru wysokiego - mur niski miał 
być jego zabezpieczeniem przed osunięciem się do fosy na skutek bardzo prymitywnego 
posadowienia. Mur niski ma bardzo solidny fundament, w przeciwieństwie do muru 
wysokiego, co dodatkowo potwierdza teorię wzniesienia obu w tym samym czasie. Po
nadto mur wysoki został obsypany skarpą, którą prawdopodobnie zabezpieczał, przed 
zasypaniem ciągu komunikacyjnego międzymurza, rodzaj konstrukcji ("szalunku") 
drewnianej w postaci umocnienia jej dranicami wspartymi o pionowo wbite pale. 
Po raz pierwszy odsłonięto także fragment fundamentu tzw. muru przeciwskarpy do 
poziomu jego posadowienia, co pozwoliło na ustalenie jego przebiegu w tym miejscu. 
Interesujący jest również fakt bardzo płytkiego zalegania reliktów muru przeciwskarpy 
poniżej obecnej powierzchni terenu (0,6-0,8 m), co daje możliwość stosunkowo nie
wielkim kosztem uczytelnienia go ponad powierzchnię. Generalnie można stwierdzić, 
iż na badanym odcinku istnieje możliwość pełnego uczytelnienia całości fortyfikacji 
miejskich (mur wysoki, mur niski, mur przeciwskarpy), a co za tym idzie, oddania 
w terenie pierwotnej szerokości fosy. Zaznaczyć jednak trzeba, iż przed ewentualnymi 
pracami rekonstrukcyjnymi układu fortyfikacyjnego, należy wykonać niezbędne pace 
remontowe i zabezpieczające przede wszystkim przy murze wysokim, którego funda
menty w wyniku licznych prac niwelacyjnych zostały niemal całkowicie odsłonięte do 
poziomu ich posadowienia. Ponadto nie posiadają one solidnej ławy fundamentowej, 
a jedynie niewielkie oblicowanie pierwotnego wzgórza na szerokości około O, 7 m, które 
na domiar złego odspaja się od niego. Przeprowadzone badania wykazały także ponad 
wszelką wątpliwość, iż pokutujący w dotychczasowej literaturze przedmiotu pogląd, że 
łęki odciążające na zapleczu budynku obecnego przedszkola wykonano ze względu na 
istniejące tu zasypiska po zlikwidowanej fosie, jest całkowicie nieprawdziwy. Istnienie 
bowiem w tym rejonie fosy nie było możliwe ze względu na fakt, iż w takim przypadku 
musiałaby ona przepływać od strony wewnętrznej murów (wewnątrz miasta). Tak więc 
należy zweryfikować dotychczasowe poglądy powtarzające od ponad sześćdziesięciu 
lat teorię wysnutą przez C . Wunscha (ówczesnego konserwatora zabytków), jakoby 
sklepienia w linii murów wykonano na skutek istnienia w tym miejscu luźnych gruntów 
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zasypowych, będących wynikiem zasypania fosy. Jedną z przyczyn umieszczenia łęków 
odciążających w tym miejscu może być fakt, iż od początku założono, że zostanie tu 
usypana wysoka skarpa, a ponieważ podłoże było spoiste, zastosowano ten typ rozwią

zania architektonicznego w celach oszczędnościowych (zarówno materiału jak i czasu 
budowy muru). Uzyskano ponadto liczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów 
naczyń ceramicznych i kafli, który w wielu przypadkach udało się zrekonstruować 
i wykleić. Zabytki ceramiczne w swojej masie reprezentują szerokie spektrum chrono
logiczne począwszy od egzemplarzy późnośredniowiecznych, przez wczesnonowożytne 
i nowożytne, aż po późnonowożytne i współczesne. 

Materiały przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

nawarstwienia miasta późnośredniowiecznego i nowożytnego (XIV-XX w.) 
Nadzory archeologiczne przy pracach remontowych i uzbrojeniowych w obrębie 

i wokół ratusza, przeprowadzone przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM) . 
Finansowane przez Bibliotekę Publiczną w Olsztynie za pośrednictwem WPUI Olsztyn. 
Drugi sezon badań. 

Materiały przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. 

miasto późnośredniowieczne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od maja do lipca przez dr. Jana 

Michalskiego (ARHED- Jan Michalski). 
Prace prowadzono na działce nr 244 na Targu Rybnym, która obejmowała swym 

zasięgiem obszar dwóch kamienic, do drugiej wojny światowej oznaczonych numerem 3 
i 4 przy ul. Staromiejskiej. Oba budynki wzniesione były frontem do ul. Staromiejskiej 
i sięgały około 10m w głąb działek. Na tym obszarze odkryliśmy piwnice przykryte 
ceglanym sklepieniem kolebkowym, do których prowadziły wejścia od zaplecza, po 
ceglanych schodach. Ściany wzniesione były z cegieł i kamieni, niekiedy bardzo du
żych rozmiarów. Cegły użyte do budowy miały duże rozmiary i na jednej z powierzchni 
ślady obmazywania palcami. Była więc to cegła średniowieczna. Ławy fundamentowe 
wykonano z kamieni i były one stosunkowo nieduże. Na zapleczu tych budynków 
znajdowały się, zapewne, płytko fundamentowane, pomieszczenia gospodarcze. Ich 
resztki uchwycono tylko w kilku miejscach- pozostałe części zebrała koparka. Wszystkie 
wymienione relikty architektoniczne posadowione są na zasypanej fosie, która otaczała 
miasto po pierwszej lokacji w roku 1353. Fosa ta zaczynała się na północno-wschodnim 
skraju działki 244 i opadała w kierunku przeciwnym, przechodząc w działkę sąsiednią. 

W najgłębszym miejscu osiągała dno na poziomie około 6 m od powierzchni ziemi. Po 
zasypaniu fosy stawiano w tym miejscu rozmaite konstrukcje. Na zapleczu działki udało 
się zlokalizować kilka drewnianych słupów, które są pozostałościami po nich. Na tymże 
zapleczu zachowały się pełne sekwencje warstw kulturowych reprezentujących moment 
zasypywania fosy oraz późniejszego narastania w procesie osadniczym. Z warstw tych 
pozyskano wiele cennego materiału zabytkowego, głównie ceramiki, ale także kawałki 
skóry, przęśliki i przedmioty z żelaza, z których najbardziej okazały był topór. Licznie 
występowały też kości zwierzęce oraz przedmioty z tego surowca. 

Wykonano dokumentację rysunkową, fotograficzną i opisową oraz inwentarze 
dokumentacji materiału zabytkowego. Całość będzie przedmiotem szerszego opraco
wania. 

Badania nie będą kontynuowane. 

zamek późnośredniowieczny (XIII/XIV-XVI w.) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu 1997 roku miały charakter ra

towniczy. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 25m2. 

Ruiny zamku w Olsztynie były rozpoznawane metodami archeologicznymi przez 
Włodzimierza Błaszczyka w łatach 1959-60 i 1969. Przyczyną podjęcia badań było 
odsłonięcie przez nieznanych sprawców górnych partii murowanego obiektu zlokalizo-



wanego na zamku górnym, u stóp cylindrycznej wieży, po jej północno-wschodniej 
stronie. 
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Wykop badawczy, o wymiarach 5 x 5 m, objął teren bezpośrednio przylegający ~ 
do wieży, a w jego centrum znalazły się widoczne częściowo na powierzchni resztki z 
murów cysterny na wodę. Została ona zbudowana w kształcie ściętego stożka. Cem- fa 

0.:: 

browinę wzniesiono z dobrze obrobionych, łamanych bloków kamienia wapiennego, •<./) 
UJ 

których przeciętne wymiary miały długość 30 cm, a szerokość dochodziła przeważnie li 
do 20 cm. Kamienie byty układane warstwowo a złączono je mocno zaprawą wapien- '2 
ną. Dno cysterny stanowiła wylewka wapienna. Najprawdopodobniej wewnętrzne 
lico cembrowiny było wyprawione zaprawą wapienną grubości ok. 3-4 cm. Świadczą 
o tym tak wyprawione zachowane partie w części północno-wschodniej i w części 
południowo-zachodniej. Głębokość zachowanej do dzisiaj cysterny wynosi 31 O cm. 
Średnica wnętrza najwyżej zachowanej partii cembrowiny miała wymiar 365 cm, 
a na poziomie wylewki 215 cm. Pojemność zbiornika na wodę przekraczała zatem 
z pewnością 21m3, jak można wnosić z obliczeń na podstawie wymiarów zachowanej 
cembrowiny. Wylewka wapienna, o grubości przeciętnie 30 cm, została położona już 
po pewnym okresie użytkowania cysterny. Dowodzi tego występowanie pod wylewką 
cienkiej warstwy kulturowej. 

Wyznaczenie precyzyjnej daty zbudowania cysterny nie jest obecnie możliwe, gdyż 
nie udało się, z powodu bardzo złej pogody, wyeksplorować warstw po zewnętrznej stro
nie cembrowiny. Mały, założony po południowej stronie cysterny wykop sondażowy, 
którego głębokość sięgnęła zaledwie 30-40 cm, miał raczej za zadanie uchronić wnętrze 
zbiornika przed zamuleniem. Jednakże już w wierzchnich warstwach owego sondażu 
wystąpiły ułamki naczyń glinianych, które można datować na XN wiek. Nie ulega 
wątpliwości, że cysterna przestała pełnić swą pierwotną funkcję w XVI wieku, o czym 
świadczy chronologia zabytkowego materiału odkrytego w jej zasypisku. Na podstawie 
dotychczasowych rozpoznań archeologicznych można podjąć próbę jedynie hipotetycz
nego odtworzenia dziejów murowanego zbiornika na wodę. Z ostatecznymi ustaleniami 
na ten temat musimy poczekać do następnych sezonów wykopaliskowych, gdy zostaną 
zbadane warstwy kulturowe przylegające od zewnątrz do cembrowiny cysterny. 

Przy obecnym stanie rozpoznania najwięcej trudności sprawia określenie czasu 
zbudowania cysterny. Odkrycie na zewnątrz cembrowiny ułamków naczyń glinianych, 
których chronologię wstępnie wyznaczamy na XN wiek, może sugerować, że właśnie 
w tym wieku przystąpiono do wznoszenia tego jakże ważnego elementu zamku. Nie 
możemy jednakże wykluczyć jeszcze wcześniejszej chronologii, np. końca XIII wieku. 
Wiele przesłanek wskazuje, że cysternę zbudowano jednocześnie z cylindryczną wieżą, 
jednakże W. Błaszczyk, mimo przeprowadzenia badań wykopaliskowych we wnętrzu 
wieży, nie podjął próby określenia czasu rozpoczęcia jej budowy. Odwołując się zatem 
jedynie do małopolskich analogii, można umieszczać jej początki albo w końcowej fazie 
XIII wieku, albo w pierwszych dziesięcioleciach następnego stulecia. W tym przypadku 
nie możemy liczyć na wsparcie naszych ustaleń wynikami analizy źródeł pisanych, gdyż 
z początkowych okresów funkcjonowania zamku są one nieliczne i bardzo lakoniczne. 
Pierwszą wiadomość o istnieniu studni w obrębie olsztyńskiej warowni znajdujemy 
w dokumencie z roku 1411. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy sądzić, iż przekaz 
ten dotyczy zbadanej przez nas cysterny. 

Znacznie bardziej udokumentowane są przypuszczenia na temat kresu użytkowa
nia cysterny. Podbudowę dowodową tworzą bowiem wyniki analizy chronologicznej 
zabytków odkrytych w jej zasypisku. Ogólnie cały materiał pozyskany z wyróżnionych 
warstw kułturowych należy datować na XVI wiek. Można się ponadto pokusić o bardziej 
szczegółowe odtworzenie dziejów cysterny. Nie powinno nas dziwić, że w jej wnętrzu 
nie odkryliśmy zabytków z XIV wieku, na który to okres można hipotetycznie datować 
okres użytkowania zbiornika. Z pewnością dno cysterny było regularnie czyszczone 
i dlatego brak jakichkolwiek przedmiotów z tego czasu. Wydaje się ponadto, że przy 
końcu XV wieku podjęto próbę uszczelnienia jej dna. Być może na skutek powsta
nia pęknięć w podłożu skalnym woda uciekała ze zbiornika. By przeciwdziałać temu 
zjawisku, na dnie cysterny położono wylewkę z zaprawy wapiennej. Możemy sądzić, 
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że tej reperacji dokonano przy końcu XV wieku lub na samym początku następnego 
stulecia. Dowodzi tego znalezisko monety na pograniczu warstwy wylewki i cienkiej 
warstwy kulturowej, zalegającej bezpośrednio na podłożu skalnym. Moneta zachowała 
się w słabo czytelnym stanie, lecz nie ulega wątpliwości, że jest to srebrny denar kra
kowski typu III. Nie udało się natomiast określić odmiany denara. Należy go zaliczyć 
zapewne do odmiany l lub 2. Jeżeli przyjmiemy pierwszą ewentualność, to moneta 
reprezentuje denar wybijany po roku 14 79 przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Je żeli 
natomiast zaliczymy ją do odmiany 2, to należy ją datować na czasy panowania króla 
Jana Olbrachta, czyli na lata 1492-1501. 

Być może i ten zabieg mający na celu uszczelnienie dna cysterny nie przyniósł 
spodziewanych rezultatów lub też taki prymitywny zbiornik na wodę przestał być 
użyteczny {w pierwszej połowie XVI wieku istniała już studnia wydrążona w skale na 
terenie północno-wschodniego podzamcza), skoro wkrótce zaczęto go traktować jako 
śmietnik i wnętrze cysterny zostało zasypane. 

Zespół zabytków ruchomych odkrytych w warstwach zasypiskowych cysterny jest 
niezwykle bogaty i cenny. Stanowi jeden z liczniejszych, zwartych zbiorów ceramicznych 
odkrytych w Małopolsce i po pełnym opracowaniu z pewnością dostarczy bardzo waż
nych wyznaczników chronologicznych pomocnych w datowaniu warstw kulturowych 
z początków okresu nowożytnego. Ogółem odkryto 6279 ułamków naczyń glinianych. 
W tym obfitym zbiorze wyróżniono: 517 fragmentów wylewów, 335 fragmentów den 
i części przydennych, 28 fragmentów uch i 14 fragmentów pokrywek. Niezbyt licznie 
wystąpiły w warstwach tworzących zasypiska cysterny ułamki kafli. Odkryto jedynie 63 
fragmenty. Nieco więcej pozyskano znalezisk szklanych- przeważnie ułamków naczyń. 

Zbiór zabytków szklanych zawiera 99 fragmentów. Wśród przedmiotów metalowych, 
których zestaw obejmuje 173 zabytki, znakomitą większość stanowią gwoździe, zacho
wane w całości lub we fragmentach. Najbardziej liczny zespól znalezisk tworzą kości 
zwierzęce. W wypełnisku cysterny odkryto lO 623 fragmentów lub całych kości. Zbiór 
zabytków os teologicznych powinien zostać poddany szczegółowym analizom, stanowi on 
ważny materiał do studiów nad poziomem konsumpcji i strukturą spożycia ówczesnych 
mieszkańców olsztyńskiego zamku. 

Cembrowina cysterny została poddana zabiegom konserwatorskim i budzi duże 
zainteresowanie licznych turystów zwiedzających olsztyńskie zamczysko. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w: "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku", s. 178-183. 

patrz: neolit 

. 

patrz: wczesne średniowieczne 

. 

ratusz gotycki i nowożytny (XV-XX w.) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 30 lipca do l O września przez 

mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Urząd Miasta 
w Ostródzie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 370m2. 

Badania archeologicznie w Ostródzie na st. I- wykop 7 objęły swym zasięgiem za
chodnią część Placu Tysiąclecia, na którym do 1945 roku stał budynek ratusza. Miały 
one na celu odsłonięcie i zadokumentowanie reliktów architektonicznych poszcze
gólnych faz funkcjonowania ratusza w celu ich uczytelnienia w terenie. Odsłonięto 
wschodnią część budynku ratusza gotyckiego, którego początki sięgają pierwszej połowy 
XV w. Udało się stwierdzić, że miał on około220m2 (10,68 x 21,35 m), a więc był 
niewielkich rozmiarów i że posadowiono go na solidnych fundamentach z kamienia 
łączonego na zaprawę wapienną. Odsłonięto je między 4 a 16 metrem długości wykopu 
i 2 a 14 m jego szerokości. Zachowała się tu wschodnia część budynku wraz z fragmen-
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tern ściany działowej biegnącej po osi orientacji budynku. Mimo licznych remontów, ~ 
u 

z których największy miał miejsce w latach 1754-1757 i przeróbek budek przetrwał do w 

1988 roku, kiedy to strawił go pożar. Potwierdzono ponadto, iż był on orientowany po osi ~ 
wschód-zachód oraz fakt, iż już w XVII w. wokół budynku wznoszone były liczne zakłady z 

o 
rzemieślnicze, tzw. budy, które zlikwidowano dopiero po pożarze . Ratusz nowożytny ~ 

(wzniesiony w 1792 r) miał364m2 i założony był na planie prostokąta o wymiarach ·~ 

około 14 x 26m. Jego orientacja została zmieniona na północno-południową. Posado- .~ 
wionogo na słabych fundamentach kamiennych łączonych na glinę o szerokości około ·2 
1,1 m. W znacznej części był to budynek niepodpiwniczony. Na podstawie osłoniętych 
fragmentów ratusza gotyckiego ustalono, iż w średniowieczu modułem miary długości 
w Ostródzie była stopa o wartości 0,305 m. Fundamenty odsłonięte niemal w całości 
(poza skrajem północnym) zostały uchwycone między zerowym a 14 m szerokości i ze
rowym a 22 m długości wykopu. W końcowej fazie użytkowania budynku (ostatnie 50 
lat między końcem XIX w., a początkiem lat czterdziestych XX w. był on wielokrotnie 
remontowany i przerabiany, jednak zachował swoją pierwotną formę i orientację. 
Udało się ponadto pozyskać duży zbiór zabytków ruchomych w postaci fragmentów 
naczyń ceramicznych, z których wyklejono wiele form i typów, kafli miskowych (bardzo 
nieliczne fragmenty) i płycinkowych (wiele całych i dających możliwość całkowitej 
rekonstrukcji dużych fragmentów) fragmentów fajek ceramicznych (główki i cybuchy), 
przedmiotów ze szkła, 3 monety (trojak królewski koronny z 1684 r., 2 szelągi toruńskie 
z 1762 i 1763 r.) oraz pojedyncze egzemplarze innych zabytków wydzielonych, takich 
jak: 2 fragmenty jednego grzebienia kościanego, fragment zabawki w postaci tylnej 
części barana glinianego, fragment mosiężnej sprzączki pasa oraz kilka mało charakte
rystycznych i silnie skorodowanych przedmiotów żelaznych. Ponadto znaleziono wiele 
fragmentów kości zwierzęcych. 

Materiały przechowywane są w Archiwum PSOZ w Olsztynie, Muzeum Warmii 
i Mazur w Olsztynie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

nawarstwienia średniowieczne i nowożytne (XN-XX w.) 
Nadzory archeologiczne podczas budowy kolektora ściekowego, przeprowadzone 

w okresie od 28 sierpnia do 19 grudnia przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO
ADAM). Finansował Urząd Miejski w Pasymiu. Pierwszy sezon badań. Nadzorowano 
wykopy liniowe o łącznej długości 2567 m. 

Nadzory na st. 3: wykopy 2a- 6 objęły swym zasięgiem obszar starego miasta wraz 
z terenami przyległymi. Wykopy, prowadzone zgodnie z projektem realizacyjnym Ue
dynie w nielicznych przypadkach zmieniono przebieg nitki kanalizacyjnej, głównie na 
skutek interwencji prywatnych właścicieli działek), oznaczono numerami od 2 do 6. 
Niektóre z nich w momencie zmiany kierunku zostały dodatkowo oznaczone małymi 
literami (2a do 2g, 3a-3b, 4a-4b, 5 do 5e). Sprawowano również nadzory w obrąbie 
wykopów, które przebiegały poza obrębem starego miasta, nawet w znacznym odda
leniu od niego. W tych przypadkach, ze względu na brak regularnych nawarstwień 
stratygraficznych, ograniczono się jedynie do wykonania serwisu fotograficznego oraz 
obserwacji nawarstwień i ich opisu w dzienniku badań archeologicznych. W surnie 
nadzory przeprowadzono w obrębie wykopów liniowych o łącznej długości 2567 m 
i głębokości od l do 7 m. W tym w formie rysunkowej w postaci profili zadokumento
wano 447,2 m długości wykopów oraz w postaci rzutu poziomego 31,4 m. Pozyskano 
bardzo liczne zabytki w postaci fragmentów ceramiki naczyniowej i kafli piecowych 
o szerokim spektrum chronologicznym, poczynając od późnego średniowiecza po okres 
współczesny. Najciekawsze materiały wystąpiły w obrębie wykopu 3b, a konkretnie 
w piecu garncarskim, na który natrafiono przy profilu południowo wschodnim, między 
17 a 19m. Oprócz fragmentów ceramiki naczyniowej, wystąpiła tu renesansowa ma
tryca do tłoczenia kafli płycinowych (z 1583 r.), kafel miskowy, oraz liczne fragmenty 
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kafli płytowych i miskowych. Matryca przedstawia popiersie brodatego mężczyzny 
w berecie i futrzanej szubie. Pod szubą mężczyzna jest ubrany w koszulę marszczoną 
wokół szyi i ozdobioną kryzą charakterystyczną dla mody w epoce renesansu. Detale 
stroju są tak realistyczne, że chronologia nie budzi tutaj żadnych wątpliwości. Popiersie 
mężczyzny umieszczone zostało na tle portalu. Boki portalu stanowią kolumny wsparte 
na prostych bazach. Relief głowic jest dość niewyraźny. Można się jednak dopatrzyć 
po stronie zewnętrznej każdej głowicy motywu głowy ujętej z profilu. Górną część 
głowicy wieńczą półrozety. W zwieńczeniu łuku portalu jest koło, po bokach, którego 
znajdują się arabeski tłoczone w drobne kółeczka. Nad głowicami kolumn występują 
poprzeczne paski, z których prawy tłoczony jest w kółka. Przestrzeń między maskami 
i arabeskami wypełniona jest rytymi rowkami, które przecinają się, tworząc romboi
dalną, nieregularną kratkę. Nad portalem w prawym i lewym górnym rogu matrycy 
znajdują się odciski twarzy męskich, ujętych z profilu. Odciski te są dość niewyraźne 
i znajdują się w obramowaniach kształtem przypominających herby. Głowa w lewym 
rogu jest na tyle wyraźna, iż można zauważyć zarys wąsów i brody. Całość reliefu ma
trycy znajduje się w obramowaniu o grubości± 0,6 cm. Ponadto wyklejono jedno duże 
naczynie kulistodenne, również z drugiej połowy XVI w. Naczynie to prostą krawędź 
oraz potrójną listwę dookolną na największej wydętości brzuśca . Swym kształtem przy
pomina pradziejowe popielnice i raczej mało prawdopodobne jest, aby jego pierwotne 
przeznaczenie wiązało się z obróbką i przechowywaniem pokarmów. Być może należy 
je wiązać ze staropruskimi pochówkami późnośredniowiecznymi znanymi m.in. ze 
Stabławek. Ze względu na niewielką szerokość wykopu oraz fakt, iż prowadzony on był 
w ulicy, nie było możliwości wykonania pełnej eksploracji pieca, którego zasadnicza 
część wchodzi w profil południowo-zachodni. Dlatego też po wykonaniu podstawowej 
dokumentacji odsłoniętego fragmentu pieca wykop zasypano, pozostawiając zasadniczą 
jego część z wypełniskiero w profilu południowo-zachodnim. Sam piec obsypany był 
żółtym piaskiem i na takim też podłożu został posadowiony. Jego długość wynosiła 
1,6 m, zrekonstruowana wysokość natomiast około 0,8 m. Górna część pieca została 
zniszczona w 1898 r. podczas układania nitki gazociągu wzdłuż ulicy Tylnej. Piec wy
konano z cegły renesansowej, której uchwycona wysokość wynosi 8 cm., szerokość 
zaś 16 cm. Długości nie udało się uchwycić ze względu na duże zniszczenie cegieł (na 
odsłoniętym odcinku nie zachował się ani jeden egzemplarz w całości). Wypełniska 
pieca stanowił liczny materiał zabytkowy, którego niewielką część wyeksplorowano, 
natomiast większość pozostała w profilu południowo-zachodnim. Z innych zabytków 
odsłoniętych i pozyskanych podczas prowadzonych nadzorów wymienić należy elemen
ty drewniane określone wstępnie jako pozostałości młyna (wykop 5) oraz drewniany 
element z rączką, którego przeznaczenie jest trudne do określenia, a który prawdo
podobnie pochodzi z jego osprzętu. Młyn ten został wydzierżawiony miastu w 1429 r. 
przez krzyżaków. Zachowane elementy poddano badaniom dendrochronologicznym, 
które dały daty zamykające się w przedziale od 1316 do 1419 r. Młyn został wzniesiony 
prawdopodobnie w drugiej połowie XIV w., co nie wyklucza możliwości użycia do jego 
budowy lub napraw drewna ściętego o wiele wcześniej. Zadokumentowane elementy 
drewniane młyna pozwalają stwierdzić, iż miał on wymiary 7, l x 5,4 m i został wzniesiony 
w konstrukcji ryglowej. Jak wynika z analizy rzutu, ściany obiektu wzniesiono z grubych 
dranic zaciosywanych na pazę i wpust ściśle do siebie dopasowanych. Technika łączenia 
wygląda w ten sposób, że jedna dranica posiadała dwie pazy, następna zaś dwa wpusty 
i tak na przemian. Dranice te ściśle przylegały do poziomej beli konstrukcyjnej. Oprócz 
elementów pionowych uchwycono także fragment podłogi, ułożonej również z grubych 
dranic na poziomych legarach, przy czym skraj (np. zachowany południowo-wschodni) 
opierał się na wycięciu w beli poziomej . a dodatkowo każda dranica była z nią połą
czona za pomocą pionowych kołków drewnianych. W kierunku północno zachodnim 
od reliktów budynku wystąpiły pionowe pale w dających się wydzielić grupach po dwa 
w odległości od 1,6 do 2m. Mamy tu do czynienia prawdopodobnie z pozostałościami 
po pomostach w pobliżu młyna oraz prymitywnej zabudowie na podmokłym gruncie. 
Niestety zachowały się jedynie dolne partie pali, a niewielka szerokość wykopu nie 
pozwala na dokładną interpretację tej zabudowy. 
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Materiały przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 
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Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 września do 8 c.:: 
lO października przez mgr. mgr. Wojciecha Grabowskiego i Mieczysława Buczyńskiego ~ 
{Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze). Finansowane przez PSOZ i Muzeum Okręgowe li 
w Jeleniej Górze. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 22m2• '2 

Założono 3 wykopy: 1/97 (5 x l m) zlokalizowano w części zachodniej stanowiska, 
II/97 (15 x 0,5 m) poprowadzono od wschodniej krawędzi wykopu 1/65 w kierunku drogi 
leśnej do Piechowic, 111/97 (15 x 0,5 m) od południowo-wschodniego narożnika wyko
pu 1/65 w kierunku południowym, N /97 (2 x l m) usytuowano we wschodniej części 
stanowiska. W wykopie sondażowym 1/97 nawarstwienia układały się następująco: do 
głębokości 30 cm warstwa darni i humusu, do głębokości 50-55 cm- poziom ilastego, 
jasnożółtego żwiru. W spąguhumusu natrafiono jedynie na 4 fragmenty naczyń glinia
nych, datowanych na XIV-XV w. W wykopie 11/97 do głębokości 30-35 cm- jasnożółty 
żwir. Na niewielkich odcinkach w spągu warstwy humusowej zlokalizowano niewyraźne 
zaciemnienia, zanikające w żwirze. Z miejsc tych pozyskano liczne fragmenty naczyń gli
nianych, fragmenty donic szklarskich oraz sprzączkę żelazną. W wykopie III/97 warstwa 
darni wystąpiła do głębokości 15 cm. W odległości 2 m od północnej krawędzi wykopu 
natrafiono na regularną warstwę kamieni łączonych żwirem oraz gliną. Konstrukcja 
rozciągała się na długości 3 m. Poniżej zalegał trzydziestocentymetrowy poziom jasnego 
żwiru. Z wykopu III/97 wydobyto liczne fragmenty naczyń glinianych oraz fragmenty 
donic szklarskich, datowanych na XIV-XV w. W wykopie N/97 do głębokości 15 cm 
wystąpił humus, poniżej, do głębokości 30 cm, ciemny żwir. Pozyskano stąd jedynie 2 
fragmenty naczyń glinianych, datowanych na XN-XV wiek. 

ślady osadnictwa średniowiecznego 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Leszka Berdulę (Muzeum 

Archeologiczne we Wrocławiu). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne we 
Wrocławiu. 

Nowoodkryte stanowisko ujawnione po powodzi (średniowiecze?). Badania ra
townicze polegające na inwentaryzacji śladów osady, odsłoniętych podczas powodzi 
z lipca 1997 roku. 

Materiały znajdują się w Muzeum w Wałbrzychu. 

Badania będą kontynuowane. 
l ·."" 1'. • • ..... _ ... ,a>i/-'"z : ... .'"',:,·_·-;:; -.l, . •' -. ,..,_• ~ '.. . - ·. '"'..''• '• • ' ' . ''_ .• • 1 l'l 

PIWNICE WIELKIE, st. l, 
gm. Wielbark, 
woj. olsztyńskie, 
AZP 33-65/1 

średniowieczny wal podłużny, tzw. Stary Wał 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr hab. Elżbietę Kowalczyk. 

Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 52m2. 

Wykop o wymiarach 13 x 4 m założono na południowym (zachowanym) fragmencie 
wału, na granicy oddziałów leśnych nr 544 i 528 leśnictwa Karolinka w nadleśnictwie 
Wielbark. Badany obiekt, widoczny na jednym z arkuszy rękopiśmiennej mapy grani
cy polsko-pruskiej S. Suchodolskiego z 1706 r., został zinwentaryzowany w sierpniu 
1996 roku. Stanowi on część większego systemu wałów podłużnych, ciągnących się 
na przestrzeni kilkudziesięciu km w lasach na pograniczu mazowiecko-pruskim, pra
wie równolegle, w odległości kilku, kilkunastu km na pólnoc od granicy państwowej, 
wyznaczonej w 1343 r., a dokladniej jest to środkowy odcinek tzw. Walu Piwnickiego 
(nazwę tę wprowadzono ze względu na powtarzalność nazwy Stary Wal na badanym 
obszarze), który zachował się w kilku fragmentach. Długość tego rodzaju obiektów 
oraz stan ich zachowania powoduje, że rejestrowane są one zazwyczaj jako osobne 
stanowiska na obszarze kilku arkuszy AZP. Tak jest i w tym przypadku, i dlatego inny 
badany fragment tego obiektu jest zarejestrowany jako Wielbark, gm. loco, st. XXIX, 
AZP 32-65/16 (patrz niniejszy tom Informatora). 
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PtOCK, st. PSM 63, 
ul. Grodzka 6, 
woj. płockie, 
AZP 50-54 

PtOCK, st. PSM 62, 
Pl. 13-tu Straconych, 
woj. płockie, 
AZP 50-54 

Tegoroczny wykop objął nasyp wału i dwa rowy leżące po obu jego stronach. 
W trakcie prac stwierdzono, że nasyp posiadał drewnianą konstrukcję wewnętrzną, 
która zachowała się w postaci spalonych lub nadpalonych i częściowo spróchniałych, 
rozdartych pni drzewnych (zapewne sosnowych). Ułożone były one wzdłuż obu skrajów 
piaszczystego nasypu. Od strony południowego skraju nasypu konstrukcja ta zachowała 
się w trzech warstwach, a od strony jego północnego skraju tylko w jednej warstwie. 
Był to rodzaj szalowania układanego w trakcie sypania nasypu. Nadpalenie konstrukcji 
drewnianej było, jak się wydaje, wynikiem działań zmierzających do zniszczenia obiektu, 
ale ogień nie wniknął do głębiej posadowionych elementów konstrukcji. Pierwotna 
szerokość nasypu, mierzona na poziomie humusu pierwotnego, wynosi około 4,4 m, 
a zachowana wysokość osiąga około 0,6 m. Wymiary obu rowów, przy zróżnicowanej 
głębokości, wynoszą: południowego - szerokość około 2,8 m, głębokość około 0,8 m, 
północnego - szerokość około 3 m i głębokość około 0,9 m. Szerokość całej budowli 
przekraczała zatem 10m. Wypełniska rowów stanowił piasek przemieszany, zwłaszcza 
z części spągowej, z fragmentami węgli drzewnych, pochodzącymi ze spalonej konstrukcji 
drewnianej nasypu. Nie odsłonięto żadnych zabytków ruchomych. 

Badania nie będą kontynuowane. 

miasto średniowieczne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone od czerwca do września 1997 r. przez mgr. 

mgr. Andrzeja Gołębnika i Macieja Wąsika (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski) . 
Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inwestycji Komunalnych w Płocku. Przebadano 
powierzchnię 345 m2. 

Prace wykopaliskowe na terenie posesji Grodzka 6 pozwoliły na zadokumentowanie 
stratygrafii, układu przestrzennego reliktów drewnianej architektury i poziomu stropu 
calca. Pogłębiły one znajomość pierwotnej topografii terenu zajętego przez miasto i po
zwoliły na odtworzenie przemian przestrzennych oraz pierwotnej parcelacji tego rejonu 
(z pocz. XIV w). Wyróżniono VIII faz i kilkadziesiąt poziomów użytkowania terenu od 
l ćwierci XIV w. do czasów współczesnych. Odkryto liczne relikty zabudowy w postaci 
budynków drewnianych o konstrukcji zrębowej, warsztat rzemieślniczy, studnie, latryny 
itp. Pośród inwentarza materiału zabytkowego największy udział obok ceramiki mają 
wyroby metalowe i kościane . 

Materiał w posiadaniu Zespołu Archeologiczno-Konserwatorskiego. 
Badania zakończono. 

miasto średniowieczne 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od sierpnia do listopada 

1997 r. przez mgr. mgr. Andrzeja Gołembnika i Macieja Trzecieskiego (Zespół Arche
ologiczno-Konserwatorski). Finansowane przez Urząd Miasta w Płocku. Przebadano 
powierzchnię 359m2. 

Badania wykopaliskowe były kontynuacją prac rozpoczętych w roku 1996, na sta
nowisku PSM 52. Celami badań były: prześledzenie początków zasiedlenia tej części 
średniowiecznego Płocka oraz zlokalizowanie rozebranej po 1945 r. murowanej synagogi 
i rozstrzygnięcie zagadnień pojawienia się na tym terenie ludności żydowskiej. W trakcie 
badań wyróżniono 253 warstwy, 280 konstrukcji. Inwentarz zabytków liczy 5452 pozycje, 
w tym: 5141 fragmentów naczyń ceramicznych, 4 2 przedmioty metalowe, 6 monet, 41 
naczyń szklanych, 124 kafle, 9 przedmiotów drewnianych, 2 przedmioty gliniane i 2 
przedmioty kościane. Ponadto 16 pozycji inwentarza to 4 74 sztuki odpadków wyrobów 
skórzanych i fragmentów obuwia, a 81 pozycji inwentarza stanowią kości zwierzęce. 
Wyróżniono łącznie XII faz użytkowych. Odsłonięto pozostałości XIX wiecznej synagogi, 
określono jej wymiary i sposób budowy. 

Materiały i dokumentacja w Zespole Archeologiczno-Konserwatorskim. 
Badania zakończono. 



POLKOWICE, 
Stare Miasto, 
gm. loco, woj. legnickie 

gm./oco, woj. gdańskie, 

AZP4-42 

miasto średniowieczne ~ 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 19 maja do 9 lipca ~ 
przez mgr. Wacława Pogorzelskiego. Finansowane przez Głogowskie Przedsiębiorstwo ~ 
Inżynieryjno-Budowlane GPIB SA. Przebadano powierzchnię 1375 m2• z 

Prace prowadzono na kwartale zachodnim Starego Miasta w Polkowicach z powo- @ 
C<: 

du przeznaczenia tego terenu pod zabudowę. Obejmowały one przyrynkową pierzeję -<n 
UJ 

zachodnią, na której zlokalizowane były w przeszłości posesje od nru od 31 do 3 7. .~ 

Przebadany obszar obejmował I i II strefę zagospodarowania przestrzennego działki ·2 
mieszczańskiej. Wyeksplorowano pozostałości po 23 obiektach, wśród których wy
różniono fragmenty budynków mieszkalnych i obiekty gospodarcze. W trakcie prac 
pozyskano: 3 pokrywki, l patelnię, 6 naczyń, kufel, 4409 fragmentów naczyń, 869 
fragmentów kafli, 11 fragmentów gąsiorów, przęślic, 2 fajki, glinianą figurkę, ozdobę 
glinianą, 15 fragmentów kości, obrączkę, monetę, zawias, stopę lichtarza, siekierę, 2 
rozcieracze. Cerarnikę o kolorze stalowoszarym, szarym, ciemnoszarym datowano na 
XIV-XY w. Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować, że obszar obejmujący teren 
na zachód od ratusza był zagospodarowany od schyłku XIII w. po okres współczesny. 
Fragmenty naczyń obtaczanych sugerują możliwość istnienia osadnictwa w tej części 
miasta przed Lokacją w 2 pol. XIII w. 

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

Badania nie będą kontynuowane. 

zamek z wczesnego średniowiecza, późnego średniowiecza i nowożytoości 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Martynę Milewską i prof. 

Jerzego Kruppe. 
Dwumiesięczny sezon wykopaliskowy roku 1997 stanowił kontynuację realizacji 

długofalowego programu badawczego, którego celem jest rozpoznanie dziejów założenia 
zamkowego. Wyniki lat ubiegłych (1991-1996) ukierunkowały prace tegoroczne. Skon
centrowano się przede wszystkim na pozyskaniu brakujących danych, umożliwiających 
wyznaczenie zasięgu przestrzennego terenu zamku od strony zatoki, zarówno w późnym 
średniowieczu jak w czasach nowożytnych. Prace te miały jednocześnie dostarczyć 
dalszych danych na temat istniejącego w tym rejonie systemu fortryfikacyjnego. 

W tej sytuacji powrócić należało do kwestii częściowo odsłoniętego dwa Lata wcześ
niej fundamentu późnośredniowiecznej budowli w północno-zachodnim narożniku 
założenia zamkowego (wykop 15). Konieczne bowiem było uzyskanie pełniejszych 
informacji na ten temat, m. in. o jej wymiarze i sytuacji stratygraficznej, by móc podjąć 
próbę interpretacji obiektu. W systemie obronnym zamku, zarówno późnośredniowiecz
nego jak nowożytnego był to zawsze punkt newralgiczny, o czym dodatkowo świadczą 
informacje zawarte w lustracji z 1928 r. oraz plan F. Getkanta z 1634 r. 

Sprawą istotną, która dotąd nie doczekała się udokumentowanej odpowiedzi jest 
kwestia zniszczeń nawarstwień kulturowych poczynionych w związku z częściowo zre
alizowaną, najprawdopodobniej na początku lat sześćdziesiątych, budową wytwórni 
obuwia na obszarze dawnego dziedzińca zamkowego a obecnego skweru. Jest to bo
wiem jedyne jeszcze miejsce dostępne do badań archeologicznych w tej partii założenia 
zamkowego. 

Problemem badawczym stale towarzyszącym wykopaliskom na zamku w Pucku jest 
także nierozwiązane dotąd zagadnienie lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodu 
kasztelańskiego książąt pomorskich. W historiografii Pomorza Gdańskiego wskazuje się 
bowiem na możliwość umiejscowienia go na terenie późniejszego, zamku krzyżackiego. 

Dotychczasowe prace pozwalają przyjąć, iż liczyć się należy na badanym terenie z istnie
niem osadnictwa wczesnośredniowiecznego nawet już w IX w., nie dostarczyły jednak 
przekonujących świadectw na temat wzniesienia grodu w drugiej połowie Xlll w. Nie 
wyklucza to jednak możliwości ich pozyskania w czasie dalszych badań. 

W toku realizacji przyjętego na ten rok programu wykonano cztery wykopy o łącz
nej powierzchni 78 m2 i 230 m2 przebadanych nawarstwień kulturowych. Głębokość 
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wykopów była zróżnicowana w zależności od miejsca ich lokalizacji i wynosiła od 2,0 
do 5,0 m od poziomu terenu. 

Wyniki badań lat ubiegłych doprowadziły do stwierdzenia, że konfiguracja terenu 
od strony zatoki w czasach krzyżackich musiała być zasadniczo odmienna od istniejącej 

obecnie. Pierwszy budynek zamkowy nazywany później "kamienicą starą", posadowiony 
był bowiem na niewielkim piaszczystym wyniesieniu, blisko krawędzi naturalnego stoku 
nad strugą młyńską. Ograniczało to zatem przestrzenne możliwości rozplanowania 
pierwotnego założenia od strony morza. Stwierdzono również, iż w czasach nowożyt
nych obszar zajmowany już przez zamek starościński poszerzono w tym miejscu o około 
8 - 9 m przez nadsypanie stoku. Świadectwem tych prac ziemnych były odsłonięte 
warstwy zasypiskowe sięgające do głębokości około 4,0 m od obecnego poziomu te
renu. Stabilizowano je poprzecznymi murami oporowymi a na końcu palisadą z pali 
dębowych, biegnącą wzdłuż podnóża sztucznie uformowanego wyniesienia. Badania 
dendrochronologiczne pozwalają przyjąć, iż prace nad poszerzaniem obszaru zamkowe
go przeprowadzono najwcześniej w 1568 r. Dęby użyte do wykonania palisady zostały 
bowiem ścięte pomiędzy kwietniem a lipcem tegoż roku. Inwestycję tę przypisać zatem 
należy kasztelanowi gdańskiemu i staroście puckiemu Janowi Kostce. 

Ustalenia powyższe dotyczą jednakże północno-zachodniej części założenia zamko
wego. Poszukiwać zatem należało danych o pierwotnym ukształtowaniu terenu w jego 
partii wschodniej . Zlokalizowane w tym rejonie dwa wykopy potwierdziły poprzednie 
informacje. Stok naturalnego piaszczystego wyniesienia terenu, na którym Krzyżacy na 
przełomie XIV i XV wieku wznieśli zamek biegł nadal niemal w prostej linii. Stwier
dzono także, jak w wykopach poprzednich, ostro opadającą po stoku warstwę grubego 
gruzu ceglanego, będącą świadectwem prowadzonych w tym czasie prac budowlanych. 
Powtórzyła się również sytuacja stratygraficzna obrazująca dalsze losy terenu w czasach 
nowożytnych a więc jego poszerzenie przez nadsypanie. Przyjąć przeto można, iż zarów
no w późnym średniowieczu jak w czasach późniejszych granica założenia zamkowego 
od strony Małego Morza biegła w linii prostej po osi wschód - zachód. Dla okresu 
nowożytnego wniosek ten znajduje potwierdzenie na planie F. Getkanta. 

Wyjaśnieniu wspomnianej już kwestii istnienia późnośredniowiecznej budowli 
w północno-zachodnim narożniku zamku służył wykop 20 założony w bezpośredniej 
bliskości poprzedniego. Dwa sezony wcześniej odsłonięto na głębokości około 3,5 m 
od poziomu terenu kamienne fundamenty budynku o wymiarach 3,5 x 3,5 m, którego 
podłogę stanowiła ceglana posadzka. W czasie eksploracji zalegającej nad nią warstwy 
znaleziono krzyżacki brakteat z krzyżem greckim datowany na okres po roku 1416. 
W omawianym sezonie w analogicznej sytuacji stratygraficznej, tj . pod grubą warstwą 
śmieci z XIX i XX w. oraz zasypiska fosy z XVI - XVIII w. na analogicznej głęboko
ści natrafiono na dalszą część fundamentów tego budynku. Wnętrze jego stanowiła 
również ceglana posadzka. W wyniku tegorocznych badań przyjąć trzeba, iż była to 
budowla prostokątna, orientowana po osi północ- południe, o wymiarach 6 x 4 m. Jej 
kamienny fundament został płytko wkopany w zalegającą poniżej warstwę intensywnie 
czarnej, mazistej i wilgotnej ziemi z resztkarni zbutwiałego drewna, która zalegała na 
podmokłym piasku calcowym. Z warstwy tej wydobyto fragmenty glinianych naczyń 
wczesnośredniowiecznych oraz kości zwierzęce. 

Wykop 17 założono w północno-wschodniej części skweru, w jego najwyższym 
punkcie. Zakładano bowiem, iż zachowały się tu nawarstwienia kulturowe co najmniej 
po wiek XIX, gdyż reszta została zniwelowana w czasie powojennych prac budowlanych. 

Przypuszczenia okazały się słuszne, bowiem układ stratygraficzny prawie w całej pół
nocno-wschodniej partii wykopu okazał się nienaruszony. Piaszczysty zorsztynizowany 
calec osiągnięto przeciętnie na głębokości 2,2 m poniżej poziomu terenu. Odłożyła się 

na nim cienka warstewka ciemnobrunatnej ziemi, a na niej zalegał pył i różnej grubo
ści gruz ceglany z grudkami zaprawy. Analogiczne obserwacje poczyniono dotychczas 
w innych eksplorowanych wykopach i interpretowano je jako świadectwo pierwszych 
prac budowlanych na tym terenie. W tym przypadku w grę wchodzić może wzniesienie 
jednego z budynków zamkowych, na którego fundamentach posadowiono w XIX w. 
istniejącą do dziś kamienicę przy ul. Zamkowej. 



RACffiÓRZ-Rynek, 
gm.loco, woj. katowickie, 
AZP 101-40 

Badania tegoroczne nadal nie dostarczyły informacji, na podstawie których rnoż- ~ 

naby wnioskować o istnieniu na tym terenie poszukiwanego grodu kasztelańskiego. ~ 
Uzyskano natomiast dalsze dane na temat osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Były ~ 
to podobnie jak w latach poprzednich ślady po zniszczonych obiektach Gamach) oraz z 
fragmenty naczyń glinianych znajdowanych na wtórnym złożu. Datować je można na fa 

1:1<: 

podstawie cech morfologicznych na okres IX-XII w. Wczesnośredniowieczną warstwę ~ 
kulturową o miąższości około 60 cm odsłonięto natomiast w wykopie 20 zlokalizowa- -~ 

nym w północno-zachodnim narożniku założenia zamkowego. Wzniesiono na niej '2 
ornawiany wcześniej budynek późnośredniowieczny. Wydobyte z niej fragmenty naczyń 
ceramicznych datować można zdaniem specjalistów na IX-X w. Ułamki tego rodzaju 
naczyń znajdowano już wcześniej na wtórnym złożu w czasie badań "kamienicy starej'. 
Pochodziły one zapewne ze zniszczonej w czasie prac budowlanych tej samej warstwy. 
Przyjąć zatem wstępnie można, iż w badanym rejonie koncentrować się mogło osad
nictwo z wcześnejszej fazy wczesnego średniowiecza. 

Tegoroczne badania dostarczyły kilku tysięcy sztuk znalezisk ruchomych. Były to 
przede wszystkim wyroby późnośredniowieczne oraz nowożytne ceramiczne- naczynia 
i w niewielkiej liczbie kafle garnkowe i rniskowe, wyroby metalowe - noże, gwoździe, 

okucia budowlane, stłuczka szklana oraz szczątki zwierzęce - kości i w dużej liczbie 
łuski rybie. Do rzadkich znalezisk zaliczyć należy dobrze zachowany bączek do gry 
z kostką o systemie siódernkowym oraz dwa kamienie do gry w warcaby. Przedmioty 
te wykonano z poroża i używane były w późnym średniowieczu. 

miasto średniowieczne 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 14 kwietnia do 

11 października. Przebadano powierzchnię 169 rnZ, w tym 55 m2 do calca (głębokość 
2,25-4,5 m). 

Prace prowadzono na czterech wykopach usytuowanych w miejscach gdzie w sezonie 
1996 częściowo odkryto ważne dla badań obiekty. 

Wykop z reliktami drewnianej ulicy znajdował się pośrodku południowej części placu 
rynkowego w odległości około 13 m na północ od domu handlowego "Bolko". W sto
sunku do rozmiarów z roku 1996 (3 x 3m) poszerzono go o 2,5 m na wschód w celu 
odkrycia całej szerokości drewnianej ulicy średniowiecznej. Ulica biegła z północy na 
południe. Prawdopodobnie prowadziła do studni, a także do śródrynkowej zabudowy 
administracyjno-handlowej. Była zbudowana bardzo solidnie, jej dolny poziom (głębo
kość około 130 cm) stanowiły dźwigary, czyli belki poprzeczne o przekroju czworokąt
nym lub półokrągłym, o wymiarach około 20 x 11/12 cm. oddalone od siebie (odkryto 
2 dźwigary) o 1,5 m. Na nich, oddzielone cienką warstwą ziemi leżały legary- belki, 
które w przekroju miały kształt prostokątny o wymiarach 30 x 18 cm. Na legarach 
przymocowano przy pornocy drewnianych palików dranice. Ich obecnie zachowana 
długość wynosiła od 100-230 cm, szerokość 17-22 cm i grubość 0,6-0,9 cm. 

Odległość pomiędzy legarami wynosiła l 00 cm, jednakże niekiedy występował mię
dzy nimi trzeci legar. Przestrzeń pomiędzy legarami, a także pod dranicami wystającymi 
poza legary była utwardzona warstwą drobnego gruzu ceglanego i drzazg drewnianych. 
Na ślady ulicy natrafiono na głębokości ok. 80 cm od obecnej powierzchni. Obok 
i pod ulicą na różnych głębokościach znajdowały się fragmenty innych konstrukcji 
drewnianych pochodzących być może ze starszych ulic lub kramów. Na jednej z nich 
znajdowało się nieckowate wgłębienie lub ślad po wyjeżdżeniu przez koła wozu (?). 

Na głębokości 172/174 cm w części północno-zachodniej wykopu odkryto narożnik 
drewnianej konstrukcji, która prawdopodobnie stanowiła część kramu. 

W obrębie tych reliktów znaleziono bogaty materiał zabytkowy: przedmioty i frag
menty przedmiotów z żelaza (m.in. dwie podkowy, klamra, okucia, kółka, gwoździe), 
dwie monety srebrne (?) nieczytelne, odważnik ołowiany, przedmioty drewniane (m.in. 
klepki, dna naczyń, łyżka, oprawka z omamentern oczkowym), przedmioty i fragmenty 
naczyń ze szkła matowego, sznur z łyka (fragment), gliniana figurka psa (fragmenty), 
grzebień rogowy zdobiony ornamentern oczkowym, skorupy kurzych jaj, łupiny orze
chów włoskich i laskowych, pestki śliw, wiśni lub czereśni oraz duże ilości kości i przede 
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wszystkim materiału ceramicznego. Ogólnie materiał zabytkowy z tego wykopu można 
zamknąć w ramach chronologicznych od końca XIII do XV w. 

Wykop II o wymiarach 5,5 x 5,5 m był oddalony o 5 m na północ od wykopu l. Usy
tuowano go w miejscu, gdzie podczas badań w 1996 roku natrafiono na konstrukcje 
drewniane studni znanej z ryciny z połowy XIX w. (zdjęcie ryciny znajduje się w zbio
rach Muzeum w Raciborzu - Dział Historii). Nie udało się odkryć całego obiektu ze 
względu na zabetonowanie i położenie nowego bruku nad wschodnią częścią wykopu, 
gdzie znajdowały się szczątki studni z badań zeszłorocznych, od których należałoby 
zacząć, aby objąć całość obiektu. Zbadano część zachodnią studni, część południową 
i narożnik północno-zachodni. Z badań wynika, że studnia miała kształt prostokątny 
o wymiarach ok. 4 x 2,5 m, i była dłuższą osią skierowana z północy na południe. Na 
przedłużeniu na wschód i zachód jej ściany południowej znajdowały się dobudowane 
koryta (?) -zachodnie, odkryte w całości o wymiarach 1,6 x 1,6 m wykonane z drewna 
(ściany i podłoga) i wschodnie odkryte częściowo. Jego ściany były drewniane, a dno 
podobnie jak w studni wyłożone ściśle przylegającymi do siebie, jednakowymi otocza
kami. W rogach znajdowały się drewniane solidne słupki, do których przymocowano 
gwoździami deski ścian. Ściany studni i koryta (?) zachodniego były zbudowane z dwu 
desek ustawionych na siebie i {w studni) połączonych drewnianymi kołkami. Deski 
studni miały szerokość 34,5 i 37 cm, grubość 4-7,5 cm, a długość od 1,5-2,28 m. 
W ścianie południowej znajdowały się dwustopniowe drewniane schody prowadzące 
do wnętrza studni, których szerokość wynosiła 100 cm (szerokość desek 32-36 cm, 
a grubość około 7 cm) . Materiał zabytkowy, mocno przemieszany stanowiły w więk
szości fragmenty naczyń glinianych i szklanych. Tylko w obrębie wschodniego koryta 
znaleziono monetę srebrną, trzy krajcary, z 1782 roku. W wykopie, poza obrębem 
studni i koryta znaleziono kUkanaście monet srebrnych i miedzianych datowanych 
od XVl do XVIII w., kulkę do gry z białej glinki, fragmenty fajek glinianych, gwizdek 
z gliny, naparstek z brązu i inne fragmenty przedmiotów z brązu, klucz żelazny, przęślik 
szklany (fragment) oraz dużą ilość kości i szczątków botanicznych. Na rynku natra
fiono na kUkanaście odcinków rur drewnianych, biegnących w różnych kierunkach, 
doprowadzających wodę do studni i prawdopodobnie do niektórych domów. Rury byty 
wykonane z drewna dębu i sosny, ich średnica wynosiła 25-37 cm, a średnica otworu 
- około l O cm. Rury łączone były przy pomocy żelaznych złączy. Do badanej studni 
rury dochodziły od strony wschodniej, północnej i zachodniej. Była ona użytkowana 
do III ćwierci XIX w., kiedy to w Raciborzu zaczęto wymieniać instalacje drewniane 
na żeliwne. Wydarzenie pamiętne i udokumentowane -w 1974 roku obchodzono 
w Raciborzu 100-lecie powstania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 

Wykop III o wymiarach 4 x 4 m znajdował się w północno-wschodniej części 
Rynku w pobliżu kościoła klasztornego pw. św. Jakuba. Natrafiono w nim na cmen
tarz (17 pochówków) i mur gotycki, który w przeszłości najpewniej odgraniczał część 
klasztorną od rynku. Mur powstał pózniej aniżeli cmentarz, gdyż wznosił się nad niżej 
występującymi grobami. Łącznie mur odkryto na długości 8m, jego szerokość wynosiła 
62 cm, a największa zachowana wysokość ok. 90 cm. Mur pojawił się na głębokości 70 
cm od obecnej powierzchni płyty rynkowej i byt zbudowany w konstrukcji arkadowej. 
Szerokość arkady w świetle wynosiła 1,2 m. W zachodniej części muru natrafiono na 
furtę o szerokości l, l m. W furcie na głębokości 80 cm znajdował się pochówek ludzki 
w otoczeniu spalenizny i miału ceglanego. Zlokalizowano go mniej więcej na takiej 
samej głębokości jak dwa pochówki odkryte w ubiegłorocznym sezonie. Wszystkie trzy 
były ułożone przypadkowo, z czego można wnosić, że zmarli zginęli śmiercią tragiczną. 
Fotwierdza tę hipotezę fakt, że na jednej z czaszek zauważono otwór zadany ostrym 
narzędziem, a kości leżały tak jakby zmarły był odwrócony plecami do góry. Wydarzenia 
te prawdopodobnie należałoby łączyć z wojnami religijnymi w XVI w. 

Na północ od muru gotyckiego i pod nim w wykopie III znaleziono na głębokości 
1,8-2,25 być może najstarszy cmentarz miejski w Raciborzu. Odkryto 17 pochówków 
w drewnianych trumnach (zachowały się ich zarysy prostokątne) usytuowanych 
w kierunku wschód-zachód, z głowami na zachód. Ręce zmarłych ułożono wzdłuż ciała 
z jednym wyjątkiem. W jednym z grobów w okolicy kręgosłupa znajdował się nóż żelazny. 



Wykop IV o wymiarach 3 x 10m usytuowano w pólnocno-zachodniej części rynku, ~ 

ponieważ tam miało powstać zejście do piwnic kamienic nr 13 i 14. Był on równoległy ~ 
do pierzei zachodniej rynku i oddalony od niej o 5 m na wschód. Do głębokości około ~ 
80 cm od obecnej powierzchni znajdowały się warstwy wyrównawcze pod nawierzchnię, z 
czyli kostkę granitową, niżej wystąpił ciemnobrunatny humus ze średniowiecznym mate- rrl 
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ścianie wschodniej dwie równoległe, blisko siebie leżące belki - przyciesie drewniane -~ 

oraz deski podłogowe budynku drewnianego. Odległość między belkarni - zachodnią '2 
a wschodnią wewnętrzną wynosiła ok. 2,2 m. Porniędzy nimi leżały deski podłogowe, 
a pod deskami warstwa piasku. Następne warstwy tworzyły; ciemnobrunatny humus, 
glina z humusem, gruz ceglany, faszyna, gruz ceglany. 

Spośród licznego materiału zabytkowego na uwagę zasługują: przedmioty z rogu 
i kości (dziewiętnaście kostek do gry), przedmioty z drewna (klepki naczyń, dna na
czyń, fragmenty łopaty, grabił, stępora, naczyń toczonych, mieczyka tkackiego, birka, 
oprawek do noży, koła wozu, przedmiot w kształcie stylizowane pióra ptasiego i inne), 
przedmioty z żelaza i fragmenty (groty, igły, noże, klucz, zawias, haczyki do wędki, 
sprzączki, łańcuszek, skoble, siekiera, ostroga z gwiazdką, okucie łopaty, podkowy, szyd
ło, hak, gwoździe i inne), przedmioty z ołowiu i surowiec (odważniki, blaszki, grudki), 
przedmioty z metali i ich fragmenty (ozdoby, waga, okucia pochewek lub sakiewek, 
guzik z brązu, kolczyk pozłacany, monety srebrne - w tym szeroki grosz praski Karola 
IV, brakteat srebrny, siekaniec srebrny, pierścień), przedmioty ze skóry i ich fragmen
ty (obuwie, galanteria- w tym paski), przedmioty ze szkła matowego i różowawego 
i fragmenty (paciorki, kolczyki, naczynia, kółko i in.), muszla małża z otworem do 
zawieszania, fragmenty sznurów z łyka, bardzo duża ilość fragmentów cerarniki-w tym 

z żółtozieloną i brązową przesiąkliwą polewą oraz przy calcu także ceramika grafitowa, 
większość jednak stanowiły fragmenty ceramiki o barwie ciemnoszarej zdobionej po
ziomymi żłobkami i bruzdami. 

Badania ratownicze na rynku w Raciborzu, z konieczności mocno ograniczone 
pozwoliły na poznanie kilku faktów nieznanych lub zapomnianych a związanych 
z miejscem najbardziej eksponowanym w średniowiecznym mieście . Grubość naro
słych warstw kulturowych nie jest tu może zbyt imponująca, gdyż średnio wynosiła 
około 2-2,3 m, z czego około 70-80 cm to warstwy nowożytne i współczesne związane 
z naprawą i wyrównywaniem płyty rynkowej, po różnego rodzaju wydarzeniach np. 
wymiana nawierzchni z "kocich łbów" około 1890 r. na granitową kostkę brukową lub 
usuwanie zniszczeń powstałych podczas II wojny światowej. 

W trzech miejscach na rynku udało się prześledzić narastanie warstw kulturowych 
od calca aż do obecnej nawierzchni. Były to opisane wyżej wykopy: I, III i IV W pierw
szym wykopie udało się ustalić, że miejsce to było prawie od początku wykorzystywane 
jako trakt pieszy lub konny skierowany ku środkowi rynku, gdzie znajdowała się studnia 
i część administracyjno-handlowa. Przy tej trasie usytuowane były drewniane budowle 
o lekkiej konstrukcji- prawdopodobnie nieduże kramy handlowe lub rzemieślnicze. 
W wykopie III odkryto warstwy związane częściowo z budową i remontami kościoła 
klasztornego dominikanów pw. św. Jakuba oraz innymi mniejszymi budowlami np. 
gotyckim murem odgradzającym klasztor od rynku i pobliskim odwachem. Najniższe 
warstwy są ściśle związane z cmentarzem przykościelnym. 

W wykopie IV mamy przekrój nawarstwień świadczących o zmaganiu się śre
dniowiecznych mieszczan z przygotowaniem miejsca do postawienia domu. a miejsce 
to było dość grząskie i dlatego wymagało umocnienia. Zastosowano poziomy umocnień, 
używając w tym celu faszyny (gałęzie brzozy) i drobnego gruzu ceglanego. Faszyną 
umocniono prawdopodobnie cały pas wzdłuż pierzei zachodniej, o czym świadczy 
odkrycie jej także w innych miejscach tej części rynku. 

Rynek raciborski byt zorientowany północ-południe z lekkim odchyleniem północ
ny zachód-południowy wschód. Jego wymiary obecnie wynoszą około 60 m w linii 
wschód-zachód i około 110m północ-południe. W okresie średniowiecznym był 
nieco mniejszy, przynajmniej jego szerokość była mniejsza, co wynika z usytuowania 
reliktów domów odkrytych podczas tegorocznych badań. W stosunku do rynku 

267 



~ 
w 
·N 

~ 
o a... 
w 

268 

wrocławskiego byt mniej więcej 4 razy mniejszy, a prawie równy średniowiecznemu 
rynkowi opolskiemu. 

Część centralną rynku raciborskiego wypeŁniała z pewnością tak jak w innych mia
stach średniowiecznych zabudowa administracyjno-handlowa, o której wiemy bardzo 
niewiele. Być może jej pozostałością są fundamenty XVIIIXVIII w. odkryte szczątko
wo w części południowej podczas badań w 1996 roku. Na planie miasta z XV w. wy
konanym przez G. Hyckla na pocz. XX wieku na podstawie planu Andreasa Wihrheima 
z 1812 r. jest wyraźnie zaznaczona zwarta zabudowa śródrynkowa z podziałem na część 
ratuszową i część handlową. Czy budynki te były pierwotnie z drewna czy z cegły nie 
wiadomo. Na pewno można jednak stwierdzić, że do późnego średniowiecza zachodnią 
pierzeję rynku tworzyły domy z drewna mające drewniane podłogi i solidne podwaliny 
(przyciesie) . O wysokim poziomie życia materialnego średniowiecznych mieszkańców 
Raciborza świadczą znaleziska przedmiotów codziennego użytku, jakość materiału 
i kunszt wykonania. 

Najbardziej reprezentatywne okazy pochodzą z wykopu N i l. Zwraca uwagę bar
dzo duża ilość kostek do gry znaleziona w wykopie IV. Nasuwa się przypuszczenie, że 
tutaj mogła znajdować się karczma lub zajazd. Znaleziono także fragment kostki do gry 

w warcaby. Również stąd pochodzą igły żelazne, groty strzał łuku i graniaste z trzpieniem 
bełty do kusz. Ciekawym znaleziskiem jest wykonane z drewna stylizowane pióro ptaka. 
Nieznane jest jego przeznaczenie, być może służyło dawnemu skrybie do pisania, może 
stanowiło atrybut świętego, lub używano go jako strzały. W wykopie N znaleziono wiele 
klepek drewnianych pochodzących z małych miseczek, jakie widać na rysunku z XIV
wiecznego Żywota św. Jadwigi ale również wykwintne naczynia (fragmenty) wykonane 
ze szkła matowego oraz szkła przezroczystego o zabarwieniu różowawym. Ze szkła ma
towego wykonywano również pierścionki i kolczyki, a także paciorki. Zwracają uwagę 
kunsztownie wykonane ze skóry sakiewki z metalowymi okuciami, paski z wytłaczanym 
ornamentem i fragmenty obuwia. 

Przedmioty z drewna używane w gospodarstwie jak: stępor, grabie i koło wozu 
zachowały się we fragmentach - najprawdopodobniej zostały porzucone po zużyciu. 
Również klucze metalowe, podkowy, obcęgi i okucia specyficzne dla XN-XVI w. znalazły 
się nie tylko w wykopie IV ale i l. Znaleziono stosunkowo dużą ilość monet srebrnych 
i miedzianych, pochodzących z różnych okresów od XIV po XIX w. 

Z dolnych warstw wykopu N pochodzi m.in. szeroki grosz praski Karola N ( 1316-
1378) króla Niemiec i Czech. 

Na podstawie wyżej skrótowo opisanych faktów można stwierdzić, że badania 
archeologiczne na rynku w Raciborzu były bardzo owocne i przyczyniły się w dużym 
stopniu do poznania życia materialnego jego mieszkańców szczególnie w okresie śre
dniowiecza. Niewątpliwie wiele pożytku dla nauki i poznania historii miasta przynio
słyby badania obejmujące cały obszar Rynku a także niektóre parcele mieszczańskie 
w obrębie starego miasta. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w: "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku", s. 184-192. 
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Radziejowice, park, 
gm.loco, 
woj. skierniewickie 

RUDNA, pl. Wolności, 
gm.loco, woj. legnickie 

patrz: nowożytność 

miasto średniowieczne 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 26 lutego do 

2 kwietnia przez mgr. Wacława Pogorzelskiego. Finansowane przez Prywatne Przed
siębiorstwo Transportowo-Sprzętowe "HYDRO-TRANS". Przebadano powierzchnię 
4,6m2. 

Prace obejmowały przyrynkową pierzeję zachodnią przy ul. Polkowickiej pod bu
dowę budynku banku. W granicach wykopu odkryto pozostałości zabudowy po trzech 
posesjach. Pozyskany zespół fragmentów naczyń w oparciu o cechy stylistyczno-tech
nologiczne należy wstępnie datować na XN-XY w. 



Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologiczno-Histo
rycznym w Głogowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 
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RYPIN, mury miejskie, 
1 zespół miejski (XV-XX w.) fa 
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gm.loco, woj. włocławskie Weryfikacyjno-konserwatorskie badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu ~ 

SADtOWO, st. l, 
gm. Rypin, 
woj. włocławskie, 
AZP 38-52/5 
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przez mgr. mgr. Aleksandra Andrzejewskiego i Arkadiusza Horonziaka (Instytut Ar- li 
cheologii Uniwersytetu Łódzkiego, PSOZ). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon '2 
badań. Przebadano powierzchnię około 20m2• 

Pozyskano 488 ułamków naczyń glinianych, 183 fragmenty kafli piecowych (154 
garnkowe i 29 płytowych), 18 fragmentów dachówek, ułamek płytki posadzkowej, 12 
przedmiotów żelaznych, 94 fragmenty szkła taflowego i naczyniowego, l 77 destruktów 
kości zwierzęcych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersy
tetu Łódzkiego. 

Badania nie będą kontynuowane. 

zamek rycerski rodu Świnków 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Elżbietę Dziubek, prof. Leszka 

Kajzera, mgr. Janusza Pietrzaka (Katedra Archeologii Historycznej Instytutu Archeo
logii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Wojewodę Włocławskiego. Czwarty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 170m2• 

Prace przeprowadzone w 1997 r. zakończyły badania zamku w Sadłowie, rozpo
częte w 1994 r. W tegorocznym sezonie wyeksplorowano 15 wykopów (XXXIX-LIII). 
Zgromadzono liczny ruchomy materiał zabytkowy- łącznie 44 78 artefaktów, uporząd
kowany w 276 numerach katalogowych. Skoncentrowano się na poznaniu wnętrza 
"kamienicy wielkiej" zbadaniu reliktów drewnianej studni ulokowanej na dziedzińcu 
północno-wschodnim, wyjaśnieniu rozplanowania narożnika pólnocno-zachodniego 
muru obwodowego otaczającego kamienicę, weryfikacji tezy o istnieniu podziałów 
obu budynków pomocniczych ulokowanych w czworoboku północno-wschodnim oraz 
poznaniu charakteru kopca, znajdującego się na południe od zamku. W sumie w latach 
1994-1997 przebadano 53 wykopy o łącznej powierzchni około 830 m2• Poznano· więc 
dokładnie około połowę powierzchni całego zamku, który uznać należy za całkowicie 
przebadany. 

Zamek powstał w latach siedemdziesiątych XIV w., zapewne z inicjatywy kasztela
na rypińskiego Piotra Świnki. Już w latach osiemdziesiątych stał się prawdopodobnie 
własnością jego brata, Ludwika z Sadłowa, a następnie "podzielony" został pomiędzy 
jego córki: Annę (żonę Tomka z Węgleszyna, a potem Zbigniewa z Brzezia) i Hannę, 
po której stał się własnością rodu Doliwitów. Funkcjonował prawdopodobnie do roku 
około (lub nieco po) 1600. Następnie został opuszczony i rozebrany a pozostały po 
nim kopiec funkcjonował w literaturze archeologicznej jako "grodzisko". Powstał za
pewne w kilku (dwóch?) fazach jednego etapu budowlanego. Zajmował powierzchnię 
ponad 1600 m2 i składał się z dwóch czworoboków, których wzajemna relacja wynikała 
z podporządkowania inwestycji sytuacji terenowej . Powstał w zabagnionej dolinie cieku 
i ponieważ nie miał wieży, mógł być całkowicie niewidoczny z dość bliskiej odległości, 
gdyż zasłaniały go okoliczne wzgórza. Czworobok południowo-zachodni zajmowała 
"kamienica wielka" otoczona międzymurzem i murem obwodowym, do której od po
łudniowego-wschodu przylegał budynek na planie wydłużonego pięcioboku, flankujący 
od zachodu przelot bramny. Przelot ten umieszczony był w skrajnej, wschodniej izbie 
skrzydła południowego- jednotraktowego, piętrowego domu z trzema izbami na górnej 
kondygnacji. Ściana północno-zachodnia skrzydła południowego opierała się o drugi 
czworobok zamkowy. Trzy jego narożniki zewnętrzne wzmocnione były przekątniowymi 
skarpami, a kurtyny północną i wschodnią wypełniały parterowe, zapewne szachulcowe, 
wzniesione na podmurowaniu budynki pomocnicze o szerokości 5,5 i 6 m. Czworo
bok ten zamykał przestrzeń o wymiarach 23 x 2 7 m. W części południowej budynku 
wschodniego znajdowało się palenisko, chyba kuchenne, a przed tym budynkiem 
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SANDOMIERZ, st. 1 
(rejony badawcze 10-11: 
plac Poniatowskiego l 
i kościół Marii Magdaleny), 
woj. tarnobrzeskie, 
AZP 89-74/1 

Sanok, st. l, gm.loco, 
woj. krośnieńskie 

SĘDZIN, st. 86 i 87, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie, 
AZP 46-43/252 i 253 

znajdowała się drewniana studnia o wymiarach l ,8 x 2, l m. Sytuacja stratygraficzna 
obiektu, sykcesywnie rozbieranego i wielokrotnie penetrowanego, oceniona być może 
jako całkowicie zniszczona. Naturalne układy warstw kulturowych spotykano nielicz
nie, a przeważały przemieszane warstwy gruzowe. Nie ułatwiło to badań i interpretacji 
archeologiczno-architektonicznych, poza tym przeważająca masa licmego ruchomego 
materiału zabytkowego pozyskana została ze złoża wtórnego. Zamek Świnków w Sad
łowie ocenić wypada jako jeden z największych a zarazem najbardziej interesujących, 
wczesnych zamków rodowych na terenie Niżu Polskiego. Jego skala budowlana, a także 
skomplikowana struktura przestrzenna nie mają bezpośrednich analogii. 

Wyniki prac z lat 1994-1997 będą przedmiotem pełniejszego opracowania. 

kościół (XIV-XIX w.), cmentarz przykościelny (XVII-XVIII w.) i zabudowa 
miejska XN-XX w. 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Marka Florka przy współpracy 
mgr Moniki Kuraś i mgr Anny Zalewskiej ("Profil"- Badania i Konserwacja Zabytków 
w Tarnobrzegu). Finansowane przez Telekomunikację Polską SA w Tarnobrzegu. Trzeci 
sezon badań (pierwszy po przerwie od 1987 r.). Przebadano powierzchnię 188m2• 

Celem badań było rozpoznanie archeologiczne południowej części posesji placu 
Poniatowskiego l, na której stoi gotycka karnienica z XIV-XVI w., oraz określenie 
wytycznych konserwatorskich odnośnie lokalizacji planowanego nowego budynku. 
W niektórych partiach wykopów eksplorację zakończono na głębokości 4 metrów, 
nie osiągnąwszy calca. Na obszarze objętym badaniami odkryto relikty należące do 
wczesnogotyckiego, rozebranego w połowie XIX w. kościoła Marii Magdaleny (dwie 
przypory prezbiterium i narożnik nawy), fragment cmentarza przykościelnego ( 14 gro
bów z XVII-XYIII w.), dwa mury oporowe z XVI w., zabezpieczające skarpy wąwozu 
między gotycką kamienicą a cmentarzem przykościelnym, piwnice z XVI-XVIII w. oraz 
groby należące do nowożytnego cmentarza wojennego (?), być może z 1809 r. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Sando
mierzu. 

Flanowana jest kontynuacja badań. 

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 

patrz: nowożytuość 

ślady osadnictwa z późnego neolitu 
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (okres halsztacki) 
osada średniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe oraz nadzory ścisłe, przeprowadzone w dniach 
od 26 października do 11listopada przez dr. Jerzego Maika (Instytut Archeologii i Et
nologii PAN Oddział w Łodzi). Finansowane przez EuRoPol GAZ SA. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 77 arów. 

W obiekcie średniowiecznym znaleziono schyłkowopaleolityczne wyroby krzemien
ne, ułamki naczyń glinianych i siekierkę kamienną kultury amfor kulistych oraz ułamki 
naczyń glinianych kultury łużyckiej. Nie znaleziono żadnych obiektów pradziejowych. 
Z osady średniowiecznej pochodzą relikty dwóch budynków - jednego dużego, może 
gospodarczego i jednej półziemianki (?) -studni z bali dębowych (data dendrochrono
logiczna 1377lub 1378), 4 rowy otaczające siedliska ludzkie oraz 24 jamy odpadkowe. 
Pozyskane materiały ruchome to: ponad 1200 ułamków naczyń glinianych, 4 noże 



SIERADZ-Rynek 2, 
AZP 70-45/6 

StAWNO, gm. loco, 
woj. słupskie, 

AZP 11-26/-

żelazne, pobocznica wędzidła, miniaturowy toporek żelazny, gwoździe żelazne, żelazne 
zgrzebło, inne nieokreślone przedmioty żelazne, szydełko kościane i inne przedmioty 
kościane, osełki kamienne oraz ponad 500 kości zwierzęcych. 

Osada średniowieczna w Sędzinie powstała zapewne nie wcześniej niż na przełomie 
XI/XII i nie później niż w XIII w. Funkcjonowała nie krócej niż do przełomu XIV /XV 
w. lub do początków XV w. 
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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii -~ 

PAN, Oddział w Łodzi. '2 
Wyniki badań zostaną opublikowane w zbiorczym opracowaniu wyników badań 

na gazociągu. 
Badania nie będą kontynuowane. 

miasto lokacyjne (XIII-XV w.) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Annę Kufel-Dzierzgowską 
(Muzeum Okręgowe w Sieradzu). Finansowane przez PSOZ i Muzeum Okręgowe 
w Sieradzu. Czwarty sezon badań. 

Badania wykopaliskowe na terenie posesji Rynek 2 w Sieradzu rozpoczęto w 1994 r. 
W obecnym sezonie kontynuowano eksplorację wykopu V o powierzchni 5 x 6 m, od 
głębokości 250 cm od poziomu O, który znajduje się 140,4 m nad poziomem morza. 

W czasie badań w 1996 r. odsłonięto przy profilu północnym pozostałości dwóch 
obiektów drewnianych (nr 17 i 19), których wtedy nie eksplorowano. W 1997 r. 
w pierwszej fazie przystąpiono do usunięcia nawarstwień w tych obiektach. Stwierdzono, 
że były one zagłębione na około 40 cm. Fundamenty wykonano z belek wiązanych na 
zrąb, a ściany z dranic, plecionki i gliny. Obiekt 19 zniszczył konstrukcje podłogi obiektu 
20, odkrytego na głębokości około 280 cm. Pod tymi konstrukcjami zalegała warstwa 
brązowej, torfiastej ziemi, przemieszanej z dużą ilością odpadków drewna. Warstwa 
ta sięgała do głębokości 300, 320 cm, do calca. Wykop V poszerzono w kierunku 
zachodnim o 5 m (wykop 1/97). W obrębie tego wykopu znalazł się wykop założony 
w 1984 r. przez mgr. M. Urbańskiego, który przerwał eksplorację na głębokości 180 
cm od poziomu O. Odsłonięto zachodnie partie obiektów 17, 19 i 20. Zachodnią część 
wykopu zajmował wkop na obiekt 22. Był to obiekt dwufazowy, datowany na I (I faza) 
i II (faza II) połowę XV w. Odkryty fragment stanowił zapewne wschodnią końcówkę 
domu mieszkalnego zbudowanego przy Rynku. Był to budynek podpiwniczony, którego 
fundamenty stanowiły belki wiązane na zrąb. Na rogach, w niewielkich, prostokątnych 
zagłębieniach umieszczono słupy wzmacniające ściany zbudowane z dranic o wymiarach 
w przekroju 12 x 13 cm. Dranice ustawiono po stronie zewnętrznej belek fundamen
towych, w wąskim wkopie. Dodatkowo wzmocniono je, zasypując przestrzeń między 
ścianą wkopu na obiekt a dranicami iłowatą gliną barwy szaroniebieskiej . Wnętrze 
obiektu wysypano drobno tłuczoną cegłą, która tworzyła klepisko w piwnicy. Budynek 
został zniszczony przez pożar, zgliszcza częściowo usunięto, częściowo wyrównano gli
ną. Postawiono nowe ściany z dranic i słupów oraz słupy podpierające strop. Podłogę 
wysypano piaskiem. Obiekt ten także spłonął. W wypełnisku natrafiono na ułamki 
ceramiki, w tym fragmenty naczyń kamionkowych, ułamki szkła naczyniowego i kości 
zwierzęce . Z belek i dranic pobrano próby i oddano do analizy dendrachronologicznej 
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

relikty umocnienień obronnych miasta lokacyjnego 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Piotra Wawrzyniaka 

(Pracownia Naukowo-Badawcza Pracowni Konserwacji Zabytków sp. z o.o. w Pozna
niu) . Finansowane przez Urząd Miasta Sławna. 

Badania miały charakter ściśle ratowniczy, wyprzedzały prace ziemne inwestycyjne 
przy budowie kolektora sanitarnego. Badania prowadzone były w obrębie pięciu wyko
pów sondażowych o łącznej powierzchni 39 m2 do poziomu calca. Odsłonięto relikty 
umocnień obronnych z około połowy XIV-go wieku, uchwycono w nawarstwieniach 
kulturowych moment ich rozbiórki. Niżej pod stopami fundamentowymi zalegały war-
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SŁUPNICA, st. l, 
gm. Biskupiec, 
woj. toruńskie, 
AZP 29-50/1 

Solniki, st. 2, 
gm. Zabłudów, 
woj. białostockie 

STARY DYBÓW, st. XI, 
gm. Radzymin, 
woj. warszawskie, 
AZP 52-68/123 

STARY DYBÓW, st. XII, 
gm. Radzymin, 
woj. warszawskie, 
AZP 52-68/124 

Stary Dybów, st. XIII, 
gm. Radzymin, 
woj. warszawskie 

stwy calcowe. Zarejestrowano sytuację stratygraficzną, ceramikę naczyniową, kafle oraz 
zwierzęce szczątki kostne, dla których wykonano analizę archeozoologiczną. 

Materiały znajdują się w Muzeum w Lęborku, dokumentacja w PSOZ w Słupsku. 
Badania nie będą kontynuowane. 

grodzisko średniowieczne (XIV i pocz. XV w.} 
Badania sondażowe (wiercenia}, przeprowadzone w czerwcu przez mgr Małgorzatę 

Kurzyńską (Muzeum w Grudziądzu}. Finansowane przez Nadleśnictwo Jamy, Urząd 
Gminy Biskupiec. Drugi sezon badań. 

Kontynuowano badania rozpoczęte w 1996 r.; wykonano serię odwiertów na obiekcie 
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Celem badań było rozpoznanie i ewentualna korelacja sytuacji stratygraficznej. 
Pozwoliły one również na określenie zasięgu obszaru wykorzystywanego osadniczo 
w bezpośrednim sąsiedztwie grodziska. Potwierdzono ustalenia chronologiczno-straty
graficzne poczynione w sezonie 1996, które określają chronologię stanowiska na XN 
i początek XV wieku. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Grudziądzu i w PSOZ 
w Olsztynie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 31 października 
do 16listopada przez mgr. Sławomira Żółkowskiego (P.H.U. "ANWIT"). Finansowane 
przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Warszawie. 

Stanowisko Stary Dybów st. XI, położone na krawędzi doliny rzeki Rządzy, 
przecinane prawą jezdnią budowanej obwodnicy, przebadano, zakładając wykop 
o powierzchni l ara. Badania nie wykazały tu żadnych obiektów ani też warstw kultu
rowych. Stwierdzono jedynie występowanie bardzo nielicznych fragmentów ceramiki 
nowożytnej i późnośredniowiecznej w warstwie łąkowego humusu. Prawdopodobnie 
stanowisko to nie sięgało tak daleko na południowy wschód, bowiem na przebadanym 
obszarze znajdują się wyraźne ślady działalności rzecznej (dno rzeki, warstwa łąkowego 
humusu}. 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 31 października 
do 161istopada przez mgr. Sławomira Żółkowskiego (P.H.U. "ANWIT"). Finansowane 
przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Warszawie. 

Stanowisko Stary Dybów st. XII, położone na krawędzi doliny rzeki Rządzy (na po
łudnie od stanowiska Stary Dybów st. XI), przebadano, zakładając wykop o powierzchni 
0,5 ara. Badania nie wykazały tu żadnych obiektów ani też warstw kulturowych, poza 
kilkoma fragmentami ceramiki nowożytnej i późnośredniowiecznej w warstwie łąkowe
go humusu. Zapewne teren, przez który przechodzi prawy pas budowanej autostrady, 
znajdował się poza zasięgiem tego stanowiska (jak też stanowiska Stary Dybów st. XI}, 
ze względu na jego niskie położenie w strefie zalewowej rzeki Rządzy. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 



Sulejów~Podklasztorze, 

st. l, gm. loco, 
woj. piotrkowskie 

SZCZĘSNE, st. II, 
gm. Purda, woj. olsztyńskie 

ŚWIDNICA, Rynek 19-
południowy blok rynkowy, 
gm.loco, woj. wałbrzyskie, 

AZP 85-23 

patrz: wczesne średniowiecze UJ 
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ślady osadnictwa późnośredniowiecznego @ 
~ 

Nadzory archeologiczne przy pracach ziemnych pod budowę domów mieszkalnych, "(/') 
UJ 

przeprowadzone w marcu przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finan- li 
sowali A. Ruta i E. Pliszka. Nadzorowano łącznie powierzchnię 276,25 m2• '2 

Decyzja o przeprowadzeniu nadzorów archeologicznych w obrębie st. II podyktowana 
była wcześniejszymi badaniami AZP, w wyniku których stwierdzono występowanie na 
powierzchni późnośredniowiecznego materiału ceramicznego. Wykop I miał wymiary 
13,30 x 12,50 m i zorientowany został swoją dłuższą osią w układzie wschód-zachód. 
Ponieważ usytuowany był w terenie o dużych deniwelacjach powierzchniowych, jego 
głębokość była bardzo zróżnicowana: w najgłębszym miejscu, tj. w narożniku pólnoc
no-wschodnim miał około 1,2 m głębokości, natomiast w narożniku południowo-za
chodnim i w części zachodniej oraz południowej jego głębokość była równa istniejącej 
powierzchni terenu. Tak więc uzyskano jedynie dwa profile obwodowe: północny 
i wschodni. Wystąpiły tu jedynie nawarstwienia jałowe w postaci wierzchniej warstwy 
próchniczej o miąższości nieprzekraczającej 0,3 m i zalegające bezpośrednio pod nią 
nawarstwienia caleowe w postaci brązowej i brunatnej zbitej gliny zwałowej pocho
dzenia polodowcowego. Brak warstw kulturowych oraz obiektów nieruchomych może 
być wynikiem usytuowania go na szczycie niewielkiego wzniesienia, po jego stronie 
południowej, gdzie mogło nastąpić osunięcie się nawarstwień na skutek spływów spo
wodowanych czynnikarni atmosferycznymi (deszcze, wiatry, mrozy) oraz działalności 
człowieka (uprawa rolna- orka). Wykop 3 miał kształt prostokąta o wymiarach 11 x l O m 
i zorientowany został swoją dłuższą osią w układzie północ- południe. Ze względu na de
niwelacje terenowe głębokość wykopu wahała się od około 0,9 m w części południowej 
do 1,4 m w części północnej. Ze względu na fakt, iż w obrębie nadzorowanego wykopu 
nie wystąpiły nawarstwienia kulturowe, a jedynie warstwa orna w postaci wierzchniej 
warstwy próchniczej o miąższości nieprzekraczającej 0,3-0,4 m i zalegające bezpośrednio 
pod nią nawarstwienia caleowe w postaci brunatnej zbitej gliny zwałowej pochodzenia 
polodowcowego, a także zbieżną sytuacją stratygraficzną zadokumentowaną w profilach 
zachodnim i południowym, profili północnego i wschodniego nie dokumentowano 
rysunkowo. Tak więc w obu przypadkach mamy do czynienia z wykopami jałowymi, 
jeżeli chodzi o nawarstwienia związane z osadnictwem. Materiał zabytkowy w postaci 
bardzo rozdrobnionej ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej występował jedynie 
na powierzchni. Wydaje się, iż większe szanse uchwycenia osadnictwa późnośrednio
wiecznego lub wczesnośredniowiecznego, na co zdaje się zwracać uwagę pozyskany 
materiał zabytkowy, wystąpią na obszarze sąsiadującym z wykonanymi już wykopami 
od strony południowej i zachodniej. Dlatego też w przyszłości należy zwrócić uwagę 
na prowadzone w rym rejonie prace ziemne. 

Materiały przechowywane są w PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

miasto średniowieczne 
Badania wykopaliskowe przeprowadził mgr Dobiesław Karst, doktorant Uniwersyte

tu Wrocławskiego. Finansowane były przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 2 arów. 
Przedmiotem badań zaplecze karnienicy Rynek 19, zespół urbanistyczny wpisany 

do rej. zabytków pod nr 516. 
W toku badań ratowniczych odsłonięto fundamenty średniowiecznej słodowni 

(XIV-XV w.) wraz z kontekstem stratygraficznym. Słodownia miała lekko trapezo

waty rzut, z węższą ścianą szczytową od strony północnej i szerszą ścianą od strony 
południowej. Fundamenty budowli wykonane były z łamanego kamienia granitowego 
łączonego zaprawą z gliny i wapna. W ścianie sąsiadującego od strony wschodniej 
ze słodownią budynku zachowała się jej kamienna ściana wschodnia. Podobnie jak 
fundamenty wykonana była ona z łamanego granitu, łączonego tego samego rodzaju 
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Święty Wojciech, st. l, 2, 
3, 6, 7, gm. Międzyrzecz, 
woj. gorzowskie 

TARNÓW-Stare Miasto
Rynek, st. 14, 
AZP 103-66/1 

TARNÓW-Stare Miasto
mury, st. 14, 
AZP 103-66/1 

zaprawą. Ściana wyposażona była w wąskie okna szczelinowe, rozglifione na zewnątrz 
obiektu. Zachowały się w niej również gniazda po belkach stropowych. Na podstawie 
zachowanych reliktów stwierdzono, że budynek słodowni zbudowany był z kamienia 
granitowego, posiadał rzut trapezu i kryty był dwuspadowym dachem. Miał zatem dwie 
kondygnacje: zagłębiony parter i poddasze. Od strony północnej do budynku przylegała 
studnia, wykonana również z kamienia granitowego, niezbędna w procesie produkcji 
słodu. Poziom użytkowy wewnątrz budynku stanowiło gliniane klepisko zagłębione 
ok. l m poniżej współczesnego poziomu terenu. Badania dostarczyły również liczny 
materiał ceramiczny w postaci skorup późnośredniowiecznych naczyń. Nad poziomem 
użytkowym słodowni zalegały liczne warstwy nasypowe, których strop datowano na 
XVIII w., wtedy też najprawdopodobniej budynek przestał funkcjonować . 

Materiały znajdują się w Muzeum w Wałbrzychu. 

Badania zakończono. 

Rynek Starego Miasta w Tamowie (XIV-XIX w.) 
Nadzór archeologiczny w trakcie robót ziemnych związanych z wymianą instalacji 

i budową nowej nawierzchni na tarnowskim rynku, przeprowadzony od marca do 
grudnia przez mgr. Eugeniusza Oworaczyńskiego (Pracownia Archeologiczno-Kon
serwatorska PKZ w Tarnowie, sp. z o.o.). Finansowane przez Tarnowski Zarząd Dróg 
Miejskich. Pierwszy sezon badań: 

Szeroki zakres robót ziemnych pozwolił na prześledzenie układu nawarstwień 
archeologicznych na znacznej powierzchni starego Tamowa. Generalnie stwierdzono 
trzy poziomy użytkowe: z XIV-XV, XVI-XVII oraz XVIII w. Ostatni historyczny bruk 
pochodzi z końca XIX wieku. Łączna miąższość warstw wynosi od O, 7 do l ,2m. Poziom 
średniowieczny utwardzony jest brukiem otoczakowym i faszyną. Zalegające na nim 
warstwy akumulacyjne zawierały dużą ilość ceramiki, kości i spalenizny. Poziom z wieku 
XVI i XVII wyznacza rzadki bruk otoczakewy i warstwa akumulacyjna o miąższości około 
30 cm, z dużą liczbą fragmentów ceramiki, w tym kafli, cegieł i dachówki, oraz szczątków 
organicznych. Układ wszystkich warstw jest wyraZnie nachylony w stronę południową. 
odkryto też wkopy po słupach konstrukcji drewnianych oraz jamy gospodarcze. Przy 
południowo-zachodnim narożniku ratusza uchwycono fundamenty kamienne, będące 
pozostałością budynku dawnej wagi miejskiej. Był to obiekt prostokątny, o wymiarach 
około 4,5 x 6,5 m. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Tarnowie, ul. Franciszkańska 9. 
Badania będą kontynuowane. 

mury obronne Tamowa (XV wiek) 
Nadzór prac budowlanych, przeprowadzony S listopada przez mgr. Eugeniusza Owo

raczyńskiego (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PKZ w Tarnowie, sp. z o.o.). 
Finansowany przez Urząd Miasta Tamowa. Przebadano powierzchnię 100m2• 

W trakcie pełnienia nadzoru archeologicznego nad pracami budowlanymi przy 
murze skarpowym na posesji Bemardyńska 6-8 stwierdzono, iż odkryty został dobrze 
zachowany fragment muru obronnego z XV w. Znajdował się on za obecnym murem 
skarpowym, będącym reliktem ścian oficyn z początku XIX w., uzupełnionym i nad
budowanym w latach 60. XX w. Stopa fundamentowa odkrytego muru obronnego 
przebiegała około 170 cm powyżej obecnego poziomu nawierzchni posesji. Grubość 
muru wynosiła około 140 cm, a wysokość zachowanego fragmentu nie przekraczała 350 
cm. Mur wykonany był z cegły "palcówki" na kamiennym fundamencie. Pierwotnie 
przebiegał na załomie stoku wzniesienia, na którym posadowiony został Tarnów. Do
piero w początkach XIX w. zniwelowano teren na przedmurzu i wybudowano oficyny, 
przesłaniając mur obronny. We wkopie fundamentowym muru obronnego znaleziono 
ceramikę z XIV i XV wieku. 



TRZEMESZNO, zespół 
klasztorny kanoników 
regularnych, 
gm.loco, 
woj. bydgoskie, 
AZP 49-36/-

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Tarnowie, ul. Franciszkań
ska 9. 

osada targowa z wczesnego średniowiecza (XIII w.) 
ośrodek miejski (II połowa XN w.-XVI w.) 
zespół klasztorny (XV-XVI w. - XVIII w.) 
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Architektoniczne i archeologiczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone -~ 

w dniach od 5 maja do 30 sierpnia przez mgr. Marcina Wiewiórę. Dziesiąty sezon '2 
badań. 

Założono 9 wykopów (nr 190-198) oraz wykonano 18 odwiertów geologicznych 
na terenie miasta. 

W bieżącym sezonie skoncentrowano się na rozpoznaniu stratygrafii położonego 
na wschód i północny wschód od zespołu klasztornego terenu, na którym od XIII 
w. rozwijała się osada targowa, a od 2 połowy XN w. ośrodek miejski. Zakończono 
również badania gospodarczej zabudowy klasztoru nad brzegiemJeziora Klasztornego. 
W różnych punktach miasta wykonano odwierty geologiczne, uzyskując najciekawsze 
wyniki na terenie dawnego przedmieścia Trzemeszna. W ośmiu odwiertach udało się 
zarejestrować pierwotny poziom późnośredniowieczny z drobnymi fragmentarni cerarniki 
redukcyjnej. W odwiercie nr 16, usytuowanym na wschód od współczesnego rynku, 
odsłonięto ślady osadnictwa z XV-XVI w., a więc z okresu kształtowania się nowego 
ośrodka miejskiego i czasu największego rozkwitu klasztoru. Badania ośrodka miejskiego 
rozpoczęto od eksploracji wykopu 190, założonego na terenie posesji pomiędzy ul. Mi
ckiewicza i ul. l Maja. Pod nowożytnymi nawarstwieniami ukształtowanymi w trakcie 
remontów i prac rozbiórkowych zlokalizowano poziom późnośredniowieczny, datowany 
materiałem zabytkowym na XIV-XVI w., ślady kamiennego paleniska odsłonięto po
nad 2 m poniżej poziomu gruntu. Liczne fragmenty drobnych żużli żelaznych i ślady 
spalenizny wskazują na to, że są to prawdopodobnie relikty pracowni metalurgicznej. 
Dwa kolejne wykopy eksplorowano na obszarze wydzielonym przebiegiem ulic: Mickie
wicza, l Maja i Gen. Dąbrowskiego. Na dzisiejszym pl. Kosmowskiego eksplorowano 
jeden wykop. Odsłonięte w jego północno-zachodnim narożniku relikty paleniska 
(?) - niewielkie skupisko kamiennych otoczaków zalegających w warstwie brunatnej 
próchnicy z drobinami spalenizny oraz ślady po trzech słupach są prawdopodobnie 
reliktami późnośredniowiecznej półziemianki (?), datowanej materiałem ceramicznym 
na XV-XVI w. 

W bieżącym roku dokończono również badania zabudowy gospodarczej klasztoru, 
której relikty zlokalizowano w poprzednich sezonach badawczych na zachód od kościoła 
NMP, nad brzegiemJeziora Klasztornego. Założono jeden wykop nr 194 o wymiarach 
3 x 2 m, który w trakcie eksploracji powiększono w kierunku zachodnim i północnym. 
Pod nawarstwieniami nowożytnymi, dokumentującymi prace remontowe i rozbiórkowe 
klasztoru w XVIII-XIX w. odsłonięto relikty fundamentów pomieszczenia oraz relikty 
trzech kamienno-ceglanych palenisk. Fundamenty ściany północnej i wschodniej 
wykonane z kamieni zalanych zaprawą wapienną, przewiązane w narożniku północno

wschodnim, powstały prawdopodobnie w okresie pomiędzy XVII i XVIII w. Być może 
odsłonięte relikty można wiązać z kuchnią lub piekarnią wzmiankowaną w źródłach 
klasztornych. 

Eksplorowano też trzy wykopy: nr 191, 192 i 193, założone na obszarze będącym od 
XIII w. własnością klasztoru, sąsiadującym od wschodu i północnego wschodu z osadą 
przyklasztorną i ośrodkiem miejskim. Dwa z nich -191 i 192- usytuowano w odległości 
około 25-30 m na północny zachód od restauracji Czeremcha (192) i około30m na 
wschód od współczesnej plebani. W wykopie nr 192, założonym w odległości 2 m na 
zachód od najstarszej w Trzemesznie, zachowanej w oryginalnym kształcie ul. Tumskiej, 
natrafiono na nawarstwienia nowożytne datowane materiałem zabytkowym na XVI
XVIII w. Na szczególną uwagę zasługują odkryte w wykopie monety: trzy półtoraki 
i jeden trojak Zygmunta III Wazy, dwa szelągi ruskie Gustawa Adolfa z lat 1611-1632 
oraz najciekawszy w tym zbiorze egzemplarz- 1/3 srebrnego talara Henryka Walezego, 
monety bitej we Francji w 1574 r. 
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TURZA ŚLĄSKA, st. 2, 
gm. Gorzyce, 
woj. katowickie 

l 

Tegoroczne badania dostarczyły przede wszystkim nowych danych, dotyczących 
związków klasztoru z ośrodkiem miejskim, dzięki serii wierceń geologicznych i eks
ploracji odkrywek archeologicznych można dziś wstępnie określić zasięg osadnictwa 
późnośredniowiecznego w okresie od XIII do XVI w. Potwierdziły się znane ze źródeł 
pisanych informacje na temat kształtowania najstarszego przedmieścia Skwarzymowa 
-dzielnicy rzemieślników. Na podstawie materiału ceramicznego uzyskanego w trak
cie wierceń można datować jego początki na koniec XIII i początek XIV w. Poziom 
późnośredniowieczny uzyskano również w odkrywkach eksplorowanych na obszarze 
wyodrębnionym przebiegiem najstarszych ulic Trzemeszna, dokumentujących pierwotny 
układ średniowiecznych szlaków komunikacyjnych osady targowej, a późnej miejskiej 
-Mickiewicza, Św. Jana, l Maja i Gen. Dąbrowskiego. 

W bieżącym roku natrafiono na relikty co najmniej dwóch pracowni metalurgicz
nych (?),pochodzących z okresu późnego średniowiecza (datowanej na XV-XVI w.) 
oraz z okresu nowożytnego . Na podstawie informacji uzyskanych do tej pory można 
określić wstępnie zasięg przyklasztornych pracowni gospodarczych pochodzących z XY
XVI w., a więc z okresu największych prac budowlanych i remontowych w klasztorze. 
Obejmowały one obszar zajmowany obecnie przez pl. Kosmowskiego i posesje przy ul. 
Mickiewicza i l Maja, w odległości około 7 5 m na wschód od kościoła. Uzyskano również 
nowe dane na temat zabudowy gospodarczej klasztoru zajmującej obszar na zachód 
od kościoła nad brzegiem Jeziora Klasztornego. Odsłonięto relikty dwukomorowego 
pieca datowanego na XVI w. oraz fragmenty pomieszczenia pochodzącego z dwóch 
faz, datowanych wstępnie na XVI oraz XYII-XYUI w . 

. . ..'!>; ·_i• c·,o.-. •>"<:~) ' ·•' 

późnośredniowieczna pracownia garncarska 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15lipca do 14 sierpnia przez 

mgr. mgr. Mirosława Furmanka i Sławomira Kulpę. Finansowane przez Urząd Gminy 
w Górzycach. W badaniach uczestniczyli Daniel Jakubczyk i Dawid Szmuk. 

Stanowisko w Turzy zostało odkryte przez Józefa Biernackiego w maju 1997 roku, 
podczas wykonywania wykopów pod staw rybny. W ziemi pochodzącej z wykopów, Jo
achim Grabiec, nauczyciel miejscowej szkoły, dostrzegł dużą ilość fragmentów naczyń. 
Poinformował o tym Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. 

Turza Śląska leży około 7 km na południowy-zachód od Wodzistawia Śląskiego, Pod 
względem regionalizacji fizyczno-geograficznej znajduje się ona na południowo-wschod
nim skraju Płaskowyżu Rybnickiego, będącego częścią Wyżyny Śląskiej. Stanowisko 
położone jest na terenie dzisiejszej wsi, na posesji Bożeny i Józefa Biernackich, przy 
ulicy Powstańców Śląskich. Stanowisko mieści się w obrębie doliny dwóch zbiegających 
się w tym miejscu bezimiennych potoków, około 550 m na północny wschód od sank
tuarium w Turzy Śląskiej . 

Pierwsza wzmianka historyczna dotycząca Turzy pochodzi z 1305 roku, a miejsco
wość zapisana została jako Turschow. Nazwa ta należy do nazw typu dzierżawczego. 
W XVII wieku w celu odróżnienia od ówczesnej Małej Turzy (dziś Turzyczki) wieś 
nazywała się Wielka Turza (1675: Magno Turza, 1745: Wielka Turza, Gros Turzy). 
Wieś Turza już w pierwszej połowie XVI wieku wchodziła w skład Mniejszego Pań
stwa Stanowego Wodzisław. W 1528 roku Państwo to zostało wcielone do Księstwa 
Opawskiego. 

Przed podjęciem badań na terenie stanowiska wytyczono siatkę arową, której 
centralny punkt położony był w odległości15m na zachód i lO m na południe od na
rożnika ogrodzenia gospodarstwa państwa Biernackich. Poza tym reperem wytyczono 
jeszcze trzy inne. Teren zniszczony przez budowę stawu w 1997 roku miał kształt rowu 
o szerokości około 5 m, zalanego wodą, otaczającego w przybliżeniu prostokątny obszar, 
przeznaczony również do wybrania. W ten sposób zniszczono około 5 arów powierzchni. 
Obserwacje wykopów i usuniętej z nich ziemi pozwoliły określić zasięg największej 
koncentracji materiału zabytkowego. 

Badania archeologiczne w 1997 roku miały charakter sondażowy i dotyczyły rozpo
znania charakteru stanowiska. Trzy wykopy badawcze o wymiarach 2,5 x 5 m założono 
w części najbardziej narażonej na zniszczenie w obrębie arów N6Wl i N7Wl. 



Warta, kościół pw. 
św. Mikołaja, gm. loco, 
woj. sieradzkie 

WIELBARK, st. XXIX, 
gm.loco, woj. olsztyńskie, 
AZP 32-65/16 
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Stanowisko posiada bardzo prosty układ stratygraficzny, na który składają się: 
warstwa I - poziom szarobrunatnej próchnicy o grubości ok. 20-40 cm, 
warstwa II - szarożółta glina z próchnicą, o grubości 30-40 cm, ~ 

Q 
warstwa III - siwa glina. z 
W obrębie wykopów archeologicznych, jak i w wykopie inwestorskim nie odkryto @ 

0<: 
śladów żadnych obiektów wziemnych czy innych trwalszych konstrukcji. Zabytki ar- ~ 

chealogiczne pochodziły w zdecydowanej ilości z warstwy II. -~ 

Podczas badań pokazano zespół cerarniki liczący ponad 4500 fragmentów. W zbio- '2 
rze tym dominuje (około 96 %) ceramika wypalana w atmosferze utleniającej o na 
ogół jednolitym, ceglastym kolorze. Ceramika stalowoszara, jak również szkliwiona, 
odkryta została w bardzo małych ilościach. Pod względem morfologii w odkrytym 
zbiorze dominują pozostałości garnków z uchem lub bez ucha. Poza tym w mniejszej 
ilości wystąpiły fragmenty dzbanów, mis, naczyń na trzech nóżkach, pokrywek. Wśród 
garnków dominują formy z wylewem zgrubiałym. Wylewy z okapem występują rzadko 
i posiadają zredukowaną formę. Zdobnictwo naczyń ograniczone jest do występowania 
zwielokrotnionych, dookolnych linii rytych w górnej partii brzuśca. Na kołnierzach 
wylewów kilku fragmentów mis wystąpiło zdobnictwo wykonane radełkiem. Do intere
sujących rodzajów zdobnictwa należą odnotowane na dnach kilku naczyń znaki w formie 
wpisanego w koło krzyża. Znaki gamcarskie na materiałach późnośredniowiecznych 
czy nowożytnych należą do rzadkości. Na ceramice z Orłowa czy Bnina znakowanie 
den przetrwało do połowy XV wieku, w Bratysławie stwierdzono jego występowanie 
do XVII wieku, ze szczególną intensywnością w XIV-XVI wieku. 

Odkryty zbiór ceramiki stanowi pod względem technologicznym i morfologicznym 
bardzo zwarty zespól. Pozwala to datować nam zespól ceramiki z Turzy Śląskiej na schyl
kowy okres gamcarstwa późnośredniowiecznego- od 2 poł. XV do l pol. XVI wieku. 

Stanowisko w Turze Śląskiej jest interesującym obiektem do poznania późnośred
niowiecznego gamcarstwa wiejskiego na Górnym Śląsku . Można przypuszczać, że 
funkcjonujący w Turze Śląskiej warsztat zaopatrywał w naczynia pobliski Wodzisław. 
Świadczyć o tym może znalezisko analogicznego dna z odciskiem znaku krzyża w kole 
pochodzące z rejonu kościoła Św. Krzyża w Wodzisławiu Śląskim. 

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum w Wodzisławiu Ślą
skim. 

Wyniki badań będą opublikowane w: "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku", s. 210-215. 

patrz: okres nowożytny 

średniowieczny wał podłużny, tzw. Stary Wał 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr hab. Elżbietę Kowalczyk 

(Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 39m2• 

Badany obiekt jest środkowym (zachowanym) fragmentem środkowego odcinka 
Starego Wału (tzw. Wału Piwnickiego - patrz Piwnice Wielkie, st. I, AZP 33-65/1 
w niniejszym tomie Informatora). Wykop o wymiarach 13 x 3 m, założono na obsza
rze oddziału leśnego nr 525 leśnictwa Trzcianka, w nadleśnictwie Wielbark, tuż przy 
granicy z oddziałami nr 5 24, 511 i 512Wykopem objęto nasyp wału i dwa rowy leżące 
po obu jego stronach. Konstrukcja wewnętrzna badanego fragmentu jest taka sama, 
jak w Piwnicach Wielkich, tzn. na obu skrajach piaszczystego nasypu stwierdzono 
występowanie silnie zniszczonej konstrukcji drewnianej, zbudowanej z rozdartych pni 
drzewnych, nadpalonych i częściowo spróchniałych, która wzdłuż południowego skraju 
zachowała się w jednej, a wzdłuż skraju północnego w dwóch warstwach. Również i tu 
częściowe spalenie konstrukcji drewnianej jest wynikiem działań mających na celu jej 
zniszczenie, a ogień nie dotarł do głębiej zalegających bali. Uchwytna szerokość nasypu 
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Wojnicz, st. 3, 
gm. loco, woj. tarnowskie 

Zakroczym, ul. Parowa 
Warszawska i ul. Starostwo, 
gm.loco, woj. warszawskie 

ZALEWO, st. l, 
gm. loco, woj. olsztyńskie 

wynosiła około 4,5 m (mierzonej na poziomie humusu pierwotnego}, przy zachowanej 
wysokości dochodzącej do 0,5 m. Z braku czasu prace nie objęły wypełniska obu rowów. 
Nie odnaleziono żadnych zabytków ruchomych. 

Badania powinny być kontynuowane. 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

patrz: okres nowożytny 

miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-XX w.} 
Badania archeologiczne wyprzedzające inwestycję budowlaną, przeprowadzone 

w okresie od 21 marca do 9 kwietnia przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO
ADAM). Finansowane przez Z. Bieńkowskiego. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię około 225m2• 

Badania przy ul. Częstochowskiej 31 objęły swym zasięgiem teren działki budow
lanej pod budynek mieszkalno-usługowy. Wykonano wykop zgodnie z projektem 
realizacyjnym o wymiarach 15 x 15 m. W pierwszej fazie odsłonięto i zadokumento
wano piwnice i fundamenty budynku zniszczonego w 1945 r. Budynek ten posiadał 
podpiwniczenie na szerokości 7,5 m i długości 12 m. Usytuowany był kalenicowo do 
obecnej ul. Częstochowskiej, jednak nieco pod kątem w stosunku do jej przebiegu, 
co świadczy o zmianie układu komunikacyjnego w tej części miasta po 1945 r. Po wy
konaniu dokumentacji elementy zabudowy murowanej usunięto. Bezpośrednio pod 
fundamentami kamiennymi wystąpił strop nawarstwień późnośredniowiecznych wraz 
z pierwotną zabudową drewnianą. W partiach niepodpiwniczonych rozebranego budyn
ku uchwycono fragmenty zabudowy XVII-XVIII wiecznej, w postaci warstwy sprażonej 
polepy, będącej pozostałością po budynkach szachulcowych. Elementy takie zdołano 
zarejestrować w części wschodniej i zachodniej wykopu. Szczególnie interesujący wy
daje się fragment budynku odsłonięty w części zachodniej i południowo-zachodniej. 
Pod warstwą sprażonej polepy uchwycono tu bruk kamienny ułożony na podsypce 
z szarego piasku, będący nawierzchnią wnętrza budynku szachulcowego. W obrębie 
sprażeliny materiał zabytkowy praktycznie nie wystąpił, poza dwoma fragmentami 
trójnóżków, które pozwalają datować budynek na XVII-XVIII w. Po usunięciu bruku, 
także w tej części wykopu wystąpiły pojedyncze pale po zabudowie drewnianej. Wy
kop doprowadzono do głębokości około 2,2- 2,4 m od powierzchni terenu, to jest do 
poziomu projektowanych ław fundamentowych. Metodą wierceń ustalono natomiast, 
iż w miejscu tym nawarstwienia średniowieczne zalegają do poziomu około 109,30 m 
n.p.m., to jest około 3,8 m od obecnej powierzchni terenu. Na głębokości tej wystąpił 
calec w postaci niebieskiego, zbitego iłu. Udało się uchwycić między innymi fragmenty 
drewnianej zabudowy, której wstępna analiza pozwala na stwierdzenie, iż zabudowa ta 
usytuowana była- podobnie jak późniejsza murowana- kalenicowo do obecnej ulicy 
Częstochowskiej. Ponieważ konstrukcje budynków uchwycono jedynie w ich zacho
wanych partiach stropowych, niemożliwe jest ustalenie, w jakiej konstrukcji zostały 
wzniesione. Wykonane daty dendrochronologiczne (dr M. Krąpiec z AGH w Kra
kowie} wykazują, iż mamy prawdopodobnie do czynienia z trzema fazami zabudowy, 
poczynając od końca XIII w. (1296 r.}, a kończąc na drugiej połowie XIV w. (ostatnia 
data 13 72 r.}. Późniejsze fazy zabudowy zostały w znacznej mierze zniszczone przez XIX 
-wieczną zabudowę murowaną. Oprócz elementów architektonicznych, w północno
zachodniej części wykopu odsłonięto i wyeksplorowano niewielką spiżarkę zbudowaną 
z desek sosnowych. Nie udało się jej wydatować metodą dendrochronologiczną, 
natomiast na podstawie występującego w jej obrębie materiału można stwierdzić, że 
obiekt pochodzi z końca XVI w. lub początku XVII w. Wystąpiła tu duża, polewana 
i zdobiona ornamentem radełkowatym misa z dookolną stopką oraz mosiężna klamra 
do pasa z trzema kolcami. Ponadto pozyskano fragmenty przedmiotów skórzanych, 



przęślik wrzeciona, liczne fragmenty ceramiki siwej i ceglastej, z których wyklejono 
kilka egzemplarzy dających możliwość całkowitej rekonstrukcji oraz dwa fragmenty 
kafli zwieńczeniowych z pieców. Zwłaszcza jeden fragment - w kształcie liścia dębu, ~ 
zdobionego po obu stronach omamentern stempelkowym w postaci nieregularnie z 
umieszczonych rozetek - jest niezwykle interesujący. Oba fragmenty można datować fi3 

~ 
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LU 

na koniec XIV w. i początek XV w. Pozyskano też kilka przedmiotów metalowych, m.in. -~ 

małą klamerkę żelazną oraz fragment nożyc do strzyżenia owiec. -~ 

Materiały przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. '2 
Badania nie będą kontynuowane. 
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Załuskie Kościelne, st. l, patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich 
gm. Brańsk, 
woj. białostockie 

ZATOR, st. 2, 
gm.loco, woj. bielskie, 
AZP 104,511, 

ŻAGAŃ, st. 29, gm. loco, 
woj. zielonogórskie, 
AZP 69, 12/12 

średniowieczny, ziemny wał obronny 
Badania wykopaliskowe, przedinwestycyjne, prowadzone przez dr. Sławomira Dryję 

("Konsus" s. c., Pracownia Dokumentacyjno, Badawcza). Finansowane przez inwestora 
prywatnego i Urząd Miejski w Zatorze. Przebadano powierzchnię 16m2• 

W pierwszym etapie przebadano obszar o szerokości l m i długości lO m, wytyczony 
w linii planowanej zabudowy. W następnym etapie wyeksplorowano dwa wykopy o wy, 
miarach l x 3 m, wytyczone na przedłużeniu linii pierwszego wykopu. Jeden z wykopów 
sięgnął korony wału. Pozwoliło to na wykreślenie profilu o długości 25 m (z czego 9 m 
stanowią hipotetyczne uzupełniania). Wyróżniono 12 warstw o łącznej miąższości 
od 240 do 180 cm. Materiał zabytkowy pozyskano z warstwy X, którą wiązać można 
z funkcjonowaniem miasta w okresie średniowiecza. Zapewne stanowiła ona jądro 
wału. Nieliczne formy ceramiczne odnieść można do końca XIII w., większość do XIV 
i początków XV w. Potwierdzono wyniki wcześniejszych badań oraz uszczegółowiono 
przekrój stratygraficzny średniowiecznego wału obronnego. Zarejestrowano elementy 
konstrukcyjne wzmacniające wał oraz uzyskano przesłanki pozwalające domniemywać 
więcej niż jedną fazę jego budowy. 

Na obecnym etapie inwestycji prace zakończono. 

miasto średniowieczne i nowożytne 
Badania wykopaliskowe przeprowadzili mgr. mgr. S. Kałaga te i P. Dziedzic (Muzeum 

Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry), przy współpracy 
dr. S. Kowalskiego z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Finansował Urząd 

Miejski w Żaganiu. Trzeci sezon badań. 
Teren objęty badaniami zlokalizowany jest w południowo,wschodnim narożniku 

kwartaŁu wyznaczonego Starym Rynkiem od zachodu oraz ulicami: Bracką od północy, 
Warszawską od południa i Długą od wschodu. Kształtem zbliżony jest do litery "e' 
i obejmuje posesje nr 25,28 przy ul. Warszawskiej. 

Na terenie posesji nr 25 dokończono eksplorację nawarstwień osadniczych w wy, 
kopie 1/96. W obrębie tego wykopu odsłonięto między innymi pozostałości przyziemia 
zabudowania gospodarczego, stojącego na zapleczu kamienicy mieszczańskiej (obiekt 
14), oraz kamienną piwniczkę,lodownię (obiekt 10). Piwniczka zbudowana została 
z kamieni polnych, nieobrabianych, łączonych zaprawą wapienno,piaskową. Tylko 

w jej górnych partiach jako spoiwa łączącego kamienie użyto gliny. Dno jej było wy, 
brukowane niewielkimi otoczakami. Wypełniona była brunatną, gliniastą próchnicą, 
przemieszaną z dużą ilością gruzu ceglanego i zaprawy wapiennej. Wstępnie uznano, 
że obiekt ten powstał na początku XV w. i był użytkowany do przełomu XVII i XVIII 
w., kiedy to go zasypano. Pozyskano z niego 1155 fragmentów ceramiki naczyniowej, 
35 fragmentów kafli piecowych, 289 fragmentów naczyń szklanych oraz liczne zabytki 
wydzielone, w tym sprzączki żelazne, siekierkę żelazną, fragmenty skrzynkowego zamka 
do drzwi. 
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BARCZEWO, st.1, 
gm. loco, woj. olsztyńskie, 
AZP 23-63 

Na terenie posesji 28 odsłonięto dalsze dwie piwnice, w tym jedną bardzo mocno 
zniszczoną (zachował się tylko niewielki fragment kolebkowego, ceglanego sklepienia). 
Piwnice odgradzał mur kamienny z łęgiem, zbudowany z dużych kamieni łączonych 
zaprawą wapienno-piaskową. Druga piwnica była lepiej zachowana. Jej ceglane, 
kolebkowe sklepienie (w znacznym stopniu zniszczone) opierało się na kamiennej 
podmurówce. Została założona na rzucie prostokąta, skierowanego dłuższym bokiem 
wzdłuż osi północ-południe. Wymiarami i sposobem konstrukcji przypominała piwnicę 
nr 4 (odsłoniętą w sezonie 1996). Ogółem w sezonie 1997 wydobyto 8970 fragmen
tów ceramiki naczyniowej, w tym 8881 ułamków naczyń późnośredniowiecznych i 89 
wczesnośredniowiecznych; liczne zabytki wydzielone (800), w tym fragmenty ostróg, 
podków, klucze żelazne, groty strzał kuszy, noże, liczne grzebienie, przęśliki oraz monetę 
srebrną- szeroki grosz praski (?). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środ
kowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry. 

Okres nowożytny 

mury miejskie z 2 pol. XIV w. (późne średniowiecze) 
nawarstwienia z XV-XX w. (późne średniowiecze- nowożytność) 

Nadzór archeologiczny w trakcie prac ziemnych pod budynek mieszkalno-usługo
wy, przeprowadzony w dniach od 16 maja do 29lipca przez mgr Hannę Mackiewicz 
(ARCHEO-ADAM). Finansowane przez A. Ratko. Powierzchnia nadzorowanych 
prac objęła 119 m2. 

Wykop o wymiarach około 8,5 x 14 m założono w południowej pierzei ulicy Grun
waldzkiej, między budynkami nr 12 i 22. Prowadzono go do głębokości około 1,5 m. 
Ze względu na fakt, iż projektowany budynek nie ma podpiwniczenia, z uwagi na nie
stabilne podłoże zaprojektowano tu wylanie płyty żelbetonowej. Na całej powierzchni 
wykopu wystąpiły nawarstwienia zasypiskowe w postaci gruzu ceglanego. Jedynie 
w spągu uchwycono fragmenty zabudowy późnonowożytnej, którą po oczyszczeniu 
zadokumentowano w formie rysunkowej i fotograficznej. Uchwycono między innymi 
podziały wewnętrzne budynku, tzw. niskiego parteru, a ściślej mówiąc półsuteryny. Były 
to głównie ściany ceglane łączone bądź to zaprawą wapienną, bądź gliniano-piaskową. 
Jedynie przy skraju północnym (od strony ulicy Grunwaldzkiej) wystąpił fundament 
kamienny budynku XIX-wiecznego. Kamienie spojono zaprawą gliniano-piaszczystą. 
W części północnej, a więc od strony ulicy Grunwaldzkiej, na szerokości 4 m budynek 
był niepodpiwniczony. W części środkowej i południowej (od strony rzeki Pisy) oprócz 
podziałów wewnętrznych zadokumentowano pozostałości dwóch pieców kaflowych oraz 
jednej kuchenki węglowej. Już wstępna analiza kafli użytkowych do budowy pieców 
pozwoliła stwierdzić, iż mamy tu do czynienia z obiektami zbudowanymi najwcześniej 
w początkach XX w. Zejście do zadokumentowanych pomieszczeń mieszkalnych znaj
dowało się od strony południowej. Były to proste schody betonowe usytuowane na osi 
wschód-zachód. Pomimo dużych zniszczeń udało się także stwierdzić, iż pomieszczenia 
uchwycone w środkowej części wykopu, które były wykorzystane jako piwnice, miały 
sklepienia kolebkowe wykonane częściowo z cegły, użytej m.in. do budowy znajdującego 
się w niewielkiej odległości od wykopu (w kierunku wschodnim) kościoła ewangelickie
go. Ponieważ cegły te posiadają sygnaturę i wiadomo, iż zostały wyprodukowane w łatach 
1871-1872, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że zadokumentowane 
fragmenty budynku zostały wzniesione nie wcześniej niż po 1872 r. Najciekawszym 



BARNÓWKO, st. 4, 
gm. Dębno, 
woj. gorzowskie, 
AZP 44-7/4 

BIAł.ACZÓW, st. 3, 
gm.loco, 
woj. piotrkowskie, 

AZP 76-59/7 

elementem architektonicznym był bardzo niewielki fragment muru gotyckiego przy ~ 
profilu zachodnim, bardzo zniszczony, zapewne w wyniku wznoszenia w tym miejscu !>= 

·N 
budynku późnonowożytnego . Uchwycono go na odcinku zaledwie 2 metrów, jedynie ~ 

w partii wykonanej z cegły. Miał on 1,4 m szerokości. Mur ten zbudowano z cegły 0 
gotyckiej o wymiarach 150 x 75-80 x 305-310 mm, łączonej na zaprawę wapienną Z 

c/) 

w wątku wendyjskim. Tak więc mamy tu do czynienia z obwarowaniami miejskimi, ~ 
~ 

które wzniesiono w drugiej połowie XIV w., co znajduje potwierdzenie w źródłach o 
i pisanych. Część fundamentowa zalega poniżej poziomu wykonanego wykopu. Należy 
przypuszczać, iż ściana podziału wewnętrznego budynku późnonowożytnego, biegnąca 
w tym miejscu z zachodu na wschód, została wsparta na fundamencie murów miej
skich. Podobnie zresztą rzecz się ma z istniejącą jeszcze zabudową zarówno od strony 
wschodniej jak i zachodniej. 

Jeżeli chodzi o materiał zabytkowy to był on bardzo nieliczny. Pozyskano jedynie silnie 
rozdrobnione fragmenty naczyń średniowiecznych (zwłaszcza z najbliższego sąsiedztwa 
muru) oraz fragmenty ceramiki i kafli późnonowożytnych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa nowożytnego 
Badania na trasie budowy gazociągu w gm. Dębno, przeprowadzone przez mgr 

Małgorzatę Pytlak (Muzeum w Gorzowie Wlkp.) . Finansowane przez Przedsiębior
stwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 30 m Z. 

Stanowisko nr 4 w Bamówku zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowo
sondażowych w 1997 roku. Założono dwa wykopy o wymiarach 5 m x 3 m. 

Stanowisko okazało się bardzo ubogie w zabytki archeologiczne. Pod warstwą 
orną nie natrafiono na obiekty nieruchome, jedynie zebrano 10 ułamków cerarniki 
nowożytnej. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum w Gorzowie Wlkp. 
Literatura: Małgorzata Pytlak, Badania archeologiczne na terenach budowy wiertni 

i sieci gazociqgów w Gorzowie Wielkopolskim oraz w gminach: Kłodawa, Lubisz:yn, Dębno, 
(w:) Archeologia Środkowego Nadodrza, t . II, s. 267-270, Zielona Góra, 2002 

średniowieczny i nowożytny dwór obronny na kopcu 
Archeologiczno-architektonicze, ratownicze badania wykopaliskowe w związku 

z postępującą dewastację ruiny, przeprowadzone przez mgr. mgr. W Długoszewską 
i J. Pietrzaka ("Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie, mgr J. Młodkowska-Przepiór
kowska) . Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 20 m2· 

Wytyczono 2 wykopy (l- 7,5 x 2m i II- 2 x 2,5 m) o łącznej kubaturze 60m3• 

Wykonano pomiar inwentaryzacyjny reliktów piwnic (rzut, przekroje) oraz założono 
3 płytkie odkrywki w celu uściślenia przebiegu murów. 

Kopiec ma średnicę 57-60 m u podstawy, wysokość 3m i średnicę plateau 37-40 
m. Otoczony jest częściowo nawodnioną fosą. Na plateau znajdują się relikty muro
wanego z łamanego piaskowca i cegły budynku. Obiekt znany był ze źródeł pisanych 
(XV-XVII w.), w terenie zidentyfikowano go w 1988 r. 

Wykop I zlokalizowano w północno-zachodniej partii kopca. Usytuowano go tak, 
by przeciął nawarstwienia ziemne poza zasięgiem pozostałości budynku murowanego. 
Stwierdzono, iż nasyp tworzą nawarstwienia piaskowo-próchnicze, zawierające materiał 
późnośredniowieczny. Podobny materiał zabytkowy występuje w warstwach związanych 
z najstarszą fazą użytkowania obiektu. Warstwy te były pokryte przez nawarstwienia 
z materiałem pochodzącym z przełomu XVI i XVII w. Oba te kompleksy przecięte były 
przez wkopy związane z budową bądź rozbudową murowanego, XVII-wiecznego dworu. 
Wierzchnie warstwy, powstałe po rozbiórce budynku, zawierają materiał XVIII-XIX
wieczny. Wykop II zlokalizowano w obrębie jednego z dawnych pomieszczeń piwnicz
nych dworu. W wykopie tym stwierdzono obecność poziomu użytkowego, świadczące 
o wykorzystywaniu obiektu jeszcze w końcu XVIII, a może i w XIX w. Zaobserwowano 
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' BIAŁYSTOK, st. l, 2, 
gm. loco, woj. białostockie 

również, iż dwór murowany ma starszą (XVI-wieczną?) fazę, gdyż stwierdzono tu obec
ność otworu okiennego(?), wykonanego przy użyciu cegły strycharskiej- "palcówki", 
zlikwidowanego w związku z budową sklepienia wzniesionego przy użyciu barokowej 
cegły strycharskiej. Ogółem wydobyto dużą ilość zabytków archeologicznych, wśród 
których przeważały ułamki naczyń glinianych (3091 fragmentów) i kafli piecowych 
(218 fragmentów). Ponadto uzyskano 139 ułamków naczyń szklanych, 2 fragmenty 
gomółki okiennej i 22 fragmenty przedmiotów metalowych. Materiał ten pochodzi ze 
średniowiecznych i nowożytnych faz funkcjonowania obiektu. 

!}·.~"'< '··. ·, .. '" ';( f;fj" • ·,.. • -:· ,._ i·/ ,.-'.~'-·• :J • ;;.•_,.:.;:;:',:.•{}; 
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ogród Branickich 
Archeologiczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 28 kwietnia 

do 13 czerwca pod kierunkiem prof. Andrzeja Koli (Instytut Archeologii i Etnologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) wspólnie z Muzeum Okręgowym 
w Białymstoku na zlecenie Ośrodka Zabytkowego Krajobrazu- Narodowa Instytucja 
Kultury w Warszawie. 

W badaniach archeologicznych uczestniczyli archeolodzy: mgr Urszula Stankiewicz 
i mgr Halina Karwowska z Muzeum Okręgowego w Białymstoku oraz studenci arche
ologii UMK w Toruniu - Marcin Dec i Ryszard Kaźmierczak. Analizy dendrachrono
logiczne wykonał dr Andrzej Zielski z Instytutu Biologii, a palinologiczne dr Bożena 
Noryśkiewicz z Instytutu Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
W trakcie prac pobrano też próbki do wspomnianych analiz. 

Celem badań była próba zastosowania archeologicznych metod dla rekonstrukcji 
pierwotnej kompozycji ogrodu w wybranych jego miejscach, zarówno w zakresie ar
chitektury zieleni jak i innych antropogenicznych struktur tegoż parku barokowego. 
Eksplorację archeologiczną uzupełniono tu również badaniami dendrachronologicznymi 
wybranych drzew ogrodu górnego oraz badaniami palinologicznymi próbek pobranych 
z nawarstwień biogenicznych z niecki dawnego stawu- obecnie zasypanego- położo
nego na północ od założenia pałacowego, jak również ze spągowych partii wykopu ar
cheologicznego nr 14 zlokalizowanego w obrębie tzw. ogrodu górnego. Podjęte w 1997 r. 
badania wykopaliskowe skoncentrowano w dwóch miejscach ogrodu, rozciągającego 
się przed tylną fasadą pałacową. Pierwszym z nich był najbardziej południowy parter 
tzw. "salonu", jako jeden z ośmiu parterów położonych wzdłuż głównej alei odchodzącej 
w układzie centralnym od pałacu w kierunku południowo-zachodnim, stanowiących 
typowe dla baroku założenie ogrodowe (stan. 1). Aleja główna z parterami stanowiła 
centralną część rozległego założenia parkowego, stanowiąc zarazem fragment tzw. 
ogrodu górnego. Drugi obszar badań zlokalizowano w miejscu nieistniejącego tzw. 
pawilonu arkadowego, którego podstawa fundamentowa znajdowała się już w obrębie 
przylegającego do części centralnej założenia parkowego od północy tzw. ogrodu dol
nego (stan. 2), z kanałem i starodrzewiem. Wejście do tegoż pawilonu, zwanego także 
altanką "Pod Orłem", ze względu na umieszczenie na szczycie dachu tego budynku 
pozłacanego orła, prowadziło jednak, jak to wynika z zachowanej ikonografii, z ogrodu 
górnego. Wiadomo także, iż do altanki przylegały schody prowadzące z ogrodu dolnego 
do górnego. Wykop archeologiczny założono w miejscu domniemanej lokalizacji tego 
pawilonu, dla uzyskania informacji o jego planie i ewentualnych szczegółach jego 
architektury. 

Przed przystąpieniem do prac eksploracyjnych cały obszar założenia pałacowo
ogrodowego pokryto siatką lokalizacji poziomej, wydzielając na tym terenie jednostki 
hektarowe i arowe. Bazę tego podziału stanowiły dwie magistrale główne; jedna wzdłuż 
lica fasady tylnej pałacu, druga - prostopadła do niej - wzdłuż osi alei centralnej 
"salonu" ogrodu górnego. Siatka hektarowa, sięgając także na obrzeże parku, objęła 
łącznie powierzchnię 20 ha. 

W trakcie eksploracji archeologicznej na stanowisku l (ogród górny) znaleziono 
relatywnie niewielką liczbę zabytków ruchomych. Były to przede wszystkim mocno 
najczęściej rozdrobnione fragmenty naczyń ceramicznych (łącznie 12 75 fragmentów), 
oraz fragmenty szkła -głównie naczyniowego i butelkowego (98 fragmentów) i 38 
drobnych, mocno skorodowanych przedmiotów żelaznych o bliżej nieokreślonej funkcji. 
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Znaleziono tu również kilkanaście fragmentów płytowych kafli piecowych. Zabytki te ~ 
nie tworzyły wyraźnych koncentracji i nie można było ich wiązać z wydzielonymi tu .S 
reliktami takich struktur jak domniemana fosa czy też ślad zagadkowego rowu. Nieza- ~ 
leżnie od przesłanek stratygraficznych, prawie wszystkie te przedmioty pod względem 0 
strukturalnym charakteryzują się cechami nowożytnymi. Można je więc uznać za Z 

(/) 

przypadkowe wtręty zdeponowane tu w czasie długoletniego użytkowania tego miejsca ~ 
~ 

od XVII w. do czasów współczesnych. Natomiast nie rejestrowano niewielkiej liczby O 
takich przedmiotów w wykopie badawczym na stanowisku 2. W eksplorowanej tu 
tylko warstwie przypowierzchniowej występowały one w przemieszaniu z liczniejszymi 
przedmiotami o metryce współczesnej, co spowodowało trudności w selekcji. 

Archeologiczne badania przeprowadzone w 1997 r. w Ogrodzie Branickich w Bia
łymstoku wykazały, iż mimo szczegółowego rozpoznania antropogenicznych struktur 
ziemnych na dość znacznej przestrzeni prawie pełnego parteru (kwatery) w ogrodzie 
górnym, nie udało się zaobserwować czytelnych elementów architektury ogrodowej 
czasów baroku. Przekształcenia ziemne tego miejsca dokonane tu w XIX i XX w. 
całkowicie zatarły ślady układu zarówno zieleni ogrodowej jak i istniejących tu ele
mentów małej architektury. Ostatnich zniszczeń tego miejsca dokonano już jak się 
wydaje w czasach po II wojnie światowej. Ostatecznie mogło to nastąpić w trakcie 
prac niwelacyjnych i ornych podjętych tu w latach sześćdziesiątych dla rekonstrucji 
parterów ogrodu górnego. Z tego zapewne czasu pochodzą ślady dość głębokiej orki, 
niezniszczone już dalszą w nie ingerencją. Elementem natomiast związanym z funk
cjonowaniem ogrodu w czasach Jana Klemensa Branickiego jest znaleziony w trakcie 
prac żelazny łącznik drewnianych rur wodociągowych, niewątpliwie przeznaczonych 
do zasilania istniejących tu fontann. Został on jednak odkryty na wtórnym złożu i nie 
może być przydatny dla ich bliższej lokalizacji. 

Przyczynkiem do badań topografii siedziby białostockiej sprzed jej przekształcenia 
w zespół pałacowo-ogrodowy w pierwszej połowie XVIII w. może być domniemana fosa 
odsłonięta na tym stanowisku w pobliżu alei centralnej. Pochodzi ona zapewne z okresu 
istnienia tu obronnej siedziby typu bastionowego, początki istnienia której widzi się 
już co najmniej w połowie XVII w. Szerokopłaszczyznowe rozpoznanie archeologiczne 
tego miejsca mogłoby dostarczyć dalszych szczegółów tego wkopu, określić jego kształt 
i uwiarygodnić (lub zmienić) interpretację jego funkcji. Zagadnienie to jednak nie wiąże 
się bezpośrednio z interesującą nas tu problematyką badań. 

Nie udało się uchwycić zarysu fundamentowej partii altanki "Pod Orłem" na sta
nowisku 2, na terenie ogrodu dolnego. Ewentualne jej relikty zostały przykryte (lub 
zniszczone) przez podjęcie tu przed kilkunastu laty prac budowlanych zmierzających 
do rekonstrukcji tej altanki, zaniechanych niebawem jednak po założeniu płyty fun
damentowej. W założonym tu wykopie badawczym, w części poza wspomnianą płytą 
fundamentową natrafiono na relikt fragmentu dolnej partii szerokiego muru ceglanego, 
który mógł stanowić podstawę kaskady odprowadzającej wodę z niewielkiej groty ist
niejącej pod altanką do pobliskiego kanału. Znaleziona w trakcie tych badań duża płyta 
wykonana z piaskowca, jednostronnie wygładzona, mogła stanowić lico tej kaskady. 

patrz: wczesne średniowiecze 

Rynek Starego Miasta 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Bogusława Chorążego (Muzeum 

Okręgowe w Bielsku-Białej) we współpracy z mgr Małgorzatą Hotloś. Finansowane 
przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej oraz PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 58m2• 

Celem badań była weryfikacja hipotetycznej budowli wykrytej we wschodniej partii 
rynku w trakcie ubiegłorocznych badań metodą radaru podpowierzchniowego SIR oraz 
całościowe odsłonięcie obiektu zbudowanego z otoczaków kamiennych, odkrytego 
fragmentarycznie w sezonie badawczym 1995 w centralnej partii rynku. W 1997 r. 
otwarto 3 wykopy: 2 - o wymiarach 5 x 2 m i 4 x 2 m - zlokalizowano w rejonie hi-
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- pl. św. Mikołaja i ulice 
przyległe, rejon Starego 
Miasta, st. 32, 
AZP 107-48/-

potetycznego przebiegu dłuższych ścian domniemanej budowli, trzeci- o powierzchni 
40 m2

- usytuowano w rejonie obiektu zbudowanego z otoczaków kamiennych. W wy, 
kopach zlokalizowanych w rejonie domniemanej budowli nie stwierdzono jakichkołwiek 
pozostałości lub przesłanek wskazujących na obecność obiektu architektonicznego 
wskazanego przez badania radarowe SIR w tym rejonie rynku. 

Eksploracja wykopu zlokalizowanego w rejonie obiektu odkrytego fragmentarycznie 
w 1995 r. pozwoliła na jego całościowe odsłonięcie. Obiekt ten stanowił bardzo dobrze 
zachowaną studnię z kamienną cembrowiną zbudowaną z otoczaków na zaprawie glinia
nej. Obrys zewnętrzny cembrowiny studziennej ma kształt zbliżony do nieregularnego 
kwadratu o zaokrąglonych narożnikach, o boku 4 m. Otwór studzienny ma kształt koła 
o średnicy 2m. Jego górna partia zbudowana jest z dużych rozmiarów obrobionych 
bloków piaskowcowych. Głębokość studni wynosi ponad 8m. Na podstawie analizy 
relacji obiektu studziennego z przyległym układem nawarstwień powstanie studni należy 
datować na okres nowożytny- wiek XVII łub XVIII. Jej zasypanie nastąpiło w wieku 
XIX. Prawdopodobnie w końcowym okresie funkcjonowania studnia połączona była ze 
pomocą rury drewnianej z główną komorą podziemnego zbiornika wodnego, zlokalizowa
nego w centralnej partii rynku. W trakcie badań odsłonięto mur północny komory wraz 
z pólnocno-zachodnim narożnikiem. Na podstawie tegorocznych badań oraz wyników 
badań z 1995 r. można ustalić jej obrys jako kwadrat o boku 7 m. Komora zbudowana 
jest z łamanego kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Powstanie tego obiektu 
można datować na 2 połowę XVIII łub początki XIX w. Wyrazne ślady rozbiórki korony 
murów górnej partii komory wskazują na istnienie nadziemnej partii tego obiektu, który 
prawdopodobnie należy wiązać z rezerwuarem wodnym, widocznym na fotografiach 
z 2 połowy XIX w. Wydaje się potwierdzać to również odkryty fragment drewnianej 
rury wodociągu miejskiego, zasilający niegdyś ten obiekt w wodę. W rejonie północno
zachodniego narożnika komory głównej podziemnego zbiornika wodnego odsłonięto 
również pozostalości nieokreślonej konstrukcji drewnianej. Została ona naruszona 
częściowo w trakcie budowy komory. Odsłoniętą partię konstrukcji stanowi dostawiona 
do calca ściana zbudowana z poziomo ustawionych belek drewnianych. Fragmentarycz
ne odsłonięcie tej konstrukcji nie pozwała na określenie jej charakteru i chronologii. 

Oprócz odsłoniętych reliktów architektonicznych w otwartych wykopach zareje
strowano układ nawarstwień powstały w toku użytkowania rynku. Uchwycono m.in. 
poziomy użytkowe bruków z okresu nowożytnego funkcjonowania rynku, od XVI 
po XIX w. W otwartych wykopach nie zarejestrowano natomiast średniowiecznych 
poziomów użytkowych, a material średniowieczny wystąpił jedynie w wypelniskach 
obiektów jamowych w kontekście licznych fragmentów polepy konstrukcyjnej i wę
gielków drzewnych. 

Pozyskano serię fragmentów ceramiki średniowiecznej i nowożytnej oraz fragmentów 
kafli późnorenesansowych. Odkryto również nieliczne monety, w tym dwie srebrne 
monety średniowieczne . 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, dokumen
tacja w PSOZ w Bielsku-Białej. 

Badania będą kontynuowane. 
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miejska fosa obronna 
relikty historycznej zabudowy miasta 

Nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi w związku z przebudową otocze
nia kościola św. Mikołaja, przeprowadzone w okresie od 2 lipca do listopada przez 
mgr. Wiesława Kusia (Muzeum w Cieszynie). Konsultacja- wojewódzki konserwator 
zabytków archeologicznych mgr J. Reyniak. Finansowane przez Urząd Miejski w Biel
sku-Białej. 

Nadzorem objęto wszystkie wykopy ziemne w otoczeniu kościoła św. Mikołaja, 
wraz z częścią pL św. Mikołaja oraz przyległymi ulicami: Cieszyńską, Sikorskiego 
i Schodową. 

Celem badań było uchwycenie oraz zadokumentowanie dokładnego przebiegu 
średniowiecznych murów obronnych wraz z miejską fosą oraz współistniejącymi urzą-
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dzeniami, a także inwentaryzacja śladów historycznej, nieistniejącej obecnie zabudowy ~ 
tej części miasta. Uzyskano szereg informacji dotyczących średniowiecznej zabudowy >::: 

·N 
tak obronnej (mur oraz fosa), jak i gospodarczej. Do najbardziej interesujących zaliczyć O 
należy następujące odkrycia: ~ 

Miejska fosa obronna- z zachowaną konstrukcją 14 słupów drewnianych o średnicy Z 
(/) 

przeciętnie 0,3 m i wysokości 1,2 m, które stanowiły prawdopodobnie umocnienie polu- ~ 
~ 

dniowej skarpy fosy. Część słupów spoczywała na płaskich kamieniach, wzmacniających o 
słupy w miejscach szczególnie podmokłych. W dalszej części wykopu stwierdzono kołek 
drewniany oraz konstrukcję z desek, przypominającą rodzaj korytka (daszkowato ułożo-
ne deski drewniane). Poniżej owej konstrukcji wystąpiła belka drewniana o przekroju 
14 x 14 cm, ułożona poprzecznie do przebiegu fosy. Konstrukcje drewniane wystąpiły 
w materiale, który stanowiły żwiry przemieszane z czarną ziemią, będące pozostałością 
najpewniej dna fosy. Uzyskane wyniki stanowią dodatkowe potwierdzenie wyników 
badań wykopaliskowych uzyskanych w 1996 r. 

Relikt murowanej zabudowy historycznej - w rejonie połączenia ul. Sikorskiego 
i pl. św. Mikołaja przejściem schodowym odsłonięto pozostalości budynku w formie 
fundamentu kamiennego o grubości 0,38 m. Dalej na północ odsłonięto kolejne frag
menty konstrukcji owego budynku. Odkrycie to stanowi archeologiczne potwierdzenie 
przeprowadzonych wcześniej badań historyczno-urbanistycznych. 

Relikt muru kamiennego w rejonie kościoła św. Mikołaja - odsłonięty mur 
miał szerokość 2,8 m. Od zachodu dochodził do narożnika nawy kościoła. Pod sto
pą fundamentową północnego lica muru znajdował się poziom wylewki związanej 
z występującymi tutaj pochówkami szkieletowymi w drewnianych trumnach. Mur 
nie miał odsadzek fundamentowych. Poniżej stopy muru, na głębokości 1,28 m, od
słonięto elementy drewnianej konstrukcji, ułożonej z 3 desek, tworzących odkryte 
górą korytko- najpewniej rynsztok. Mur można datować na XVIII/XIX w. Jego stopa 
fundamentowa spoczywała na XVII-wiecznych pochówkach. Wyniki te potwierdzają 
badania z 1996 r. 

Kamienna, cylindryczna studnia kanalizacyjna - obiekt w postaci cylindrycznej 
konstrukcji wykonanej z otoczaków rzecznych wystąpił na głębokości 0,35 m od obecnej 
powierzchni terenu. Zachowana głębokość studni wynosiła 1,55 m, średnica wewnętrz
na 1,55 m, średnica zewnętrzna 2,15 m, grubość ścian 0,27-0,30 m. Studnia ta mogła 
stanowić element systemu odwodnienia z okresu XVIII-wiecznej regulacji miasta przez 
mierniczych austriackich. Odsłonięty element odwodnienia mógł wchodzić w skład 
głównych ciągów kanalizacyjnych, które odkryto wzdłuż ul. Sikorskiego. 

Relikt muru kamiennego - odsłonięty w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła św. 
Mikołaja. Prawdopodobnie był to fragment jednego z murków ograniczających przejście 
prowadzące od ul. Schodowej do kościoła, które uwidoczniono na katastrze z 1911 r. 
Mur wykonany z kamienia łamanego miał szerokość 0,3 m. Korona wystąpiła na głę
bokości 0,6 m poniżej obecnego poziomu terenu. Stopy nie uchwycono. 

W trakcie prowadzonych prac archeologicznych pozyskano w głównej mierze ma
teriał ceramiczny w postaci naczyniowej, datowanej na czasy nowożytne- XVIII/XIX 
w. Wyjątek stanowił róg kozła pozyskany w fosie, który możemy zaliczyć do zabytków 
średniowiecznych. Część materiału ruchomego to pozostałości fragmentów nowożyt
nych kafli piecowych. 

Przewidywany jest drugi etap prac związanych z przebudową terenu okalającego 
plac św. Mikołaja. 

patrz: wczesne średniowiecze 

miasto nowożytne (XVIII-XX w.) 
Badania archeologiczne wyprzedzające inwestycję budowlaną pod budynek miesz

kalno-usługowy, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Adama Mackiewicza (AR
CHEO-ADAM) . Finansowali: L. Korobczyc, Z. Kotwasiński, J. Pepłowski. Powierzchnia 
nadzorowanych prac wynosiła około 190m2. 
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Badania objęły swym zasięgiem teren działek budowlanych u zbiegu ulic l-ego Maja 
i Floriańskiej, należących do prywatnych inwestorów. Ponieważ projektowany budynek 
nie posiadał podpiwniczenia, inwestor zaplanował jedynie wykopy pod powstający pa
wilon. Wytyczono J połączone ze sobą wykopy o szerokości do l m, oznaczone literami 
a, b, c, o głębokości około 1,2 m, czyli do strefy przemarzania dla Polski północno
wschodniej . Stare fundamenty pozostawiono, dowiązując do nich nowe ławy (m. in. 
pod ścianę tylną pawilonu, dlatego nie wykonano czwartego wykopu). W wykopach 
Ja i Jb zadokumentowano po jednym profilu i sporządzono rzut poziomy zachowanych 
reliktów architektonicznych, natomiast w wykopie Je, ze względu na nieznaczną głębo
kość (do O,J m) i wystąpienie jedynie warstwy zasypowej w postaci szarej, piaszczystej 
ziemi, wykonano jedynie rzut poziomy. Odsłonięto fragmenty fundamentów z dużych 
głazów narzutowych spajanych gliną. Wypełnisko stanowił gruz ceglany. Na terenie 
całej działki zadokumentowano podziały rozebranego pawilonu. W obrębie wykopu Ja, 
na całej jego długości, zarejestrowano zewnętrzny fragment sklepienia kolebkowego 
piwnicy budynku późnośredniowiecznego. Ponadto w obrębie wykopu Ja wystąpiły 
liczne zakłócenia i zniszczenia fundamentów na skutek współcześnie prowadzonych prac 
ziemnych pod uzbrojenia terenu, które prowadzono już po 1945 r. Również w wykopie 
Jb wystąpił fragment sklepienia kolebkowego piwnicy. W pozostałej części, między 5 
a 12m, zarejestrowano fragmenty ścian w układzie prostopadłym do ulicy l-ego Maja. 
Wszystkie elementy architektoniczne, poza fragmentarni fundamentów w wykopie Ja, 
łączone były na zaprawę wapienną. Fragmenty wykopu, w których nie wystąpiły elemen
ty architektoniczne, wypełnione były warstwami zasypowymi w postaci szarobrunatnej, 
piaszczystej ziemi z zaprawą wapienną i gruzem. Trudne do interpretacji są fragmenty 
odsłonięte w wykopie Je. Mamy tu do czynienia z pozostałością ściany o niewielkiej 
szerokości (0,25 m), zbudowanej z cegły późnonowożytnej o wymiarach około 75 x 
120 x 250 mm, łączonej na zaprawę wapienną. Prawdopodobnie jest to pozostałość 

po niewielkim fundamencie ściany działowej w niepodpiwniczonej części budynku lub 
fragment, który został dobudowany w czasach współczesnych (pierwsza połowa XX w.) 
do istniejącego budynku narożnego, na co zdają się wskazywać zachowane plany kata
stralne. Niestety niewielkie szerokości poszczególnych odcinków wykopu nie pozwalają 
na bliższą interpretację odsłoniętych reliktów, ani odtworzenie wielkości poszczególnych 
pomieszczeń zniszczonego w 194 5 r. budynku. Dzięki skalowanym planom katastralnym 
tej części miasta, pochodzącym z drugiej połowy XIX w., można stwierdzić, iż między 
ulicami Floriańską i l-ego Maja znajdował się budynek narożny o wymiarach około 
11 x 17m. Jeżeli chodzi o chronologię poszczególnych elementów architektonicznych, 
to ze względu na prawie całkowity brak elementów datujących w postaci chociażby 
charakterystycznych fragmentów ceramiki, można z pewną ostrożnością stwierdzić, 
iż ich najstarsze odsłonięte fragmenty sięgają pierwszej połowy XIX w. Na pozostałej 
części badanego terenu wystąpiły resztki po rozebranych pawilonach wzniesionych 
w latach 70-tych XX w. W części południowej wystąpiła niewielka, również współczesna 
piwniczka o wymiarach 2 x 5 m. Pozyskany materiał zabytkowy był bardzo nieliczny 
i rozdrobniony, a co więcej pochodził ze złoża wtórnego (zsypiska), a więc nie miał zbyt 
dużej wartości interpretacyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do chronologii. 

Materiały przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

domniemany kurhan -weryfikacja negatywna 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 7 do 19 sierpnia 
przez mgr. Mirosława J. Hoffmanna (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie) . Finansowa
ne przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Akademickie Centrum Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w Warszawie. Przebadano powierzchnię 44,5 m2• 

"Kurhanopodobny" obiekt, zgłoszony jako uszkodzony wkopem, rysował się jako 
nieduże, lekko owalne (8 x 7 m) wzniesienie, o wysokości do 0,8 m. Wkop w centrum 



Braniewo-Stare Miasto, 
st. l, ul. Gdańska, 
kamienice nr 36, 38, 40, 
gm.loco, 
woj. elbląskie 

Braniewo-Stare Miasto, 
st. l, ul. Gdańska, 
kamienica nr 62, 
gm.loco, 
woj. elbląskie 

Brudnów, st. 45, 
gm. Wieniawa, 
woj, radomskie 

Brześć Kujawski, 
mury miejskie, 
gm.loco, woj. włocławskie 

Bucz, st. 2, gm. Przemęt, 
woj. leszczytiskie 

Bydgoszcz, st. 1, 
gm.loco, woj. bydgoskie 

Chełmża, st. 28, 

CHEŁM, st. 4, 
Pl. Łuczkowskiego 

pagórka sugerował, że jest to obiekt kurhanowy. Układ stratygraficzny wzniesienia ~ 
tworzyła warstwa próchnicy oraz piaszczysty i gliniasty calec. Nie odkryto obiektów ~ 

·N 
nieruchomych. Wśród przedmiotów ruchomych wyróżniono m.in. fragmenty wtórnie O 
przepalonych cegieł, 24 fragmenty butelek szklanych do esencji octowej, ułamek ~ 
ocynkowanej blachy, fragmenty skorodowanych przedmiotów żelaznych, fragmenty Z 

(/) 

płaskiego talerza glinianego oraz porcelanowego dzbanka, a także ułamek butelki ~ 
:..:: 

z ciemnozielonego szkła. O 
Domniemany kurhan w rzeczywistości jest miejscem odpadkowym z okresu mię

dzywojennego, z 3-5 dekady XX w. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Warmii i Mazur w Ol

sztynie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Zeszytach Muzeum Warmii i Mazur 

w Olsztynie". 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: wczesna epoka żelaza 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

nowożytna studnia miejska (XV(?)-XVIII w.) 
Ratownicze badania, przeprowadzone przez mgr. mgr. Stanisława Gołuba, Tomasza 

Dzieńkowskiego. Finansowane przez Urząd Miasta Chełm. 
Stanowisko funkcjonuje nadal jako nr 4 (dawny numer w systemie arabskim), 

w AZP nadano mu nowy nr l E/X w miejscowości l 6 na obszarze. 
Jest to nowożytna studnia miejska, datowana na XV(?)-XVIII w. Odkryto ją 

w 1985 r. i częściowo przebadano podczas prac, prowadzonych przez AGH z Krakowa. 
Szyb studni znajduje się pod nawierzchnią placu rynkowego i przecina jeden z korytarzy 
podziemii kredowych, zlokalizowanych pod Starym Miastem w Chełmie. 

W wyniku obsunięcia górnych warstw zasypiskowych studni, pod nawierzchnią 
Pl. Łuczkowskiego powstała kawerna. Badania prace ratownicze miały na celu wybranie 
warstw zasypiskowych z szybu studni, oczyszczenie ścian kutych w kredzie, zabezpie-
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CHEŁM, st. 40, 
Pl. Łuczkowskiego 

gm. Dąbie, woj. konińskie 

czenie korytarza kredowego, który przeciął szyb. Zrekonstruowano dokładne położenie 
studni w obrębie rynku. Wydobyto materiał zabytkowy o chronologii XIII- XVIII w., 
kości zwierzęce, noże żelazne, monety srebrne. 

Materiały z badań przekazano do Muzeum Chełmskiego w Chełmie, dokumentacja 
z badań znajduje się w PSOZ w Chełmie. 

ratusz miejski 
nawarstwienia kulturowe z XV-XX w. 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Stanisława Goluha i To
masza Dzieńkowskiego. Finansowane przez Urząd Miasta Chełm i PSOZ. 

Stanowisko funkcjonuje nadal jako nr 40 (dawny numer w systemie arabskim), 
w AZP nadano mu nowy nr l E/XI w miejscowości l 6 na obszarze. 

Jest to pozostałość nowożytnego ratusza miejskiego oraz zniszczone nawarstwienia 
kulturowe XV- XX w. 

Założono 3 wykopy badawcze o powierzchni lO m2• Zlokalizowano relikty kamienno 
- ceglanego muru, szerokości ok. l m i przebiegu na linii E- W. Stopa fundamentowa 
znajdowała się na głębokości 4 m, a mur posadowiono na zasypisku studni miejskiej. 
Odkrycie to uznano z dużym prawdopodobieństwem za pozostałości ratusza miejskie
go. Odsłonięto także pozostałości piwnicy, stanowiącej relikt dobudowanej do muru 

ratusza kamienicy. 
Dokumentacja z badań znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie Delegatura 

w Chełmie. 
Materiały z badań przekazano do Muzeum Chełmskiego w Chełmie. 

zabudowa z XVI-XX w. 
Badania przeprowadzone przez mgr. mgr. Stanisława Gołuba i Tomasza Dzieńkow

skiego. Finansowane przez inwestora prywatnego. Przebadano powierzchnię około 
400m2• 

Stanowisko funkcjonuje nadal jako nr 148 (dawny numer w systemie arabskim), 
w AZP nadano mu nowy nr w miejscowości oraz nr 7 na obszarze. Są to pozostałości 
wielowarstwowej zabudowy mieszkalnej murowano - drewnianej o chronologii XVI 
-XX w. 

Badania prowadzono w obrębie wykopu budowlanego. Odsłonięto pozostałości 
osadnictwa nowożytnego wraz z zabytkami ruchomymi w postaci ceramiki, kości 
zwierzęcych, szkła i metali. Najmłodszą fazę osadnictwa reprezentowały loszki bądź 
śmietniki wykładane drewnem, pozostałości murowanej piwnicy z wnęką, ślady zabu
dowy drewniano - murowanej w postaci. murowanej kamienicy. Zadokumentowano 
dobrze zachowane nowe, nie znane dotąd odcinki korytarzy podziemi kredowych oraz 
piwnice -lochy wydrążone w kredzie, datowane na podstawie zasypisk na XVI- XVII 
w. Odkryto obiekt gospodarczo - produkcyjny ze śladami drewnianej konstrukcji 
zadaszającej (dołek posłupowy), zawierający dużą ilość kafli płytowych polewanych 
oraz miskowych o okrągłych, dobrze wyodrębnionych dnach i trójkątnych wylewach, 
datowanych na XVI- XVII w. Była to prawdopodobnie pozostałość pieca do wypalania 
kafli i naczyń. 

Materiały z badań przekazano do Muzeum Chełmskiego w Chełmie, dokumentacja 
z badań znajduje się w archiwum PSOZ w Chełmie. 

pałac nowożytny 

Sondażowe badania wykopaliskowe w miejscu, gdzie znajdował się zniszczony 
w 1943 r. pałac, na terenie obozu śmierci w Chełmnie. 

Obóz w Chełmnie powstał w celu uśmiercenia ludności żydowskiej w stworzonej 
przez hitlerowskiego okupanta jednostce administracyjnej tzw. Kraju Warty. Na usy
tuowanie obozu we wsi Chełmno wpłynęły przede wszystkim dogodne warunki loka
lizacyjne i komunikacyjne. Wioska leżała przy drodze prowadzącej do Łodzi (około 70 
km), z Kołem połączona była koleją wąskotorową. Samo Koło stanowiło ważny punkt 
komunikacyjny na szlaku kolejowym: Poznań - Konin - Kutno. W niewielkiej odle-



głości od wsi (3-6 km) znajdowały się gęste tereny leśne. Przy wjeździe do Chełmna ~ 
od strony Koła zlokalizowany był zaniedbany majątek, na który składały się: pałac, -~ 
spichlerz, zniszczona oficyna i kilka budynków gospodarczych otoczonych parkiem. O 
Dodatkowym elementem, który wpłynął na wybór tego miejsca, było usytuowanie ~ 
majątku na wysokiej skarpie, cofnięcie zabudowań od strony drogi o około 150 m. Z 

U) 

Wszystko to pomagało maskować rozgrywające się tam dramaty. Teren ten dodatkowo ~ 
~ 

otoczono z trzech stron ponad dwumetrowym drewnianym parkanem; od strony Neru O 
wystarczyło ogrodzenie z metalowej siatki, ponieważ dziedziniec gdzie rozładowywano 
transporty zasłonięty był przez pałac i park. 

Na potrzeby obozu przejęto leżący w pobliżu kościół (do przechowywania w pierw
szym okresie funkcjonowania obozu rzeczy pomordowanych i w drugim okresie samych 
ofiar) oraz kilka sąsiednich budynków we wsi, skąd wysiedlono miejscową ludność. 
Obóz składał się z dwu części: terenu pałacu i przyległych budynków oraz polan w lesie, 
gdzie grzebano ciała ofiar. 

Majątek (zabudowania i park), na terenie którego okupanci zlokalizowali obóz 
śmierci w Chełmnie obejmuje około 3,5 ha. Pierwotnie obok pałacu znajdował się 
spichlerz, zabudowania gospodarcze i zniszczona oficyna dworska. 

Ruiny pałacu zostały częściowo uporządkowane i rozebrane w ramach zacierania 
śladów jeszcze w czasie funkcjonowania obozu. Na podstawie wywiadów z miejscową 
ludnością wiadomo było, że po wojnie zachowała się część piwnic z fragmentami bie
lonych tynków, na których zachowały się w kilku przypadkach jakieś ślady napisów. 
Okoliczni mieszkańcy zaczęli pozyskiwać z ruin materiał budowlany. Nikt nie potrafił 
określić co pozostało ze zniszczonego budynku. Teren pałacu został wyrównany, porósł 
krzewami i drzewami. Przez łata jedynym śladem rozegranej tu tragedii był niewielki 
obelisk z lakonicznym napisem w języku polskim i żydowskim "Miejsce uświęcone krwią 
tysięcy ofiar ludobójców hitlerowskich. Cześć ich pamięci" wzniesiony w 1957 r. przez 
gminy żydowskie z Łodzi i Włocławka w miejscu pochówku ostatnich ofiar. 

W 1990 r. Muzeum Okręgowe w Koninie obok obelisku umieściło tablicę z infor
macją o tej części obozu. W 1995 r. Towarzystwo Przyjaźni Niemiecko-Żydowskiej 
z Hamburga w ramach upamiętnienia "Drogi Śmierci", wiodącej od dworca w Kole 
do Chełmna postawiło tu głaz z tablicami pamiątkowymi w językach polskim i nie
mieckim. 

Aktualnie około 1/4 terenu, na którym stał pałac (południowo-wschodnia partia) 
jest w rękach prywatnych Qadwiga i Kazimierz Pyszkowie). Stanowi go nieużytek 
usytuowany na samej krawędzi wysokiej skarpy, od pozostałej partii rozdziela go ogro
dzenie z siatki drucianej. 

Decyzją WKZ w Koninie obszar pałacu i przyległy teren majątku został wpisany do 
rejestru zabytków (nr rej. 509/250 z 8 sierpnia 1994 r.). 

W 1945 r. w ramach zbierania materiałów dowodowych sędzia W Bednarz prze
prowadził w pobliżu pałacu badania w postaci kilku niewielkich sondaży. Dotychczas 
były to jedyne badania na tym terenie. 

W czerwcu 1997 r., dzięki dotacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 

Muzeum Okręgowe w Koninie pojęło prace w rejonie pałacu. Ślady jego były bardzo 
słabo czytelne na powierzchni. Cały teren gęsto porastały drzewa i krzaki, gdzieniegdzie 
tylko można było dostrzec gruz ceglany. W części południowo-wschodniej (obecnie 
znajdującej się w posiadaniu rodziny Pyszków) gruz był w kilku miejscach spiętrzony 
(20-30 cm nad powierzchnię) obok niego (od strony wschodniej) występowało niewiel
kie, nieckowate zaklęśnięcie wypełnione głównie drobnym, żółtym piaskiem. Obecnie 
trudno określić czy jest to związane z wysadzeniem pałacu czy jest to rezultat "prac 
poszukiwawczych" prowadzonych po wojnie. 

Prace badawcze na tym terenie Muzeum projektowało podjąć już od kilku łat. Na
leżało dokładnie w terenie określić stan zachowania reliktów pałacu, od tego w dużej 
mierze uzależnione były wszystkie działania upamiętniające i konserwatorskie, należało 
uzyskać rzut z podziałem wewnętrznym, wreszcie równie ważnym elementem było uzy
skanie materiału zabytkowego dla placówki muzealnej w Chełmnie. Drugoplanowym 
celem badań było prześledzenie powojennych losów tego miejsca. 
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Cieszyn,W zgórze 
Zamkowe, st. l, 
woj. bielskie 

DĄBROSlYN, kościół 

św. Józefa, gm. Witnica, 
woj. gorzowskie 

DOBClYCE,Zamek, st. 7, 
gm.loco, 
woj. krakowskie, 
AZP 106-58/36 

Najważniejszymi wynikami badań było uchwycenie zasięgu pałacu, którego długość 
wyniosła 41.65, zaś szerokość 13.68 m. Znaleziono jednocześnie odpowiedź na pytanie 
- w jakim stanie znajdują się relikty pałacu. Ważnym osiągnięciem jest odsłonięcie 
centralnego korytarza, biegnącego przez poziom piwnic na długości 32.80 m. Korytarz 
ten o szerokości 1.20 jest najprawdopodobniej świadkiem ostatniej drogi ofiar z "prze
bieralni" do samochodu gazowego. 

Ustalono, że piwnice południowe były dłuższe (5.30 m) od północnych (4.75 m), 
szerokości ich nie udało się ustalić z powodu zbyt wąskich sondaży. 

Na podstawie obserwacji zachowanych fragmentów tynków stwierdzić można, że 
ściany korytarza i cel były bielone (zachowało się kilka warstw wapna w tym też z do
mieszką niebieskiej farbki). 

Badania wykazały również, że w szczytowej ścianie zachodniej (od strony spichle
rza) nie było klatki schodowej, co wyklucza możliwość podstawiania w tym miejscu 
samochodu gazowego. Ważnym odkryciem było też stwierdzenie we wschodniej części 
pałacu obecności dwu poziomów piwnic. 

Dzięki badaniom Muzeum w Chełmnie pozyskało wiele ważnych eksponatów. 

krypta kościoła 
Prace archeologiczno-konserwatorskie, rozpoczęte w październiku 1997 roku z ini

cjatywy oraz pod auspicjami Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Educatio Pro Europa 
Viadrina. Dzieło sfinansowane przez Euroregion Pro Europa Viadrina (z funduszy PHA
RE), Miasto i Gminę Witnica oraz Służbę Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. 

Kościół pw. św. Józefa w Dąbroszynie, położony jest w centralnej części wsi Dą
broszyn. Wzniesiony został w latach 80-tych XVII wieku, jako budowla założona na 
planie krzyża greckiego. We wnętrzu kościoła znajduje się między innymi mauzoleum 
z pomnikami epitafijnymi właścicieli dóbr dąbroszyńskich; w północnym ramieniu 
transeptu krypta grobowa usytuowana pod nawą kościoła z wejściem od południowego 
ramienia transyptu. 

Wyniki badań będą opublikowane w "Archeologii Środkowego Nadodrza". 

zamek późnośredniowieczny i nowożytny 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 16 lipca do 

23 października przez mgr Ewę Kwaśniewską (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). 
Finansowane przez Muzeum Regionalne PTIK w Dobczycach. Drugi sezon badań. 

Wykonano l wykop- II/97 wzdłuż zachodniego lica ściany "izby wielkiej", w na
rożniku północno-wschodnim części zachodniej obecnego dziedzińca dolnego (dawnej 
"kuchni"). Wykop eksplorowano trzema odcinkami: a-e. 

Odcinek a eksplorowano do głębokości 50 cm. Zarejestrowano w nim 3 warstwy 
kulturowe: współczesny humus, współczesny nasyp gliniasto-gruzowo-ziemny i nasyp 
gliniasto-gruzowy. W warstwach nie znaleziono materiału zabytkowego. Na głęboko
ści 25-35 cm w południowo-zachodniej części odcinka wystąpiła macierzysta skała 
piaskowcowa. 

W odcinkach b i c odsłonięto komorę przypiecową - przedsionek pieca hypocau
stum, zbudowany w analogicznej technice jak komora grzewcza. Wewnętrzne wymia
ry obiektu wynosiły 310 x 230 cm. Jego północną ścianę stanowił mur obwodowy, 
wschodnią- ściana zachodnia izby wielkiej . Wysokość południowej ściany przedsionka 
wynosiła 110 cm do odsadzki, ściany zachodniej -140 cm. W zachodniej ścianie "izby" 
znajdował się zamurowany pierwotny wlot do komory grzewczej, obudowany cegłami 
palcówkami, obecnie mocno pokruszonymi i zalanymi zaprawą wapienną podczas 
zamurówki. Wysokość łuku w strzałce wynosiła 70 cm. Wlot oparto na odsadzce 
w ścianie zachodniej, uchwyconej na głębokości 110 cm. Na tej głębokości, przy 
ścianie zachodniej w rejonie wlotu zarejestrowano fragmenty wylewki wapiennej. Na 



DOBRE MIASTO, st. l, 
gm. loco, woj. olsztyńskie, 
AZP 19-60 

Dobryszyce, st. 19, 
gm.loco, woj. piotrkowskie 

DOBRZYŃ n. WISŁĄ, 
st. IV, gm. Dobrzyń, 
woj. włocławskie 

głębokości około 150 cm, tj . na poziomie posadowienia ścian przedsionka wystąpiła ~ 

intensywnie czarna warstwa spalenizny, węgli drzewnych i popiołu z niewielką dotniesz- S: 
·N 

ką ziemi. Znaleziono w niej l fragment naczynia późnośredniowiecznego i fragment O 
naczyń nowożytnych. Powyżej czarnej warstwy zalegał kompleks warstw nasypowych, ~ 
zawierający nowożytny materiał zabytkowy. Poniżej czarnej warstwy występował rumosz Z 

(/) 

i zwietrzelina skalna. Na głębokości 160-200 cm wzdłuż osi północ-południe pojawiła ~ 

~~~~~~. ~ 
W ciągu dwóch sezonów badawczych odsłonięto kamienny, dwukomorowy piec 

typu hypocaustum, usytuowany wzdłuż osi wschód-zachód, dostawiony do północnego 
muru obwodowego zamku, o całkowitej długości 7,9 m. Przy budowie pieca jako mur 
oddzielający obie komory wykorzystano zachodnią ścianę "izby wielkiej". Przypuszczalną 
chronologię pieca można określić głównie na podstawie przesłanek architektonicznych. 
Piec jest młodszy od XIV-wiecznego muru obwodowego zamku i młodszy od zachodniej 
ściany "izby wielkiej", która, sądząc po analogicznej do muru obwodowego technice 
budowy, prawdopodobnie również powstała w późnym średniowieczu. Być może jest 
z tą ścianą jednoczasowy. Cegły użyte do obudowy wlotu zostały określone przez nad
zorujące prace architekta jako późnogotyckie lub renesansowe, wydaje się więc, że piec 
zbudowano bądź w końcowej fazie późnego średniowiecza, bądź w początkach epoki 
nowożytnej, bądź na przełomie obu okresów. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania nie będą kontynuowane. 

miasto nowożytne 
Nadzór archeologiczny, przeprowadzony we wrześniu przez mgr. Adama Mackie

wicza (ARCHEO-ADAM). Finansował B. Guoburzas. Powierzchnia nadzorowanych 
prac wynosiła około 70 m1. 

Nadzory prowadzono po zewnętrznej stronie fortyfikacji miejskich, na terenie działki 
budowlanej o numerach geodezyjnych 102/5 i 213 przy ul. Jana Pawła II, na zapleczu 
dawnej posesji nr 18 w zachodniej pierzei nieistniejącej już ul. Wałowej. Wykonano 
tu wykop w kształcie nieregularnego wieloboku o wymiarach: 7,5 x 8 x 2,5 x 2,5 x 4 
x 3 x 2,5 x 3,5 m, oznaczony numerem Sa. 

Głównym celem prac było ewentualne uchwycenie i zadokumentowanie nawar
stwień kulturowych sprzed 1945 r., a nawet uchwycenie poziomu późnośredniowiecz
nego. Ze względu na fakt, iż głębokość wykopów nie przekraczała 1,4 m, a teren został 

zasypany gruzem po 1945 r., nie udało się tu uchwycić regularnych nawarstwień. 

Wystąpiły natomiast grube pokłady zasypiskowe w postaci gruzu ceglanego przemie
szanego z szarą piaszczystą ziemią, piaskami o różnej granulacji i barwie oraz zaprawą 
wapienną. Nie uchwycono ewentualnej baszty w murach miejskich, która ze względu 
na ich odchylenie w kierunku północno-wschodnim mogła się już wcześniej, podczas 
prac ziemnych prowadzonych przy pomocy sprzętu mechanicznego bez nadzoru arche
ologicznego na terenie działki budowlanej o numerze geodezyjnym 213. W obrębie 
wykopu praktycznie nie wystąpił materiał zabytkowy. Wyjątkiem był tutaj fragment 
współczesnego (pierwsza połowa XX w.) kafla gzymsowego, który pozyskano z warstwy 
gruzu ceglanego. 

Materiały przechowywane są w PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

cmentarz nowożytny (XVIII-XIX w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z osuwaniem się cmentarza do Wisły, 

przeprowadzone w październiku przez dr. Andrzeja Florkowskiego (Instytut Antropo-
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Elbląg~ Stare Miasto, st. 32, 
gm.loco, woj. elbląskie 

Gąbinek, st. l, 
gm. Lubanie, 
woj. włocławskie 

Gąbinek, st. 6, 
gm. Lubanie, 
woj. włocławskie 

GDAŃSK, ul. Okopowa 7 

Gdańsk, Stare Miasto 

Gdańsk~Główne Miasto, 
ul. Piwna/Kaletnicza 

GDYNIA~KOLffiKI, 

kościółek św. józefa, 
woj. pomorskie 

logii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Wojewodę 
Włocławskiego. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 80m2• 

Założono 4 wykopy. Odkryto i wydobyto 18 szkieletów dorosłych osobników (8 gro
bów męskich i l O kobiecych), dobrze zachowanych, pochowanych w drewnianych 
trumnach. Większość pochówków to osobnicy w wieku 35-60 lat. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Antropologii Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i PSOZ we Włocławku. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

miejskie fortyfikacje z XV i XVII w. 
zabudowa miejska z XIX/XX w. 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania archeologiczne, przeprowadzone we 
wrześniu i październiku przez mgr Elżbietę Kołosowską (Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku). Finansowane przez inwestora "Centromor" SA, Gdańsk. Przebadano 
powierzchnię 0,5 m x 200m2• 

Zarejestrowano następujące warstwy: 
l . kamienny fundament gotyckiego muru obronnego; XV w. 
2. relikty ceglanego obiektu z XV/XV w., związanego z fortyfikacją miasta 
3. poziom użytkowy XVI w. zdeponowany po rozebraniu XV-wiecznych fortyfi-

kacji 
4. relikty fortyfikacji istniejących w XVII-XIX w. 
a. pozostałości wału 

b. fosa od strony ul. Okopowej 
c. mur oporowy wału 
5. warstwy rozbiórkowe XVII-wiecznych fortyfikacji 
6. obiekt ceglany z początku XX wieku 
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania zakończono . 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

relikty murowanego kościółka z 1763 roku 
Badania przeprowadzone przez mgr. mgr. Olgierda Felczaka i Zdzisławę Ratajczyk 

(Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez Towarzystwo Przyjaciół 
Orłowa. Jeden sezon badań. 

Miejscowość Kolibki (Kolebka-Colypka od kształtu terenu) pięknie usytuowana 
na wysokim brzegu zatoki, z przepływającą strugą Swiliną, przy ważnym bitym trakcie 
z Gdańska do Żarnowca i Pucka, od zawsze urzekała osobistości ze znacznych rodów 
patrycjuszowskich i szlacheckich. 

W XIV-XV w. była posiadłością rycerską, w XVI w. szlachecką. Od 1657 roku prze
szła w ręce rodu Radziwiłłów, a w 1685 roku - Sobieskich (sam król Jan III Sobieski 
często przebywał w kolibkowskim dworku i okolicznych dobrach, a po jego śmierci 



chętnie przemieszkiwała tu żona Maria Kazimiera z synami). W l 720 jeden z synów ~ 

króla sprzedał Kolib ki staroście puckiemu, którego z kolei syn posiadłość tę wraz z inny- !;:: 
·N 

mi dobrami odsprzedał właścicielowi Sopotu- hrabiemu Józefowi Przebendowskiemu. ~ 

Tenże w 1763 roku ufundował w Kolibkach murowany kościół pw. św. Józefa. 0 
Kościół ten był budowlą orientowaną na planie krzyża łacińskiego. Od zachodu Z 

V) 

przylegała wtopiona w bryłę kościoła wieża nakryta blaszanym hełmem barokowym, ~ 

Prezbiterium przykrywał dach trójpołaciowy, a całość dach dwuspadowy. Wewnątrz B 
znajdowały się obrazy dobrego pędzla namalowane m.in. z polecenia królowej Mary
sieńki. 

Początkowo kościółek pełnił funkcję stacji dla pielgrzymów udających się do 
sanktuarium w Wejherowie, a od 1794 roku przyłączono go jako kościół filialny do 
parafii w Wielkim Kacku. Przetrwał do 1939 roku. Niestety w końcu tego roku Niemcy 
doszczętnie rozebrali go jako relikt polskości tych ziem. 

Celem badań archeologicznych było dokładne wyznaczenie położenia Kościoła 
św. Józefa w Gdyni Kolibkach, odsłonięcie całego zarysu fundamentów oraz uzyskanie 
jak największej ilości danych dotyczących parametrów murów głównych i stanu ich 
zachowania, gdyż na powierzchni brak było jakichkolwiek śladów jego konstrukcji. 
Założono dodatkowo 3 wykopy w wybranych miejscach: przy pólnocno-zachodnim 
narożniku kościoła, w rejonie wieży oraz przy absydzie. 

Już wykop I upewnił archeologów o daleko posuniętej destrukcji badanego obiek
tu. Po zdjęciu warstwy humusu i dojściu do przewidywanego poziomu stropu muru 
głównego kościółka (narożnik północno-zachodni), odkryto jedynie warstwę gruzu 
z zaprawą, będącego niewątpliwie szczątkową pozostałością po nim, grubości od 70 
do 100 cm. Całkowita eksploracja, a także obserwacja profilu wypełniska wskazała, 
iż fundamenty po zniszczeniu zostały rozjechane i wtłoczone przy użyciu ciężkiego 
sprzętu do istniejących wcześniej pierwotnych wykopów fundamentowych. Duży sto
pień zniszczenia uniemożliwił ustalenie szerokości muru, pozostawił wątpliwości co do 
sposobu posadowienia ceglanych fundamentów oraz istnienia ławy fundamentowej. Być 
może jej szczątki odkryto w pólnocno-zachodniej części wykopu, w postaci 3 dużych 
kamieni na osi muru. 

Wobec powyższego stanu rzeczy odstąpiono od pierwotnego zamiaru odsłaniania 
całego zarysu fundamentów kościoła, gdyż ich całkowita destrukcja nie nadawałaby się 
do ewentualnej ekspozycji dla zwiedzających . Podobna sytuacja odnotowana została 
w wykopach II i III. Jedynym pozytywnym faktem było odkrycie w nich kilku całych 
cegieł. 

Z materiałów ruchomych, pomijając gruz w postaci cegieł, fragmentów zaprawy, 
odkryto fragmenty okładzin miedzianych od witraży, niewielkie elementy posadzki, 
kilka fragmentów ceramiki nowożytnej, gwoździ żelaznych. Najbardziej wartościowym 
zabytkiem był solid-szeląg bity w Elblągu posiadający datę 1769, co precyzyjnie po
twierdza czas budowy kościółka podawany w źródłach pisanych. 

Przeprowadzone badania potwierdziły usytuowanie kościółka zgodnie z pomiarami 
geodetów i wykazały praktycznie całkowitą destrukcję zarówno murów jak też jego 
wnętrza. Przyniosły znacznie mniej danych niż zakładano w zakresie konstrukcji i po
sadowienia fundamentów oraz znikomą ilość zabytków ruchomych. 

Materiały przechowywane są w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. 
Badania zakończono. 

~ '\...I(Jł.· .. j,_·:, ·r~J~,lh~.~~·~Lid:·. - . .,·· .. ~- it""'l'ł ••• ,;t ... ~·.--··- t•• .. !/ . .. -.- .. ·-

Głogów-Stare Miasto, 
kwartał A-18, 
gm. loco, woj. legnickie 

Głogów-Stare Miasto, 
kwartał A-20, 
gm. loco, woj. legnickie 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 
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Głogów-Stare Miasto, 
kwartał A-28, cz. północna, 
gm. loco, woj legnickie 

Głogówek, st. 32, 
grn. loco, woj. opolskie 

Gniezno, st. 13b, 
gm. loco, woj. poznańskie 

GNIEZNO, st. 17a, 
woj . poznańskie, 
AZP 50-34/-

Gniezno, st. 60, 
gm.loco, 
woj. poznańskie 

Goraszowice, st. 12, 
gm. Otmuchów, 
woj. opolskie 

! 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: neolit 

patrz: wczesne średniowiecze 

przedwale południowe III podgrodzia (część wschodnia) gnieźnieńskiego 
zespołu grodowego - wczesne i późne średniowiecze, okres nowożytny 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Tornasza Sawiekiego (Muze
um Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie). Finansowane przez Komitet Badań 
Naukowych i Muzeum Początków Państwa Folskiego w Gnieźnie. Trzeci sezon badań. 
Łącznie przebadano powierzchnię 50 rn2

• 

Na osi północ-południe założono wykop o wymiarach 5 x 10m, zlokalizowany na 
południowym stoku ogrodów należących do kanonii przy ul. Łaskiego 3 - teren ten 
ma być adaptowany na parking. Celem badań było rozpoznanie stratygrafii w obrębie 
wschodniej części przedwala podgrodzia III od strony południowej (stok w kierunku ul. 
Słomianka). Był to dawniej teren podmokły, stąd też spodziewano się m.in. natrafić na 
obfitujące w materiał warstwy śmietniskowe . W pełnym zakresie wykop eksplorowano 
do głębokości 1,5/1, 7 m p. p. t., rejestrując współczesne nawarstwienia niwelacyjne (war
stwa I). Do dalszej eksploracji przeznaczono część południową wykopu. Wyróżniono 
tam: warstwę II (głębokość około 2-2,5 m), tj. humus właściwy, odłożony w okresie od 
około XVIII w. do lat trzydziestych XX w.; warstwę III (głębokość 2,5-3,25 m), głównie 
z materiałem nowożytnym z około XVII w. (w tym liczne fragmenty kafli); warstwę 
IV (głębokość 3,25-4,15 m), jasnobrunatną z domieszką próchnicy, z materiałem 
nowożytnym i późnośredniowiecznym (głównie cerarniką z XV w.). W warstwie tej, 
we wkopie na głębokości około 4,1 m, odsłonięto spoczywającą na podsypce żwirowej 
sosnową rurę wodociągową. Ta silnie sprasowana przez nacisk gruntu rura miała śred
nicę 30-40 cm i składała się z dwóch odcinków. Sposobu ich łączenia nie udało się 
odtworzyć (nie stwierdzono dodatkowych elementów łączących). Oś rury przebiegała 
w kierunku zachód-wschód i prawdopodobnie sięgała jeziora Jelonek na zachodzie. 
Jej wstępne datowanie przypada na początek XVII w. Pod poziomem rury wodociągo
wej, na głębokości 4,15-5,20 m, wyróżniono kolejną warstwę, późnośredniowieczną 
(V), zawierającą dość liczny materiał ceramiczny z XV w. (siwaki). Pod tą warstwą 
wystąpiła kilkunastocentyrnetrowa warstwa (VI) białawego piasku, w którym znale
ziono rylec z poroża (wczesne średniowiecze?). Poniżej, do osiągniętej głębokości 5,5 
m, występowały szare iły. Materiał wczesnośredniowieczny występował w warstwach 
przemieszanych, głównie w warstwie II, III i IY. Poza ceramiką w warstwie II znaleziono 
3 rylce z poroża i kości. Na uwagę zasługują również przedmioty o późniejszej chrono
logii, m.in. fragmenty podków, podkówka do buta, sprzączki do pasów, odważnik (?) 
żelazny i moneta (szeląg?). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Początków Państwa 
Folskiego w Gnieźnie 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

·ł 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 
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Gorzów Wielkopolski, 
st. 15, Stary Rynek, 
gm.loco, woj. gorzowskie 

Gorzów Wielkopolski, 
st. 173, ul. Pocztowa 3, 
gm. loco, woj gorzowskie 

GRÓDEK, st. l, 
gm. loco, woj. białostockie, 

AZP 38-91/5 

Ił.A WA, st. l, wykop 5, 
gm. loco, woj. olsztyńskie 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

grodzisko wczesnośredniowieczne 
rezydencja rodziny Chodkiewiczów (2 poł. XV-XVIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od l do 30 lipca 
przez mgr Halinę Karwowską (Państwowe Muzeum w Białymstoku). Finansowane 
przez PSOZ i Urząd Gminy w Gródku. Szósty sezon badań. Przebadano powierzchnię 
299m2• 

Kontynuowano prace ziemne rozpoczęte w 1996 r. w związku z rozpoznaniem zało
żeń drewnianego budynku zlokalizowanego w zachodniej części rezydencji oraz prace 
eksploracyjne w centralnej części stanowiska. 

We wschodniej części budynku (północna część wykopu 16C i południowo-za
chodnia część wykopu 16A) na głębokości około 0,70 m od poziomu darni, w warstwie 
pomarańczowego żwiru uwidocznił się zarys prostokątnej konstrukcji ceglanej, będącej 
podstawą pieca, której czytelne wymiary wynosiły 3,2 x l, l m. Część pólnocno-zachod
niej podstawy została zniszczona przez wkop współczesny. Zewnętrzny zarys konstrukcji 
tworzyły dwa rzędy cegieł ułożonych "jedna na drugiej", licami do góry. Pojedynczy 
rząd cegieł ułożonych wozówkami do góry dzielił podstawę pieca na dwie komory, 
które od wewnątrz wylepiono gliną grubości około 0,5-0, 7 cm. Dno konstrukcji było 
również wyłożone cegłami. Eksploracja obiektu dostarczyła dwu fragmentów silnie 
skorodowanych przedmiotów żelaznych. 

Prace ziemne dostarczyły interesującego zbioru zabytków ruchomych, na który 
złożyły się: 6971 fragmentów ceramiki, 2555 ułamków szkła okiennego i naczyniowego, 
553 przedmioty metalowe (m.in. gwoździe, okucia, zawiasy, klucze, noże), destrukty 
kości zwierzęcych oraz niewielki zbiór kafli piecowych (garnkowych i płytowych). 

W skład zbioru określonego jako przedmioty metalowe wchodzi również 13 monet. 
Są to głównie szelągi koronne i litewskie Jana Kazimierza, poza tym na uwagę zasłu
gują: półzłotówka koronna Stanisława Augusta Poniatowskiego (1767) oraz szeląg 
ryski (1577). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum w Białym
stoku. Wyniki badań zostaną opublikowane w "Biuletynie Konserwatorskim". 

Badania będą kontynuowane. 

miasto nowożytne (XVI-XX w.) 
Nadzory archeologiczne przy pracach ziemnych pod rozbudowę piwnicy, przeprowa

dzone we wrześniu przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane 
przez D. Chmielewskiego. Pierwszy sezon badań. Nadzorowana powierzchnia wynosiła 
około 25m2• 

Nadzór prowadzono ze względu na istnienie w tym miejscu (rejon obecnego parku 
przy ul. Niepodległości) cmentarza (zaznaczony na planie wykonanym w 1753 r. przez 
Stanniusa, oraz na planie wykonanymprzez porucznika von Pippowa w 1810 r.). Prace 
prowadzono przy pomocy sprzętu mechanicznego ze względu na grube (około 3 m.) 
nawarstwienia zasypiskowe. Wykop miał kształt nieregularnego czworoboku o wymia
rach 5 x 4 x 7 x 2m. Stwierdzono występowanie dużej miąższości warstw zasypiskowych 
powstałych częściowo w drugiej połowie XIX wieku i w dużej części po roku 1945, 
a zwłaszcza w latach 70-tych XX w. na skutek wznoszenia pawilonów handlowo-usłu
gowo-gastronomicznych, między innymi segmentu, w obrębie którego wykonany został 
obecny wykop, a także w wyniku prac pod uzbrojenie tego rejonu miasta. Do głębokości 
l, 2 m od powierzchni wystąpiła warstwa szarej piaszczystej ziemi, żółtych piasków oraz 
żwirów, a także gruzu ceglanego z szarym piaskiem i szarą piaszczystą ziemią. Poniżej 
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Dawa, st. l, wykopy 4 do 4f, 
gm. loco, woj. olsztyńskie 

Dawa, st. l, Stare Miasto
cmentarz, 
gm. loco, woj. olsztyńskie 

Inowrocław, st. 100, 
gm.loco, woj. bydgoskie 

Janiszewo, st. 2, 
gm. Lubraniec, 
woj. włocławskie 

Jędrzejów, 

klasztor cystersów, 
gm. loco, woj. kieleckie 

Kiersnówek, st. 17, 
gm. Brańsk, 
woj. białostockie 

KISZEWY, 
gm. Tuliszków, 
woj. konińskie, 
AZP 59-41/38 

zalegała gruba, wtórnie przemieszana warstwa szarej, piaszczystej ziemi z nielicznymi 
drobinami gruzu i zaprawy wapiennej, w której wystąpiły liczne kiści ludzkie w układzie 
bezładym. Jedynie w spągu tej warstwy na poziomie około 101, 25m n.p.m. (około 2,5 
poniżej powierzchni terenu), w narożniku południowo wschodnim wykopu udało się 
uchwycić zbutwiale dno trumny. Warstwa zalegająca poniżej, to przemieszane piaski 
o zabarwieniu szarym i jasnoszarym. Nie stwierdzono w niej pochówków,. Wydaje się, iż 
mamy tu do czynienia z warstwą, której strop w okresie późnośredniowiecznym stanowił 
poziom użytkowy. Poniżej na poziomie około 100, 65 m. n.p.m. zalegała warstwa żółtego, 
nawodnionego piasku, w której wystąpił pochówek, w układzie anatomicznym. Jego 
fragment w postaci dolnych partii nóg (stopy i fragmenty piszczeli) uchwycono w na
rożniku południowo-wschodnim wykopu, na poziomie 100,25-100,35 m n.p.m., a więc 
około 3, 25m od obecnej powierzchni terenu). Niestety ze względu na intensywnie 
podsiąkającą wodę oraz fakt, iż pochówek ten zalegał poniżej poziomu posadowienia 
projektowanych fundamentów piwnicy, nie udało się go w całości odsłonić i zadoku
mentować. Można jedynie stwierdzić, iż zmarłego ułożono wzdłuż osi wschód- zachód. 
W obrębie wykopu praktycznie nie wystąpił materiał ceramiczny. Udało się pokazać 
jedynie kilka mało charakterystycznych fragmentów, które ogólnie można określić 
jako późnośredniowieczne i wczesnonowożytne. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
wszelkie prace ziemne prowadzone w tym rejonie, nie można bowiem wykluczyć, iż 
zachowały się tu również pochówki na wyższym poziomie niż w obrębie omawianego 
wykopu, gdyż tak dużej miąższości nawarstwienia niwelacyjne i zasypiskowe mogą być 
efektem zakłócenia występującego na niewielkiej przestrzeni. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

dwór 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 6 do 9 października przez 
ekipę Muzeum Okręgowego w Koninie. Kontynuacja wcześniejszych badań (sondaże 
w 1985 roku, wykopaliska od 1993 roku). 

Dwór w Kiszewach położony jest wśród podmokłych łąk na nieznacznym wynie
sieniu. W pobliżu przepływa rzeczka Pokrzywka, która często zalewa pobliskie łąki 
i relikty dworu. Najprawdopodobniej uciążliwość jej sąsiedztwa przyczyniła się do jego 
opuszczenia przez kolejnych właścicieli. Wskazują na to kolejne warstewki zalewowe 
widoczne na niektórych profilach. Brakuje ponadto warstw, które by jednoznacznie 



KŁOBUCK, st. 15, 
gm.loco, 
woj. częstochowskie 

KOŁOBRZEG-Stare 

Miasto, gro. loco, 
woj. koszalińskie, 
AZP 15-15 

Kończewice, st. l, 
gro. Miłoradz, 

woj. elbląskie 

wskazywały na zniszczenie dworu w wyniku spalenia lub innego kataklizmu. Anali- ~ 

zując warstwy rozbiórkowe w kilku wykopach dochodzi się do wniosku, że dwór był !;::: 
·N 

rozbierany w różnych okresach. ~ 
Tegoroczne wykopaliska na terenie dworu miały na celu przede wszystkim zbadanie 0 

zagrożonego wysokim stanem rzeki, częściowo już odkrytego w poprzednich latach Z 
(/) 

zachodniego budynku oraz wyjaśnienie czy od strony zachodniej znajduje się most :::2 
::..::: 

i wjazd. O 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie. 
Badania powinny być kontynuowane. 

relikty miejskiej zabudowy XX-wiecznej 
Przedinwestycyjne badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu przez mgr Iwo

nę Młodkowską-Przepiórkowską (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie). Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 210m2• 

W wyniku badań rozpoznano struktury podpowierzchniowe gruntu w postaci relik
tów zabudowy XX-wiecznej, która nie stanowiła wartości historyczno-architektonicznej. 
Uchwycono linię starej pierzei przyrynkowej a także podziały parcelacyjne i szerokość 
działek. Z reliktów zabudowy zachowały się fragmenty bardzo płytko posadowionych 
murów fundamentowych oraz fragmenty podpiwniczeń i mury działowe domów zbu
dowanych z łamanego kamienia wapiennego, mocno zwietrzałego, wiązanego zaprawą 
piaskowo-wapienną z dużą zawartością piasku i oblepionego gliną. Odsłonięto także 
fragmenty bruków kamiennych i glinianych oraz warstwę spalenizny po pożarze miasta 
w latach 20-tych. We wszystkich wykopach już na poziomie 90-100 cm występowała 
warstwa caleowa w postaci zwartej formacji zbitej gliny. Materiał pozyskany w trakcie 
badań to głównie ceramika XX-wieczna, kości zwierzęce i fragmenty kafli. 

Badania nie będą kontynuowane. 

miasto średniowieczne i nowożytne 
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 7 kwietnia do 

4lipca przez mgr. Sławomira Słowińskiego (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie). 
Finansowane przez firmę "Kornas" z Kołobrzegu. Przebadano 600m2• 

Badaniami objęto frontowe partie pięciu kamienic usytuowanych wzdłuż ulicy 
Armii Krajowej (nr 9-13) od budynku muzeum do narożnika z ulicą Dubois (kwartał 
A 19 wg M. Rębkowskiego). W trakcie prac wydzielono kilka faz chronologicznych 
osadnictwa. Najstarszą fazę tworzą obiekty wkopane w calec, a datowane na okres od 3 
ćw. XIII do połowy XIV wieku. Pierwsze budynki murowane pojawiają się początkowo 
na działkach 9 i 11, na działce 12 funkcjonuje budynek o konstrukcji szkieletowej, 
działka nr 10 to wówczas uliczka, a działka nr 13 pozostawała niezabudowana. Miało 
to miejsce w 2 połowie XIV wieku. W ciągu wieku XV rozbudowano kamienice 9 i 11 
(kosztem podwórek), na działce 9 a i 12 pojawiają się następne budynki murowane, 
a działka nr 9 i 11 (kosztem podwórek), na działce 9 a i 12 pojawiają się następne 
budynki murowane, a działka nr 13 zostaje zagospodarowana przez budynek o kon
strukcji szkieletowej. W początkach XVI wieku pojawia się także na niej zabudowa 
murowana. W ciągu okresów następnych dochodzi do likwidacji uliczki i wybudowaniu 
w jej miejscu budynku murowanego, połączenie w jedno założenie kamienic 9 i 9a. 
Do ciekawych odkryć należy zaliczyć osłonięcie moszczonej drewnem uliczki oraz 
systemu drewnianych rur wodociągowych łączących beczki stanowiące rezerwuary 
wody. Podczas badań pozyskano Liczny materiał zabytkowy charakterystyczny dla 
tego rodzaju stanowisk, w tym dwie monety (półgrosz Joachima II wybity w Stendalu 
-Brandenburgia w 1542 roku oraz Ottona II i Kazimierza II, bita w Szczecinie w la

tach 1413-1428). 

patrz: neolit 
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Kostrzyn nad Odrą, st. l, 
Stare Miasto, 
gm.loco, woj. gorzowskie 

KRAKÓW~Kazimierz, 
st. l, 
AZP 102-56/10 

st. 3, 
AZP 102-56/12 

KRAKÓW..Łobzów, 
pomiędzy stan. l, 3, 
AZP 102-56/71,73 

patrz: późne średniowiecze 

zespół osad neolitycznych 
osada kultury łużyckiej (epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 
osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich 
osada wczesnośredniowieczna 
miasto lokacyjne i nowożytne (XIV- XIX w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od lipca do wrześ
nia przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

Badaniami objęto wykopy budowlane na terenie posesji ul. Skawińska 4 i przy 
cmentarzu Remuh (ul. Szeroka), a także wykopy instalacyjne przy ul. Bożego Ciała 
i Krakowskiej oraz pl. Wolnica 7 i 8. 

Stwierdzono nawarstwienia późnośredniowieczne i nowożytne (m.in. nawierzch
nie utwardzonych kamieniami i brukowanych ulic), relikty gotyckiej i nowożytnej 
zabudowy drewnianej i murowanej oraz nawarstwienia nasypowe z okresu regulacji 
Kazimierza w XIX w. Na terenie posesji ul. Skawińska 4, położonej przy południowej 
pierzei dawnego rynku kazirnierskiego, zadokumentowano mury gotyckiej karnienicy 
oraz nawierzchnię nieistniejącej obecnie ul. Tkaczej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa z późnego średniowiecza 
relikty nowożytnej zabudowy dawnego przedmieścia (Rybaki?) Kazimierza 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od listopada 
1996 do lipca 1997 r. przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). 
Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

Badaniami objęto wykopy towarzyszące pracom remontowym w XIX-wiecznej 
Synagodze Ternpel przy ul. Miodowej 24. 

Zadokumentowano nawarstwienia nowożytne (w tym głównie utwory o charakterze 
nasypowym) powiązane z przemianami osadniczymi na terenie położonym na przedpolu 
fortyfikacji obronnych Kazimierza, a także relikty barokowej zabudowy, która istniała 
na obszarze przedmieścia przed wzniesieniem Synagogi TernpeL W wykopach nie na
trafiono na warstwy kulturowe i poziomy użytkowe z późnego średniowiecza. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa z okresu nowożytnego 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od maja do lipca 

przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

Badaniami objęto wykopy instalacyjne na ul. Podchorążych, która przebiega na 
przedpolu domniemanego "fortalitium", zbudowanego przez króla Kazimierza Wiel
kiego w XIV w. 

Zadokumentowano nadcaleową warstwę humusową, w której stwierdzono drobne 
ułamki naczyń gliniastych z czasów nowożytnych (XVIII-XIX w.), a także warstwy 
niwelacyjne z XX w., powiązane z zasypywaniem koryta Rudawy-Młynówki oraz z bu
dową nawierzchni obecnej ulicy. Utwory te nie zawierały zabytków archeologicznych 
związanych z zasiedleniem tego terenu w późnym średniowieczu i w czasach prehisto
rycznych. 



KRAKÓW~Nowa Wieś, 
st. 4, 
AZP 102~56/70 

KRAKÓW~ Nowa 
Wieś, stanowisko nie 
ewidencjonowane, 
AZP 102~56/-

KRAKÓW~Piasek, st. l, 

AZP 102-56/45 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa z późnego średniowiecza 
osada z okresu nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez mgr. Emila 
Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeo
logiczne w Krakowie. 

Badaniami objęto wykop budowlany pod nową siedzibę Radia Kraków, zlokalizowaną 
z sąsiedztwie al. J. Słowackiego, pomiędzy ul. Kościelną i Łobzowską. 

Zarejestrowano nawarstwienia z czasów nowożytnych (XVIII-XIX w.), a także relikty 
warstw organicznych, pochodzących prawdopodobnie sprzed ostatniego zlodowacenia. 
Utwory te nie zawierały żadnych zabytków archeologicznych. W warstwach nadcaleo
wych nie stwierdzono śladów zasiedlenia tego terenu w późnym średniowieczu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa z okresu nowożytnego 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od maja do lipca 

przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

Badaniami objęto wykopy instalacyjne związane z kompleksową przebudową 
ul. Królewskiej. 

Zarejestrowano nawarstwienia z czasów nowożytnych, które zawierały bardzo skąpe 
ślady osadnictwa z XVII-XIX w., a także warstwy niwelacyjne z XX w. W warstwie nad
caleowej nie stwierdzono śladów zasiedlenia twego terenu w późnym średniowieczu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

osada kultury łużyckiej (epoka brązu- wczesna epoka żelaza) 
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres 

wpływów rzymskich) 
osada z wczesnego i późnego średniowiecza (XI-XV w.) 
przedmieście z okresu nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od lutego do 
czerwca przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane 
przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

Badaniami objęto szereg wykopów instalacyjnych, związanych z kompleksową 
przebudową ul. Karmelickiej. 

Zadokumentowano nawarstwienia kulturowe z późnego średniowiecza i czasów 
nowożytnych, które dały możliwość określenia zasięgu przedmieścia Piasek (Garbary) 
w kierunku zachodnim. Nie udało się natomiast rozpoznać reliktów nawierzchni daw
nego traktu drożnego, który prowadził do bramy Szewskiej (w fortyfikacjach miejskich 
Krakowa) w kierunku Bronowic. Przyczyną tego stanu mogły być zarówno zniszczenia 
spowodowane dawniejszymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi, jak też ewentualna 
niwelacja terenu przedmieścia w XIX i XX w. Była ona zapewne powiązana z likwidacją 
umocnień obronnych Krakowa, a więc z zasypywaniem fos miejskich i kanałów Ruda
wy, a także z tworzeniem nowych rozwiązań urbanistycznych na zachodnim przedpolu 
Starego Miasta. W czasie tegorocznych badań nie stwierdzono zabytków związanych 
z osadnictwem kultury łużyckiej i kultury przeworskiej. 
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KRAKÓW,Piasek, st. 2, 
AZP 102-56/46 

KRAKÓW,Stradom, st. l, 
AZP 102-56/14 

Kraków, Stare Miasto, st. l 

Kraków, Stare Miasto, st. 2 

KRAKÓW,Stradom, st. 2, 
AZP 102-56/15 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres 
wpływów rzymskich) 

osada nowożytna na obrzeżu przedmieścia Piasek 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w styczniu przez mgr. Emila 

Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeo
logiczne w Krakowie. 

Badaniami objęto wykop instalacyjny na dziedzińcu gmachu PZU przy ul. Du
najewskiego 5. W 1929 r. przy budowie fundamentów tego obiektu odkryto srebrny 
denar rzymski z II w. 

Obecne prace odsłoniły tylko nowożytne warstwy nasypowe z XIX i XX w. Nie 
stwierdzono natomiast ani niezakłóconych nawarstwień średniowiecznych, ani też 
materiałów zabytkowych związanych ze starszym osadnictwem (w tym także zabytków 
kultury przeworskiej). 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

osada z wczesnego średniowiecza (IX-XIII w.) 
przedmieście Krakowa z osadnictwem z późnego średniowiecza i czasów no

wożytnych 

nowożytny zespół klasztorny oo. bernardynów 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od lipca do sierpnia 

przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

Badania prowadzono w wykopach instalacyjnych na skwerze i jezdni ul. Bernar
dyńskiej. 

Zadokumentowano nawarstwienia nasypowe z czasów nowożytnych oraz relikty 
barokowej zabudowy przedmieścia zlokalizowanego u podnóża Wzgórza Wawelskie
go. W wykopach nie osiągnięto nawarstwień i obiektów z wczesnego oraz późnego 
średniowiecza. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza (XI-XIV w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Emila Zaitza 

(Muzeum Archeologiczne w Krakowie) . Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie. 

Badaniami objęto wykopy budowlane w sąsiedztwie zabudowań posesji ul. Koletek 
12. 

Stwierdzono nowożytne nawarstwienia o charakterze nasypowym, pochodzące 
z prac niwelacyjnych prowadzonych na tym terenie w początku XX w. Zawierały one 
duże ilości ceramiki budowlanej (cegła gotycka i barokowa, dachówki, kafle itp.), 
która mogła pochodzić z remontu i przebudowy zamku królewskiego na Wawelu, 
prowadzonej w początku XX w. W 1912 r. w tego rodzaju nasypach odkryto figurkę 



Kraków~Tyniec, st. 2 

R KRAKÓW~Wesoła, st. 13, 
AZP 102-56/34 

KRÓLIKÓW, 
gm. Grodziec, 
woj. konińskie 

l 

szachową z kości słoniowej, datowaną na XI-XII w. W wykopach nie zarejestrowano ~ 
nawarstwień kulturowych sprzed XIX-XX w. \;::: 

·N 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra- 2 

kawie. o 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 
osada i cmentarz nowożytne 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od kwietnia do czerwca przez 
mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie. 

Prace badawcze prowadzono w wykopach budowlanych, zlokalizowanych przy 
murach Collegium Śniadeckich (ul. Kopernika 27). 

Stwierdzono obecność warstwy kulturowej, zawierającej ślady osadnictwa z póź
nego średniowiecza i z czasów nowożytnych, a także relikty renesansowych lub wczes
nogotyckich obiektów architektonicznych. Omawiany teren został dość znacznie 
przekształcony w XVIII i XIX w., a więc w czasie zakładania Ogrodu Botanicznego 
oraz budowy Obserwatorium Astronomicznego i Collegium Braci Śniadeckich dla 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie tegorocznych badań nie stwierdzono śladów 
ewangelickiego cmentarza z XVI-XVIII w. Prawdopodobnie zajmował on tereny usy
tuowane po północnej stronie obecnej ul. Kopernika, a więc położone w bezpośrednim 
sąsiedztwie ul. Ariańskiej. Od badanego obiektu oddzielał go dawny trakt drożny (szlak 
handlowy), który prowadził z Krakowa w kierunku Mogiły i dalej w stronę Wiślicy 
i Sandomierza. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach Archeologicznych". 
Badania będą kontynuowane. 

kościół barokowy o założeniu gotyckim 
Badania archeologiczne w kościele pod wezwaniem Michała Archanioła w Kró

likowie, przeprowadzone w związku z kładzeniem nowej posadzki, przeprowadziła 
dr Łucja Pawlicka-Nowak (PSOZ Konin) . Prace trwały w dniach od 6 października 
do 15 listopada. 

Kościół w Królikawie jest orientowany, prostokątny, jednonawowy z węższym 
prostokątnym prezbiterium zakończonym trójbocznie. Wzniesiony został z cegły, 
tynkowany. 

Świątynia najprawdopodobniej powstała w 2 pol. XII w. z fundacji Piotra Dunina. 
Została gruntownie przebudowana w XV w. Z założenia gotyckiego zachowały się mury 
prezbiterium oraz część nawy. W XVIII w. kościół popadł w ruinę. W latach 1763-
1804 został przebudowany. Rozbudowano nawę z chórem muzycznym, powiększono 
zakrystię, dano nowe sklepienia. 

Do tej pory nie ukazało się opracowanie dotyczące historii Królikowa i kościoła nie 
licząc pojedynczych wzmianek w różnych wydawnictwach i pracach magisterskich. 

Badania archeologiczne podjęto, korzystając z wymiany posadzki. 
Prezbiterium przecięto wykopem krzyżowym o szerokości 1,5 m. Wykop wzdłuż osi 

płn-płd (nazwany II) przeciął prezbiterium wzdłuż szerokości, założono go na wysokości 
łuku tęczowego. Kolejny wykop wzdłuż osi wschód-zachód (wykop l), długości 3,00 
m. rozpoczynał się przy ołtarzu, dochodził do wykopu II. Wyniki badań spowodowały, 
że założono następny: III, który biegł wzdłuż muru północnego prezbiterium. Ponadto 
założono mały wykop przy wejściu do ambitu (IV) . 

z 
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1 Dokumentację z badań złożono w PSOZ w Konie. 
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Krukowo, st. l, 
gro. Choceń, 
woj. włocławskie 

Kruszwica, st. 6, 
gm. loco, woj. bydgoskie 

KUTNO, st. 4, 
gro. loco, woj. płockie, 

AZP 56-501-

st. 12, 
gro. Klucze, 
woj. katowickie, 
AZP 95-53/103 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

miasto średniowieczne i nowożytne (XN-XX w.) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez Tomasza Matysiaka 

i Janusza Pietrzaka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Archeo
logiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez Muzeum Regionalne w Kutnie. 

Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 30m2• 

Badaniami objęto dwa znacznie oddalone od siebie punkty miasta: A- w północnej 
pierzeipl.Wolności nr 1-4, gdzie kontynuowano prace z lat 1993 i 1995, założono wy
kop nr XV o powierzchni24m2 (ogółem w trakcie 3 sezonów przebadano tu 336m2); 

B- w obrębie dawnego podwórza, przy wschodniej ścianie tzw. pałacu saskiego, tj. 
Królewskiego pałacu pocztowego wzniesionego w latach 1750-1753, zlokalizowanego 
na rogu pl. Piłsudskiego i ul. Narutowicza, założono wykop o powierzchni 6m2• 

A - Celem prac przy p l. Wolności było przede wszystkim określenie wymiarów 
późnośredniowiecznych i nowożytnych budynków odkrytych w trakcie badań w 199 5 r. 

Niestety okazało się, iż prace związane w wzniesieniem tu w końcu XIX i na początku 
XX w. murowanych kamienic zniszczyły znaczną część starszych nawarstwień ziemnych, 
tak że można było jedynie potwierdzić obserwowany już uprzednio fakt nie pokrywania 

się historycznych granic działek miejskich z obecnymi podziałami własnościowymi. 

Wydobyty z wykopu ruchomy materiał zabytkowy to głównie ceramika naczyniowa 
pochodząca z okresu od XN do XX w. 

B - Badania na terenie podwórza pałacowego podjęto w celu wstępnego uchwycenia 
i rozpoznania ewentualnych śladów osadnictwa w tym rejonie miasta oraz - w związku 

z planowanymi pracami remontowymi - w celu zbadania fundamentów budynku. 

Stwierdzono, iż początki osadniczego użytkowania tego rejonu miasta nie sięgają dalej 
niż XVII w., a odsłonięte w wykopie warstwy ziemne powstały w większości w efekcie 
związanych z budową pałacu prac niwelacyjnych, w trakcie których przemieszane zostały 

nawarstwienia będące pozostałością wcześniejszego wykorzystania terenu. Jednocześnie 
potwierdzony został fakt dokonania w końcu XVIII w. rozbudowy zachodniego skrzydła 
budynku. Wydobyty materiał zabytkowy pochodzi głównie z okresu przed wzniesieniem 
pałacu pocztowego, a więc z XVII i pierwszej połowy XVIII w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Kutnie. 
Badania będą kontynuowane. 

wieża renesansowa 
Badania sondażowe, przeprowadzone w dniach 7 oraz 16 maja 1997 roku przez 

Jacka Pietrzaka (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). 
W roku 1997 w rejonie Kwaśniowa w gminie Klucze Jacek Pietrzak wraz z Emilem 

Zaitzem z Muzeum Archeologicznego w Krakowie prowadzili badania powierzchniowe 
w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski na obszarze 95-53. Podczas poszukiwań, 

prowadzonych na polach otaczających posesję przy ul. Dworskiej 17, na których wy

stąpił materiał średniowieczny i nowożytny, zwrócono uwagę na murowany obiekt, 

stojący w głębi posesji. Bliższe oględziny wykazały, iż jest to pozostałość po renesansowej 

wieży mieszkalno-obronnej na kopcu, zamienionej później na tzw. Lamus. Istniało po
dejrzenie, iż wieża ta może w sobie kryć relikty starszego, średniowiecznego założenia. 

Stanowisko to wraz z reliktami wieży oznaczono jako nr 12 w miejscowości i nr 103 
na obszarze. 

Wieża, zachowana do wysokości stropu parteru, posiada dwie piwniczki w przyziemiu 
oraz na parterze, sień i pomieszczenie przykryte sklepieniem kolebkowym. Stanowi ona 

jedyny, tak dobrze zachowany obiekt tego typu w województwie katowickim. Do jej 

budowy użyto kamienia wapiennego oraz miejscami cegły gotyckiej palcówki. Wieża 



ma plan zbliżony do kwadratu o boku 8m (8,50 x 8,35 x 8,30 x 8,05) . Jej mury mają ~ 

stosunkowo niewielką jak na obiekt o charakterze obronnym grubość około 80 cm. !;::: 
·N 

Usytuowana jest na niewielkim wzniesieniu o średnicy około 14 m, otoczona fosą, której ~ 
szerokość w miejscach najlepiej zachowanych wynosi 12 m. Od strony południowej 0 
kopiec opływa bezimienny ciek wodny, dalej znajduje się duży staw. Od tej strony róż- Z 

V) 

nica poziomów wynosi 2,5 m, nadając wieży z natury obronny charakter. Od strony ~ 

frontowej wieża posiada dwa wejścia: jedno do piwnic, drugie do wnętrza pomiesz- B 
czeń na parterze. To drugie wejście usytuowane jest na wysokości około 2 m ponad 
otaczający wieżę teren. Odrzwia wykonane są z czerwonego piaskowca parczewskiego, 
wydobywanego w rejonie O lkusza. Nad wejściem z sieni do pomieszczenia na parterze 
wykuta jest w nadprożu data 1552. W głębi sieni znajdowała się dawniej drewniana 
kłatka schodowa lub drabina, prowadząca na pierwsze piętro . W odrzwiach zachowały 
się żelazne, kute drzwi, wykonane z małych blach łączonych nitami, wzmacnianych 
poprzecznymi płaskimi sztabami. Pomimo swoich niezbyt grubych murów, mających 
około 80 cm szerokości, wieża ze względu na przewyższenie, dochodzące do 4 m, fosę 
oraz staw, miała duże walory obronne. 

Założono dwa sondaże: - nr l na zewnątrz wieży, przy południowo-zachodnim na
rożniku (2 x 2 m) oraz nr 2 w pierwszej od wejścia piwnicy (l x l m) . 

Sondaż l wykazał, iż kopiec powstał już po wybudowaniu wieży, kiedy kopano fosę, 
a ziemią z niej wydobytą obsypywano ściany wieży. Uzyskano przez to złudzenie, iż 

wieża stoi na wzniesieniu. Na licu muru fundamentowego stwierdzono negatywy desek 
szalujących wkop pod fundament wieży, Zachowały się one na wskutek zalania ich 
zaprawą wapienną w trakcie budowy fundamentów. Deski zbutwiały, lecz zachowały 
się ich negatywy, odbite w zaprawie zalegającej na powierzchni muru. Szalowanie to 
było konieczne ze względu na mało stabilny, piaszczysty grunt. Z podobnym przykładem 

szalowania fundamentów deskami spotykamy się na zamku w Siewierzu. W warstwie 
rumowiskowej wystąpił materiał zabytkowy z XVI wieku - fragmenty ceramiki, kafli 
piecowych. Materiał ten, dość jednorodny pod względem chronologicznym, sugeruje 
iż wieża nie funkcjonowała zbyt długo . Powstała ona bowiem w XVI wieku i w tymże 
stuleciu przestała pełnić swą pierwotną funkcję. Może już pod koniec XVI wieku, poza 
fosą od strony północnej powstał nowy dwór, a sama wieża została zamieniona na tzw. 
lamus. Relikty późniejszej, dworskiej zabudowy zachowały się do dziś w obrębie zabudo
wań posesji Dworska 17. Przemawiają za tym również przekazy ustne, z których wynika, 
iż w przeszłości, po drugiej stronie ulicy, na wprost wieży znajdował się dworek. 

Eksploracja sondażu 2 napotykała na poważne trudności. Z jednej strony należało 
przebić się przez betonową posadzkę, wykonaną przez obecnego właściciela, z drugiej 
zaś zalewające wykop wody gruntowe wymagały bardzo szybkiego wybierania wody 
wiadrami, aby można było posuwać się w głąb wykopu. Uzyskano jednak kapitalne 
materiały dla ustalenia chronologii obiektu, odkryto tu bowiem doskonale zakonserwo
wane przez wody gruntowe dwie deski, stojące jedna nad drugą, na tzw. sztorc. Deski 
te szalowały wkop pod fundament, zapobiegając osypywaniu się profili do wnętrza. 
Pobrana próbka z deski szalującej wkop pozwoliła uzyskać daty absolutne, oparte na 
badaniach dendrochronologicznych. Przeprowadziła je E. Szychowska-Krąpiec z la
boratorium dendrachronologicznego AGH w Krakowie. Uzyskano dwie daty- 1535 
i 1576. Bardziej precyzyjne datowanie będzie możliwe po uzyskaniu dalszych próbek 
drewna, pochodzących z wkopu pod fundament wieży. 

Pierwsza z tych dat wydaje się być bardziej prawdopodobna w połączeniu z datą, 
wykutej na nadprożu wejścia do pomieszczenia na parterze, wieży- 1552. Można przy
puszczać, że odrzwia mogły być wstawione w okresie, kiedy wieża już stała, w trakcie 
jakiejś późniejszej jej przebudowy. Prawdopodobnie wieżę wybudowano już w l połowie 
XV wieku, a w roku 1552 poddano niewielkiej przebudowie. 

Pierwotnie wieża mogła pełnić funkcję mieszkalno-obronną, później zamieniona 
została na tzw. lamus. Nie można jednak wykluczyć i takiej możliwości, iż wchodziła 
ona w skład większego zespołu dworskiego, gdzie obok dworu pańskiego i zabudowań 
gospodarczych istniał murowany skarbczyk o kamiennych, ogniotrwałych murach, 
który tylko w razie potencjalnego zagrożenia mógł pełnić funkcje obronne. 
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Kwidzyn~Stare Miasto, 
st. 3, półn. kwartał rynku, 
gm.loco, woj. elbląskie 

Kwidzyn~Stare Miasto, 
st. 3, zach. kwartał rynku, 
gm.loco, woj. elbląskie 

Legnica,Stare Miasto, 
gm.loco, woj. legnickie 

LEONOWICZE, st. 4, 
gm. Michalowo, 
woj. białostockie, 
AZP40,93/8 

Ponieważ Kwaśniów wymieniany jest w źródłach już w wieku XI\1, można założyć, iż 
pierwotnie stać tu mogło wcześniejsze założenie w postaci drewnianej wieży mieszkalno, 
obronnej. Źródła w roku 1388 wymieniają Dzierżka i Jaśka z Kwaśniowa {Quasnow) 
oraz Wichnę ze Stawkowa jako władców Kwaśniowa. W wieku XV i XVI Kwaśniów 
był w rękach rycerstwa zagrodowego. W roku 14 23 wymieniany jestJan z K waśniowa, 
który kupił od Klemensa z Bzowa za 30 grzywien półgroszy część dziedziny w Chechle. 
W tym samym roku Jan z Kwaśniowa pozywa Jana Kożuszka z Mnikowa, burgrabiego 
rabsztyńskiego, jako posesora graniczących z Kwaśniowem Gołezowie o to, że naszedłszy 
z 6 równymi sobie i z 12 niższego stanu, przekopał fosę, którą spływała woda do młyna 
Jana z Kwaśniowa, wyrządzając szkodę wartości 20 grzywien. W latach 1470,1480 
uposażenie plebana kościola Narodzenia NMP w Chechle stanowi m.in. dziesięcina 
z folwarku w Kwaśniowie. Skoro już w XV wieku istniał folwark w Kwaśniowie, to 
zapewne musiał istnieć i dwór. Dwór ten należał do Jana Kwaśniewskiego, herbu Stary 
Koń. TenżeJan Kwaśniewski od 1416 roku był dziedzicem Kwaśniowa, a w roku 1431 
podstarościm krakowskim. Był ojcem Jana i Piotra. Jego synowie podzielili swe dobra 
w roku 1451, przy czym Jan otrzymał cale dobra w Kwaśnicwie i połowę wszystkich 
młynów w tejże miejscowości oraz w Ryczówku, a ponadto połowę sadzawek na rzecz, 
ce Dębiesznicy i na Niwiskach. W dokumentach z roku 1500 wymieniony jest dwór 
w Kwaśniowie. Andrzej Kwaśniewski, dziedzic Kwaśniowa i Ryczówka herbu Stary Koń 
zapisał żonie Katarzynie 150 grzywien wiana i 150 grzywien posagu na połowie dworu 
i ról w folwarku w Kwaśniowie. Budowę odkrytej wieży przypisać można na podstawie 
wyników badań i analizie źródeł pisanych wspomnianemu wyżej Andrzejowi. Dalsze 
badania pozwolą na dokładniejsze poznanie dziejów odkrytej wieży. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w: "Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku", s. 192-197. 

osada nowożytna (XVI-XVII w.) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od czerwca do 

lipca przez mgr. Dariusza Krasnodębskiego {Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk). Finansowane przez EuRoPol GAZ SA. Pierwszy sezon badań. Prze, 
badano powierzchnię 5300 m2• 

Powierzchnię stanowiska do głębokości około 35-40 cm pokrywał piaszczysty humus. 
W warstwie tej znaleziono liczne fragmenty ceramiki oraz krzemienie pochodzące ze 
zniszczonych orką obiektów archeologicznych. Pod humusem zalegał piaszczysty lub 
w części gliniasty calec, w którym widoczne były ciemne zarysy obiektów archeologicz, 
nych. Łącznie na terenie stanowiska wyróżniono prawie l 000 różnego typu jam, spośród 
których na szczególną uwagę zasługują dwie ziemianki/piwniczki wraz z otaczającymi je 
obiektami gospodarczymi. W obydwu obiektach na głębokości około 50-70 cm ukazały 
się resztki spalonej konstrukcji ścian i dachu. Wielkość części mieszkalnej ziemianek 
wynosiła około 3,5 x 3,5 m, ich głębokość wahała się pomiędzy 0,5 a l m. Od strony 
północnej przylegał do nich niewielki korytarzyk długości około 4 m i szerokości l ,5 m. 
Datowanie obydwu obiektów umieścić można pomiędzy wiekiem XVI a XVII. Oprócz 

licznego materiału ceramicznego w jednym z obiektów znaleziono także żelazny klucz. 
Wokół obydwu ziemianek wystąpiły liczne rowki, stanowiące zapewne pozostałość róż
nego rodzaju płotów i zagród z nimi związanych. Oprócz opisanych wyżej zagłębionych 



LEŻAJSK, rejon dworu 
staroścUńskiego, 

gm.loco, 
woj. rzeszowskie, 
AZP 98,80/7 

LUBA W A, st. III, 
gm.loco, woj. olsztyńskie, 
AZP JQ,54 

domostw na szczególną uwagę zasługują pozostałości co najmniej dwóch słupowych ~ 

budowli naziemnych. Wokół tych konstrukcji zaobserwowano występowanie podobnych !;::: 
·N 

rowków jak i przy ziemiankach. Występowanie nielicznych obiektów zawierających O 

materiał ceramiczny datowany na wczesną epokę żelaza oraz zabytki krzemienne z epoki ~ 
brązu wskazują, że teren ten był zasiedlony również w okresie wcześniejszym, jednakże Z 

(/) 

z uwagi na silną erozję terenu nie zachowała się na nim warstwa kulturowa i większa ~ 

liczba obiektów z najstarszej fazy użytkowania. B 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 

PAN. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Badaniach na gazociągu". 
Badania będą kontynuowane. 

dwór starosty, XVI, XVIII w. 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 do 31 maja 
przez mgr. Antoniego Lubelczyka. Finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w Rzeszowie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 50m2• 

Badania prowadzono od strony północnej zespołu, na terenie dawnych ogrodów. Nie 
natrafiono na ślad warstwy kulturowej z okresu powstawania zespołu i jego rozkwitu. 
Odsłonięte pozostałości cokołów ceglanych stanowić mogą resztki bramy od strony 
ogródków. Uchwycono warstwę niwelacyjną powstałą przy porządkowaniu zieleńca 
w latach 70. XX w. W trakcie prospekcji terenowej na obszarze zespołu starościńskie
go zlokalizowano, jak się wydaje, miejsce tzw. baszty okrągłej, zachowanej w formie 
kolistego i regularnego wzgórka na terenie ogródków przydomowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszo
wie. 

Badania nie będą kontynuowane. 

miasto nowożytne (XVI?-XX w.) 
Badania archeologiczne, wyprzedzające inwestycję budowlaną, przeprowadzone 

w marcu przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez 
Stanisława Gąstwickiego. Powierzchnia nadzorowanych prac wynosiła około 80 m1• 

Wykop usytuowany był przy zachodnim skraju Placu 700-lecia, w pobliżu zamu
rowanej furty w murach otaczających kościół, prowadzącej do przejścia w kierunku 
zamku biskupiego. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w miejscu tym znajdowały 

się murowane budynki gospodarcze, które zostały rozebrane. Wykop miał wymiary 
11,80 x 6, 70 m i obejmował podpiwniczoną część zaprojektowanego budynku. Na 
całej powierzchni doprowadzono go do głębokości około 3 m, to jest projektowane
go posadowienia ławy fundamentowej. W obrębie wykopu wystąpiły nawarstwienia 
zasypiskowe o miąższości około 0,4- 1,0 m oraz kulturowe w postaci ciemnoszarej, 
gliniastej ziemi i ciemnoszarej, gliniastej ziemi ze spalenizną. Przy północnym skraju 
wykopu uchwycono fundament kamienny, w partii stropowej łączony na zaprawę wa
pienną, który zalegał do głębokości 0,8 m. Na fundamencie tym usytuowane zostały 
współczesne budynki gospodarcze, nie ulega jednak wątpliwości, iż wykorzystano tu 
podwaliny starszej budowli, której chronologia niestety nie jest możliwa do ustalenia. 
Nie stwierdzono występowania jednolitej warstwy średniowiecznej, poza niewielkim 
fragmentem przy skraju zachodnim, gdzie wystąpiło zagłębienie powstałe na skutek wy
bierania gliny, prawdopodobnie do celów budowlanych. Wybierzysko zasypano ziemią. 
W miejscu tym odsłonięto także duże fragmenty drewna sosnowego, między innymi dużą 

kłodę o długości 5,4 m i średnicy dolnej partii 0,8 m. Kłoda ta poza śladami po ścięciu 
i odcięciu bocznych konarów nie posiadała śladów celowej obróbki. Pobrano próbę do 
badań dendrochronologicznych, wynik przeprowadzonych badań był jednak negatywny 
i nie uzyskano spodziewanej daty. W sytuacji braku charakterystycznych fragmentów 
ceramiki, które mogłyby umożliwić datowanie zasypanego wybierzyska, trudne jest 
ustalenie okresu jego powstania i zasypania. Na podstawie bardzo nielicznych i mocno 
rozdrobnionych fragmentów ceramiki, znalezionych w pobliżu kłody, warstwę, w której 
zalegała można ostrożnie określić zaledwie w szerokich ramach chronologicznych na 
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Lubawa, mury miejskie, st. 3, 
gm.loco, 
woj. olsztyńskie 

Lublin-rynek staromiejski 
i ul. Bramowa, gm.loco, 
woj. lubelskie 

Lublin-Stare Miasto, st. lA 

ogród przyklasztorny, 
gm.loco, 
woj. sieradzkie, 
AZP 66-49/-

XVI wiek. Zdaje się to potwierdzić znaczna ilość spalenizny występująca w warstwie 
szarej ziemi. Prawdopodobnie spaleniznę należy wiązać z którymś z pożarów XVI wieku 
( 1533, 154 5) . Wiadomo też, iż w tym czasie prowadzono liczne i zakrojone na szeroką 
skalę prace remontowe przy kościele , do których wykorzystano prawdopodobnie zale
gające tu grube pokłady gliny. Podkreślić należy fakt zalegania stropu calca w postaci 
jasnobrunatnej gliny we wschodniej części wykopu już na głębokości od 0,8 do 1,2 m, 
czyli bezpośrednio pod warstwami zasypiskowymi i niwelacyjnymi. 

Materiały przechowywane są w PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

zaplecze gospodarcze zespołu klasztornego (XVII-XX w.) 
Badania wykopaliskowe poprzedzające inwestycję budowlaną, przeprowadzone 

w dniach od l 7 do 22 czerwca przez mgr. Tadeusza ]. Horbacza. Finansowane przez 
Towarzystwo Salezjańskie w Lutomiersku. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 30,5 m2 

Prace, stanowiące w pewnym sensie kontynuację rozpoznania archeologicznego 
w latach 1988-1990, koncentrowały się w przeznaczonej pod zabudowę południowo
wschodniej części ogrodu przyklasztornego. Wykonano 3 ciągi odwiertów (w sumie 
27 drążeń) oraz wyeksplorowano 3 wykopy badawcze (nr 11-13) o łącznej kubaturze 
około 50m3• 

Zespół poreformacki, obecnie w posiadaniu o.o. salezjanów, ufundowany w 1651 r. 
przez Andrzeja Grudzińskiego, wojewodę rawskiego, kryje w swej bryle pozostałości XV
wiecznego zamku murowanego Zarembów. W miejscu, gdzie planowane jest wzniesienie 
dla Salezjańskiego Liceum Muzycznego pawilonu parterowego, niepodpiwniczonego, 
związanego ze wschodnim skrzydłem klasztoru łącznikiem dochodzącym do linii okna 
przy pierwszej skarpie przyściennej , licząc od północno-wschodniej przypory narożnej 
założenia, najprawdopodobniej zlokalizowana była infrastruktura bezpośredniego 
zaplecza gospodarczego najpierw XV-XVI-wiecznej siedziby rezydencjalno-obronnej 
a następnie klasztoru. W trakcie prac w tej części obiektu nie natrafiono jednak 
na żadne relikty zabudowy gospodarczej. Potwierdzono jedynie "nasypową" genezę 
uwarstwień terenu, na którym rejestruje się ślady wielokrotnego kształtowania formy 
tego wypłaszczonego wyniesienia, sypanego przede wszystkim ze słabo stabilizujących 
się utworów piaszczystych. Znaleziony na powierzchni stanowiska stosunkowo obfity 
ruchomy materiał zabytkowy, a także nieliczne mobilia z wykopów (głównie fragmen
ty ceramiki naczyniowej oraz szkła taflowego i naczyniowego), jest reprezentatywny 
dla młodszej fazy okresu nowożytnego oraz nowoczesnego i współczesnego, i łączy 
się z latami funkcjonowania tutaj założenia klasztornego. Zastanawia przy tym brak 
ruchomości, które byłoby pewnie odnosić do późnośredniowiecznej fazy "zamkowej" 
stanowiska, a nawet do stulecia XVI, nie wspominając już o materiałach wczesno
średniowiecznych, związanych z nie zlokalizowanym w tej miejscowości grodziskiem, 
mającym- zdaniem niektórych badaczy- znajdować się pod nawarstwieniami kultu
rowymi zespołu zamkowo-klasztornego. 



ŁĘCZNA-Podzamcze, st. 2, 
gm. loco, woj. lubelskie, 
AZP 76-84/1 

WWICZ, st. 33, gm. loco, 
woj. skierniewickie, 
AZP 59-56/68 

ŁOWICZ, st. 34, 
ul. Zduńska l/Pijarska, 
gm.loco, 
woj. skierniewickie, 
AZP 59-56/69 

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego (XIV-XY w.) 
zamek (XVI-XVIII w.) 

>z 
-~ 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 25 czerwca do ~ 

23 lipca przez mgr Jolantę Ścibior (Muzeum Regionalne w Łęcznej- Oddział Muzeum 0 
Lubelskiego). Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Łęczna. Drugi sezon badań. Z 

</) 

Przebadano powierzchnię 45m2• :::2 
Badania, tak jak w pierwszym sezonie, miały na celu ustalenie zasięgu i przebiegu (5 

umocnień obronnych (murów obwodowych) oraz zlokalizowanie ewentualnych budowli 
mieszkalnych i gospodarczych w południowo-zachodniej części wzgórza zamkowego 
w obrębie murów. 

Odsłonięto fragmenty kamienno-ceglanych fundamentów budowli oraz fragment 
ceglanej posadzki i pozostałości drewnianych konstrukcji (ścian?). Wyróżniono kilka 
warstw użytkowania obiektu: pod XIX-XX-wiecznymi nawarstwieniami znajdowała 
się warstwa "rozbiórkowa", zawierająca gruz kamienno-ceglany, datowana na koniec 
XVIII-początek XIX w.; niżej warstwa z okresu funkcjonowania budowli, z materiałami 
z XVI-XVIII w.; pod nią, przy dolnych partiach fundamentów, warstwa budowlana 
z drobnym gruzem i grudkami zaprawy wapiennej z początku XVI w., zaburzająca układ 
starszych, późnośredniowiecznych warstw z materiałami ceramicznymi datowanymi na 
XIV-XV w. W wykopach odkryto znaczną liczbę fragmentów naczyń ceramicznych, 
w tym nieco ułamków naczyń późnośredniowiecznych wykonanych z białej gliny, zdo
bionych pasmami dookolnych poziomych żłobków oraz o wiele liczniejsze materiały 
z XVI-XVIII w.- fragmenty pochodzące z różnych typów naczyń półmajolikowych. 

Znaleziono również wiele fragmentów ozdobnych, płytowych kafli piecowych, de
korowanych motywami roślinnymi, geometrycznymi i figuralnymi oraz pokrytych 
wielobarwnymi polewami ołowiowymi i ołowiowo-cynowymi, datowanych głównie 
na l połowę XVII w. Ponadto znaleziono fragmenty płyt posadzkowych i licowych 
ściennych, ułamki naczyń szklanych i szyb okiennych, skorodowane i uszkodzone 
przedmioty żelazne, a w najmłodszych warstwach, datowanych na XIX i XX w., także 
fragmenty naczyń porcelanowych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Łęcznej. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Archeologii Polski Środkowowschodniej", 

t. III. 
Badania będą kontynuowane. 

miasto nowożytne (XVII-XX w.) 
Sondażowe, ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez 

mgr. Justyna Skowrona. Finansowane przez Urząd Miejski w Łowiczu. Drugi sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 50m2• 

Odsłonięto warstwy osadnicze datowane ceramiką na XVII-początek XX w. Wy
odrębniono zarys budynku o konstrukcji szachulcowej. Pozyskany materiał ruchomy 
stanowiła ceramika, kafle, kości, fragment fajki. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ Skierniewice. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w "Pracach i Materiałach Muzeum Miasta 

Zgierza". 
Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
kościół pw. NP Marii i św. Wojciecha oraz osadnictwo miejskie z XVI/XVII-

XIX w. 
Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe oraz nadzory archeologicz

ne, przeprowadzone przez mgr. Andrzeja Kosiorka. Finansowane przez Rektora Zakonu 
o.o. pijarów. Łącznie przebadano powierzchnię około 50m2

• 

Prace wykopaliskowe objęły teren na wschód od nawy i na południe od prezbiterium 
kościoła. Nadzory archeologiczne prowadzone były podczas prac ziemnych na połu
dniowym odcinku działki (od alei Sienkiewicza) . W żadnym z wykopów nie natrafiono 
na ślady zabudowy. Natomiast zlokalizowano pozostałości rumoszu ceglanego i dół na 
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MIRONICE, st. 9, 
gm. Klodawa, 
woj. gorzowskie, 
AZP 44-11/108 
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MUS2YNA, st. l, 
gm.loco, 
woj. nowosądeckie, 
AZP 177-66/1 

wapno. Najciekawszym odkryciem były fragmenty bruku kamiennego, występującego 
w dwóch warstwach. Młodszy, datowany monetą- tzw. boratynką Jana Kazimierza 
z 1663 r., stanowił zapewne utwardzaną nawierzchnię kościelnego podwórka. Bruk 
starszy, datowany ceramiką na l połowę XVII w., trzeba wiązać z nieistniejącymi 
kamienicami z XVI/XVII w. Podobnie należałoby datować dół wapienny. Wykop 
przy prezbiterium odsłonił ceglaną stopę fundamentową kościoła, którego budowę 
rozpoczęto w latach 1680-1683. Materiał ruchomy w postaci ceramiki datowany jest 
na schyłek XVI-początek XX w. W wykopach budowlanych przy alei Sienkiewicza 
oprócz ceramiki z XIX-XX w. znaleziono fragment popielnicy kultury pomorskiej 
z okresu lateńskiego. 

Materiały przechowywane są w Muzeum w Łowiczu, dokumentacja w archiwum 
oo. pijarów (kopia w PSOZ w Skierniewicach). 

osada nowożytna 
Badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. - Sulisław, 

przeprowadzone przez mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane 
przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 20 m'. 

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopalisko
wych, poprzedzających budowę lini gazociągu na odcinku EC Gorzów Wlkp. -Su
lisław w roku 1997. Stanowisko zostało rozpoznane podczas rozpoznawczych badań 
powierzchniowo-sondażowych. Obszar objęty wykopaliskami wznosił się na zachodnim 
stoku terasy zalewowej, nad niewielkim ciekiem wodnym, jak również obejmował część 
podmokłej dolinki. Wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi objęto obszar sta
nowiska wchodzący w bezpośrednią kolizję z budową gazociągu, prace wykopaliskowe 
prowadzono na odcinku 36 km 400 m- 36 km 460 m długości nitki gazociągu. Na 
obszarze poddanym badaniom archeologicznym założono dwa niewielkie wykopy. 
W wykopie nr 1/97 nie zarejestrowano obiektów ani warstw kulturowych. 

W wykopie nr 2/97 w warstwie humusu wystąpił materiał zabytkowy w postaci: 
l fragmentu cerarniki średniowiecznej, fragmentu cybucha fajki nowożytnej (XVII
XVIII w.), 2 fragmentów ceramiki nowożytnej, fragmentu kafla. 

Teren kolizji obszaru stanowiska z nitką gazociągu przechodzi przez południowy 
skraj nowożytnej osady. 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania nie będą kontynuowane. 

zamek (XV-XVII w.) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Barbarę Chudzińską i Bar

barę Szybowicz (B-B Biuro Studiów i Dokumentacji Archeologiczo-Konserwatorskiej, 
WKZ w Nowym Sączu). Finansowane przez Urząd miasta i Gminy w Muszynie. Szósty 
sezon badań. 

Ruiny zamku znajdują się na wzniesieniu Koziejówka, na prawym brzegu Popradu 
pomiędzy potokami Muszynka i Szczawnik. 

Celem prac prowadzonych od 1996 było rozpoznanie baszty północnej i przedmurza 
zamku. Wykop "Baszta" obejmował wnętrze wieży. Wykop I wyznaczono na zewnątrz 
muru wschodniej baszty między granicą zbocza a postumentem z figurą Matki Boskiej . 
Wykop II był jego kontynuacją w kierunku południowym. Zajmował teren na zewnątrz 
muru wschodniego między postumentem z figurą Matki Boskiej a najbliższą mu przyporą 
w kierunku południowym, od wschodu linię wykopu wyznaczała granica stoku. Wykop 
III wyznaczono na zewnątrz muru północnej baszty, między granicą zbocza a przyporami 
wieży. Przekopano również częściowo wykop IV zlokalizowany między zejściem do 
przyziemia wieży, jej murem południowym, wewnętrznym licem muru wschodniego 
zamku oraz linią wyznaczoną l O m od muru południowej baszty. 

Na zewnątrz wieży, od strony północnej (wykop III) i wschodniej (wykop I) pod 
gruzem zalegała brązowoczarna, a miejscami czarna ziemia nasycona zabytkami, pocho-



dzącymi z okresu od końca XV do XVII wieku. Warstwa ta znajdowała się bezpośrednio ~ 

na podłożu calcowym, który stanowiły wychodnie skalne i miękka skała marglowa. ~ 
N 

Nie natrafiono na ślady gleby pierwotnej ani starsze nawarstwienia, co sugeruje, że O 
w trakcie budowy założenia teren został zniwelowany. W wyniku prac niwelacyjnych ~ 
od strony północnej baszty, między jej przyporami powstała półka-taras szerokości Z 
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od 350 do 800 cm. Od strony E przedmurze było zdecydowanie węższe, a wzdłuż lica g;! 
::..:: 

muru teren opadał . To regularne zagłębienie należy interpretować jako pozostałość po o 
rowie fundamentowym. W obu wykopach we wspomnianej warstwie znaleziono liczne 
fragmenty naczyń i kafli, w tym gotyckie z inskrypcjami i renesansowe z motywami 
figuralnymi, ułamki szkła z naczyń i może tafli okiennych oraz prawie wiele przedmiotów 
metalowych, zwłaszcza gwoździ i ich fragmentów, kord, noże, bełty, groty strzał, oraz 
monety. Licznie wystąpiły także kości zwierzęce. 

W wykopie II, w jego części południowej pod gruzem zalegała warstwa w obrębie 
której natrafiono na ślady drewnianej podłogi (zwęglone pozostałości desek i gwoździe 
rozmieszczone w regularnych odstępach) oraz pozostałości pieca. Znaleziska te, jak 
również odsłonięte w zewnętrznym licu wschodniego muru gniazda na belki nasuwają 
przypuszczenie, iż znajdowało się tu pomieszczenie mieszkalne zamknięte od północy 
i południa murami, których pozostałości uznawano do tej pory za przypory. Pomiesz
czenie to prawdopodobnie uległo zniszczeniu w wyniku pożaru i oberwania zbocza. 
Warstwa z podłogą spoczywała na wyrównanym poziomie o charakterze destrukcyjnym 
(ciosy kamienne przemieszane z ziemią i zaprawą). Ten poziom destrukcji można wiązać 
ze znanym ze źródeł zniszczeniem zamku przez wojska Macieja Korwina w roku 14 71. 
Poniżej wystąpiła warstwa, odpowiadająca charakterem warstwie kulturowej zalegającej 
na zewnątrz murów baszty. Znaleziono w niej m.in. bełty. Warstwa ta leżała na żółtej 
gliniastej ziemi. W jej stropie odsłonięto pozostałość ogniska. Poniżej znajdowały się 
wychodnie skalne. 

We wnętrzu baszty po usunięciu gruzu natrafiono na ślady silnego pożaru (warstwa 
popiołu, a pod nią poziom całkowicie przepalonej ziemi i kamieni) . Poniżej znajdowała 
się warstwa ze śladami otwartego paleniska i resztkami zbutwiałego drewna, koncentru
jącego się w partii centralnej pomieszczenia. Ślady drewna to prawdopodobnie resztki 
desek lub gałęzi wyścielających środkową część pomieszczenia. Poziom ten bogaty 
w zabytki ceramiczne, kości zwierzęce oraz przedmioty metalowe i kościane zalegał 

na warstwie wyrównawczej, którą stanowiła glina oraz glina przemieszana ze żwirem. 

Materiał zabytkowy wystąpił w nim sporadycznie. 
Wewnątrz baszty nawarstwienia usunięto do calca. Dzięki temu udało się dokład

nie określić przebieg stopy fundamentu. Mury wzniesiono częściowo na wychodniach 
skalnych częściowo na miękkiej skale marglowej, miejscami wykuwając w niej wkopy 
fundamentowe (od strony wschodniej i północnej) . Lico zewnętrzne muru północne
go postawiono częściowo bezpośrednio na poziomie półki - tarasu. Od wewnątrz lica 
wymurowano starannie wyrównując je dwoma odsadzkami na ścianach północnej 
i wschodniej oraz po jednej na pozostałych. Na murach północnym i południowym 
zachowały się resztki sklepienia. 

Mniej więcej w połowie długości muru północnego od strony zewnętrznej przy
legał doń niewielki wkop niemal 1,5 m głębokości. Na długości wkopu fundament 
był zniszczony - kamienie z lica i częściowo z wnętrza muru zostały usunięte, tworząc 
rodzaj wnęki. Dół zasypano jeszcze przed zniszczeniem zaniku. Trudno obecnie określić, 
w jakim celu został wykonany. W rozwiązaniu tej zagadki nie może być pomocny mało 
charakterystyczny materiał zabytkowy, jaki znaleziono w jego wypełnisku. Inny wkop 
stwierdzono przy murze przypory północno-zachodniej . Jest on śladem po XVII-wiecz
nych próbach wzmocnienia fundamentu skarpy przez obłożenie go głazami. 

Badania odsłoniły również fundament całkowicie zniszczonej przypory w narożniku 
północno-wschodniej baszty. Mur zachował się do wysokości 80 cm. Przypora docho
dziła do samej granicy zbocza. Przed obsunięciem chroniły ją potężne głazy, którymi 

była obłożona. 
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MYŚLffiÓRZ, st. 4, 
Stare Miasto, 
ul. Pomorska 3, 
gm.loco, 
woj. gorzowskie, 
AZP 41-08 

Nawóz, st. 26, 
gm. Nielisz, woj. zamojskie 

Nielisz, st. 7, 
gm. loco, woj. zamojskie 

NIELISZ, st. 8 i 11, 
gm. l.oco, woj. zamojskie, 
AZP 87-86/9/-

warsztat ceramiczny z XVI-XVIII w. 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Teresę Witkowską (Ośrodek 

Edukacji Plastycznej i Historycznej). Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim. Trzeci sezon badań. 

Kontynuacja badań ratowniczych odkrytych podczas robót budowlanych pozosta
łości warsztatu ceramicznego koncentrowała się na nienaruszonym terenie skarpy po 
wschodniej stronie istniejącego już budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wykop 
nr III o wymiarach 3 x 10m wytyczono na linii północ-południe między ul. Pomorską 
a linią przebiegu murów miejskich z XIII w. Na głębokości 0,40 m wystąpił bruk ka
mienny, na południu dochodzący do zabudowań mieszkalno-gospodarczych z zacho
waną posadzką ceglaną, których granicę wyznaczał mur kamienny spojony zaprawą 
wapienną. Poniżej posadzki zarejestrowano warstwy gruzowo-odpadkowe i warstwę 
spalenizny z przepaloną polepą. 

Na całej powierzchni pod brukiem wystąpiła warstwa silnie nasycona materiałem 
ceramicznym {fragmentami ceramiki, kafli miskowych i płytowych) z dużą zawartością 
gruzu ceglanego i dachówkowego o miąższości do 0,50 m. Warstwę tą należy wiązać 
chronologicznie z okresem działalności warsztatu ceramicznego, badanego w łatach 
poprzednich. Na głębokości ca 1,20 m zarejestrowano nawarstwienia średniowieczne, 
w tym obiekt mieszkalny {półziemianka) o wymiarach 3,40 x 2,20 m {północny za
chód-południowy wschód). W środkowej części ściany zachodniej obiektu znajdowało 
się palenisko z polnych kamieni. Posadzkę stanowiła przepalona na czerwono polepa, 
która zachowała się w dość dużych fragmentach o średnicy do 20 cm. Obiekt ten 
powstał na wcześniej przygotowanej podsypce z mieszaniny szarego piasku i gliniastej 
ziemi. W obrębie obiektu wystąpił liczny materiał zabytkowy: ceramika stalowo
szara, kości, przedmioty metalowe (fragmenty sztyletu- misericordia?) i kościane 
-fragment grzebienia. Na południe od półziemianki wystąpiły współczesne jej dwa 
obiekty, z których jeden stanowił jamę gospodarczą o średnicy 1,30 m i głębokości 
1,0 m z zawartością ceramiki stalowoszarej, kości zwierzęcych i kamieni. Drugi obiekt 
o średnicy 0,40 m i dnie prostym osiągnął głębokość 0,45 m i mógł stanowić negatyw 
wkopanej pionowo belki, związanej konstrukcyjnie z naziemnym elementem jamy 
gospodarczej. 

Wykonano ponadto dokumentację rysunkową wschodniego profilu skarpy długości 
13 m, który pozostał odsłonięty po pracach budowlanych przy nowym budynku wielo
rodzinnym nr 3 na ul. Pomorskiej. Wyznaczono zasięg warstwy produkcyjnej warsztatu 
ceramicznego, która wystąpiła od 9-tego metra oraz warstwy użytkowej z tego okresu 
- od 5-tego metra, licząc od początku skarpy przy ul. Pomorskiej. 

Materiały zabytkowe z badań znajdują się w Ośrodku Edukacji Plastycznej i Histo
rycznej w Myśliborzu. 

patrz: neolit 

patrz: wczesne średniowiecze 

ślady osadnictwa neolitycznego 
osada nowożytna 

Ratownicze, sondażowe badania wykopaliskowe w związku z planami budowy 
zbiornika wodnego "Nielisz", przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr. Józefa 
Niedźwiedzia {Usługi Archeologiczne i Geodezyjne "Profil''). Finansowane przez Wo
jewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zamościu. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię około 120m2• 

Stanowisko nr 8 zostało odkryte podczas badań AZP w 1989 r. przez mgr. Andrzeja 
Urbańskiego {Muzeum Okręgowe w Zamościu). Położone jest na wybitnym cyplu 
o ekspozycji północnej, północno-zachodniej, zachodniej, południowo-zachodniej 
i południowej, w niedalekim sąsiedztwie rzeki Wieprz. Podczas badań powierzchnio-



Olsztyn, st. XXIY, 
Stare Miasto-fortyfUkacje 
miejskie 

Olsztyn, st. XXIY, 
Stare Miasto-ratusz 

OLSZTYN, st. XXIV, 
wykop 19, 
gm.loco, 
woj. olsztyńskie, 

AZP 24-61/24 

Olsztyn, st. XXIV, 
Stare Miasto - Targ Rybny 

wych w 1989 r. znaleziono tutaj na obszarze około 0,5 ha materiał ceramiczny zaliczony ~ 

do neolitu (bez precyzyjniejszego określenia), wczesnego średniowiecza i pradziejowy !;:: 
·N 

nieokreślony. W 1997 r. na st. 8 założono 3 wykopy sondażowe. Badania na wykazały O 
istnienie dość płytkiej warstwy ornej. Tuż pod nią zarejestrowano na skraju cypla 3 ~ 
współczesne wykopy o niewiadomej funkcji. W warstwie ornej i obiektach znaleziono Z 

(/) 

nieliczny materiał w postaci dwu fragmentów szklanej butelki żłobkowanej, kilkunastu ~ 

fragmentów ceramiki współczesnej, fragmentu ceramiki neolitycznej oraz fragmentu B 
wiórka krzemiennego. Materiał, który znajdował się na powierzchni został zapewne 
wypłukany. Podobna sytuacja wystąpiła na st. 11, gdzie w warstwie ornej obok ceramiki 
współczesnej znaleziono pradziejowy wiórek krzemienny oraz monetę srebrną (szeląg 
Zygmunta III Wazy z 1623 r.). Tutaj jednak nie zarejestrowano obiektów archeologicz
nych a bezpośrednio pod warstwą orną wystąpił calec. 

Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

miasto nowożytne (XVIII-XX w.) 
Nadzory archeologiczne przy budowie ciepłociągu wzdłuż ulicy Staromiejskiej przy 

nr 25 oraz ulicy Targ Rybny (dawna ulica Lelewela) do budynku 3, przeprowadzone 
w kwietniu przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowała Gmina 
Olsztyn. Pierwszy sezon badań. Nadzorowana powierzchnia wynosiła 55m2• 

Nadzory objęły swym zasięgiem teren budowy sanitarnej sieci cieplnej preizolowanej 
wysokich parametrów w ulicy Staromiejskiej wzdłuż budynku nr 25 oraz ulicy Targ Ryb
ny do budynku nr 3. Ich głównym celem było zadokumentowanie w formie rysunkowej 
i fotograficznej nawarstwień stratygraficznych w wykopach oraz uchwycenie ewentu
alnych warstw kulturowych. Ze względu na niewielką głębokość wykopów (do 1,2 m) 
można się było spodziewać jedynie nawarstwień późnonowożytnych i współczesnych. 
Założono 4 wykopy oznaczone jako 19 a do d, o łącznej długości 55 m i szerokości nie 
przekraczającej l m. Poza niewielkimi fragmentami (wykopy 19b i 19c) stwierdzono 
głównie nawarstwienia zasypiskowe powstałe na skutek zasypania wykopów, które zosta
ły wykonane podczas uzbrajania terenu, poczynając od końca XIX w., aż do końca XX w. 
Wszystkie nadzorowane wykopy praktycznie nie przekroczyły głębokości, na której było 
by możliwe uchwycenie niezakłóconych nawarstwień kulturowych. Podkreślić należy, 
iż znajdowały się one na pierwotnym wale ziemnym zbudowanym po pierwszej lokacji 
miasta w 1353 roku, co z całą pewnością zostanie uchwycone i zadokumentowane 
podczas prowadzonych w tym samym czasie prac archeologicznych wyprzedzających 
inwestycje budowlane we wschodniej części Targu Rybnego (zaledwie kilka metrów 
na północny wschód od wykopu 19c). 

Ze względu na występowanie głównie nawarstwień zasypiskowych materiału za
bytkowego praktycznie nie udało się pozyskać. Jedynie na złożu wtórnym wystąpiły 
dwa fragmenty ceramiki wypalanej w atmosferze utleniającej. Duży fragment ucha 
o szerokości 3,2 cm oraz fragment wylewu naczynia polewanego wewnątrz brązową 
polewą. Oba fragmenty wykazują cechy, które pozwalają materiał ten datować na 
koniec XVIII lub pierwszą połowę XIX w. 

Materiały przechowywane są w PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 
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otO BOK, 
gm. Sieroszewice, 
woj. kaliskie 

Opatowice, st. 35, 
gm. Radziejów, 
woj. włocławskie 

Opole-Ostrówek, 
gm.loco, woj. opolskie 

OSTRÓDA, 
dz. nr 84/2; 83/4, 
gm.loco, 
woj. olsztyńskie 

zespół klasztorny ss. cysterek 
Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w lipcu przez prof. Lesz

ka Kajzera oraz mgr. mgr. Aleksandra Andrzejewskiego, i Marcina Lewandowskiego 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 113 mz 

Wykonano 6 wykopów, których orientacyjna kubatura przekraczała300m3 , a także 
108 odwiertów, pogrupowanych w 4 ciągach. Sporządzono niezbędną dokumentację 
ręczną i mechaniczną. 

Klasztor ss. cysterek powstał około 1213 r. z fundacji Władysława Odonica, który 
sprowadził tu siostry z Trzebnicy. W literaturze przedmiotu podtrzymywana jest teza, że 
murowany zespół klasztorny powstał dopiero u schyłku średniowiecza. Uległ on grun
townej przebudowie w końcu XVII w., a następnie przekształcony został z inicjatywy 
ksieni Ludwiki Kaźmińskiej ( + 1767). Klasztor funkcjonował do lat 30. XIX w., zaś 
w 1882 r. budynki zostały wykupione od rządu pruskiego i rozebrane na cegłę. Celem 
badań było rozpoznanie nieistniejącego założenia klasztornego oraz zweryfikowanie 
wersji o powstaniu murowanego zespołu dopiero około 1500 r. Zgromadzono spory 
zbiór zabytków ruchomych liczący 8886 artefaktów, który uporządkowano w 376 nu
merach inwentarzowych. Materiał zabytkowy - głównie ceramika naczyniowa (4818 
fragmentów i kafle piecowe: naczyniowe i płytowe (1211 fragmentów- dokumentuje 
przede wszystkim nowożytne (XVII-XVIII-wieczne) etapy funkcjonowania klasztoru. 
Nie znaleziono natomiast zabytków, które można by wiązać z wczesnymi etapami 
egzystencji obiektu. Sytuacja stratygraficzna większości jednostek badawczych była 
mało skomplikowana. Pod humusem zaobserwowano gruby na około 2 m poziom gruzu 
rozbiórkowego, którego spąg zalegał poniżej poziomu próchnicy pierwotnej i wcinał 
się w piaszczysty calec. Stwierdzono obecność nielicznych reliktów klasztoru (głównie 
dolnych warstw fundamentów), które nie pozwalają na podjęcie próby rekonstrukcji 
rzutu założenia. 

Tegoroczne badania wykazały, że rozbiórka z 1882 r. miała charakter ekonomiczny, 
a nie porządkowy, i doprowadziła do totalnego rozebrania murów klasztoru. Tak więc 
wydaje się, że podejmowanie ewentualnych prób dokładniejszej rekonstrukcji przemian 
budowlanych zespołu w poszczególnych fazach jego użytkowania nie będzie już nigdy 
możliwe. Równocześnie jednak stwierdzono, że zespół ołobocki stał się założeniem 
murowanym dopiero u schyłku XV lub na początku XVI w. Tegoroczne obserwacje 
sugerują też, że znany plan przebudowy obiektu sporządzony w połowie XVIII w. przez 
Franciszka Placidiego nie został zrealizowany. 

Badania powinny być kontynuowane. 

patrz: neolit 

patrz: wczesne średniowiecze 

miasto nowożytne (XIX-XX w.) 
Badania wykopaliskowe wyprzedzające inwestycję budowlaną, przeprowadzone 

w listopadzie przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM) . Finansowane 
przez Mirosława Świderskiego. Pierwszy sezon badań. Powierzchnia nadzorowanych 
prac wynosiła około 37m2• 

Badania przy ul. Polnej objęły swym zasięgiem teren, który do 1945 r. zwany był 
Os terode Senden lub Vorstadt Senden. Prace prowadzono w dwóch etapach: I - wykopy 
pod pale fundamentowe budynku mieszkalnego bez podpiwniczenia w obrębie działki 
84; II -badania wyprzedzające pod planowaną zabudowę usługową w obrębie działki 
o numerze 83/4. Na działce 84/2 wykonano niewielkie wykopy o wymiarach około l x 
l m i głębokości nie przekraczającej 1,8 m, ponieważ w obrębie realizowanej inwestycji 
budowlanej występują znaczne deniwelacje terenu. Ze względu na fakt, iż wykopy usy-



Ostróda, st. l, 
gm.loco, woj. olsztyńskie 

Ostróda, ratusz, st. l, 
gm.loco, woj. olsztyńskie 

OŚWIĘCIM, 
gm.loco, woj. bielskie, 

AZP 103-49/-

tuowane były w równoległych rzędach, nie nadawano im osobnej numeracji, a poszcze- ~ 

gólne rzędy oznaczono cyframi rzymskimi, zaznaczając od strony południowej działki. .~ 
Wytyczono tu V rzędów, w obrębie których wyznaczono wykopy pod pale betonowe fun- ~ 

damentu. Zadokumentowano w formie rysunkowej profile północne w poszczególnych 0 
rzędach, oraz profile wschodni i zachodni. W obrębie wykopów nie udało się uchwycić Z 

(/) 

regularnych nawarstwień kulturowych starszych niż XIX i XX wieczne, które zalegały ~ 
~ 

bezpośrednio na żółtych piaskach, stanowiących w tym wypadku nawarstwienia calcowe. o 
W obrębie działki 83/4 przeprowadzono badania sondażowe wytyczając wykop 

w kształcie wieloboku o wymiarach 5 x 2 x 3 x 2 x 2 x 4 m. Doprowadzono go do calca, 
tj . do głębokości około 1,1-1,2 m (około 98,20 m n.p.m.). Tutaj również nie wystąpił 
materiał zabytkowy starszy niż z drugiej połowy XIX w. i pierwszych dziesięcioleci XX w., 
a więc powszechnie określany jako późnonowożytny i współczesny. Ponieważ rejon ten 
znany był z literatury z bardzo licznych stanowisk archeologicznych, zwłaszcza zwią
zanych z osadnictwem neolitycznym i wczesnobrązowym, można się było spodziewać 
uchwycenia tu nawarstwień związanych z tymi okresami. Niestety obie działki znajdują 
się na terenie, który w XVIII-XIX w. użytkowany był jako żwirownia, a następnie zo
stał zrekultywowany i przeznaczony do celów uprawnych. Dlatego też nie udało się tu 
uchwycić nawarstwień starszych niż późnonowożytne i współczesne, a więc związane 
z drugą połową XIX i pierwszą połową XX w. Wyjątek stanowi uchwycenie niewielkiego 
fragmentu pierwotnego humusu w profilu zachodnim na działce 83/4, wskazującego 
wyraźnie, iż teren w tym miejscu opadał w kierunku południowym, do doliny Drwęcy. 
jeżeli chodzi o wspomniane stanowiska archeologiczne, to niewykluczone, iż należałoby 
ich poszukiwać na obszarze położonym bardziej w kierunku na południe i południowy
wschód od terenu objętego badaniami. Dlatego też należy w przyszłości zwrócić baczną 
uwagę na wszelkie prace ziemne, które ewentualnie będą prowadzone w okolicach ul. 
Olsztyńskiej i na południe od niej. Nie można też wykluczyć występowania stanowisk 
pradziejowych na wzgórzach położonych w najbliższym sąsiedztwie badanych działek, 
w kierunku północnym i północno-zachodnim. 

Materiały przechowywane są w PSOZ w Olsztynie. 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

miasto lokowane około 1272 r. 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Mariana Myszkę 

(Pracownia Archeologiczna Marian Myszka, Kraków). Finansowane przez Zarząd 
Miasta i Urząd Gminy Oświęcim. Drugi sezon badań. 

Prace prowadzone w wykopach instalacyjnych i budowlanych koncentrowały się na 
przedpolu Starego Miasta, przy ul. Zamkowej 12 i). Krasickiego 16. W obu przypadkach 
stratygrafia została w dużym stopniu zniszczona przez współczesne wkopy instalacyjne 
i budowlane. W nienaruszonych partiach badanego terenu stwierdzono występowanie 
tylko nawarstwień nowożytnych, głównie z ostatnich dwóch stuleci. Przy ul. Zamkowej 
12, pod nawierzchnią ulicy i miejscami po je wschodniej stronie, zachował się bruk 
z otoczaków. Niżej występowała prawie we wszystkich wykopach warstwa kulturo
wa, wyznaczająca dawny poziom terenu, a pod nią warstwa destrukcyjna w postaci 
gruzu ceglanego i brył zaprawy wapiennej. W nasypach gliniastych zalegających pod 
warstwą destrukcyjną znaleziono ułamki naczyń glinianych z XIX-XX w. Strop żółtej 
gliny caleowej został osiągnięty tylko w wykopie budowlanym na głębokości l ,5 m. 
Przy ul. J. Krasickiego 16 nowożytna warstwa kulturowa występowała tuż pod obecną 
nawierzchnią i zalegała bezpośrednio na calcu. Jej grubość wynosiła 25-35 cm. 

Badania będą kontynuowane. 
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Pasym, st. III, 
gm.loco, woj. olsztyńskie 

Płock, st. PSM 63, 
ul. Grodzka 6, woj. płockie 

Płock, st. PSM 62, 
Pl. 13-tu Straconych, 
woj. płockie 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

-*~~~~--~----~----------------~~~~~--~~~~ 

RADZIEJOWICE, 
park, gm. loco, 
woj skierniewickie, 
AZP 61-62 

Rypin-mury miejskie, 
gm. loco, woj. włocławskie 

RZESZÓW, ul. 3 Maja, 
AZP 103-76/-

średniowieczna siedziba rycerska (?) 
zespół pałacowo-parkowy 

Nadzór archeologiczno-architektoniczny, przeprowadzony w okresie od maja do 
sierpnia przez mgr. Macieja Czarneckiego (Ośrodek Dokumentacji Zabytków w War
szawie). Finansowany przez Dyrekcję Domu Pracy Twórczej. Przebadano powierzchnię 
0,5 ara. 

Łączna długość wykopu wynosiła około 45 m. Prace prowadzono przy wykopach 
kanalizacyjnych w parku po wschodniej i północnej stronie pałacu. Obserwacje były 
bardzo ograniczone (wykopy ok. l m szerokości), niemniej przyniosły bardzo interesu
jące wyniki; odkryto nieznane dotąd relikty dawnej zabudowy oraz pozyskano znaczną 
ilość ceramiki datowanej od średniowiecza po XIX w. 

Kontynuacja badań jest konieczna; pod powierzchnią gruntu w parku kryją się 
dzieje siedziby magnackiej Radziejowskich i Krasińskich, a być może również średnio
wiecznej siedziby rycerskiej. Starania o przyznanie funduszy na rozszerzenie sondaży 
nie przyniosły efektu. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowi
cach. 

patrz: późne średniowiecze 

zespół starorniejski 
Badania sondażowe i nadzory archeologiczne w związku z pracami ziemnymi na 

ul. 3 Maja, przeprowadzone od kwietnia do listopada przez mgr. Antoniego Lubelczyka 
(Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, PSOZ Rzeszów) . Finansowane przez Małopolską 
Dyrekcję Inwestycji O/Rzeszów. Pierwszy sezon badań. Powierzchnia wykonanych 
sondaży wyniosła 7m2• 

Pomimo znacznej niekiedy głębokości wykopów stwierdzono w nich niemal wyłącz
nie współczesne warstwy niwelacyjne i wkopy pod infrastrukturę techniczną. Niekiedy 
tylko natrafiono na fragmenty warstw z XVI i XVIII w. W jednym z wykopów na środku 
ulicy, na głębokości 50-60 cm natrafiono na drogę wyłożoną okrąglakami. W wykona
nym w rejonie kamienicy nr 8 wykopie sondażowym uchwycono krawędź zachodnią 
ulicy. Z poziomu tego pozyskano kilka fragmentów kafli i ceramiki z przełomu XVII 
i XVIII w. Na głębokości 140-150 cm odsłonięty został drugi poziom drewnianej drogi, 
pod którą zalegał już calec. Znaleziono tutaj kilka fragmentów ceramiki z przełomu 
XVI i XVII w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszo
wie. 

Badania nie będą kontynuowane. 



SANOK, st. l, 
gm.loco, 
woj. krośnieńskie, 
AZP 113-78/1 

SANTOCKO, st. 56, 
gm. Kłodawa, 
woj. gorzowskie, 
AZP 44-11/131 

SERNIKI KOLONIA, st. 2, 
gm.loco, 
woj. lubelskie, 
AZP 73-82 

cmentarzysko wczesnośredniowieczne ~ 

grodzisko i zamek z wczesnego średniowiecza, średniowiecza i nowożytności. !;:: 
·N 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 5 maja do 8 O 
października przez mgr Marię Zielińską (Muzeum Historyczne w Sanoku). Finansowane ~ 
przez Urząd Miasta Sanoka. Przebadano powierzchnię 2,5 ara. Z 

V) 

Najstarsze nawarstwienia pochodziły z ostatniej fazy wczesnego średniowiecza, ~ 
~ 

a obiekty z nimi związane to: 2 jamy, 5 słupów związanych z budownictwem mieszkalnym o 
i 6 grobów (fragment cmentarzyska szkieletowego). Proweniencję XIV-wieczną mają 
relikty gotyckiej wieży o wymiarach 10 x 10m i grubości murów 3m oraz fragment 
gotyckiego muru obronnego szerokości 2,4 m. Odsłonięto też fundamenty skrzydeł 
renesansowego zamku z czasów nowożytnych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Historycznym w Sano
ku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszow
skiego Ośrodka Archeologicznego". 

Badania będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa z epoki kamienia 
ślady osadnictwa średniowiecznego 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp.- Sulisław, przeprowadzone przez 
mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsiębiorstwo 
Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. 

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopali
skowych na trasie przebiegu linii gazociągu EC Gorzów Wlkp.-Sulisław, w 1997 roku. 
Stanowisko zostało rozpoznane w trakcie przeprowadzonych badań powierzchniowo
sondażowych poprzedzających inwestycję . Badany obszar zajmował zachodni skraj 
wyniesienia tuż nad terasą zalewową rzeki Marwicy. Wyprzedzającymi badaniami 
archeologicznymi objęto obszar stanowiska wchodzący w bezpośrednią kolizję z budo
wanym odcinkiem gazociągu; prace wykopaliskowe przeprowadzono na odcinku 33 
km 440 m - 33 km 480 m długości nitki gazociągu. Założono na omawianym terenie 
trzy niewielkie wykopy, o łącznej powierzchni 30m2• 

W wykopie nr 1/97 i 2/97 w warstwie humusu wystąpił materiał zabytkowy: odłupek 
krzemienny, fragment ceramiki późnośredniowiecznej (ok. XN/XV w.), 2 fragmenty 
rudy darniowej, 4 fragmenty ceramiki nowożytnej. We wszystkich trzech wykopach 
poniżej poziomu humusu nie zarejestrowano warstw kulturowych ani obiektów. 

Teren kolizji stanowiska z nitką gazociągu przechodzi przez północny wschód sta
nowiska znanego z AZP. Materiał zabytkowy, który wystąpił w warstwie humusu mógł 
zostać redeponowany w wyniku procesów stokowych. 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajduje się w Muzeum im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wlkp. 

Prace nie będą kontynuowane. 

kopce nowożytne (elementy architektury parkowej) z początku XIX w. 
Sondażowe, rozpoznawcze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu 

przez dr Annę Zakościelną i mgr. Marka Florka ("ARCHEO-BAJ" s. c. Usługi Arche
ologiczne, ul. Ułanów 11/31, 20-554 Lublin). Finansowane przez PSOZ. 

Zbadano 3 kopce, w tym 2 częściowo zniszczone. Kopiec zachowany w całości 
ma wymiary: 15 x 20 x 1,9 m. W kopcach 2 (sondaż A) i 3 (sondaż B) wyróżniono 
po 8 jednostek stratygraficznych. Pozyskany materiał ruchomy to: około 280 frag
mentów ceramiki (XIX i XX w.), 2 fragmenty naczyń szklanych, 6 fragmentów kafli, 
fragment dachówki ceramicznej, odłupek krzemienny, kilkaset fragmentów kości 
zwierzęcych. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Lublinie. 
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SĘDZIN, st. 88, 
gm. Zakrzew, 
woj. włocławskie, 
AZP 46-43/260 

SIERADZ, 
ul. Warszawska 14 

ślady osadnictwa pradziejowego 
relikty osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową gazociągu tranzytowego 
Rosja-Niemcy, przeprowadzone w terminie od 27 października do 6 listopada przez 
Jerzego Maika (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi). Finansowane 
przez EuRoPol GAZ SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 39 arów. 

Znaleziono jamę odpadkową z ułamkiem naczynia glinianego, ręcznie lepionego, 
niecharakterystycznego, oraz rów, może do kopcowania warzyw, a w nim kilka ułamków 
naczyń glinianych i szkła butelkowego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN, Oddział w Łodzi. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w zbiorczym opracowaniu wyników badań 
na gazociągu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

działka miejska z okresu nowożytnego 
Ratownicze badania wykopaliskowe, wyprzedzające badania archeologiczne, zwią

zane z projektowaną budową budynku Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, 
przeprowadzone w kwietniu przez mgr. mgr. Aleksandra Andrzejewskiego, Tadeusza 
Grabarczyka i Leszka Wajdę (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia 
Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej A. Andrzejewski, T. Grabarczyk). 
Finansowane przez Kasę Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 60m2• 

Wykonano 34 odwierty w 3 ciągach ulokowanych na linii północ-południe oraz 9 
wykopów archeologicznych. Zarejestrowane nawarstwienia mają charakter zasypisko
wo-niwelacyjny i związane są z wyrównywaniem terenu po rozebranych budynkach 
mieszkalnych. Natrafiono na 2 relikty fundamentów, których funkcji ze względu na 
wysoki stopień destrukcji nie można określić. Pochodziły one z początku XX w. Zebrano 
niewielki zbiór zabytków, liczący 120 okazów, głównie ułamki naczyń glinianych (69 
fragmentów). Zbiór ten należy datować na XVII/XVIII-XX w. Biorąc pod uwagę inten
sywność działań budowlanych na opisywanej działce oraz prace niwelacyjne związane 
z podnoszeniem i umacnianiem skarpy, należy przypuszczać, że materiał zabytkowy 
znajduje się tutaj na wtórnym złożu. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersy
tetu Łódzkiego. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w "Sieradzkim Roczniku Muzealnym". 
Badania będą kontynuowane. 

•• • ' l ·, •••• p :~l.; . > ••• _) ~~·-~.~" ,\ .;··~4~ .t-_~ .... ;··-·.· • J -- '• ·'L. •• -." ..... = .. ~ 

Sławno-miasto lokacyjne, 
woj. słupskie 

SOLNIKI, st. 2, 
gm. Zabludów, 
woj. białostockie, 
AZP40-BBn 

patrz: późne średniowiecze 

ślady osadnictwa ze schyłku neolitu i początków epoki brązu 
późnośredniowieczna i nowożytna osada produkcyjna (XV-XVIII w.) 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Dariusza 
Krasnodębskiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Finansowane przez EuRoPol 
GAZ SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 762m2• 

W części wschodniej, w calcu zbudowanym z oliwkowobrązowej gliny, znaleziono 
11 dużych obiektów, których rozmiary dochodziły do około 2 m, oraz pozostałości kil
kunastu małych jam. Głębokość dużych obiektów dochodziła do 2,5-3 m. Wypełniska 
tych jam były do siebie zbliżone. W górnej ich części znajdowały się kamienie oraz duże 
ilości materiału ceramicznego. Porniędzy kamieniami zaobserwowano występowanie 
niewielkich fragmentów drewna. Pod kamieniami zalegała jasnoszara piaszczysto
gliniasta ziemia, także zawierająca fragmenty ceramiki (z nielicznymi kamieniami). 
W dolnej partii jam znajdowano bardzo często fragmenty drewna. W jednym z obiektów 
znaleziono zachowaną prawie w całości drewnianą łopatę . W kilku jamach stwierdzo
no także występowanie wtrętów piasku o barwie jasnożółtej lub szarej i tłustej gliny. 



W dno jam, pod warstwą gliny, wbite był czasami niewielkiej średnicy paliki drewniane. :Z 
Wszystkie obiekty wkopane były w tworzącą gniazda warstwę jasnobrązowo-oliwkowej >:: 

·N 
gliny. Funkcja opisanych jam nie jest do końca jasna. Być może służyły one do garbo- ~ 
wania skór lub do szlamowania gliny. Znaleziono 20 zabytków krzemiennych, w tym: 0 
fragment siekierki, rylec, odłupek dwustronnie retuszowany oraz 5 rdzeni. Datowanie Z 

V) 

tych zabytków umieścić można w schyłku neolitu i początkach epoki brązu. Z innych :i! 
~ znalezisk na uwagę zasługują: żelazna podkowa, 2 żelazne gwoździe, przęślik(?) wyko- o 

nany z fragmentu ścianki ceramiki polewanej, kamienna osełka(?). Materiał masowy 
w postaci około 500 fragmentów cerarniki {w tym kubki, trójnogi i patelnia), datujący 
duże jamy, umieścić można w wieku XV-XVI. Stanowisko w Solnikach stanowi ciekawy 
przykład późnośredniowiecznego-nowożytnego stanowiska produkcyjnego. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie "Badania na gazociągu". 
Badania będą kontynuowane. 

. ~. - ... '~ ~ .... . . :,:: ·.. . . . ..... 
Stary Dybów, st. XIII, 
gm. Radzymin, 
woj. warszawskie 

Stradów, st. l, 
gm. Czarnocin, 
woj. kieleckie 

Sulejów .. Podklasztorze, 
st. l, 
gm. loco, woj. piotrkowskie 

Świdnica, Rynek, 
gm. loco, woj. wałbrzyskie 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz późne średniowiecze 

. ~ • . .! . -l: - - • ._ ~ - • "' -. • • - • • j ;: • • - .~ - _l;..~ ••• ; • - ~ • "' ' • ~ • •;. ~ 

Swięty Wojciech, st. l (2, 
3, 6, 7), gm. Międzyrzecz, 
woj. gorzowskie 

Tarnów .. Stare Miasto, 
st. 14 (rynek) 

Tarnów .. Stare Miasto, 
st. 14 (mury obronne) 

Trzemesmo, zespół 
klasztorny, woj. bydgoskie 

WARTA, st. l, 
gm.loco, woj. sieradzkie 

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

patrz: późne średniowiecze 

nowożytne wysypisko miejskie 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Piotra Kurowicza 

(Pracownia Badań i Dokumentacji Archeologicznej). Finansowane przez PSOZ. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 31 m2• 

Stanowisko - duże wysypisko miejskie - położone jest w północno-wschodniej 
części miasta na skraju skarpy. Pierwsze badania były tu prowadzone w latach 60. 
przez Muzeum w Sieradzu. Kilka inwestycji archeologicznych w latach ubiegłych nie 
powstrzymało niszczenia stanowiska. W 1997 r. założono 3 wykopy. Zabezpieczono 
krawędź skarpy, gdzie osypywał się materiał zabytkowy. 

Fragmenty naczyń oraz kafli płytowych i naczyniowych wraz z polepą, popiołem 
i gliną zalegały w dołach, których głębokość dochodziła do 2, 7 m. Z trzech częściowo 
eksplorowanych jam śmietniskowych wydobyto około 5500 ułamków naczyń, 650 
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WARTA, kościół 
pw. św. Mikołaja, gm. loco, 
woj. sieradzkie 

l 
l 

fragmentów kafli naczyniowych i płytowych o motywach roślinnych oraz niewielką 
ilość szkła naczyniowego. Wiele naczyń pochodzących z nieudanego wsadu piecowego 
udało się zrekonstruować. Fragmenty naczyń i kafli z dołów wysypiskowych można 
wstępnie datować na XVII-XVIII w. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. 

kościół pw. św. Mikołaja ze średniowiecza i nowożytności 
cmentarz przykościelny 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z wymianą podłogi w kościele, 
przeprowadzone na przełomie września i października przez mgr. mgr. Aleksandra 
Andrzejewskiego i Marcina Lewandowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego, Pracownia Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej A. Andrze
jewski, T. Grabarczyk) . Finansowane przez Urząd Miasta Warta. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię około 70m2• 

Wykonano 4 wykopy badawcze oraz nadzorowano 18 wykopów budowlanych. 
Zebrano niewielkie ilości ruchomego materiału zabytkowego: 380 okazów upo

rządkowanych w 43 numerach inwentarzowych oraz 29 monet zainwentaryzowanych 
w oddzielnym inwentarzu. Stwierdzono, że: 

l. Ściany zewnętrzne kościoła, pierwotne z połowy XIV w., spoczywają na bardzo 
słabych fundamentach z kamieni polnych i gruzu ceglanego spajanych gliną i posado
wione są na niestabilnej warstwie piaszczystych próchnic frakcji pyłowych ("kurz"). 

2. Obserwowany fundament filara międzynawowego nosi ślady napraw i został 
przemurowany po katastrofie budowlanej, w trakcie której zawaliły się sklepienia (po 
1800 r.) . Jednocześnie od strony południowej zaobserwowano pionowe pęknięcie od 
fundamentu aż po warstwy tynku powyżej podłogi. 

3. Odkryty starszy poziom użytkowy kościoła zalega około 0,3 m poniżej ostatniego. 
Wyznaczały go relikty podłogi z desek na legarach drewnianych, łączone drewnianymi 
kołkami. Wydaje się, że poziom ten należy datować na l połowę XIX w. 

4. W dwóch przęsłach nawy głównej, przy prezbiterium, zarejestrowano regularny 
cmentarz kościelny, użytkowany pomiędzy XVI a początkiem XIX w. Odkryto 13 
pochówków, które składano w trumnach, rzędami, na osi wschód-zachód, wielowar
stwowo. Odkryto tutaj także dwie puste krypty ceglane. Cmentarz został częściowo 
zniszczony przy odbudowie kościoła po 1800 r. dlatego w innych partiach świątyni 
zalegają luźne, przemieszane kości ludzkie. 

5. Fundament ściany pólnocnej nawy północnej posadowiony jest na ciemnoszarej 
próchnicy, zawierającej fragmenty kości ludzkich, węgli drzewnych i drobiny gruzu ce
glanego. Wydaje się, że warstwa ta związana jest z pierwotnym drewnianym kościołem, 
spalonym w 1331 r. przez Krzyżaków. 

·~----~------------------------~------------------------~~··~~~ 
Wierzbna, st. l, 
gm. Żarów, woj. wałbrzyskie 

Witowy Most, st. 2, 
gm. Baranowo, 
woj. ostrołęckie 

. .·. 

WOLBÓRZ, 
ogród rekreacyjny pałacu 
dawniej biskupiego, 
gm.loco, 
woj. łódzkie 

.. 

patrz: wczesne średniowiecze 

J 
patrz: neolit 

. .: .l 

założenie parkowe późnobarokowe (1762-1775) 
Archeologiczne badania rozpoznawcze ogrodu barokowego prowadził zespół Insty

tutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi, w składzie: prof. dr hab. Tadeusz 
Poklewski-Koziełł (kierownik), dr Maria Żemigała, mgr Emilia Wtorkiewicz-Marosik. 
Badania dendrachronologiczne przeprowadził dr hab. Tomasz Ważny (UMK w Toru
niu). Pierwszy sezon badań. 

Przedmiotem badań były terasy na stoku między pałacem i stawem w dolinie rzeczki 
Wolbórki. Zdecydowano się na badania szerokopłaszczyznowe. Powierzchnia wykopów 
wyniosła 13 arów w 5 odcinkach, na terasach l, 2 i 3. Ustalono sposób budowania 
podstaw ogrodowych parterów, z gliny pod rabatami i żwiru pod ścieżkami. Odsło-
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gm. Lubiszyn, 
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nięto kanaliki kamienne do odprowadzania wody z przyziemia pałacu. Stwierdzono, ~ 

że pierwsze nasadzenia lip w lipinach miały miejsce w latach 1773-1775 (około 1500 \;::: 
·N 

drzew), a drzewa pochodziły ze szkółki założonej w 1762 i 1763 r. Wypadły drzewo- O 
stan uzupełniono jednorazowo około 1840 r., gdy pałac znajdował się pod rosyjskim ~ 
zarządem wojskowym. Z 

t/) 

Ogród zaplanował i stworzenie go sfinansował biskup włocławski, Antoni Kazimierz ~ 
~ 

Ostrowski, w latach 1762-1775. Budowniczym pałacu i ogrodu byłby Francesco Placidi, o 
Włoch, który w 1775 r. przeszedł w służbę królewską. Stwierdzono w toku badań, że 
znany plan pałacowego założenia wraz z ogrodem w Wolborzu, datowany na 1777 r., jest 

planem rozliczeniowym biskupa Ostrowskiego, wykonanym w związku z jego odejściem 
na stolicę gnieźnieńską. Obecnie w parku zachowało się jeszcze 338 zabytkowych lip, 

które są jednak wypróchniałe w środku i grożą zniszczeniem. 
Zabytków ruchomych nie było. 
Dokumentacja znajduje się w archiwum IAE PAN Oddział w Łodzi. 

Badania nie będą kontynuowane. 

ślady osadnictwa starożytnego i nowożytnego -wynik negatywny 

Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp.- Sulisław, przeprowadzone 
przez mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsię
biorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 31 mZ. 

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopali
skowych na trasie przebiegu linii gazociągu EC Gorzów Wlkp.-Sulisław, w 1997 roku. 
Stanowisko zostało rozpoznane podczas badań powierzchniowo-sondażowych poprze
dzających inwestycję. Obszar objęty wykopaliskami przylegał bezpośrednio do terenu 

podmokłego. Wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi objęto obszar stanowiska 
wchodzący w bezpośrednią kolizję z budową gazociągu, prace wykopaliskowe prowa

dzono na odcinku 26 km 930 m- 26 km 970 m długości nitki gazociągu. 
Założono na omawianym terenie trzy niewielkie wykopy. W wykopach nie stwier

dzono występowania ruchomego jak i nieruchomego materiału zabytkowego, nie 
zarejestrowano pozostałości pradziejowych czy średniowiecznych warstw kulturowych. 
Brak materiału zabytkowego oraz nawarstwień kulturowych na obszarze objętym wy

kopaliskowymi archeologicznymi, spowodowany mógł być kilkoma czynnikami: 
l. badany teren stanowiska mógł zostać zniszczony przez budowę drogi do po-

bliskich posesji, 
2. liczne melioracje podmokłych terenów (około 1830 r.) wokół stanowiska mogły 

również przyczynić się do zniszczenia obszaru objętego badaniami. 
Dokumentacja znajduje się w Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie W lkp. 

Prace nie będą kontynuowane. 
,_,., .•• ,.,_,. .-· ~-~~!.: -.:,; ::·~·.'F-' ,_,, -,,._ ;;.::-,._,..._, ....... .ł.,l-·'il'-· ---.. ~:j_l;e,!f_:•l /i- ~-.:.O·"f---..,:~:e~ 6·-'. l 

osada wczesnośredniowieczna (XII w.) 

osada późnośredniowieczna (XV w.) 
osada nowożytna (XVIII-XIX w.) 

Nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci wodocią
gowej, przeprowadzony w dniach od listopada 1996 do marca 1997 (z przerwą w styczniu 
i lutym) przez mgr. Włodzimierza Pelę . Finansowany przez Urząd Gminy Zakroczym. 

Badania prowadzono na ul. Parowej Warszawskiej i ul. Starostwo. Prace ziemne 
w zależności od możliwości użycia koparki wykonywano mechanicznie lub ręcznie . 

Wykop miał szerokość od 1- 1,30 do 0,45 m, głębokość 1,75 m. Ze względu na znacz

ną długość linii wodociągu (ponad 500 m z niektórymi przyłączami), dla ułatwienia 

przedstawienia wyników badań, całość podzielono na kilka odcinków: 

a) wykop na zapleczu (podwórzu) działki ul. o. H. Kaźmińskiego lO (dochodząca 
do rynku dawna Świerczewskiego), wykonany pomiędzy budynkami gospodarczymi 

i sanitarnymi oraz przyłącze do linii głównej wodociągu - stwierdzono występowanie 
warstw nasypiskowych XVIII-XX-wiecznych, niszczących nawarstwienia wcześniejsze. 

Natrafiono także na fragmenty zniszczonych murków zabudowy nowożytnej . 
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b) wykop przebiegający po skarpie do ul. Parowej Warszawskiej; do głębokości 
l, 75 m stwierdzono nasypisko współczesne- zbocze służyło jako wysypisko śmieci. 

c) ul. Parowa Warszawska do skrzyżowania z ul. Starostwo; prowadzono obser-
wacje archeologiczne oraz wykonano dokumentację na kilku odcinkach wykopu. Przy 
budynku nr 4 oraz w kierunku do ul. Starostwo stwierdzono, iż widoczne w profilu 
wykopu warstwy spalenizny, ziemi z gruzem ceglanym i gliny, zalegające do głębokości 
około l m, to nawarstwienia współczesne (XX w.). Poniżej nich występowała spiasz
czona glina i piasek-calec(?). Natomiast bliżej ul. Starostwo współczesne warstwy 
śmietniskowe zalegały głębiej, poniżej spągu wykopu. Nie można jednak wykluczyć, że 
żółty piasek, na który natrafiono w wykopie na gł. 180 cm przy połączeniu ulic Parowa 
Warszawska i Starostwo to calec. 

cl) przyłącze do budynku mieszkalnego Parowa Warszawska nr 10(?); w całym 
wykopie natrafiono na warstwę zbitej twardej gliny barwy szarej, bez wartości kultu
rowej. 

d) ul. Starostwo na odcinku od ul. Parowej Warszawskiej do Starostwo nr 21. 
Kopany ręcznie wykop, równoległy do wykopu pod kolektor z 1995 r., poprowadzono 
na północny-zachód od niego, w ogrodach działek. Na przeciwko budynków ul. Staro
stwo nr 21 przeprowadzony prostopadle przez drogę- podłączenie do budynku. Poniżej 
warstwy szarej, humusowatej ziemi o miąższości około 60 cm, do głębokości 175 cm 
zalegały silnie spiaszczone warstwy zasypiskowe, w których brak było materiału zabyt
kowego. Przy końcu wykopu - przy budynku nr 21 - bardzo płytko zalegały caleowe 
warstwy białego i żółtego piasku. 

e) ul. Starostwo od skrzyżowania z ul. Parową Warszawską do południowo-za-
chodniego narożnika budynku Starostwo nr 7 (właściciel Wzorek). Wykop kopany 
ręcznie, prowadzony był równolegle do osi jezdni, na południowy-wschód od niej, pod 
garażem, przez podwórko i ogród. Stwierdzono występowanie warstw nasypowych: 
szarobrązowej, przemieszanej ziemi, żółtoszarej, spiaszczonej ziemi, szarej ziemi zwę
gielkami drzewnymi, szarego i żółtego piasku, a w spągu wykopu na głębokości 170 cm 
od powierzchni natrafiono na żółty, żwirowaty piasek- calec? (warstwa naturalna). 
W warstwach nasypiskowych natrafiono na materiał zabytkowy z XVIII w. -fragmenty 
naczyń i kafli płytowych. 

f) ul. Starostwo od nr 7 do nr 5, wraz z przekopem przez drogę . Wykop kopany 
ręcznie od narożnika budynku w kierunku wschodnim przez działkę Starostwo nr 5. 
Warstwy nasypiskowe z zawartością materiału zabytkowego zalegały aż do 1/3 szerokości 
działki Starostwo 5, gdzie za drogą wykonaną z betonowych płyt natrafiono na relikty 
pieca(?); fragmenty przepalonej gliny, czerwono-różowa barwa warstw, cegły o wymia
rach 144 x 57, 138 x 56, fragmenty kafli piecowych. Dalej w kierunku wschodnim, na 
wzniesieniu terenu i przy budynku Starostwo nr 5 stwierdzono warstwy silnie spieczone, 
w których brak było materiału zabytkowego. 

fl) przyłącze od budynku Starostwo nr 4, przekop przez drogę- warstwy nasypi
skowe z zawartością materiału XVIII-wiecznego. 

g) wykop wzdłuż skarpy na południe od osi ulicy Starostwo w odległości ok. 
3 m od osi jezdni- warstwy zasypiskowe o różnym zabarwieniu opadały tu w kierunku 
północno-zachodnim . Stwierdzono w nich występowanie materiału zabytkowego 
z XVIII w. W miejscu wykonania przekopu przez ulicę (przyłącze do budynków nr 6 
i 15) natrafiono na obiekt wczesnośredniowieczny: nawarstwienia czarnej przepalonej 
ziemi, żółtego i pomarańczowego piasku, przepalonych kamieni. Materiał zabytkowy 
z XII w. stanowiły fragmenty naczyń glinianych i kości zwierzęcych. 

g1) przyłącze do budynku mieszkalnego nr 13- warstwy zasypiskowe. 
g2) przyłącze do budynku nr 15- od powierzchni warstwy żółtego piasku calco

wego. 
g3) przyłącze do budynku mieszkalnego nr 10, częściowo wykonane mechanicznie, 

obserwacja nawarstwień ziemnych przy budynku -warstwy nasypiskowe z materiałem 
z XVIII-XIX w. 

h) przyłącze do budynków Starostwo nr 3 i 5 (?), wykop wykonany ręcznie po 
zachodniej stronie ulicy- warstwy zasypiskowe, materiał z XVIII-XIX w. 
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hl) przyłącze do budynku Starostwo nr 4, wykop wykonany ręcznie; na podwórzu ~ 
w wykopie natrafiono na materiał zabytkowy wczesnośredniowieczny, nie stwierdzono !;:: 

·N 
jednak, czy pochodzi on z obiektu, czy z warstw przemieszanych. O 

Należy zwrócić szczególną uwagę na obszar oznaczony jakoA-opadający w kie- ~ 
runku północnym taras poniżej grodziska do ul. Starostwo, gdzie stwierdzono ślady Z 

U) 

nawarstwień wczesnośredniowiecznych z XII w., oraz natrafiono na ceramikę z XV w. ~ 

- w miejscu tym może znajdować się osada podgrodowa, a także pozostałości osadni- 6 
ctwa średniowiecznego. Nawarstwienia te występują jednak pod stosunkowo grubym 
nakładem warstw nasypowych młodszych. 

N a sytuację podobną natrafiamy po stronie zachodniej grodziska (tereny prywatne, 
m. in. Starostwo nr 4), z możliwością wystąpień nawarstwień wczesnośredniowiecznych 
-obszar B. 

Na opadającym w kierunku południowo-zachodnim cyplu wzniesienia, w narożniku 
wyznaczonym ul. Starostwo przy nr 7 oraz w części zachodniej działki Starostwo nr 5 

napotykamy na nawarstwienia i obiekty (piec?), które można datować na okres nowo
żytny- wiek XVIII, być może drugą połowę wieku XVII. Również ten obszar, oznaczony 
jako C, należy poddać bardziej wnikliwej obserwacji archeologicznej. 

Przyszłe prace prowadzone na skarpie opadającej od plateau miasta lokacyjnego 

w kierunku ul. Parowej Warszawskiej warto nadzorować w wypadku wykopów głębszych 
niż te, które wykonywano w celu położenia rur wodociągowych. Teren samej ul. Parowej 

Warszawskiej można z prowadzenia dalszych obserwacji archeologicznych wyłączyć. 

patrz: młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich 

patrz: środkowa i późna epoka brązu 

redan- element fortyfikacji twierdzy Zamość, wzniesiony przed 1850 r. 
Przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 12 do 30 

maja przez mgr. Jacka Buszewicza z udziałem mgr. A. Witkowskiego (Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe "TOPAZ"). Finansowane przez Z. Podsiadło. Pierwszy sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 45m2• 

W obrębie działki geodezyjnej nr 59, która nie w pełni pokrywa się z zarysem 
obiektu fortecznego, założono 3 wykopy badawcze. Celem prac było ustalenie rodzaju 
konstrukcji redanu oraz stanu jego zachowania a także, w miarę możliwości, uściślenie 
lokalizacji w obrębie działki i uzyskanie dodatkowych informacji na temat sposobu 

zagospodarowania otoczenia. W obrębie wykopów I i III nie stwierdzono obecności 
ruchomego materiału zabytkowego, a układ nawarstwień sugerował, że oba wykopy za
łożono w obrębie plateau redanu, albo- ewentualnie- obwałowania zostały kompletnie 
zniszczone i ich pozostałości są nieuchwytne archeologicznie. W wykopie II, założonym 
w obrębie szyi obiektu fortecznego, odsłonięto relikty wewnętrznego stoku wału ziem
nego. Poziom użytkowy- plateau- na tym odcinku znajdował się najprawdopodobniej 
na poziomie rumoszu wapiennego, który pierwotnie był przykryty warstwą żółtej gliny 

(lessu) . Takie obniżenie terenu na tym odcinku związane było najprawdopodobniej 

z konstrukcją drogi dojazdowej do redanu, również położonej w sztucznym zagłębieniu. 

Jest to czytelne na historycznym planie tego obiektu, wykonanym w 1856 r. Materiał 

zabytkowy odkryto wyłącznie w wykopie II. Wydobyto łącznie 24 fragmenty ceramiki: 

ceglastej, siwej, półmajoliki oraz ceramiki białej; 6 fragmentów kafli, 7 ułamków szkła 

i gwóźdź żelazny. Są to znaleziska typowe dla XIX i początków XX w. 

Badania zakończono . 
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Ząbie, st. 10, 
gm. Olsztynek, 
woj. olsztyńskie 

ZlEWNA GÓRA-Stare 
Miasto, st. 18, 
AZP 62-14/31 

Żagań, st. 29, gm.loco, 
woj. zielonogórskie 

patrz: wczesna epoka żelaza 

miasto średniowieczne i nowożytne 
Nadzór archeologiczny i ratownicze badania wykopaliskowe, na zapleczu posesji 

Stary Rynek 24 i Lisowskiego 20 w związku z budową zaplecza banku, przeprowadzone 
w okresie od lipca do września. Badaniami kierowała mgr Marlena Magda-Nawrocka 
(Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy). 
Finansowane były przez Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Zielonej Górze. 

Pierwszy sezon badań. 
Pierwotny układ warstw naruszony został przez liczne prace budowlano-ziemne. 

W części centralnej wykopu budowlanego (wykop archeologiczny XIII/l) uchwycono 
niezakłócone fragmenty spągów dwóch obiektów (nr l i 2). Pozyskany nieliczny ma
teriał ruchomy pozwolił określić wstępnie czas funkcjonowania drewnianej zabudowy 
naziemnej na XV i XVI w. Z tego samego okresu pochodzi odsłonięta w północno
wschodniej części wykopu (poziom VIII) studnia z kamienną cembrowiną o średnicy 
wewnętrznej 1,95 x 1,95 m (obiekt 3). Od poziomu ulicy do głębokości około 2m ka
mienie cembrowiny obłożone były od zewnątrz glinianym płaszczem. Wzmianka w pracy 
Hugo Schmidta (Neubearbeitung von Forster aus Granbergs Vergangenheit, Griinberg
Schl. 1922) o pożarze w dniu 24.04.1627 r. pozwala przypuszczać, że wymieniona tam 
"Studnia (Brum) piekarza" jest odsłoniętym podczas badań obiektem. W trakcie prac 
pozyskano około 5000 fragmentów ceramiki naczyniowej i budowlanej, kafle piecowe 
i gzymsowe, 382 fragmenty ułamków szkła naczyniowego i okiennego (w tym gomółki), 
290 fragmentów kości zwierząt i ptaków ze śladami przepalenia i nacięć. Wśród zabyt
ków wydzielonych interesujący wydaje się zespół fajek, żelazny nóż z okuciem z brązu, 
stempel, guzy brązowe, ozdobne okucia i fragmenty wyrobów ze skóry. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środ
kowego Nadodrza z siedzibą w Świdnicy. 

Wyniki badań opublikowane zostaną w: "Archeologii Środkowego Nadodrza". 
Badania nie będą kontynuowane. 

patrz: późne średniowiecze 
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BOROWSKI LAS, st. III, gm. Sorkwity, woj. olsztyńskie, AZP 23-68 .................................... .. .................... .. ........... 286 
BOROWSKI LAS, st. 3, gm. Sorkwity, woj. olsztyńskie .............................. .................... .. ......................................... 109 
BOROWY MŁYN, st. 31, gm. Pszczew, woj. gorzowskie, AZP 52-17/114 ...... .......................... .. .................................. 82 
BOROWY MŁYN, st. 32, gm. Pszczew, woj. gorzowskie, AZP 52-17/115 ............ .. ................ .. .. ...................... ............ 83 
BOROWY MŁYN, st. 5, gm. Pszczew, woj. gorzowskie, AZP 52-17/5 .... .......................................... ............................ 82 
BOŻE, st. l, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 20-69 ........................................................................................... 174 
BRANIEWO-STARE MIASTO, st. l, ul. Gdańska, kamienica nr 62, gm. loco, woj . elbląskie, AZP 11-55/17 ....... 233 
BRANIEWO-STARE MIASTO, st. l, ul. Gdańska, kamienice nr 36,38 ,40, gm.loco, woj. elbląskie, 

AZP 11-55/17 ................... .. .... ....... ................................................................................................................... 233 
BRODY POMORSKIE, st. 20, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 22-45/52 ................................................................... 20 
BRODZISZEWO, st. 37, gm. Szamotuły, woj. poznańskie .... .................. .................................................................... 110 
BRUDNÓW, st. 45, gm. Wieniawa, woj. radomskie, AZP 74-64 .............................................. ........................... : ..... 234 
BRUSZCZEWO, st. 5, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie, AZP 61-24/15 .... ............ .......................................................... 66 
BRZEŚĆ KUJAWSKI, mury miejskie, gm. loco, woj. włocławskie .......................... .. .................. .... ........ .. .................. 234 
BRZEZINY-Trójnia, st. 26, gm. Lubartów, woj. lubelskie, AZP 71-81/59 .............................................. .. .................. 235 
BRZEŹNICA, st. l, gm. Dębica, woj. tarnowskie, AZP 102-71/1.. ............................................................................. 175 
BUCZ, st. 2, gm. Przemęt, woj . leszczyńskie, AZP 61-22/24 ........................ .................................. ........ .................... . 110 
BUDY KRASZEWSKIE, st. l, gm. Raciąż, woj . ciechanowskie, AZP 44-57/2 .......................................................... 134 
BUDY KRASZEWSKIE, st. l, gm. Raciąż, woj. ciechanowskie, AZP 44-57/2.. .................................. .. .. .................... 83 
BUKOWIEC, st. 15, gm. Jabłonowo, woj. toruńskie, AZP 33-49/138 ................................ .. ........ .... ............................ 20 
BUKOWO MORSKIE, st. 10, gm. Darłowo, woj. koszalińskie, AZP 11-22/15 ...... ..................... .. ............................ 236 
BUKÓWKA-ZAPNIÓW, st. l, gm. Pawłów, woj. świętokrzyskie, AZP 83-68/35 ..................... : .................................. 22 

c 
CHARŁUPIA MAŁA-OSMOLIN, st. 5, gm.loco, woj. sieradzkie ................................................ ............................. 111 
CHEŁM, st. l, ul. Lubelska 2 ........ ........................ .... ................................................ ........................ ........................... 175 
CHEŁM, st. 148, ul. Kopernika 5/7 ........................ .. ......... .............. ...................... ............................. ......................... 288 
CHEŁM, st. 19A, ul. Krzywa 32-34 .. .................... .. .. ....... ... .......................... .. .................................... .. ........ ............. .. 175 
CHEŁM, st. 4, Pl. Łuczkowskiego ..... ......... ............ .. ............. ................................................. ... ................................... 287 



\2 CHEŁM, st. 40, Pl. Łuczkowskiego ..... .......... ..... .. ... ......... .. ..... .... ............................................. ...... .............................. 288 o CHEŁMNO, gm. Dąbie, woj. konińskie ...................... ........ ................... .. .................. ......................... ..... .. .. .... .... ....... 288 
Z CHEŁMŻA, st. 21, gm.loco, woj . toruńskie, AZP 36-43/86 ................................................. .. ............................... .... . 176 

CHEŁMŻA, st. 28, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 36-43/89 ................... ..... .......................... ........ .... ................... ... ... 236 
CIES:lYN-Stare Miasto, Rynek, st. 18, AZP 108-44 .............. ........................................ ...................... .. ...... .... ........... 236 
CIESZYN-WZGÓRZE ZAMKOWE, st. l , gm.loco, woj. bielskie, AZP 108-44 ...... ........................................ ... ....... 237 
CZARNÓWKO, st. 5, gm.Nowa Wieś Lęborska, woj. słupskie, AZP 07-35/97 .................................... .. ...... ............ 135 
CZCHÓW, st. l, gm.loco, woj. tarnowskie, AZP 107-63/1.. ...................... ........................................................... .. .... 238 
CZCHÓ~ st. 10, gm.loco, woj . tarnowskie,AZP 107-63/38 .......... .......... ............. .. ..................................................... 22 
CZEKANOW, st. 2, gm. Jabłonna Lacka, woj. siedleckie, AZP 52-80/32 ........................................... .. ........... ....... .... 176 
CZELADŹ, kościół św. Stanisława Biskupa, gm.loco, woj . katowickie ........ ........ .. ..................................................... 238 
CZERMNO KOLONIA, st. lA i 2, gm. Tyszowce, woj . zamojskie, AZP 90-92/1 i 2 ...................................... ........... 177 
CZERMNO KOLONIA, st. 3, gm. Tyszowce, woj. zamojskie, AZP 90-92/3 .................................. ............................ 178 
CZERMNO, st. l, gm. Tyszowce, woj. zamojskie, AZP 90-92/1.. ............................................. ................................... 177 
CZOSNOWO, st. 35, gm. Przechlewo, woj. słupskie, AZP 23-32/35 ..... ............ ... ........... .. ............ ............. ..... .......... 111 

D 
DANIŁOWO MAŁE, st. l, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84 .. ... ............................................. .. ..................... 178 
DANKÓW, st. 5, gm. Lipie, woj. częstochowskie, AZP 83-45/2.. .. ............................. .... ................. ........................... 136 
DĄBCZE, st. l, gm. Rydzyna, woj. leszczyńskie, AZP 65-25/13 1 ............................................. .. ................. .. ............. 179 
DĄBEK, st. 3, gm. Stupsk, woj . ciechanowskie, AZP 40-60/5 ............ .. .................................... .................................. 136 
DĄBEK, st. 6, gm. Stupsk, woj. ciechanowskie, AZP 40-60/29 .................................. .. .. ......... ........ .......... ................. 136 
DĄBROSZYN, kościół św. Józefa, gm. Witnica, woj. gorzowskie ........ ....................... ..... ...... .. ........ ..... ....................... 290 
DĄBROWA GÓRNICZA-Łosień, st. 2, gm.loco, woj. katowickie, AZP 96-50 ...................... ................. ......... ........ 179 
DĄBROWA GÓRNICZA-Strzemieszyce, st. 2, gm.loco, woj. katowickie ................................................................. 180 
DESZKOWICE, st. l, gm. Sułów, woj. zamojskie, AZP 88-86/1.. ................................... ............ ...................... .......... 181 
DĘ.BLIN, st. l, gm. Wietrzychowice, woj. tarnowskie, AZP 99-64/1 ......... .. ........ ................... .............. .... ........ ........ .. 181 
DOBCzyCE-Zamek, st. 7, gm.loco, woj . krakowskie, AZP 106-58/36 ............................ ... .... ............. ........ .. ... ......... 290 
DOBRE MIASTO, st. I, gm.loco, woj. olsztyńskie, AZP 19-60 ................. ...................... ...... .. ................................... 291 
DOBRYSZYCE, st. 19, gm.loco, woj. piotrkowskie, AZP 79-51/33 .................................................... ...... ......... .. ....... 182 
DOBRYSZYCE, st. 20, gm.loco, woj. piotrkowskie, AZP 79-51/34 .............................. ...... ........................................ 112 
DOBRZEJOWICE, st. 2, gm. Żukowice, woj. legnickie, AZP 67-18/51 ........ ...................... ....................... .................. 23 
DOBRZYŃ n. WISŁĄ, st. IY, gm. Dobrzyń, woj. włocławskie ....................................................................... ............ 291 
DOŁKI, st. 8, gm. Michałowo, woj. białostockie, AZP 40-90/1 .................................................................................. 182 
DRWALEW, st. 3, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 62-48/1 .... ......... .. ............................................................... 84 
DUDKA, st. l, gm. Wydminy, woj . suwalskie, AZP 20-75 .. ...... ........ .... .... .............. ................... .. .. ................................ 23 
DZIEKANOWICE, st. 22, gm. Lubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104 .......... ... ........... .... ............ ...... ...... ....... .... 183 
DZIE~NICA, stan. 35, gm. Nekla, woj. poznańskie, AZP 54-32/112 .............................................. ........................ 137 
DZIERlYSŁAW, st. 35, gm .. Kietrz, woj . opolskie, AZP 102-38/146 .............................................................................. 9 
DZIWISZOWA, st. 8, gm. Zagań, woj. zielonogórskie, AZP 68-12/8 .. .. ............ ... ....... .. ... .. ............... .. ............. .......... 112 

E 
ELBLĄG-STARE MIASTO, st. 32, gm.loco, woj. elbląskie, AZP 16-51/34 .......................... .............................. ... ... 240 

G 
GAJEWO, st. l , gm. Lubiszyn, woj. gorzowskie, AZP 43-09/1.. .................................................................................... 84 
GAJEWO, st. 2, gm. Lubiszyn, woj. gorzowskie, AZP 43-08/1 ........ ................................................................... ........... 85 
GARBINA, st.2, gm. Frombork, woj. elbląskie, AZP 12-54/9 ...................................................... ............................... 26 
GĄBINEK, st. l (GAZ 35), gm. Lubanie, woj. włocławskie, AZP 45-47/58 .................. ............................................ 137 
GĄBINEK, st. 6, gm. Lubanie, woj. włocławskie ...... ............... ......... .. ....................................................................... 138 
GĄSAWA, st. 6, gm.loco, woj . bydgoskie, AZP 35"45/- ......... .......................................... ..... ....................................... 27 
GDAŃSK, ul. Okopowa 7 ... .......... ........... ................................................. .............. ........... ....................... ......... .... ..... 292 
GDAŃSK-Główne Miasto, ul. Piwna/Kaletnicza, AZP 12-44/168 ..................... ............................... .. ........ ...... ...... . 241 
GDAŃSK-Stare Miasto ... ................................... ...................... .. ............ ........... .. ....................................................... 184 
GDYNIA-KOLIBKI, kościółek św. Józefa, woj. pomorskie ....... ................................................... .......... ...................... 292 
GIECZ, st. l (3 wg numeracji obowiązującej do 1985 r.), gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/212 ........... 185 
GIECZ, st. 4 (l wg numeracji obowiązującej do 1985 r.), gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/218 .......... 186 
GILÓW, st. 11 gm. Niemcza, woj. wałbrzyskie, AZP 88-26/32 ................... .. ......... .................... .............................. ... 187 
GLEDZIANOWEK, st. l, gm. Witonia, woj. łódzkie, AZP 58-50/5 .......... .... ........ .... .......................... ..... ........ .......... 138 
GLIWICE, st. 6, gm.loco, woj. katowickie, AZP 97-44 .... ............................................................................ ................ 85 
GŁOGÓW- Stare Miasto, kw. A-20, gm.loco, woj. legnickie, AZP 68-19 ............... .. ............................................. 242 
GŁOGÓW- Stare Miasto, kw. A-28, gm.loco, woj. legnickie ........... ...... ................ ................... ...... ......................... 242 
GŁOGQW - Stare Miasto, kwartał A-18, gm. loco, woj legnickie ................ .. ........ .. .............. ................................... 241 
GŁOGOWEK, st. 32, gm.loco, woj. opolskie, AZP 96-36/57 ........................... ........ .. ......... ......................................... 28 
GŁOGÓWEK, st. 46, gm.loco, woj. opolskie, AZP 96-36/71.. ............................. .......................................... .... ......... . 86 

324 



GŁOGÓW-Ostrów Tumski, st. 2, gm. loco, woj. legnickie, AZP 68-19/2 ................................. .. .............. .................. 187 
GŁOJKÓW, woj . bydgoskie ... ..... ... ... .... ...... .... .. ... .. .......... ........... ............ .......... .... .... .. ......... ........ ...... ........ .................. . 139 
GŁOSKA, st. l, gm. Miękinia, woj. wrocławskie , AZP 77-25/18 ............. ...... .. ........... ............................. ...... ..... .. .... .. 139 
GNIEZNO, st. 13b, AZP 50-34/- ............... ... ............. .. .......... .... .... ...... .......... .. ............................. ... ......................... ... 188 
GNIEZNO, st. 17a, woj. poznańskie , AZP 50-34/- ........................... ............ .............................. .... .. .. ....................... 294 
GNOJNO, st. 4, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 91-65/11 ... ... ......... .. .. ...... ... ..................................... .............................. 29 
GOŁAŃCZ, st. 69, gm. loco, woj . pilskie, AZP 41-31/138 ............ .. ... ........ .. ........................ ........... .... ............. .. ........ ... 29 
GORA9ZOWICE, st. 12, gm. Otmuchów, woj. opolskie, AZP 92-30/12 .......................... .... .. ..................................... 86 
GORZQW WIELKOPOLSKI, st. 15, Stary Rynek, gm.loco, woj. gorzowskie, AZP 45-12/18 .......... .... ........... ......... 243 
GQRZOW WIELKOPOLSKI, st. 173 (ul. Pocztowa 3) , gm.loco, woj. gorzowskie, AZP 45-12/145 ...... ...... ...... ...... 243 
GORA, st. 2, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie, AZP 51-30 .............. .................. .. ... .......... ............. ........................... 191 
GRĄDY WONIECKO, st. l, gm. Rutki, woj. łomżyńskie , AZP 37-79 ............ .. .. .. .. ..... .. .. ... .......... .............................. 30 
GROCHY STARE, st. l, gm. Poświętne, woj. białostockie, AZP 41-84/20 ................. ......... ................. ..................... 139 
GRODNO, st. 6, gm. Chełmża, woj. toruńskie, AZP 37-44/15 ........................................... .. ..................................... 112 
GRODZISK MAZOWIECKI, st. II, gm. loco, woj. warszawskie, AZP 59-62/13 ......... ..... .. .. .......... ... ... ........................ 68 
GRODZISKO DOLNE, st. 22, gm.loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6 ....... ......... ... ....... .............. ......... ............. ..... 87 
GRODZISKO dOLNE, st. 8, gm.loco, woj. rzeszowskie, AZP 100-81/8 .......... .. .. .. ...... ......... .. ........ .............. .... .. ... ........ 9 
GRÓDEK, st. l, gm. loco, woj. białostockie, AZP 38-91/5 ........................... .. .... .. .. ..... ........ .. .......... ... .......... .... ..... .... 295 
GRÓDEK, st. l C, gm. Hrubieszów, woj . zamojskie ............. ............. .. ...... ................... ... ........... ..... .. .. ......... .. ......... ..... .. 30 
GRÓDEK, st. 31, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 87-94/69 .... ......... .... .......... .......... ............ ............... ..... ........ 113 
GRUDZIĄDZ-Wielkie Tarpno, st. 3, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 30-45/6 ...................... ....................................... 114 
GRUDZIĄDZ-Wielkie Tarpno, st. 4, gm. loco, woj . toruńskie, AZP 30-45/7 ................................... .. .......................... 31 
GRZYBOWO, st. l, gm. Raciąż , woj. ciechanowskie, AZP 44-59/1 .......... .......................... ............. ............. .. ........... 115 
GRZYBOWO, st. l, gm. Raciąż, woj. ciechanowskie, AZP 44-59/1.. ....................... ... ........... ... ........ .................. ....... 140 
GRZYBÓW (SŁUBICE) , st. 23, gm. Słubice, woj. płockie, AZP 54-56/36 ................................................................. 32 
GUCIÓW, st. l , gm. Zwierzyniec, woj. zamojskie, AZP 91-86/1 ................ ................... ..................... ............ ............ 191 
GUCIÓW, st. 9, gm. Zwierzyniec, woj. zamojskie, AZP 91-86/9 .... ............... ........ .. ........... .. ..... .. .. ... .. ........................ 191 
GULIN-MŁYN, st. l, gm. Zakrzew, woj. radomskie, AZP 72-66/26 ................................. ....... .. ................. .............. .. 140 
GUTKOWO, st. 3, gm. Siemiątkowo Koziebrodzkie, woj . ciechanowskie, AZP 44-57/1.. ........................................... 88 
GUTKOWO, st. 3, gm. Sierniątkowo, woj. ciechanowskie, AZP 44-57 /l lub 44-58/6 ... ............................. .............. 115 
GWOŹDZIEC, st. 2, gm. Zakliczyn, woj. tarnowskie, AZP 106-64/27 ...... ............ ..... ..... .. ... ... .. ...... ....... .... ... .. .. ......... .. 33 

H 
HENRYKÓW, st.15, gm. Ziębice, woj. wałbrzyskie, AZP 90-28/107 .. ............... ........................................................... 10 
HŁOMCZA, st. l, gm. Sanok, woj . krośnieńskie, AZP 112-79/80 .................... .. ........... ................. ........................... .. 10 
HREBENNE, st. 10, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/42 ... .................. .... .. ... ..... .......... .. .... ................... ... .. .. .. 69 
HREBENNE, st. 31, gm. Horodło, woj. zamojskie AZP 85-95/75 ........................... .. ........... ...................... ..... ... ......... 69 
HREBENNE, st. 34, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/78 ....... ......... .. .. ........... .. ..... ....................... ....... .. ......... 70 
HUBINEK, st. 3, gm. Ulhówek, woj. zamojskie, AZP 94-91 ... ............................... .................... .. ..... ....... .......... ......... . 33 
HUBINEK, st. 4, gm. Ulhówek, woj . zamojskie, AZP 94-92 .............. ................... ........ .......... .... ................ .. ......... ...... 34 
HUSYNNE, st. 2, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-95/23 ................... ........................................................... 35 

!ŁAWA, st. I, cmentarz, gm.loco, woj. olsztyńskie ....... ... ........ ... ....................... .. ...................... ............... ................... 245 
!ława, st. I, Stare Miasto- cmentarz, gm.loco, woj. olsztyńskie .. ....... .. ....................... .. ......... ............... ...................... 296 
!ŁAWA, st. I, ul. Kościelna, gm.loco, woj. olsztyńskie ............ .. ........... .. .. ........... ........... ........... ............... .. ................. 245 
IL~.WA, st. l, wykop 5, gm.loco, woj. olsztyńskie .......... ............ .. ..................... ............. ... ....... ....... ..... .. ...... ........ .. ..... 295 
!ŁZA- Chwalowski Trakt, st. 21, gm.loco, woj. radomskie, AZP 79-69 ............. ....................... .. ......... .. .. .. ...... ........ .. . 35 
IŁŻA, st. 10, gm. loco, woj . radomskie, AZP 79-68 ....... ........... .. .. .......... .......... .... ......... ........ ...... ..... ............ .. ............... 11 
IŁŻA, st. 3, gm. loco, woj. radomskie, AZP 79-68 ........................ .. .. ............................................ .. .... .. ......... ... ... .. ..... ... 10 
INOWROCŁAW, st. 100, gm.loco, woj. bydgoskie, AZP 45-40/- ......... ... ............ .. ........ .... ....... ..... .. .. ........ .. .............. 141 

J 
JAKUSZOWICE, st. 2, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-62/- ......... ..... .. .. .... ................. .. ................... 141 
JANISZEWO, st. 2, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 51-45/32 .................... .......................................... .......... 246 
JANKI DOLNE, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-96/58 ...... .............. .. .............. ......................... .. ... ....... 71 
JANKI DOLNE, st. 12, gm. Horodło, woj . zamojskie, AZP 85-96/59 ....... .... .......... .. .............................. ................. .. 116 
JAROSŁAW, st. 71, gm. loco, woj. przemyskie, AZP 103-83 ........................ .......................... ................................ .... 247 
JASIEŃ, st. 13, gm. Brzesko, woj. tarnowskie, AZP 104-62/42 ......... ............................................ ......... ................ ... .. 192 
JAWTY WIELKIE, st. 2, gm. Susz, woj. elbląskie, AZP 25-49/7 .... ... .. .. ..... ... .............................................. ............... 116 
JELENIA GÓRA, st. 2, gm. loco, woj. jeleniogórskie, AZP 84-16/2 .. .. .... .. ... .. .......... ................... .................. .. .. ......... 248 
JEZIERNIK, st. 4, gm. Ostaszewo, woj. elbląskie, AZP 15-47/9 .......... ...... ........ ..... .......... ........................................ ... 143 
JĘDRZEJÓW- klasztor cystersów, gm.loco, woj. kieleckie, AZP 90-59 ......................... ..... .. .... ........................ ... .. .... 248 
JURÓW, st. l, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 95-92/1.. .......... ...................... ............. .. ... ... ... ........... ...................... 192 

~ 
UJ 
o 
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~ K 
~ KACZYCE, st. 23, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-70/216 ...... .. .............................. ................................ .. .. .. 193 
Z KACZYNOS, st. l, gm. Stare Pole, woj. elbląskie , AZP 17-49/4 .. .. ............ .. .................... ...................... ...... .. .............. 36 

KALISZ ZAWODZIE, gm.loco, woj . kaliskie ....... ...... .. ........ .... .......................... .... ....... .............................................. 194 
KAŁDUS, st. l , gm. Chełmno, woj . toruńskie , AZP 33-41/1 .................. .. ............ .. .. .. ........................................ .. .. .. . 194 
KAŁDUS, st. 3, gm. Chełmno, woj. toruńskie, AZP 33-41/3 ................................ .. ............ .. .................. .. ................. 194 
KAMIEŃSKIE, st. l, gm. Orzysz, woj. suwalskie, AZP 23-76/- .. ........ ........ .. .. .. ...... .. ........................................ ........ .. .. 72 
KANIE, st. II, gm. Brwinów, woj. warszawskie, AZP 59-64/13 .. .. .................................. .. .. .. .. .................. .. .. .. .... ........ . 144 
KARCZYN, gm. Kruszwica, woj . bydgoskie ..... ................... ... .. ...... .......... ... .. ......... ....... ................ ... ... ............ ........ ..... 144 
KARMANOWICE, st. 35, gm. Wąwolnica, woj . lubelskie, AZP 75-77/98 .......... ........ .. .. .. ........ .. .......... .. .. .......... .. .. .. .. 36 
KASZEWY KOŚCIELNE, st. l, gm. Krzyżanów, woj. płockie, AZP57-51!4 ...... .. .. ...... .. .............. .. .. .. ...... ...... .......... .... 88 
KICHARY NOWE, st. 2, gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-73/18 ...... .... .. .. .. .... .. ........ .. .. .. .. .. .. .. .................... 37 
KIEŁCZEWO, st. 45, gm. Kościan, woj. leszczyńskie ................ ........................ ...... .. .............. .. .. .. .............................. 145 
KIEŁCZEWO, st. 45, gm. Kościan, woj. leszczyńskie, AZP 59-25/129 .. .. .. .. ...... .. ........................................................ 38 
KIERSNÓWEK, st. 17, gm. Brańsk, woj . białostockie, AZP 45-84/67 .................. .. ............ .. .................... .. ............... 196 
KISZEWY, gm. Tuliszków, woj. konińskie, AZP 59-41/38 ................ .. ................ .......................... .................. .. ........... 296 
KLUKOWICZE, st. l , gm. Nurzec Stacja, woj. białostockie, AZP 52-88/- .............. .... .................... ........................ .. 196 
KŁOBUCK, st. 15, gm. loco, woj. częstochowskie ....... .. ................. ............................................................................. 297 
KŁODA W A, st. 13, gm. loco, woj . gorzowskie, AZP 44-12/110 ................................................................................... 89 
KŁODA WA, st. 22, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 44-12/119 .... ...... .. ............................................................ ........... 89 
KŁODA W A, st. 31, gm.loco, woj. gorzowskie, AZP 44-12/132 .................................................................................. 89 
KOBIELICE, st. 19 (GAZ 120), gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-43 ........ .......... ...... .. .... .. .............. .. ........... 145 
KOCIN NOWY, st. l, gm. Mykanów, woj. częstochowskie, AZP 84-48/9 .......... .. .......... .. .............. .......... ........ ........... 90 
KOCMYRZÓW, st. 17, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, woj. krakowskie, AZP 100-58/17 ........................................ ....... 38 
KOLECZKOWO, st. 27, gm. Szemud, woj. gdańskie, AZP 9-40/-.............. ............................ .. ............................ .. .... 117 
KOŁOBRZEG-Stare Miasto, gm. loco, woj. koszalińskie, AZP 15-15 ................................................ ...... .. .. ............... 297 
KOŃCZEWICE, st. l, gm. Miłoradz, woj. elbląskie, AZP 18-46/1 .. .. ............ .. .. .... .. ...... .......... .. .. .. .......................... .. .. .. 39 
KOSTRZYN NAD ODRĄ, st. l, Stare Miasto, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 48-06/1 .. ........................................ 248 
KOSZANOWO, st. 9 (GAZ 100), gm. Pniewy, woj. poznańskie, AZP 50-22/9 .... ...... ................................................ . 90 
KOTÓWEK, st. l, gm. Jedwabne, woj. łomżyńskie, AZP 35-78/15 ...... .. .......... ...... .... .. ............ .. .... ............ ................ 197 
KOWALEWKO, st. 12, gm. Oborniki, woj. poznańskie, AZP 49-26/46 .......... .. .............. .. ........................ ...... .......... 146 
KOZIA WOLA, st. 5, gm. Zakrzew, woj. radomskie, AZP 72-66/28 .................... .. .......... .............................. .. .......... 146 
KOZIEBRODY, st. 2, gm. Raciąż, woj. ciechanowskie, AZP 44-56/2 .................... .. .......... .......... .. .. .......... .............. .. . 197 
KRAJNIK GÓRNY, st. 30, gm. Chojna, woj. szczecińskie , AZP 39-03/48 .......... ...................................... ................. 117 
KRAKÓW-Bieżanów, st. 30, AZP 103-57 /41 ................ .. .. ........ .. .......... .............................. .. ........................................ 90 
KRAKÓW-Kazimierz, st. l, AZP 102-56/10 ... .. ........... ... ................................... ......... .. .. ....... .. .. ......... ........................ 298 
KRAKÓW-Kazimierz, st. 3, AZP 102-56/12 ............................................................................ .......... ........................ . 298 
KRAKÓW-Łobzów, pomiędzy stan. l, 3, AZP 102-56/71,73 ...................................................................................... 298 
KRAKÓW-Nowa Wieś, st. 4, AZP 102-56/70 .. .. ....... ....... .. ... .... .. ....... .. .. ........................ .. .......................................... 299 
KRAKÓW-Nowa Wieś, stanowisko nie ewidencjonowane, AZP 102-56/- .......................................... .. .. .................. 299 
KRAKÓW-Piasek, st. l, AZP 102-56/45 ................. .......................... ........ .... .......... .. .................................................. 299 
KRAKÓW-Piasek, st. 2, AZP 102-56/46 .............................................................. ........ ... .................. ......... .. ............... 300 
KRAKÓW-Stare Miasto, st. l, AZP 102-56/5 .......................... .. .. .. .. .. ........ ............ ...... .. .. .. .. ...................................... 198 
KRAKÓW-Stare Miasto, st. 2, AZP 102-56/6 .................................. .. ................ .. .......... .. .................................. .. ...... 198 
KRAKÓW-Stradom, st. l, AZP 102-56/14 .. .................................................................................................... .. ......... 300 
KRAKÓW-Stradom, st. 2, AZP 102-56/15 ...... ......................... .. .......... .. ..... ..... .... ........ ...... .......................... .. ............ 300 
KRAKÓW-Tyniec, st. 2, AZP 103-55/18 .......... ................. ....................... ........... ................ .. ................. ................... . 198 
KRAKÓW-Wesoła, st. 13, AZP 102-56/34 .................................................................... ...... .................................... ... 301 
KRAKÓW-ZWIERZYNIEC, st. 4, ul. Spadzista B l, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 102-56/110 .............................. 11 
KRASNOWIEŚ, st. l, gm. Boćki, woj. białostockie .... ..................... ........................................................................... 200 
KRASOCIN, st. l, gm.loco, woj . kieleckie, AZP 85-58/- ........................ .. .. ...................... ........................................... 91 
KRAŚNICZA WOLA, gm. Grodzisk Mazowiecki, woj. warszawskie, AZP 59-62/20 ................................................ 14 7 
KRAŚNIK, st. 2, gm.loco, woj. lubelskie, AZP 84-78/2 .. .. .. .. .... .... .. .......................................... .. ................................ 147 
KRÓLIKÓW, gm. Grodziec, woj. konińskie ... .... ........... ................ .. .................................................................... ....... 301 
KRUKOWO, st. l, gm. Choceń, woj. włocławskie .......................... .............................................. .. ........................... 200 
KRUSZWICA, st. 6, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP-4 7-41/15 ............ .. .. .............. .. .............. .................... .. .. .............. 201 
KRZEMIONKI, st. l, gm. Bodzechów, woj. kieleckie, AZP 83-71/- ............ ...................................... .. .... ............ ......... 40 
KURÓW, st. l, gm. Wieluń, woj . sieradzkie, AZP 77-42/1 .............. .......... ........................................ .. .. .. .. ................ 118 
KUTNO, st. 4, gm. loco, woj. płockie, AZP 56-50/- .. .................... .. .................... ................ ........................................ 302 
KUTNO, st. 6, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 57-50/5 .. .. .... .. .... .. .. .. .... .... .. ...... .. .. ........ ...................... ...................... .. ...... 147 
KWAŚNIÓW DOLNY, st. 12, gm. Klucze, woj. katowickie, AZP 95-53/103 ...... ................ ...... .......... .................... .. 302 
KWIDZYŃ-STARE MIASTO, st. 3, północny kwartał rynku, woj . elbląskie, AZP 25-46/11 .. ...... .. .. ................ .. .. .. 202 
KWIDZYŃ-STARE MIASTO, st. 3, zachodni kwartał rynku, woj. elbląskie, AZP 25-46 .. ............................ .. ........ 203 
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L 
LEGIONOWO, st. VII, grn.loco, woj. warszawskie, AZP 53-66/107 .... ........................................................ .. ............ 148 
LEGNICA-Stare Miasto, gm.loco, woj. legnickie ....................................................................................................... 249 
LEMBARG, st. 95, grn. Jabłonowo, woj. toruńskie, AZP 33-49/230 ............................ ................................................ 40 
LEMBARG, st. 96, gm. Jabłonowo, woj. toruńskie, AZP 33-49/231 ............................................................................ 41 
LEONOWICZE, st. 4, gm. Michałowo, woj. białostockie, AZP 40-93/8 .................................................................... 304 
LE~SZE, st. 25, grn. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-44/- ................ ........................ .... .. .......................... ............ 92 
LEZAJSK, rejon dworu starościńskiego, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 98-8017 ..................................................... 305 
LIDZBARK WARMIŃSKI, st. 20, gm.loco, woj. olsztyńskie .... .. ........ .... ............ ...................................................... 250 
LUBA W A, st. III, grn. loco, woj. olsztyńskie .................... ................................ .................................... ....................... 251 
LUBA W A, st. III, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 30-54 ............................................................................................ 305 
LUBENIA, st. 23, grn. loco, woj. rzeszowskie, AZP 105-76/48 .................................................................................... 204 
LUBIESZEWO, st. 2, grn. Nowy Dwór Gdański, woj. elbląskie, AZP 15-4 7/14 ................................................ ......... 148 
LUBIN-Stare Miasto, gm. loco, woj. legnickie ............................................................................................................ 252 
LUBLIN- Rynek staromiejski i ul. Bramowa, gm.loco, woj. lubelskie, AZP 71-81 ................................................... 204 
LUBLIN-DĄBROWA, st. 19 "osada na cyplu", gm.loco, woj. lubelskie, AZP 79-81!19 ............................................. 42 
LUBLIN-Stare Miasto, st. lA, AZP 77-81/1 .... .......................... ................................................................ ................. 205 
LUTOMIERSK, ogród przyklasztorny, grn. loco, woj. sieradzkie, AZP 66-49/- ........................................................... 306 

Ł 
ŁAZY, st. l, grn. Wińsko, woj. wrocławskie, AZP 71-24/99 ........................................ ........................................ ......... 92 
ŁĄG KOLONIA, st. 38, grn. Czersk, woj . bydgoskie, AZP 22-38/9 ............................................................................. 92 
ŁEKNO, st. 3,grn. Wągrowiec, woj. pilskie, AZP 43-31/44 .......................... .................................... .. .............. ........... 252 
ŁĘCZNA-Podzamcze, st. 2, grn.loco, woj. lubelskie, AZP 76-84/1 .............................................................. ............... 307 
ŁĘCZYN, st. 13, gm. Dobiegniew, woj. gorzowskie, AZP 40-18/13 .............................................................................. 15 
ŁĘCZYN, st. 23, grn. Dobiegniew, woj. gorzowskie, AZP 40-18/23 ................................................................ .............. 16 
ŁĘCZYN, st. 25, gm. Dobiegniew, woj. gorzowskie, AZP 40-18/25 ........................ .......... .......... .............................. .... 17 
ŁONIOWA, st. 18, gm. Dębno, woj. tarnowskie, AZP 106-63/80 ............................................................................... 42 
ŁOWICZ, st. 33, gm.loco, woj. skierniewickie, AZP 59-56/68 .. ........ .... .... .............................. ...... ............................. 307 
ŁOWICZ, st. 34, ul. Zduńska l/Pijarska, grn.loco, woj. skierniewickie, AZP 59-56/69 ...................................... ....... 307 

M 
MALICE KOŚCIELNE, st. l, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-71/3 ................................................................ 43 
MARKI, st. XXVI, grn.loco, woj. warszawskie, AZP 54-67/6 .................................... .......... .. ..................................... 149 
MASŁOMĘCZ, st. 15, grn. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 88-94/80 .................. ...................... ............................. 150 
MICHALICE, st. 15, gm. Namysłów, woj. opolskie, AZP 80-35/42 ........................................................................... 119 
MICHAŁÓW, kompleks stanowisk "Rydno", grn. Wąchock, woj. kieleckie, AZP 80-66/- .......................................... 11 
MIECHOWICE, st. 4a, gm. Brześć Kujawski, woj. włocławskie, AZP 48-45 ............................................................... 44 
MIELNO, gm.loco, woj. koszalińskie, AZP 13-20 ...................................................... .. ............................................... 253 
MIETLICA, grn. Kruszwica, woj. bydgoskie ...... ..... ... ....................... .. ................................. ...... .... .... .................. ... ..... 205 
MIKOROWO, st.8, gm.Czarna Dąbrówka, woj. słupskie, AZP 10-34/48 ................................................................. 206 
MIRKOWICE, st. 33, grn. Mieścisko, woj. poznańskie, AZP 45-3217 .......................................................................... 12 
MIROCIN DOLNY, st. 78, grn. Kożuchów, woj. zielonogórskie, AZP 65-14/123 .................... .................................. 119 
MIRONICE, st. 9, grn. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-11!108 ........................................................ .................... 308 
MISTRZEWICE NOWE, st. 4, gm. Młodzieszyn, woj. skierniewickie, AZP 55-59/10 ................................................ 93 
MŁODÓW-ZAKĄCIE, st. 14, grn. Lubaczów, woj. przemyskie, AZP 100-87/68 ......................................................... 44 
MOGIELNICA, st. l, gm. Korczew, woj. siedleckie, AZP 53-81 .................................................................................. 93 
MOKRA, st. 8, gm. Miedźno, woj. częstochowskie, AZP 83-46/59 ............................................................................ 151 
MOŁOCZKI, st. l, grn. Boćki, woj. białostockie, AZP 48-87/-................................................................................... 206 
MOSTNO, st. 16, gm. Dębno, woj. gorzowskie, AZP 45-07 /18 ...................... ......... .............. ......... ........ ...................... 17 
MŚCIWOJÓW, st. 13, grn.loco, woj. legnickie, AZP 81-21!63 .................... .......................... ......... .......................... 207 
MŚCIWOJÓW, st. 14, gm.loco, woj. legnickie, AZP 81-21/64 .................................................................................. 151 
MUNTOWO, st. XIX, grn. Mrągowo, woj . olsztyńskie, AZP 22-70 ..... ...................................................................... 151 
MUSZYNA, st. l, grn. loco, woj. nowosądeckie, AZP 177-66/1.. ............................................................. ................... 308 
MYSTKI, st. l, grn. Lubiszyn, woj. gorzowskie, AZP 43-8/2 ....................................................................... .. ................ 94 
MYŚLIBÓRZ, st. 4, Stare Miasto, ul. Pomorska 3, gm.loco, woj. gorzowskie, AZP 41-08 ...... ..... .............................. 310 

N 
NAMYSŁÓW, st. 27, grn.loco, woj. opolskie, AZP 81-35/8 .......... ............... .. ....................... .... ...... ......... .................... 94 
NASZACOWICE, pow.Nowy Sącz, woj. nowosądeckie ............................................................................................ 207 
NAWÓZ, st. 10, gm. Nielisz, woj. zamojskie, AZP 87-86/20 ..................................... ............... ............. ................... .. .. 45 
NAWÓZ, st. 26, gm. Nielisz, woj. zamojskie, AZP 87 -85/181 ..................................... ............. ...................... .......... .... 46 
NIEDŹWIADA, st. 34, grn. Ropczyce, woj. rzeszowskie, AZP 104-71/40 .................................................................... 46 
NIEDŹWIEDZIÓWKA, st. l, grn. Stegna, woj. elbląskie, AZP 14-47/3 ...................................................................... 46 
NIELBARK, st. l, gm. Kurzętnik, woj. toruńskie, AZP 32-52/57 ............................. ...... ......................................... .. . 208 
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~ NIELISZ, st. 7, gtn. loco, woj. zamojskie, AZP 87-86/8 .......... .......... ................... ............ .......... ........... ...... ................. 209 o NIELISZ, st. 8 i 11, gm.loco, woj. zamojskie, AZP 87-86/9/-... ......... .. .. ... ... .......................................................... ...... 310 
Z NIEFART, st. l , gtn. Krobia, woj . leszczyńskie , AZP 67-28/10 ................................... ................. ........... ........... .. ....... 209 

NIESZA W A, st. 5, gtn. Józefów, woj . lubelskie, AZP 82-74/9 ....... ....... ...................... ... .......... .. .................................. 152 
NOWINY, gtn. Knyszyn, woj . białostockie, AZP 34-86/-................. .. ............ ................ .... .. ... ........ ........................... ... 95 
NOWY DWOREK, st. 7, gm. Świebodzin, woj . zielonogórskie, AZP 53-14/7 ........................................................... 209 
NOWY ŁOWICZ, st. 2, gm. Kalisz Pomorski, woj. koszalińskie, AZP 31-16/1 .. ....................................................... 152 

o 
ODRY, st. l, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 21-38/1 ...................................................... ........................................ 153 
OLESNO-WALCE, st. 4, gtn. loco, woj. częstochowskie, AZP 85-41/15 ... ........................... .. .................... ............... . 210 
OLSZTYN k. Częstochowy, zamek, woj. częstochowskie .... ............ .... ... .. ................................... ............ ..... ...... .. ...... 256 
OLSZTYN, st. XXIV, gtn.loco, woj. olsztyńskie, AZP 24-61/24 ... .. .............. .............................. ................................ . 256 
OLSZTYN, st. XXIV, gtn.loco, woj. olsztyńskie, AZP 24-61/24 ........................... .. .......... .... ...................................... 254 
OLSZTYN, st. XXIV, Targ Rybny, dz. 244, gtn. loco, woj. olsztyńskie , AZP 24-61/24 ................ .. ....... .. ..................... 256 
OLSZTYN, st. XXIV, wykop 19, gtn. loco, woj. olsztyńskie, AZP 24-61/24 ................................................................ 311 
OLSZTYN-BRZEZINY, st. 4, gm.loco, woj. olsztyńskie ............ ....................... .. ... ......... .. ... ........... .. ..... ............ ... ...... 211 
OŁOBOK, gm. Sieroszewice, woj. kaliskie ......... .... .. .... .............. ................. ............. .. ....................... .................... .. .... 312 
OPALENIE, st. 3, gtn. Gniew, woj . gdańskie, AZP 24-45/-................................................. .................................. ... ... 212 
OPATOWICE, st. 35, gm. Radziej ów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 48-43/186 ....................... ................... .......... 4 7 
OPATÓW, st. l, "Żmigród", woj. tarnobrzeskie, AZP 87-70/1 ....... .............. ..... ............ ....................................... ........ 48 
OPOLE-Ostrówek, st. l, gm. loco, woj. opolskie, AZP 89-37 ............... ............. ...... ..... .......... .. .................................. 212 
OSIEK, st. 68, gtn. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 37-31/127 .......................................................................................... 120 
OSTRÓDA, dz. nr 84/2; 83/4, gtn.loco, woj. olsztyńskie ...................... .. ............. ....................................................... 312 
OSTRÓDA, st. I, Plac Tysiąclecia, gtn. loco, woj. olsztyńskie .................................................................................... 214 
OSTRÓDA-ratusz, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 25-56/27 .................................................. .. ....................... 258 
OSTRÓW LEDNICKI, st. l, wykop I/97, gtn. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/22 ............. ... .......................... 215 
OŚWIĘCIM, gtn.loco, woj. bielskie, AZP 103-49/- .... .. .. .......... .. · .............. ........ .. ... ...... .. ............................ ........... ...... 313 

p 
PAPROTKI KOLONIA, st. l, gtn. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2 ......... .. .. ......... .............................................. 153 
PAPROTKI KOLONIA, st. 41 , gtn. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/73 .................... .................... .............. .......... 154 
PARCHATKA, st. 12, gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, AZP 74-76/60 ............. .......................................... .......... 49 
PASYM-Stare Miasto, st. III, gtn. loco, woj. olsztyńskie ............. .... ................................................................... ... ....... 259 
PASZKOWSZCZYZNA, st. l, gtn. Orla, woj. białostockie, AZP 47-87/19 ................ ..... .. ................................ .. ....... . 215 
PATKÓW, st. l, gtn. Niemojki, woj. bialskopodlaskie, AZP 56-83/1.. .... .. ............ .. .................. ................................. ... 95 
PAWEŁKI, st. 7, gm. Kochanowice, woj. częstochowskie, AZP 88-49/9 ............................................... ............ .... ....... 96 
PAWŁOWICE, st. l, gm. Michałów, woj. kieleckie, AZP 93-61/7 .... .. ..... ......... ....... ..... .... ........................................ ... 97 
PETRYKOZY, st. 6, gm. Białaczów, woj. piotrkowskie, AZP 76-60/23 .... .... .. .... ....... ... .............. ................................. 216 
PIECHOWICE-Cicha Dolina, st. 4, gm.loco, woj . jeleniogórskie, AZP 85-15/23 ...... .. ............................................. 261 
PIKULE, st. 2, gtn. Janów Lubelski, woj. tarnobrzeskie, AZP 89-79/2 .. ........................ .............. .. .. ............................ 155 
PILCE, st. l, gm.Kamieniec Ząbkowicki, woj. wałbrzyskie, AZP 92-26/65 ................................................................ 261 
PISZKOWICE, st. 3, gm. Kłodzko, woj. wałbrzyskie, AZP 93-24/22 .. .. .. .... .. .. .. ........ .... ............................................. 121 
PIWNICE WIELKIE, st. l, gm. Wielbark, woj . olsztyńskie, AZP 33-65/1 ............ ........................ ............................. 261 
PŁOCK, st. PSM 62, Pl. 13-tu Straconych, woj. płockie, AZP 50-54 .. ...... ............ ........ .. .. .... ...... .. ................ ........ .. .. 262 
PŁOCK, st. PSM 63, ul. Grodzka 6, woj. płockie, AZP 50-54 .... ...... ............................................ ........................ .. .. .. 262 
POCZAŁKOWO, st. 36, gtn. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 44-44 .. .. .............................................. 49 
POCZAŁKOWO, st. 38, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 44-44 ........................................ .......... 50 
PODLODÓW, st. 2, gm. Łaszczów, woj. zamojskie, AZP 93-92/3 ...... .......... .. .. .. .... ...... .. ............................. ...... .. ......... 73 
POLANOWICE, st. l, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, AZP 62-06/10 ..................................................................... 121 
POLETYŁY, st. 11, gtn. Brańsk, woj . białostockie, AZP 45-84/57 ................................................................................ 97 
POLKOWICE-Stare Miasto, gtn. loco, woj. legnickie ............ ............ .................................. .. .. ................................... 263 
POTARZYCA, st. l, gm. Krobia, woj. leszczyńskie, AZP 66-28/10 .. ............................ .. ...... ...................................... 216 
POTOKA, st. l, gm. Michałowo, woj. białostockie, AZP 40-90/1 .. .......................... .. .. .. ........................................... 217 
PRUSZCZ GDANSKI, st. 7, gm. loco, woj. gdańskie, AZP 14-44/11 ................ ...................................................... .. . 155 
PRUSZKÓW, st. 9, gm.loco, woj. warszawskie, AZP 58-64/9 ............ .. .................... .. ............................................ ...... 74 
PRUSZKÓW, st. VI, gtn. loco, woj. warszawskie, AZP 58-64/10 ...................................... .. .. .. .. ........ .. ......................... 156 
PRZEMY$L, st. 2, Wzgórze Trzech Krzyży, gtn. loco, woj. przemyskie, AZP 108-84/69 .. .. .. .... .................................... 217 
PRZEMYSL, st. 22, gtn. loco, woj. przemyskie ........................ .. .. .. ............................................................................ ... 219 
PRZEMYŚL, ~t. 3, Kopiec Tatarski, gm.loco, woj. przemyskie, AZP 109-84/217 ............................ ........................... 218 
PRZYBRANOWEK, st. 43, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 44-44/62 ............ .. ........................... 50 
PRZYLESIE DOLNE, st. 9, gm. Grodków, woj. opolskie, AZP 88-32/1 .. .................................................. .... .. .. .. .. ..... 157 
PRZYMIŁOWICE, st. 9, gm. Olsztyn, woj. częstochowskie, AZP 88-50/33 .................... .. .. ................................ .. .. ..... 98 
PSARY, st. 40, gm. Jemielno, woj. leszczyńskie, AZP 70-24/49 .......... .................... .. ................................................... 157 
PUCK, st. l, gtn.loco, woj. gdańskie, AZP 4-42 .................... .. ............ .. .. .... .. .... .. ...................................................... .. 263 
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R ~ 
RACIBÓRZ-Rynek, gm.loco, woj. katowickie, AZP 101-40 ............. ....... ............... .. ....................... ..................... ..... 265 ~ 
RADZIEJOWICE, park, gm.loco, woj skierniewickie, AZP 61-62 ... ........... .. ... ..... ... ....... .......... ............ .. .. .... ... ........ .. 314 Z 

RĄB, st. 3, gm. Przodkowo, woj. gdańskie, AZP 10-40/- ... .. .. .. ..... ........... ................... ............. ............ ...... .. ..... .. ........ 122 
RĄTY, st. 3, gm. Przodkowo, woj. gdańskie, AZP 10-40/73 .................................................... ............... .. ...... ............. 122 
ROBERTOWO, st. 17, gm. Brudzeń Duży, woj. płockie, AZP 48-52/39 ... ......................................... ....................... . 219 
ROCHY, st.1, gm. Zduny, woj. kaliskie ........ ......... ................ .. ....... .. ............... .. ... .............. ................ ....... .. ................. 220 
RQZUMICE, st. "C" 3, gm. Kietrz, woj. opolskie, AZP 103-37 .......................... .. ........ .... .......... .................. ....... .. .. ..... 13 
ROWNINA DOLNA, st. III, gm. Korsze, woj. olsztyńskie , AZP 15-68/6 ..... .... ............ .............. .... ...... ... ... ............. .. 158 
RUDNA, pl. Wolności, gm. loco, woj. legnickie ............ .................... .. ....... .................. .. .............. ............ .. ............. .... 268 
RUSIEC, st. 2, gm. Nadarzyn, woj. warszawskie, AZP 60-64/34 .. ................ .... ....... .... .. ............ ........... ... ........... ......... 158 
RYBCZYZNA, st. 6, gm. Rajgród, woj. łomżyńskie , AZP 25--82/43 ....................................... ............ ...................... .. 159 
RYBNIKI-Krzemianka, st. l, gm. Wasilków, woj . białostockie, AZP 34-86/-........ ...... .. ... ........... ................... ... .. .......... 98 
RYPIN, mury miejskie, gm. loco, woj. włocławskie ...... ................ ...... .......................................................................... 269 
RZESZOTARY, st. l, gm. Miłkowice, woj. legnickie, AZP 76-20/13 ............................................. ........ ........................ 98 
RZESZÓW, st. 54, AZP 103-76/30 ............. .... ........ ................................ ............................ ............ ............................... 51 
RZESZÓW, ul. 3 Maja, AZP 103-76/- ............. ........... .. .. ........ .. ................ ............ .. .............. ... ................ .................... 314 
RZUCEWO, st.1, gm. Puck, woj. gdańskie, AZP 04-42/1 ....... .. .......................................................... .......... ............... 51 

s 
SADŁOWO, st. l, gro. Rypin, woj . włocławskie , AZP 38-52/5 ...... ........ .. ...................... ............ ................... ............. 269 
SANDOMIERZ, st. l (rejony badawcze 10-11: plac Pornatowskiego l i kościół Marii Magdaleny), 

woj. tarnobrzeskie, AZP 89-74/1 .. ............. ... ................... .. ............................... .............. ..... .. ... .. ............ ........... 270 
SANOK, st. l, gm.loco, woj. krośnieńskie, AZP 113-78/1 ...... .. .... ..... ...... ..... ... ........... .. ... .... ....................... ... ........... 315 
SANOK, st. 54, gm. loco, woj. krośnieńskie, AZP 113-78/96 ......... ..... .. .. ............ ........................... ....... ... .. .. ... ........... 160 
SANTOCKO, st. 43, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-11/111 ........................................................... .. ............ 52 
SANTOCKO, st. 45, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-11/113 ............ .. ....... ... .... .. ................. ................. .. ... .... 52 
SANTOCKO, st. 55, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-11/130 ... ............................................ ............. ... .......... 53 
SANTOCKO, st. 56, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-11/131 ...................... ........... ............... .. ..................... 315 
SANTOK, st. 14, gm.loco, woj. gorzowskie, AZP 45-13/45 ................................ ...... ... ........ ............... ................. .. .. .. 220 
SERNIKI KOLONIA, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 73-82 .................................. ........ ... .......... ................. ........ 315 
SĘDZIN DRUGI, st. 53, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie .... .. ........ ... ........................ ............................................ ....... 53 
SĘDZIN, st. 86 i 87, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-43/252 i 253 .... .... ... ...... ..... ........................ ............... 270 
SĘDZIN, st. 88, gm. Zakrzew, woj . włocławskie, AZP 46-43/260 .. .. ............................... .. ........... ... .......... ......... ...... .. . 316 
SĘKOWICE, st. 3, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, AZP 62-06/4 ............... .... ...... ..... ............... .. .... ............ ......... ...... 123 
SIEDLEC, st. 10, gm. Otmuchów, woj. opolskie, AZP 92-30/43 ...... ....... ... ..... .... .. ...... .... .......... .. .... .......... ... ............ .... 54 
SIEDLEC, st. 17, gm. Bochnia, woj. tarnowskie, AZP 104-60/123 .. ... ............ ... ....... ............ ....... .... ... ....... .. .. ..... ..... ... 161 
SIEDLNICA, st. 17, gm. Wschowa, woj. leszczyńskie, AZP 66-22/4 7 .......... .. ...... .. ....................... .. ......... ...... .............. 14 
SIEKÓWKO, st. 9, gm. Przemęt, woj. leszczyńskie, AZP 60-21/21.. ......................... ...... ............... .. ........................... 221 
SIEMIECHÓW, st. 2, gm. Widawa, woj. sieradzkie, AZP 73-45/57 ... ...... ................... .. ......................................... .... 161 
SIERADZ, ul. Warszawska 14 ............................................................................. ....................................................... .. 316 
SIERADZ-Rynek 2, AZP 70-45/6 ... .. ........................................................ ............................................ ..................... .. 271 
SINIARZEWO, st. l, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-44/115 ......... ....................... .... ....... .......................... 55 
SKRZATUSZ, st. l, gm. Szydłowo, woj. pilskie, AZP 36-24/108 ........ ....... ........... ..... .......... .. .. .............. ............ ........... 75 
SKRZESZEW, st. XI, gm. Wieliszew, woj . warszawskie, AZP 52-65/48 ...... ... ................... .......... .. .......... .... .. ..... ........ .. 162 
SŁAWNO, gm.loco, woj. słupskie, AZP 11-26/- .... ... ........ .......... .... ..... ...... ........... ............. .................... .... ..... .. .......... 271 
SŁONOWICE, st. "G", gm.Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-61/38 ..... .. ............ .. ........... ....... ................... 56 
SŁUBICE, st. 3, gm.loco, woj. płockie, AZP 53-56/5 ..... .......... ... ... .. .... .. .. .. ..... .. ... ......... ............ ............... ......... ...... .... 100 
SŁUP, st. 2 (znane w literaturze jako 3), gm. Środa Śląska , woj. wrocławskie , AZP 77 -25/11.. ... .. ............... .............. 100 
SŁUPIA NADBRZEŻNA, st. l",Brzozowa Góra", gm. Tarłów, woj. tarnobrzeskie, AZP 84-74/21 ......................... .. 222 
SŁUPICE, st. 7, gm. Pakosławice, woj. opolskie, AZP 92-30/127 ......................... ......... ......... ...... .............................. 162 
SŁUPNICA, st. l, gm. Biskupiec, woj. toruńskie , AZP 29-50/1 ................................ .. ............................................... 272 
SMARGLIN, st. 22, gm. Dobre, woj. włocławskie .................................... .............................................................. ... ... 56 
SMOLNIKI, st. 14, gm. Szubin, woj. bydgoskie, AZP 40-35/65 .. ................ .. .... .. ............. ... ........................... .... ... .. ... 124 
SOLNIKI, st. 2, gm. Zabłudów, woj. białostockie, AZP 40-88/7 ....... ................ .... .. ... ........ .... .. ...... .... ... ...... ... .. ... ........ 316 
STANKOWO, st. 12, gm. Gostyń, woj. leszczyńskie, AZP 63-27/59 ...... ... .................... .. .......... .................. ....... ... ..... 124 
STARY DYBÓW, st. XI, gm. Radzymin, woj . warszawskie, AZP 52-68/123 .............. .......................... .............. .... .. .. 272 
STARY DYBÓW, st. XII, gm. Radzymin, woj. warszawskie, AZP 52-68/124 ......................... ........................ ... ..... .. . 272 
STARY DYBÓW, st. XIII, gm. Radzymin, woj. warszawskie, AZP 52-68/125 ......... ..................... ... .................. ..... ... 163 
STARY DYBÓW, st. XIV, gm. Radzymin, woj. warszawskie, AZP 52-68/126 ................................................. ........... 163 
STODZEW, st. 3, gm. Farysów, woj . siedleckie, AZP 61-72/44 ....................... .. ..... .............. ..... .. ............................... 125 
STRADÓW, st. l, gm. Czarnocin, woj . kieleckie, AZP 96-61/152 .......... ........... ... ............ .... .. .. ................................. 222 
STRYCZOWICE, st. VII, gm. Waśniów, woj . kieleckie, AZP 85-69/- .............................. .... ..................................... ... 57 
STRZEGOWA, Jaskinia Biśnik, gm. Wolbrom, woj. katowickie, AZP 95-94 .. ..... ..... ..................................... ........ ...... 57 
STRZELCE MAŁE, st. 13, gm. Szczurowa, woj. tarnowskie, AZP 101-62/42 ......... ... .. ............. ... .. .................... .. ...... 164 
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~ STRZYŻÓW, st. 10, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96/10 ............................................ ........... ... ...... ...... ... .. ..... 57 
~ STRZYŻÓW, st. 26, gm. Horodło, woj . zamojskie AZP 86-96/65 ...................... ................... .... .................... .. ..... ......... 58 
z SULEJÓW-PODKLASZTORZE, st. l, woj. piotrkowskie ..... ....... .. .... ........................ ................. ............ .. ..... .... ....... . 223 

SULISŁAW, st. l, gm.Dębno Lubuskie, woj . gorzowskie, AZP 43-8/3 ........... .................... ... ........... ..... ... ..... ............ 101 
SUSIEC, st. 13, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 97-87/11 .... ......... ................... ......... .. .... ......... ........ ......... ..................... 58 
SZADEK, st. 3, gm. Blizanów, woj. kaliskie, AZP 65-38/40 ... ........... .............. .. ......................................................... 101 
SZCZECIN-Podzamcze, st. 20 (kwartał 6), gm.loco, woj . szczecińskie, AZP 30-5/77 ............... .. .. .............. .. ............. 223 
SZCZĘSNE, st. II, gm. Purda, woj. olsztyńskie ............................................................. .... ........... ...... .............. .. .......... 273 
SZCZUKOCICE, st. 4, 5, 7, gm. Gorzkowice, woj. piotrkowskie, AZP 78-53/71 , 72, 74 .. ......... ................................ 126 
SZESTNO, st. II, "Ptasia Wyspa", gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- ..... ............ ...... ............ .... .. .. ........... . 127 

ś 
ŚCIEJOWICE, st. l, gm. Liszki, woj. krakowskie, AZP 103-55/135 ............................................................ .............. ... 18 
ŚWIDNICA, Rynek 19- południowy blok rynkowy, gm.loco, woj. wałbrzyskie, AZP 85-23 .......... ................ ......... 273 
ŚWIERKOCIN, st. l, gm. Olsztynek, woj. olsztyńskie, AZP 28-60/1 ......... .. ....... .. ...... ........ ............ .. .............. .. ...... ... 127 
ŚWIĘTY WOJCIECH, st. l (2,3,6,7), gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/19 ..... .... .............................. ... 224 

T 
TANOWO, st. 3, gm. Police, woj. szczecińskie, AZP 28-04/3 ......... .. ....................... .... ...................................... ... ....... 58 
T ARGONIE, st. 5, gm. Regimin, woj. ciechanowskie, AZP 42-62-53 ....................................................................... 102 
TARNOWIEC, st. l, gm. Tarnów, woj. tarnowskie, AZP 104-66/14 .... ................................................. .. .................. 164 
TARNOWO PAŁUCKIE, st. 13, gm. Wągrowiec, woj. pilskie, AZP 43-31/108 ........ ... .... .. ................ .............. ... ...... 164 
TARNÓW-Stare Miasto-mury, st. 14, AZP 103-66/1.. ...... .......... .. ......... .............. ........... ................ .. ... ... ... .. .. ... ......... 274 
TARNÓW-Stare Miasto-Rynek, st. 14, AZP 103-66/1 .............................................................................................. 274 
TEPTIUKÓW, st. 6, gm. Hrubieszów, woj . zamojskie, AZP 86-94/119 .... .. ...... .. .......... .. ......... ..... .... ............................ 59 
TOMICE, st. 6, gm. Głogówek, woj. opolskie, AZP 97-36/21 ................ .. ......... .......................... ......... ........... ... ........ 103 
TREPCZA, st. 2, gm. Sanok, woj. krośnieńskie, AZP 112-78/84 ............ ............................................ .......... ..... ........ 225 
TRUSKOLASY, st. 8, gro. Wręczyca Wielka, woj. częstochowskie, AZP 85-45/-... ............. ....... ....... .. ........... ........... . 104 
TRZCINICA, st. l , gm. Jasło, woj. krośnieńskie, AZP 109-71/2 ...... .... ........ ..... ...... .. ... ... .... ...... ........... ..................... ... 76 
TRZCINICA, st. 22, gm. Jasło, woj. krośnieńskie, AZP 109-71/59 ........... ..... ............ ............................ .. .. .. ................ 77 
TRZCINICA, st. 25, gm. Jasło, woj. krośnieńskie, AZP 109-71/60 ........... ......... .......................................................... 78 
TRZEMESZNO, zespół klasztorny kanoników regularnych, gm.loco, woj. bydgoskie, AZP 49-36/- ......................... 275 
TULISKA, st. 6, gm. Szczawin Kościelny, woj. płockie, AZP 54-52/46 ............................................. .. ....... .................. 79 
TUR DOLNY-BUSINA, st. 3, gm. Michałów, woj. kieleckie, AZP 92-61/48 ... ........... .................... ..... .. ... .. .. ...... ......... 79 
TURZA ŚLĄSKA, st. 2, gm. Gorzyce, woj. katowickie ..... ...................... .. ......... ..... ........... ... ..................................... 276 

w 
WALKÓW-KURNICA, st. l, gm. Osjaków i Konopnica, woj. sieradzkie, AZP 75-45/- i 76-45/- .. ........................... 165 
WAŁBRZYCH- Stary Książ, st. 2, gm.loco, woj. wałbrzyskie, AZP 85-21/4 ......... ........ ................ ............................ 227 
WARTA, kościół pw. św. Mikołaja, gm.loco, woj. sieradzkie ....... .. .......... .. .................. ... ............................ ................ 318 
WARTA, st. l, gm.loco, woj. sieradzkie .... ........ .. ............................................ ... ....... ................. ................. .. ........ .... .. 317 
WĄSOSZ, st. 9, gm. Zlotów, woj. pilskie, AZP 33-29/9 ............. .. ................... .......... .. .. ..... .. .. ...... ............... .. .......... .... 127 
WEKLIGE, st. 7, gm. Elbląg, woj. elbląskie, AZP 17 -53/l ................ .. .......... .... .. ...................... ............ .............. .. ...... 165 
WEŁTYN, st. 53, gm. Gry{ino, woj . szczecińskie .... ........... ...................................... .......... ..... .................................... 105 
WEŁTYŃ, st. 53, gm. Gryfino, woj. szczecińskie, AZP 33-06/176 ....... .................. .. ............... ...... ....................... .. ..... 128 
WĘSIORY, st. l, gm. Sulęczyno, woj. gdańskie .......... .. ... ..................... ....................... .... ................................ ... ...... ... 166 
WICINA, st. l, gm. Jasień, woj. zielonogórskie, AZP 65-10/1.. .... ............. .................. .. .. ........................................... 129 
WIELBARK, st. XXIX, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 32-65/16 ................................. .......... ..... ................ ............ .. 277 
WIELICZKA, st. 96, gm.loco, woj . krakowskie, AZP 104-58/24 ................ .......... ............... .................. .. ..................... 61 
WIELICZKA, st. 98, gm.loco, woj . krakowskie, AZP 104-58/51.. ..................... ................................... ..................... .. . 61 
WIELKA WIEŚ, st. 16, gm. Wojnicz, woj . tarnowskie, AZP 105-65/59 .............................. ....................................... 105 
WIERZBNA, st. l, gm. Zarów, woj. wałbrzyskie, AZP 84-23/32 ................................................................................ . 227 
WIERZBOWA, st. l, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 62-48/4 .................................... ................ ........ ............ 130 
WIĘ.RZCHUCA NAGÓRNA, st. 3, gm. Drohiczyn, woj. białostockie, AZP 51-81/4 ...................... ......................... 166 
WISLICA, palatium, gm.loco, woj. kieleckie, AZP 96-63 ............... .............. ............................................................. 227 
WITOLDÓW, st. l, gm. Szczawin kościelny, woj. płockie, AZP 54-52/108 ................................................................. 61 
WITOWY MOST, st. 2, gm. Baranowo, woj. ostrołęckie .................. .... ................................. ........ ...................... ........ 62 
WOJCIESZYCE, st. 86, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-12/170 .............................................. .... ...... .. ........... 62 
WOJNICZ, st. 3, gm. loco, woj . tarnowskie, AZP 105-65/20 ................ .. .. ....................... ............................. .. ............ 105 
WOLA ,WĘGIERSKA, st. 3, gm. Roźwienica, woj . przemyskie, AZP 107-81/48 .................. .. ...... .. ...................... .. ..... 63 
WQLBORZ, ogród rekreacyjny pałacu dawniej biskupiego, gm.loco, woj. łódzkie .................................................... 318 
WOLKA GRODZISKA, gm.Grodzisk Mazowiecki, woj . warszawskie, AZP 59-62/10 ............. ............. .................... 167 
WRZEŚNICA, st. 7, gm. Sławno, woj. słupskie, AZP 10-26/2 .............. ......................................... ......... ................... 229 
WYBRANOWO, st. l, gm.Janowiec Wlkp., woj . bydgoskie .................. ..................................... .................... .. .. .. .... .. 14 
WYSKOĆ, st. 2, gm. Kościan, woj . leszczyńskie, AZP 60-26/52 ..... ...... ............................. ............................ .. ........... 131 
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WYSOKA, st. 3, gm. Lubiszyn, woj. gorzowskie, AZP 44-10/7 .................................... ...... ......................................... 319 ~ 
WYSZEMBORK, st. II, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/18 ............ ........................................ .. .......... .... . 132 o 
WYSZEMBORK, st. V, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69 .............................. .. .............. .. ...... ........ ........ .... 132 z 
WYTYCZNO, st. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie, AZP 73-88/3 .................. .................................................. .......... . 168 

z 
ZAGAJE STRADOWSKIE, st. 6, gm. Czarnocin, woj. kieleckie, AZP 95-61/- ...... ............ ................................ .. .... ... 64 
ZAGÓRZYCE, st. 4, gm.Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-62/- .... ................................ ............................ 105 
ZAKROCZYM, gm. loco, woj. warszawskie ........................ .. .. ................... ............................................... .. ................. 319 
ZAKRZÓWEK SZLACHECKI, st. 5, gm. Ładzice, woj. piotrkowskie, AZP 81-49/35 .................................. ...... .... .. 106 
ZAKRZÓWEK SZLACHECKI, st. 6, gm. Ładzice, woj. piotrkowskie, AZP 81-49/36 .................................. ............ 106 
ZALEWO, st. I, gm. loco, woj . olsztyńskie .......................... ............................................................ .. ...................... .... 278 
ZAŁĘŻE, st. l, grn. Krasne, woj . rzeszowskie, AZP 103-76/10 .................... .... ............................................................ 229 
ZAŁUSKIE KOŚCIELNE, st. l, uroczysko Maczugi, gm. Brańsk, woj. białostockie, AZP 45-84/13 ......................... 168 
ZAŁUSKIE KOŚCIELNE, st. 11, gm. Brańsk, woj. białostockie, AZP 45-84/40 .. .. ................................................... 107 
ZAMOŚĆ-miasto, ul. Redutowa 14, AZP 88-88/62 ................................................................ ................................... 321 
ZATOR, st. 2, gm.loco, woj. bielskie, AZP 104-51/-................................................................................................... 279 
ZAWICHOST, st. 2, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-75/35 .. ...... .................... .. ................ ................................ 230 
ZĄBIE, st. 10, gm. Olsztynek, woj. olsztyńskie, AZP 28-16/15 ........................ .......................................................... 133 
ZBROJEWSKO, st. 3, gm. Lipie, woj . częstochowskie .......................................................... .......... ............................ 107 
ZIELONA GÓRA-Stare Miasto, st. 18, AZP 62-14/31 .......... ........ .. .......................... .. .. .. .................................... ...... 322 
ZWOLA, st. l, gm. Miastków Kościelny, woj . siedleckie, AZP 64-74/1 .......... .. ........................................ .. .. .. ........... 230 

ż 
ŻAGAŃ, st. 29, gm.loco, woj . zielonogórskie, AZP 69-12/12 .. .. .. .......................... .. ........ .... ....................................... 279 
tUKÓWKA, st. l, gm. Sochaczew, woj. skierniewickie, AZP 55-59/11 ............ ......................................................... 108 
ZUŁA WKA MAŁA, st. l, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 3 7-31/80 .................... .. ........ ............................................. 64 
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